
 

 

Concept verslag ALV 15-9-2022, online 

Aanwezig: Bregje (voorzitter), André, Koos en Maja, Sandra en Wim, Erik, Nico Schoenmaker, Anita, 
Segerien (verslag) 

Afgemeld: Harrie, Annie en Henk, Nico en Maria Seine, José 
Afwezig: Margreet (kan er eigenlijk nooit zijn op donderdag), Margriet, Timon 
 
1. Opening, mededelingen  

a) Ankie Kloosterman trekt zich terug; gaat een andere weg 
b) Himke wil op dit moment alleen op de achtergrond betrokken blijven.   
c) Koos doet waarschijnlijk niet de hele vergadering mee. Voelt zich niet top-fit 

   
2. Conceptverslag ALV  25-8-22        

• Bij 3: autobehoefte gaan we via de mail nog een keer inventariseren zodat we van iedereen een 
reactie krijgen 

• Bij 4: wat betekent Topline? Dat is de hoogste van 3 graden van afwerking en duurzaamheid die 
Terhalle hanteert (zie ook https://www.terhalle-ecobouw.nl/nl/Series+Uitvoeringen-249.html)  

• Bij 4: bespreekpunt ‘gemeenschappelijke ruimte omslaan per persoon’ zal Bregje later agenderen  

• Bij 5: MMWZ heeft (nog) geen namenlijst met leeftijden aangeleverd. Zondag graag lijst maken 

• Segerien maakt verslagen van 4 en 25 augustus definitief tbv website 
   

3. Gesprek kernteam  (Segerien doet verslag)     
a) Verkennend gesprek met Arthur van Iterson van Openbaar Belang of hij een grotere rol wil nemen 

bij de onderhandelingen met de gemeente. Hij doet dat niet omdat hij dan met teveel petten op zit 
die moeilijk te combineren zijn. Hij blijft in het kernteam vanwege huurwoningen bij MMWT (Mens- 
en Milieuvriendelijk Wonen de Tippe). Harrie en Arthur zullen uiteraard ondersteunen om 
ontwikkelkennis te borgen maar MMWT en GBH moeten vooral zorgen dat er voldoende ervaring 
en kennis binnen de groepen zelf aanwezig is om het plan te kunnen ontwikkelen en realiseren. 

b) Concept kavelpaspoort is besproken en we hebben vastgesteld dat we daarin waarschijnlijk teveel 
naar ons toe getrokken hebben; proberen dat weer bij buro Maan (stedenbouwkundige) op het 
bord te leggen. Wel nog een goed verhaal componeren mbt tot verlagen van de parkeernorm 

c) Arthur brengt ons in contact met Plegt Vos die in de Tippe een houtbouwproject realiseert om na te 
gaan of wij iets met ze kunnen.  

d) Gemeente wil het liefst met 1 partij een reserveringsovereenkomst sluiten. OB geeft duidelijk aan 
dat zij in ieder geval apart tekenen. Dat lijkt ruimte te geven om ook MMWT en GBH als partijen 
afzonderlijk te laten tekenen. Koos vraagt zich af of dat ten koste zal gaan van gedeelde 
verantwoordelijkheid. Dat weten we niet. Bij Harrie informeren hoe dat bij de Bongerd gegaan is en 
gaat. 
 

4. Gemeente Zwolle          
a) Erik doet verslag van gesprek met Ben Jan Smit over woon coöperaties. Bregje, Harrie, MMWT en 

Erik hadden met hem een eerste verkennend gesprek waar ze niet veel wijzer van geworden zijn.  
Wij, m.n. Harrie weet er al meer van dan deze adviseur van de gemeente. Opbrengst is wel dat wij 
aanwezig kunnen zijn bij een presentatie die Peter Kuenzli, auteur van het boek Operatie 

https://www.terhalle-ecobouw.nl/nl/Series+Uitvoeringen-249.html
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wooncoöperatie (2022) in Zwolle komt geven. Op Cooplink.nl/kennisbank vind je veel informatie 
over voorwaarden en consequenties. We komen hier zeker nog eens op terug.  

b) Evaluatieverslag van de gemeente over co-creatie. Weer een verslag over ons dat niet met ons tot 
stand is gekomen. De projectontwikkelaars zijn via het regieteam betrokken bij deze evaluatie maar 
wij als partijen zijn niet geraadpleegd. Het is een nogal opgezwolle document dat vooral het eigen 
straatje schoon veegt en geen handvatten biedt voor verbetering. Willen we in reactie nog iets van 
ons laten horen?  
i) Koos en Bregje vragen nog een gesprek aan met Jolien Elshof van de ChristenUnie. Enerzijds om 

te horen of wij het door hun gewenste houtbouwproject zouden kunnen worden en anderzijds 
om onze gevoelens bij deze evaluatie met ze te delen.  

ii) Segerien doet een voorzet hoe een paragraaf over co-creatie en CPO er wat ons betreft uit zou 
moeten zien en dit in het kavelpaspoort op te nemen. 

 

5. Gesprek met FLETTS Houtbouw  (Sandra doet verslag) 

• Gesproken met Dennis van Lith, oprichter van FLETTS (fletts.nl). Een bevlogen bouwkundige die in 
hout wil bouwen en met dat doel zijn eigen bedrijf gestart is. Had wat materialen bij zich (CLT, 
Isolatie). Hij is nog een klein beginnend bedrijf met veel samenwerkingsrelaties. Hij focust op 
appartementen en werkt samen met iemand die evt grondgebonden woningen voor zijn rekening 
kan nemen. Harrie heeft vragen gesteld over kwetsbaarheid van een een-pitter waar hij goed op 
reageerde. Stuurde later nog een mail wat hij geregeld had met een andere klant voor het geval hij 
uit zou vallen. 

• Dennis is geen architect of aannemer, maar een bouwkundige die partijen bij elkaar brengt om 
appartementen van hout te bouwen 

• In Culemborg staan 16 huurappartementen op het punt gebouwd te worden 
https://fletts.nl/project/prijsseweg-culemborg/  

• De fundering is van beton; vloeren in CLT 

• Werkt met een houtleverancier in Oostenrijk (dus buiten het ‘Duitse monopolie van Terhalle’) 

• ontwikkelt in 2D. Dat geeft meer mogelijkheden om te variëren in de indeling van de woningen en 
waardoor je minder lucht transporteert.  

• Noemde de MIA regeling als dat wij daar voordeel van zouden kunnen hebben (Het kabinet 
stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de 
Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mogen bedrijven een percentage van de 
investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.)  

• Hij mag geen passief huis heten omdat geen balansventilatie wordt toegepast. Hij gebruikt een 
NILAN installatie met warmtepomp, ventilatie, wtw functie 

• Heeft ons een stappenplan overhandigd; een eerste prijsindicatie geven hoort bij het eerste, nog 
vrijblijvende deel van dat stappenplan. 
 

We hebben Treetek en Finch buildings ook aangeschreven maar nog geen reactie gekregen.  
Verdere mogelijkheden die we nog zullen verkennen Zijn Plegt-Vos (https://plegt-vos.nl/) en Heutink 
(https://www.heutinkgroep.nl/) . 
 

6. Bijeenkomst 18-9-22 met MMWZ de Tippe   
Maja neemt ons mee door het programma. We beginnen met koffie en thee. Voel je vrij om iets lekkers 
voor daarbij mee te nemen. We hebben de Meanderhof vanaf 13:00 uur tot onze beschikking 

a) Pitch per werkgroep: 1 minuut om te vertellen wat de werkgroep doet en mensen van beide 
verenigingen te enthousiasmeren daarin mee te werken.  

https://fletts.nl/project/prijsseweg-culemborg/
https://plegt-vos.nl/
https://www.heutinkgroep.nl/
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i) Werkgroep sociaal (combineren om meer samen te gaan doen): Koos 
ii) Groene Draad: André 
iii) Kernteam: Lydia (Maja vraagt haar)  
iv) Bouw: Nico Schoenmaker 
v) Juridisch (samenwerkingsvormen, wooncoöperatie): Erik  
vi) Communicatie: informatiebijeenkomsten, werving, publiciteit: Bregje 
vii) Tuin: hoeft nog even niet 

b) Er zijn voor het laatste deel van de dag – als we er aan toe komen - spellen voor binnen en buiten 
c) 17:30 borrel en aansluitend samen eten. Neem iets mee voor 2 personen  

 

7. Rondvraag  
 

Bregje sluit om 21:00 de vergadering 


