
Verslag ALV 28-10-2022, 19.30 online

Aanwezig: Bregje (voorzitter), André, Harrie, Koos, Margreet, Erik, Maja, Nico 
Schoenmaker, Annie (van 19:50 tot 20:00) en Segerien (verslag)

Afgemeld:
Afwezig: Henk (ziek, ligt op bed), Nico en Maria Seine, Sandra en Wim, 

1. Opening, mededelingen
a. Donderdag 3 november Amsterdam (Erik) lezing natuurinclusief bouwen 

(mail 17/10/22)
b. Naam MMWT Groene Noabers: wat vinden wij daarvan?. Groeneburenhof 

is voor de hele plot eigenlijk wel een mooie naam. Nu: Groenebuurtjes of 
Groene Noabers met Groen in het Twents. Suggestie van ‘Groene buren’ 
is ook genoemd in overleg van MMWT.

c. Nico heeft Hermien van Miltenburg ontmoet van LVGO. Zij heeft wat 
informatie over Didam arrest. Nico stuurt door voor de werkgroep Juridisch

d. Harrie meldt dat er geen reacties gekomen zijn op de melding (in het 
kader van Didamarrest) dat de gemeente voornemens is aan KWT grond 
te verkopen.

e. Annie vertelt dat Henk en zij eind volgende week een beslissing moeten 
nemen over deelname in een ander project waar ze halverwege volgend 
jaar zouden kunnen wonen. Het hoofd is daarvan even te vol om deel te 
kunnen nemen aan de vergadering

2. Conceptverslag ALV  6-10-22   vaststellen  
a. Harrie in 2-voud aanwezig
b. Bij 3a de laatste zin moet zijn ‘Voor betrokkenheid werkt meer inzicht in wat 

we precies met elkaar gaan doen.’ 
c. Bij 4c: bijgewerkt document werkgroepen en de lijst met namen en 

mailadressen Y1 worden met dit verslag meegestuurd
d. Bij 5a: Segerien stuurt nieuw document ‘wie is wie’
e. Bij 7: data ALV afwisselend op woensdag en vrijdag aan het eind van dit 

verslag

3. Kernteam 13-10 en 25-10-22 informerend    
a. Melding in het regieteam over afronden preverkenning. We hebben 

afgesproken dat er 3 aparte reserveringsovereenkomsten komen voor OB, 
MMWT en GBH

b. Aanpak schetsontwerp om tot kavelpaspoort te komen. 
i. Argumenten tbv lagere parkeernorm zijn door Harrie verder 

aangescherpt; we streven naar 1 per huishouden. Het stuk laat ook 
zien dat andere MMWZ projecten nog lager zitten dan 1. 

ii. Gemeente is toezegging dat wij gisteren een ‘kavelpaspoort light’ van 
ze zouden krijgen nog niet nagekomen

iii. Voorstel verdeling mandelig gebied tbv 
grondreserveringsovereenkomst in 3 gelijke delen is een optie; kan ook
naar rato van huishoudens en/of m2 vloeroppervlak. OB ook ⅓ terwijl 
ze minder betalen voor de grond zou gunstig kunnen zijn. Welke 
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gevolgen heeft de ene of de andere verdeling voor het uiteindelijk 
gebruik van het gebied? Voor de doorberekening in prijzen van de 
woningen? Harrie zal in volgend kernteam nog eens navragen of Arthur
dat weet. 

c. Gesprekken architecten. Voor het kavel paspoort is een schetsontwerp nodig.
Daarin hoeven we de gevels en plattegronden nog niet precies aan te geven,
wel beukmaten en 3D impressie. Dit moet op zo korte termijn gebeuren dat 
het niet lukt zo snel weloverwogen onze architect voor het hele traject te 
kiezen. We willen dus een deelopdracht geven (geschatte kosten €5000) 
Twee partijen zijn daarvoor benaderd:

i. SACON: stuurt volgende week opzet, planning en begroting
ii. Niels de Vries van NN (geadviseerd door PlegtVos) ook. Heeft wel al 

aangegeven alleen om de tafel te willen wanneer de bouwer/aannemer
er ook bij zit en ook dat hij SO alleen wil maken als rest van het traject 
er ook op volgt! Laten weten dat we in ieder geval een gesprek vooraf 
willen; zo niet: dan geen deal. Eerst afwachten wat Niels op papier 
stuurt.

iii. Weever (houtbouwer waar we op 2 november een gesprek mee 
hebben). Zij werken met de architect Natrufied

d. Gesprekken bouwers: 
i. nog afspraken met Heutink op 4-11 , maar die heeft voorlopig afgezegd

omdat het budget niet toereikend zou zijn. Wij willen graag nog weten 
waar de knelpunten dan zitten om daarvan te leren en te zien of er 
compromissen nodig zijn. Bregje heeft ze nog niet telefonisch te 
pakken gekregen 

ii. Weever op 2-11
iii. Nieuwe naam: dijkhuis.eco. Bregje probeert hem deze week nog 

kunnen spreken, op voorwaarde dat hij ruimte ziet om met ons aan de 
slag te gaan.

e. Op 4 november ontmoeten kernteam en werkgroep bouw elkaar om de 
verschillende houtbouwers met elkaar te vergelijken en te komen tot de twee
die we voorleggen aan de ALV. Dan ook besluiten welke architect we een 
beperkte opdracht geven. 

f. DGVgroup is een bureau dat CPO projecten kan begeleiden en een deel 
financiering op zich kan nemen. Bregje en Harrie hebben 1 november een 
afspraak met Ron de Gruyter om elkaar nader te leren kennen.

4. Financiering meningsvormend
Spreken over de inleggelden die nodig zijn voor het ontwikkelproces: voor 
architect, inhuren deskundigen e.d. Bregje heeft de indruk dat we met 7x €2000 
alweer een heel eind vooruit kunnen. In de volgende ALV zullen we de PDO 
(projectdeelnameovereenkomst) agenderen. Nu graag allen alvast €2000 
overmaken op rekeningnummer NL 40 RBRB 8835 1774 80 t.n.v. Groeneburenhof. 
Dit bedrag wordt gerestitueerd wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd.
Bregje zal het document ‘projectbegroting en liquiditeitsplan’ aanpassen aan de 
kennis van nu en het rondsturen. 
De werkgroep Juridisch bestudeert wat de mogelijkheden zijn van een 
wooncoöperatie, ook of in die constructie een bank kan bijdragen in de 
aanloopkosten en uiteindelijke financiering. 
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Kijken of we een investeerder kunnen vinden? Speciaal bureau dat ontwikkelt en 
financiert? Wellicht het bureau DGVgroup waar Bregje en Harrie deze week een 
gesprek mee hebben. 

5. Communicatie informerend
De werkgroep heeft diverse acties ondernomen om leden te werven:

a. Website aangepast: openingspagina is gericht op de toekomst. Mooi. 
b. We hebben een artikel naar streekbladen gestuurd voor het themanummer 

‘duurzaamheid’ 
c. In november artikel in de Vinexpres, o.a. correctie van foutieve vermelding 

dat wij niet meer zouden bestaan..
d. Gisterenavond was er een inspiratiesessie over duurzaam wonen in de 

Stadkamer. Onze verenigingen waren vertegenwoordigd en hebben 
gesprekken gevoerd en flyers uitgedeeld 

e. We nemen op 15-11 deel aan de informatiemarkt van de gemeente Zwolle 
over nieuwbouw in Stadshagen. 

f. We zijn aangemeld bij Crowdbuilding.nl  en bij woongroepen.nl maar daar 
nog niet zichtbaar

g. Zodra we ons kavelpaspoort af hebben mogen we op de website 
stadshagen.nl , nu nog niet

h. Bregje neemt nog contact op met de Woonfabriek of we onszelf daar nog  
beter vindbaar kunnen maken

i. KWT plaatst naar verwachting komende week een advertentie op Funda .

6. Werkgroepen 
a. Uit de werkgroep Juridisch. 

i. Plezierig om (virtueel) bij elkaar te zijn, heel jammer dat MMWT nog 
onvoldoende leden heeft om mee te doen in deze gemeenschappelijke 
werkgroep

ii. Ons taakgebied: alle zakelijke relaties waarin afspraken worden 
gemaakt over hoe we met elkaar omgaan, beheersovereenkomst

iii. Reserveringsovereenkomst van de gemeente Zwolle gaan we 
bestuderen

iv. Mogelijkheden en beperkingen in kaart brengen van de 
wooncoöperatie en of enige andere vorm waarin we straks 
gemeenschappelijke zaken regelen

v. Voorzet parkeernorm van Harrie heeft onze zegen gekregen
vi. Hoe werkt CPO nou precies?
vii. Beoordelen van contracten mbt verplichtingen die we aangaan. Op 

korte termijn de opdracht aan de architect
viii. We stellen ons ten doel niet alleen reactief maar ook proactief te 

werken
b. Sociaal: Zoekt een thema voor de Y1 dag. Tijdsplan 13:30 – 17:30 met 

aansluitend mogelijkheid om te eten. In de ochtend zouden werkgroepen bij 
elkaar komen maar hebben sommigen van ons andere afspraken. Informeren
of de Hofkamer beschikbaar is, graag vanaf 11:00 zodat werkgroepen die dat
willen elkaar dan al kunnen ontmoeten. De werkgroep Groene Draad wil een 
goed deel van het programma op zich nemen. Ander onderwerp: 
naamgeving MMWT en Y1

c. Uit de werkgroep Groene Draad: graag deel van programma op Y1 dag 19/11
verzorgen
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7. Rondvraag
a. Groeten van Martie en Aleida. Zij zijn nog niet verhuisd en denken nog veel 

aan ons.
b. Vergadertijd op GoogleMeet wordt miv 2 november teruggebracht naar 1 

uur. Erik heeft Teams en kan links aanmaken voor de ALV. KWT gebuikt 
https://meet.jit.si/  We kijken wat kan en houden het vooralsnog bij een 
programma zonder kosten.

c. Wie is buro Maan? De stedenbouwkundige die de gemeente adviseert. Zie 
ook bijgevoegd document Wie is Wie met veelvoorkomende namen

Hieronder: concept vergaderdata!

Concept vergaderdata:
Vrijdag 28-okt-22  19:30 uur
Vrijdag 18-nov-22 19:30 uur
za of zo 19 of 20

nov Y1 dag
Vrijdag 9-dec-22 19:30 uur
Woensdag 21-dec-22 19:30 uur
Zondag 22 januari Y1 dag
Woensdag 18-jan-23 19:30 uur
Vrijdag 10-feb-23 19:30 uur

Woensdag 1-mrt-23 19:30 uur
Zondag 19-mrt-23 Y1 dag
Vrijdag 24-mrt-23 19:30 uur
vrijdag 14-apr-23 19:30 uur
Woensdag 3-mei-23 19:30 uur
Donderdag 25-mei-23 19:30 uur
Woensdag 14-jun-23 19:30 uur
Vrijdag 7-jul-23 19:30 uur

https://meet.jit.si/

