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Jaarverslag CONTACTGROEP ZWOLLE, periode oktober 2007 tot en met april 2009
Verslag opgesteld door Ester Everink-Wolterink, d.d. 24 april 2009
VERSLAG
Jaarvergadering Contactgroep
Op 2 oktober 2007 hebben we de jaarvergadering gehouden in de Ludgerusschool.
Het bestuurslid Ferdinand Banning was aftredend en niet herkiesbaar. De door het
bestuur voorgedragen kandidaat Franka Werner werd benoemd als bestuurslid. Er waren
geen tegenkandidaten gesteld. Hiermee komt het aantal bestuursleden weer op 5
conform de statuten.
In de vergadering van 11 oktober 2007 is de taakverdeling in het bestuur als volgt
verdeeld: Voorzitter Harry Bos, Secretaris Ester Everink, Penningmeester Carla
Schurink, Bertie Bosker en Franka Werner zijn bestuurslid en voortrekkers van het
Dorpsplan.
De aanwezigen zijn geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van
woningbouw op locatie Wellink, de 30 km zone in de kern, verharden Oude Klaverdijk, de
gebiedscommissie, subsidiegelden bij het LOP.
Tijdens de vergadering konden diverse vragen van inwoners beantwoord worden. Andere
onderwerpen die aan de orde gesteld werden zijn in de bestuursvergadering van 11
oktober in behandeling genomen.
Na de ledenvergadering is er een presentatie gegeven door Dhr. P. van Heek van de
Vereniging Kleine Kernen Gelderland over het hoe en waarom van het actualiseren van
het dorpsplan.
Herinrichting Meddoseweg kern Zwolle
Op 6 november 2007 werd er door de gemeente Oost Gelre een inloopavond
georganiseerd over de herinrichting van de Meddoseweg en de Banningweg. Op deze
avond was er een grote belangstelling van Zwolse bewoners voor de nieuwe plannen. De
Contactgroep heeft aangekaart dat de riolering aldaar mogelijk niet goed functioneert
en de gemeente heeft te kennen gegeven dat dit meegenomen zal worden tijdens de
realisatie van de herinrichting. Diverse andere aan- en opmerkingen die tijdens deze
avond naar voren komen worden door de gemeente meegenomen tijdens het herzien van
de plannen. De hele kern Zwolle wordt een 30 km zone.
Op 16 juni 2008 is nog een inloopavond georganiseerd in de Ludgerusschool waarbij de
meest actuele plannen ter inzage lagen voor bewoners van de kern, direct omwonenden
en de verkeersouders. In overleg met de gemeente wordt er voor de containers (glas,
papier, kleding en luiers) een andere plek gezocht. De papiercontainer zal tegenover nr.
25 blijven staan.
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De glas en luiercontainer zullen door de gemeente op een nieuwe plek geplaatst worden.
Van de kledingcontainer wordt bekeken of deze genoeg gebruikt wordt om te laten
staan.
In oktober 2008 meldt de gemeente dat het aanbestedingsbestek klaar is. In verband
met de weersomstandigheden zal er begin 2009 begonnen worden met de herinrichting.
In maart 2009 is er opnieuw contact geweest met de gemeente over het tijdsbestek
waarin de werkzaamheden zullen starten. Plan is aanbesteed en verder is het wachten op
de daadwerkelijke uitvoering ……
Kerkepaden Meddo-Zwolle
Vanaf oktober 2006 heeft de Contactgroep samen met Algemeen Meddo’s belang zich
bezig gehouden met de ontwikkeling van een wandel- en fietsroutes boekje. De
gemeentes Oost Gelre en Winterswijk subsidieerden de kosten. In het boekje staan een
aantal wandel- en fietsroutes over diverse kerkepaden met daarbij informatie over de
verschillende gebouwen en boerderijen die men tegenkomt. Op zaterdag 27 september
2008 is het eerste boekje aangeboden aan wethouder M. Frank. Hierbij waren aanwezig
vertegenwoordigers van beide gemeenten, de VVV’s, de pers en diverse andere
genodigden. Henk Rotink heeft in passende oude kleding gebeurtenissen geschetst van
de tijd dat men nog te voet over de kerkepaden naar de kerk gingen.
Rabobank coöperatiefonds
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering 2007 werden weer de prijzen van het Rabocoöperatiefonds uitgereikt. De Contactgroep kreeg door loting de stimuleringsprijs van
€ 1.000. Omdat ook samen met de Ouderraad van de Ludgerusschool een projectvoorstel
ingediend was, werd met hun overeen gekomen dat het geld besteed kon worden aan een
nieuwe geluidsinstallatie voor Zwolle. Nadat Bennie Klein Gebbink prijzen opgevraagd
had is in overleg met de Feestvereniging in september 2008 tot aanschaf overgegaan.
De Contactgroep stelde naast de € 1000 nog eens € 750 beschikbaar en het
restterende bedrag is door de Feestvereniging betaald.
Website Contactgroep
Er is sinds februari 2008 gewerkt aan een website voor de Contactgroep. Op
www.contacgroepzwolle.nl kan men informatie lezen van de Contactgroep en tevens
reageren of een vraag stellen. Er wordt volop gewerkt aan het voltooien van de site. Na
de presentatie van het dorpsplan zullen we het plan op de site plaatsen.
Statutaire paraplu voor de seniorengym
In augustus 2007 komt van de gemeente het verzoek binnen de subsidie van de
gymgroep via de Contactgroep te laten lopen omdat de Contactgroep bij de Kamer van
Koophandel geregistreerd is. Er hoeven geen extra kosten gemaakt te worden en dus
gaat de Contactgroep in op dit verzoek en valt de seniorengym vanaf dan onder de
statutaire paraplu van de Contactgroep.
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Verharden deel van de Oude Klaverdijk
In januari 2008 zijn we naar de gemeente geweest voor overleg en naar aanleiding van
de brief die we na overleg met de inwoners van het woonpleintje Oude Klaverdijk
hadden gezonden.
Op 7 april 2008 werd er een inloopuurtje in de Ludgerusschool georganiseerd voor
aanwonenden van de Oude Klaverdijk, inwoners van de kern en andere belanghebbenden.
Op deze avond konden de genodigden kenbaar maken wat hun wensen waren met
betrekking tot de gedeeltelijke verharding van de Oude Klaverdijk. Tijdens deze avond
werd er 5x aangegeven voorkeur te hebben voor puinverharding + fietspad conform
voorstel van de Gemeente en Contactgroep, 6x klinkerverharding (waarvan 4x
aangegeven ook akkoord te gaan met voorstel Contactgroep) en 1x handhaven oude
situatie. Hieruit blijkt dat grootste gedeelte kan leven met de optie puinverharding en
apart fietspad. Daarnaast werden er wensen aangegeven met betrekking tot de
verlichting en verkeersborden. We hebben deze resultaten in een brief aan de
gemeente verwoord en aangegeven dat we akkoord konden gaan met het gemeentelijk
voorstel. Daarna een hele tijd niets meer vernomen. Toen we deze winter een verzoek
indienden om de weg op te knappen omdat deze weer eens niet begaanbaar was, kregen
we tot onze verrassing te horen dat men afzag van puinverharding en dat het fietspad
niet aangelegd kon worden omdat de weg te smal zou zijn. Dit terwijl we nooit een
reactie hebben gehad op onze brief. We nemen binnenkort contact op met de gemeente
voor nader overleg.
Gebiedscommissie
Vanuit de Contactgroep heeft Bertie Bosker deelgenomen aan de vergaderingen van de
Gebiedscommissie van de gemeente Oost Gelre. Onder andere zijn de volgende
onderwerpen aan de orde geweest: Ruimtelijke Visie in het kader van de kaderrichtlijn
water, kampeerbeleid gemeente, geurbeleid, het groen-natuurplan, nota landgoederen,
zone Baakse Beek en Veengoot, mogelijkheden voor de landbouw, leefbaarheid inwoners,
kwaliteit van natuur en landschap.
In oktober 2008 is het nieuwe Landbouw Ontwikkelings Gebied vastgesteld. Mei 2009
zal er voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. Dit heeft voor
Zwolle geen consequenties, omdat we niet in het LOG liggen.
Er wordt regelmatig gevraagd om projecten in te dienen die binnen het Nationaal
Landschap vallen, daar is namelijk een mogelijkheid cultuur historische en recreatie
projecten te subsidiëren tot 75%.
Alhoewel er geen directe relatie is met de Gebiedscommissie, willen we hier ook melding
maken van het in het leven roepen van een projectgroep Nationaal Landschap. Zij willen
projecten binnen dit gebied coördineren en eventueel samenvoegen voor
subsidieaanvragen. 19 januari 2009 zijn we naar de eerste bijeenkomst geweest en de
bedoeling is 2 keer per jaar bijeen te komen.
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Circumvallatielinie
Op 12 januari 2009 zijn we aanwezig geweest op de bijeenkomst in de Ludgerusschool,
georganiseerd door de gemeente waar met name aan grondeigenaren informatie werd
verstrekt over de Circumvallatielinie en welke gevolgen dit kan hebben voor de
grondeigenaren waar deze linie overheen loopt. Ook werd opgeroepen met ideeën te
komen voor het weer zichtbaar maken van de linie of met activiteiten te komen in
relatie tot de linie.
Overleg met college van B&W van Oost Gelre.
Op 15 oktober 2008 bezocht het college van Burgemeester en Wethouders Zwolle.
Samen met het college zijn we langs een aantal voor Zwolle markante punten gereden,
die op dat moment onder de aandacht van de Contactgroep lagen. We begonnen bij TOPplaats Haak & Hoek, die mogelijk als locatie voor een replica van een steenbakoven kan
dienen. Daar werd ook gewezen op de slechte staat van onderhoud van het vlonderpad
door de Leemputten. Doordat dit gebied straks valt onder Staatsbosbeheer kan de
gemeente hierin niet veel betekenen. Staatsbosbeheer zal de vlonder moeten repareren
en onderhouden. Nadien reden we langs diverse grote 60 km-zone borden aan zandwegen
die uitkomen op de Holterhoekseweg. Daarbij heeft de Contactgroep aangegeven hoe
hinderlijk de borden reflecteren en dat ze op plaatsen staan waar het überhaupt niet
mogelijk is harder dan 60 km te rijden. Verkeersdeskundigen van de gemeente geven
aan dat deze borden wel gehandhaafd dienen te worden, omdat het ook vreemd is dat op
de Holterhoekseweg 60 gereden mag worden en in de aanliggende zandwegen 80. Op de
presentatieavonden van het Gemeentelijk Verkeers Veiligheids Plan zal informatie over
deze en andere maatregelen gegeven worden.
Als laatste reden we over de Oude Klaverdijk waar de wens ligt tot het realiseren van
een verhard fietspad met daarnaast puinverharding, zodat de weg het hele jaar door
begaanbaar is. De Contactgroep is hierover nog in overleg met de gemeente.
Verder bespraken we de status van de woningbouw op het terrein van Wellink, waarin de
gemeente aangaf geen partij te zijn. Liggende plan heeft de ruimtelijke toetsing al
doorstaan. Er dient alleen nog een archeologisch onderzoek gedaan te worden.
In principe kan elke partij tot planontwikkeling overgaan.
Over de aanleg van de 30 km zone in de kern van Zwolle wordt verteld dat ondanks de
gevonden verontreiniging er toch begonnen kan worden aan de renovatie.
De Contactgroep kaart aan dat het onderhoud van perkjes en bermen in de kern
bedroevend is. In de aanbesteding van groenonderhoud voor 2009 wil men het
verwijderen van onkruid meenemen. Ook het onderhoud van diverse zandwegen laat te
wensen over. De Contactgroep geeft aan dat het erg lang duurt van het eerste verzoek
tot daadwerkelijk opschaven. Hierover neemt het college contact op met
desbetreffende ambtenaar. De Zwolse Veenweg en Veldweg zullen nog voor komende
winter (2008) opgeschaafd worden.
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Vanuit de gemeente wordt gevraagd of het ophalen van GFT afval in het buitengebied
nog nodig is.
De Contactgroep antwoord dat dit hoogstwaarschijnlijk niet nodig is, men heeft vaak
een composthoop. Een deel van het gft kan bovendien in de grijze container. In de kern
blijft het ophalen wel noodzakelijk.
De Contactgroep informeert naar de perikelen rondom de N18. De gemeente geeft aan
dat dit een complexe zaak is en vooral een financiële kwestie. We hebben aangegeven
dat de nieuwe weg ver Zwols grondgebied ingaat. Onze voorkeur gaat er naar uit zo kort
mogelijk tegen de Eibergseweg (parallelweg) aan.
Als laatste wordt de gemeente gevraagd voldoende ambtenaren aanwezig te laten zijn
bij de toetsingsbijeenkomst van het dorpsplan op 3 november 2008.
Vereniging Kleine Kernen
Op 20 februari 2008, 8 oktober en op 26 maart 2009 werd de jaarlijkse
ledenvergadering van de VKK bezocht. Hierin werd gesproken over bestuurlijke
vernieuwing en hoe de financiële positie van de vereniging te versterken. Op 24 maart
hebben we een brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland gezonden waarin we
gepleit hebben voor zelfstandigheid van de VKK.
Ook is gesproken over een mogelijke fusie met de Federatie Dorpshuizen.
De VKK heeft ook met een eigen lijst deel genomen aan de waterschapsverkiezingen
november 2008. Een bestuurslid van de VKK heeft nu zitting in het waterschapsbestuur.
Op 27 mei zijn we naar de themabijeenkomst geweest over de nieuwe wet Ruimtelijke
Ordening. Er komt een nieuwe procedure voor het opstellen van bestemmingsplannen.
De VKK heeft ons geadviseerd met betrekking tot het actualiseren van ons dorpsplan en
daarvoor 2 procesbegeleiders beschikbaar gesteld.
Overleg met andere belangenverenigingen uit Oost Gelre
Op 19 november 2007, 14 april 2008 met bestuursleden Gebiedscommissie, 19 november
2008 en op 20 april 2009 kwamen de belangenverenigingen van de kleine kernen bij
elkaar. Diverse gemeenschappelijke belangen zijn behandeld en ervaringen werden
uitgewisseld.
Namens de kleine kernen heeft Harry Bos op 25 januari 2008 tijdens het alcoholdebat,
georganiseerd door de gemeente, gepleit voor het behoud van jongerenketen op het
platteland. De Keet uut Zwolle had een hoekje ingericht met o.a. foto’s om de bezoekers
een indruk te geven waar de jongerengroep zich mee bezig hield en dat was veel meer
dan alleen bier drinken.
19 maart zijn we naar Harreveld geweest voor de presentatie van het boekwerk met
uitwerking van onderwerpen uit het dorpsplan.
Mede ook omdat er niets was geregeld voor realisatie van onderwerpen uit de
dorpsplannen heeft de gemeente de nota Kleine Kernenbeleid aangepast.
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Het laatste voorstel is om de basissubsidie te verhogen tot € 1.500 en daarnaast
jaarlijks € 2 per inwoner beschikbaar te stellen voor kleinere projecten of onderwerpen
uit het dorpsplan. Dit laatste echter wel onder de voorwaarde dat bij elke project de
bevolking de helft van de projectkosten inbrengt.
Een heel positieve aanpassing van de nota dus maar de co-financiering van 50% zien we
niet zitten. We willen niet elke keer langs de deuren om weer om geld te vragen.
14 mei 2009 spreken de kleine kernen met het college van B&W over de nota.
Op 1 juli 2008 spraken de gezamenlijk kleine kernen met de raadsfracties. Dit overleg
zal 1x per jaar gehandhaafd blijven.
Tracé N18
In oktober 2008 werd de voorlichtingsbijeenkomst bezocht met betrekking tot de
aanleg van het tracé N18. Tracé Groenlo naar Enschede wordt 100 km weg. In het
bestuurlijk voorstel is gekozen voor de variant waarbij een nieuwe weg vanaf Marveld
Recreatie parallel aan de Eibergseweg loopt maar enkele honderden meters er vanaf en
dus over Zwols grondgebied. Zoals al genoemd in dit verslag is het college verzocht de
weg zo kort mogelijk langs de Eibergseweg te laten lopen.
We hebben geen reacties van Zwolse inwoners ontvangen op de tracés en daarom
hebben we besloten hierin geen verdere actie te ondernemen.
Replica bakoven
Vanuit de gebiedscommissie is de Contactgroep gestimuleerd een subsidieaanvraag in te
dienen voor een eventuele replica van een steenbakoven met daarbij een ruimte met
cultuurhistorische gegevens van de bakovencultuur in Zwolle. Een mooie, goed
gesitueerde plek zou in de buurt van “De Leemputten” en de TOP-plaats Haak en Hoek
kunnen zijn.
De Contactgroep heeft een projectvoorstel ingediend bij de gebiedscoördinator.
Momenteel wordt overlegd over de locatie en de mogelijkheden. We zoeken nog mensen
in Zwolle die mee willen denken en helpen om plannen te maken en die ook willen helpen
bij de realisatie als we subsidie krijgen. Als we hier mee door kunnen zal er een
separate stichting voor in het leven geroepen worden.
Boek Tone Berendsen
We kregen van de St. Tone Club het verzoek een financiële bijdrage te verlenen voor
het uitbrengen van het boek. Besloten is € 91 over te maken, €1 voor elk levensjaar van
deze markante Zwollenaar.
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Toekomstvisie 2020 gemeente Oost Gelre
10 november zijn we naar de bijeenkomst geweest in Vragender waar de kleine kernen
van Oost Gelre konden aangeven waar de gemeente rekening mee diende te houden. O.a.
is hier verwezen naar de dorpsplannen van de kleine kernen.
Woonvisie gemeente
1 juli 2008 zijn we naar de bijeenkomst geweest waar diverse organisaties kun wensen
kenbaar konden maken. Er is gesproken over woningbouwbehoeftes, nieuwbouw plannen,
woningtypes, leefbaarheid en duurzaam bouwen.
Bankje hoek Meddoseweg-Oude Klaverdijk
Omdat aldaar een inrit verlegd is moest het bankje verdwijnen. We zoeken nog een mooi
plaatsje in Zwolle om dat bankje weer te plaatsen.
Subsidie Contactgroep
Conform de gemeentelijke subsidieverordening moeten we vanaf 2009 jaarlijks 20% van
€ 1.000 subsidie zelf binnen halen. Wel hebben we ontheffing aangevraagd en
aangegeven bij de gemeente dat we die 20% al inbrengen door zelfwerkzaamheid,
goedkoop vergaderen en het rondbrengen van circulaires.
De gemeente bleef echter bij haar standpunt.
In februari hebben we overlegd met de Feestvereniging en met André Huurneman van
de werkgroep Dorpsblad. Ook zij hebben geld nodig om straks enige keren per jaar het
Zwols Ni’js uit te kunnen brengen. Wij waren van mening dat we niet elke keer huis aan
huis geld op moeten halen omdat er door het jaar heen al diverse collectes zijn en de
Feestvereniging voor de kermis ook al geld ophaalt.
De Feestvereniging heeft besloten jaarlijks € 500 te doneren zodat de Contactgroep
voldoet aan de subsidievoorwaarde en de Contactgroep kan daarmee vervolgens een deel
van de kosten van het Dorpsblad betalen. De Feestvereniging zal de aankomende kermis
een oproep doen aan de inwoners hun bijdrage aan te passen aan deze ontwikkelingen en
daarbij uitleg geven waar het geld voor besteed wordt.
Nieuwbouw plan Wellink
We hebben de ontwikkelingen gevolgd. De verplaatsing van Wellink wordt vertraagd
door problemen tussen aannemer / projectontwikkelaar en Wellink. Hopelijk worden de
problemen snel opgelost zodat tijdig de bouwvergunning voor de woningen goedgekeurd
kan worden.
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Actualiseren Dorpsplan Zwolle
In het beleid van de Contactgroep voor 2008 was het actualiseren van het Dorpsplan
opgenomen. In het Dorpsplan worden de wensen en ideeën voor een leefbare toekomst
van Zwolle verwoordt. Onder procesbegeleiding van de VKK is de Contactgroep aan de
slag gegaan met het actualiseren van het Dorpsplan.
Eind 2007 is er een Dorpswerkgroep samengesteld, hierin zitten bewoners van Zwolle,
jong en ouder, mannen en vrouwen en met verschillende interesses en achtergronden. De
Dorpswerkgroep heeft een tiental thema’s benoemd die in het Dorpsplan aan de orde
moeten komen. Deze thema’s zijn: verkeer & veiligheid, bedrijvigheid, natuur, wonen,
voorzieningen, communicatie, cultuurhistorie, omgang met gemeente, sociale samenhang
en recreatie & sport.
Tijdens een startbijeenkomst, op 19 februari 2008, mochten alle inwoners van Zwolle
meedenken. Daarna heeft de Dorpswerkgroep de thema’s verder uitgewerkt.
Op 3 november werd er een zogenaamde toetsingsbijeenkomst gehouden. De
uitwerkingen van de thema’s zijn tijdens deze avond besproken met mensen van de
gemeente en andere instellingen om de haalbaarheid van de verschillende wensen te
toetsen. Daarna is het conceptplan en vervolgens het definitieve Dorpsplan opgesteld
door de Dorpswerkgroep. Aansluitend op de ledenvergadering 2009 wordt het
definitieve Dorpsplan gepresenteerd en het eerste exemplaar overhandigd aan een
afgevaardigde van de gemeente Oost Gelre.
Bestuursvergaderingen 2007-2008-2009
Na de vorige jaarvergadering hebben we bestuursvergaderingen gehad op 11 oktober, 12
november en 17 december 2007, op 28 februari, 7 april, 10 juni, 9 september, 30
oktober en 15 december 2008 en op 2 februari en 6 april 2009. 11 vergaderingen dus.
Naast hiervoor in dit verslag genoemde onderwerpen hadden we op de agenda: Centrale
huisvesting gemeentehuis Oost Gelre, status Leemputten en onderhoudswerkzaamheden
aan paden, opruimen slootmaaisel, opsnoeien bomen boven wegen, veiligheidsenquête
gemeente, nieuw informatiebord voor het Strootman, ontwikkeling landgoed aan de
Winterswijkseweg in Berkelland, oversteekplateau bij Café Haak & Hoek, onderhoud
wegen en bermen, ingekomen brieven, project inzamelen zwerfvuil en uitkering
vergoeding stroomstoring Nuon.
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