
Vastgesteld verslag ALV 9-12-2022, 19.00 online

Aanwezig: Bregje (voorzitter), André, Harrie, Koos, Margreet, Erik, Maja,  John Groot 
Kormelinck, Nico Schoenmaker, Rutger en Marion Petri (1e helft), Nico 
Seine (1e helft), Sandra, Wim (gedeeltelijk) en Segerien (verslag)

Afgemeld: Hanna, Maria 

1. Opening, mededelingen
Rutger en Marion Petri stellen zich voor: ze zijn op zoek naar een kleinere 
woning/appartement; GBH sprak ze aan toen ze op de voorlichtingsavond 
enthousiaste verhalen hoorden. Daar willen ze meer van weten. Wonen nu in 
project oase in Stadshagen 

2. Conceptverslag ALV  18-11-22
a. MO (punt 4) staat voor Medeopdrachtgeverschap. Deze naam is gekozen 

omdat Ron de Gruyter wellicht ook partner wordt en dan zijn we geen 
zuivere CPO meer

b. Blz 3 onderaan: bij ‘Nico heeft het gevoel dat ..’ toevoegen ALV besluiten. 
Het ging hem erom dat de combinatie van ALV besluiten, PDO en de 
spreadsheet ’Projectbegroting en liquiditeitsplan’ die volgens hem niet 
met elkaar in overeenstemming waren.

c. Afspraken zijn nagekomen en afgehandeld. Verslag wordt vastgesteld. 

3. Vanuit kernteam en de werkgroep bouw
a. Gesprek Ron de Gruyter 25-11 

vragen/ opmerkingen n.a.v. verslag Bregje: 
Koos: laatste zin ‘In de offerte wordt  opgenomen voorwaarden, 
planontwikkeling en risico, eventueel in meer scenario’s.’ lijkt nog wat 
voorbarig. De bedoeling is toch om daar allemaal alvast over na te denken
omdat bij houtbouw en prefab al veel van tevoren bekend moet zijn. Zie 
ook lijstje ‘adviezen’ onder gesprek met Jelle Weever.
Dinsdag 13/12 is er nog een gesprek t.b.v. offerte. Ron de Gruyter heeft 
nog wat aanvullende vragen gesteld die hij graag beantwoord wil zien. 

b. Gesprek Jelle Weever 25-11
geen vragen

c. Kernteamoverleg 6-12 (mondeling verslag Segerien met aanvullingen 
Bregje en Harrie)

i. In de loop van het overleg stelden we vast dat de grondprijs die ons 
geboden is zeer ongunstig afsteekt tegen prijzen die genoemd 
worden in de ‘grondprijzennota’ van de gemeente. Jeroen van 
Bruggen die bij de gemeente onze gesprekspartner is inzake 
grondprijs heeft in gesprek met soortgelijke projecten (Knarrenhof, 
Klein Wonen de Tippe) ook gemerkt dat daar spanning zit. Harrie 
neemt contact met hem op helderheid te krijgen hoe dat zit en of er 
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nog iets aan te doen is. De prijzen die nu gelden maken de 
woningen onverkoopbaar. Nico Seine stelt ook vast dat de verkoop 
van woningen in de Tippe lijkt te stagneren. Vandaag stond in de 
Stentor een artikel van gelijke strekking (zie onderaan) 

ii. Arthur gaf aan dat de gesprekken binnen Openbaar Belang over hun
aandeel in het project gunstig verlopen 

iii. We hebben gesproken over het bouwteam en de samenstelling 
daarvan. We hebben een voorstel van Jelle Weever daaromtrent 
ontvangen dat de werkgroep Juridisch zal bestuderen. 

d. Gesprek Pieter Diks (Cees de Bruin was verhinderd) architecten 9-12 
(mondeling Koos) . Bijeenkomst waar MMWT goed vertegenwoordigd was, 
dat was fijn!. Goed om onze woonwensen aan te geven in termen van 
indeling plot. Sfeerbeelden gaven architect een goed  beeld van hoe wij 
tegen GBH en gemeenschappelijke tuin aankijken. Architect dacht 
constructief mee en daagde ons uit ambitieus te zijn. Gaf de indruk goed 
geluisterd te hebben. Hij gaat nu 3 schetsen maken die hij op 21-12 in een
fysieke bijeenkomst (19:30 Tiendschuurstraat 66) aan ons zal 
presenteren. Verwacht dan nog geen gevelbeelden maar globale 
schetsen, 3D beelden. Specifieker tbv toekomstige kopers kan nu nog 
niet, maar we zoeken ook vooral leden die mee willen ontwikkelen en de 
uitdaging zien in meedenken. Visuele beelden, ook referentiebeelden 
spreken zeker aan en zullen we inzetten tbv ledenwerving.

4. PDO Project Deelname Overeenkomst
Bedoeling is deze PDO zo spoedig mogelijk na de reserveringsovereenkomst met 
de afzonderlijke leden/huishoudens te sluiten. Mogelijk dat de gemeente zelfs vóór 
de reserveringsovereenkomst al getekende PDO’s wil zien. Het gaat erom dat je als
lid belooft een overeenkomst aan te gaan. ‘Op deze basis gaan we het verdere 
traject is’. Andersom geeft de overeenkomst je aanspraak op een woning.
Een flink aantal opmerkingen, aanvullingen, verhelderingen en correcties is 
gepasseerd en wordt verwerkt in een nieuwe versie.  PDO komt in januari weer op 
de agenda. 

5. Financieel overzicht
a. Inkomsten uitgaven over 2022 tot nu toe voor de vereniging

Van de subsidie ‘verkenning’ is nog €2861 over. Zodra dat op is worden 
die uitgaven gedekt vanuit onze inleggelden. Sandra stuurt het document 
dat nu besproken is nog na. 
Overzicht laat zien dat wie later instapt in kortere tijd meer moet betalen: 
dat klopt!
Suggestie Koos om voor de vereniging een Google Premium abonnement 
aan te schaffen zodat online vergaderingen niet meer onderbroken 
hoeven te worden. 

b. Inleggelden voor de woonunits: wie nog niet betaald heeft, graag alsnog!! 
Wie de schoen past …. Bankrekeningnummer NL 40 RBRB 8835 1774 80 
t.n.v Groeneburenhof

c. Uitleg projectbegroting: Als het kavelpaspoort in het regieteam wordt 
goedgekeurd en wij met elkaar de GO geven om door te gaan, dan sluiten 
we met de gemeente de reserveringsovereenkomst en daar is geld voor 
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nodig. Aan een ieder dus andermaal de oproep: betaal je bijdragen zoals 
tot nu toe afgesproken. Voorfinanciering door Ron de Gruyter of een 
vergelijkbare partner is noodzakelijk! 
Reserveringsovereenkomst wordt alleen getekend als Openbaar Belang, 
MMWT en wij dat alle drie doen. Kosten voor de architect hebben we dan 
al gemaakt en zijn we dus ‘kwijt’. Zo is de subsidie die we gekregen 
hebben voor de verkenning uitgegeven in de periode dat we met de 
projectontwikkelaars aan de slag waren en strandden.
De projectbegroting is een ‘levend document’ dat steeds wordt aangepast
op basis van voortschrijdend inzicht. Vanaf februari staat die waarschijnlijk
elke ALV op de agenda met alle aanpassingen die dan aan de orde zijn

6. Ledenontwikkeling
Er zijn nog 3 belangstellenden die informatie ontvangen- maar nog niet nader 
gereageerd hebben.
Morgen staan Bregje en Koos in de Meanderhof om vragen te beantwoorden in een
gecombineerde informatiebijeenkomst met MMWT.

7. Naamgeving Y1
Bij ons worden Symbiose/Symbioceen, Katerstede, Marke en Brink vaak genoemd. 
Marke en Brink komen bij MMWT ook vaak voor, Symbioceen 1 keer en Katerstede 
niet, worden zelfs door sommigen nadrukkelijk afgewezen. Bij hen veel variaties op
Bolderberg(pad) en een toevoeging ‘Wilgenhoek’. 
Marke is verwarrend omdat er in Zwolle Zuid veel straatnamen eindigen op Marke.
Wilgenhoek spreekt wel aan maar dan willen we ook zsm wilgen planten op de 
strook langs het water. 
Bregje en Koos ontmoeten morgen de leden van MMWT en proberen tot een 
uitwisseling van ideeën te komen. Onze leden lijken de keuze aan MMWT te laten.

8. Werkgroepen (niet aan toe gekomen)

9. Rondvraag

ALV van woensdag 21 december wordt omgezet in een fysieke ontmoeting met de 
architect die dan 3 opties voor de massastudie presenteert en toelicht. Plaats: 
Meanderhof, Tiendschuurstraat 66 om 19:30.
Nico Schoenmaker laat weten dat hij daarbij niet aanwezig kan zijn. 

Google meet beëindigde de vergadering om 21:06

NB op volgende pagina artikel uit de Stentor
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