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Jaarverslag CONTACTGROEP ZWOLLE, periode mei 2009 tot juni 2010
Verslag opgesteld door Ester Everink-Wolterink, d.d. juni 2010
Jaarvergadering Contactgroep
Op 27 april 2009 hebben we de openbare ledenvergadering gehouden bij
recreatiecentrum Marveld. Deze vergadering is gesplitst in een programma voor en na
de pauze.
Voor de pauze kwam de reguliere ledenvergadering en de bestuurswisseling aan de orde.
Bestuurslid Carla Schurink was aftredend en niet herkiesbaar. De door het bestuur
voorgedragen kandidaat Marianne Lageschaar werd benoemd als bestuurslid. Er waren
geen tegenkandidaten gesteld. Hiermee komt het aantal bestuursleden weer op 5
conform de statuten. De voorzitter geeft wel aan dat de Contactgroep graag het
bestuur uitgebreid ziet met 2 extra bestuursleden. Dit om de taken binnen het bestuur
beter te kunnen verdelen. Hij roept vrijwilligers op zich te melden bij het bestuur.
Op 30 juni 2009 wordt het bestuur uitgebreid met Ivo Rots. Op 9 november 2009
treedt ook Henrie Assinck toe tot het bestuur en daarmee bestaat het bestuur nu uit
de gewenste 7 personen.
De taakverdeling in het bestuur is als volgt verdeeld: Voorzitter Harry Bos, secretaris
Ester Everink, penningmeester Ivo Rots, Franka Werner, Bertie Bosker, Marianne
Lageschaar en Henrie Assinck.
De aanwezigen zijn geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van
woningbouw op plan Wellink, reconstructie 30-km zone kern, uitwerkgroepen vanuit het
dorpsplan en de mogelijke replica steenbakoven.
Tijdens de vergadering konden diverse vragen van inwoners beantwoord worden. Andere
onderwerpen die aan de orde gesteld werden zijn in de bestuursvergadering van 29 mei
2009 behandeld.
Na de pauze werd het nieuwe dorpsplan gepresenteerd door Franka Werner.
Wethouder Gerrits viel de eer te beurt het eerste exemplaar in ontvangst te mogen
nemen. Nadien was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het inzien van het
dorpsplan. Alle aanwezigen kregen de gelegenheid een samenvatting van het dorpsplan
mee te nemen.
Inrichten 30 km zone Meddoseweg in kern Zwolle / opknappen Meddoseweg en
Banningweg
Op 25 mei 2009 wordt het renovatieplan door het college goedgekeurd. Op 2 september
organiseert de gemeente een laatste informatieavond voor belangstellenden. Hierin
wordt aangegeven dat met enkele dagen begonnen wordt met de uitvoering.
De Contactgroep geeft de wens aan om 60 km drempels aan te leggen in plaats van 30km drempels i.v.m. het doorgaande vracht- en landbouwverkeer.
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Op 17 december 2009 wordt de Meddoseweg feestelijk heropend door schoolkinderen
die een shovel wegtrekken. Franka Werner spreekt hierbij namens de Contactgroep.
Wethouder Frank spreekt namens de gemeente. Onder genot van koek en zopie wordt
de nieuwe weg in gebruik genomen.
Replica steenbakoven / expositieruimte steenbakcultuur/ onderhoud Leemputten
De Contactgroep heeft enkele keren overleg gehad met H. Overkamp en M. ten Hoopen
over de mogelijkheden tot realiseren van een replica steenbakoven / expositieruimte
steenbakcultuur. Dit zal kleinschalig opgezet worden. Gedacht wordt aan het plaatsen
van 2 kiepwagentjes en het inrichten van een expositieruimte met voorwerpen,
informatiemateriaal en foto‟s. H. Overkamp heeft veel kennis en materialen. M. ten
Hoopen is benaderd voor de locatie. Dhr. Tiggeloven, lid van de Gebiedscommissie geeft
aan dat eventueel subsidie betrokken kan worden vanuit het Nationaal Landschap. Ook
met Staatsbosbeheer wordt overleg gepleegd over mogelijkheden. Bij het
steenbakmuseum Panoven in Zevenaar worden ideeën op gedaan.
Een groep vrijwilligers is begin 2010 begonnen aan achterstallig onderhoud van
Leemputten. Staatsbosbeheer voorziet hierbij in de benodigde materialen. De
vrijwilligers van de Contactgroep voeren het werk uit. Binnenkort zullen we een
samenwerkingsovereenkomst opstellen en zullen we aan de slag gaan met het onderhoud
van het wandelpad en infoborden die langs dit pad staan.
Gebiedscommissie
Sinds vorig jaar is er een nieuwe gebiedscommissie aan het werk. Het functioneren van
de oude commissie is geëvalueerd en daar is uitgekomen dat we met een kleinere
commissie en een eigen visie een duidelijkere rol willen gaan spelen bij de ontwikkeling
van het buitengebied. De commissie bestaat nu uit negen mensen, waarvan twee
vertegenwoordigers van de kleine kernen in Oost Gelre. Op dit moment zijn dat Franka
Werner uit Zwolle en Bennie Hummelink uit Zieuwent. De 'oude' commissie vormt nu de
klankbordgroep.
De gebiedscommissie heeft een 'ruimtelijke visie buitengebied' opgesteld. De visie is
nodig om duidelijk uit te dragen wat de commissie wil, geldt als toetsingskader bij
subsidieaanvragen voor projecten en is bedoeld als ingrediënt voor het nog op te stellen
bestemmingsplan buitengebied.
De gemeente Oost Gelre is bezig met het opstellen van het bestemmingsplan
buitengebied. Dit behelst het hele buitengebied van de gemeente, exclusief de kleine
kernen en exclusief de LOG's.
Er wordt naar gestreefd dat het college medio 2012 het ontwerp bestemmingsplan ter
vaststelling aan de gemeenteraad zal voordragen. De planning is het voorontwerp in april
2011 vrij te geven voor inspraak en overleg.
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Vooralsnog wordt er geen enquête gehouden onder belanghebbenden, vanwege de grote
hoeveelheid werk en de beperkte resultaten. Door middel van informeren en inspraak
worden burgers betrokken.
Hoe omgegaan wordt met initiatieven is nog niet geheel duidelijk, mogelijkheden zullen
worden geboden om mee te liften met het bestemmingsplan, mits deze voorzien zijn van
een goede ruimtelijke onderbouwing.
Daarnaast worden de mogelijkheden bekeken om met name agrarische en nietagrarische bedrijven te informeren over het voorstel van het bouwvlak.
Het bestemmingsplan zal enerzijds gericht zijn op een goede regeling voor de bestaande
situatie en anderzijds ontwikkelingen mogelijk moet maken. De gebiedscommissie heeft
de gemeente nadrukkelijk verzocht in te zetten op een ontwikkelingsgericht
bestemmingsplan.
Overleg met college van B&W van Oost Gelre
Vanuit de gemeente kregen we het verzoek voor een regulier werkbezoek van
Burgemeester & Wethouders op 18 februari 2010. Na overleg met ook de andere kleine
kernen wordt dit werkbezoek opgeschort tot na de gemeenteraadverkiezingen van 3
maart. Van de zittende wethouders treed 75% af na deze ambtsperiode. De voorkeur
gaat uit naar een werkbezoek met het nieuwe college. De gemeente stemt hiermee in. Er
zal later dit jaar een nieuw bezoek gepland worden.
Overleg met de gemeente.
Op 14 mei 2009 hebben we met het college van B&W een overleg gehad over ons
commentaar op de nieuwe nota kleine kernen beleid. Dit is tot volle tevredenheid
verlopen. Belangrijke resultaten waren verruiming van de financiële middelen,
structurele behandeling van onze dorpsplannen en bespreken van de gemeentelijke
begroting vlak voor vaststelling door de gemeenteraad.
Op 29 oktober 2009 hebben we samen met delegaties van de andere kleine kernen het
eerste overleg gehad met het college over de gemeentebegroting om te bezien in
hoeverre rekening gehouden is met de wensen uit onze dorpsplannen.
Opzetten vrijwilligersgroep
Een aantal onderhoudsprojecten stond nog open. Contactgroep heeft daarom besloten
voor ieder project een groepje vrijwilligers te vragen die een paar dagdelen willen
helpen bij de realisatie hiervan.
Daarbij denken we aan onderhoud van de Leemputten, vervangen omheining kruisbeeld,
herplaatsten van een bankje, onderhoud van fietspaadje hoek Klaverdijk/Meddoseweg
en het vernieuwen van het informatiebord op „t Strootman.
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Bestuurslid Henrie Assinck zal de uitvoering hiervan aansturen en per klus een aantal
vrijwilligers benaderen. Inmiddels is men begonnen aan het onderhoud van de
wandelpaden en informatieborden in de Leemputten.
Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan
Op 18 juni 2009 woont de Contactgroep een bijeenkomst bij waarin meningen en
gedachten werden aangehaald betreffende verkeer en vervoer. Onze wensen uit ons
dorpsplan met betrekking tot verkeersveiligheid en wegen is ingebracht. Omdat nu op de
vreemdste plaatsen als zandwegen 60 km zones worden gemaakt en ons Zwolle vol
geplant wordt met opzichtelijke 60 km borden, zijn wij ervoor om van heel Zwolle 60-km
gebied te maken. De gemeente werkt nog aan het vaststellen van het verkeer- en
vervoerplan.
Activiteiten Dorpsplan
In de vorige jaarvergadering is het nieuwe dorpsplan gepresenteerd aan de inwoners,
gemeente en andere belangstellenden. In het dorpsplan staan wensen en ideeën van de
Zwolse bevolking waar we de komende 10 jaar mee aan de slag zullen gaan. Het thema
dorpsblad is opgepakt door een aantal dorpsplanwerkgroepleden aangevuld met aantal
vrijwilligers. Op 12 november 2009 bij het Coöperatiefonds van de Rabobank, wint het
dorpsblad een bedrag van € 7.000 , waarvan foto, scan- en computerapparatuur
aangeschaft werd. Met scanapparatuur kan tevens het fotoarchief van Willy Gelinck
gedigitaliseerd worden. Na 3 gratis uitgaven van het dorpsblad, waarvan de
Contactgroep de kosten droeg, is men nu overgegaan op een betaald abonnement, dat
ongeveer kostendekkend moet zijn.
De woningbouw op plan Wellink bleef het hele jaar onder de aandacht van de
Contactgroep, maar door de bijzondere omstandigheden kon hier weinig extra
duidelijkheid in verschaft worden. Wel heeft de Contactgroep de gemeente het advies
gegeven de grond aan te kopen en navraag gepleegd omtrent eventueel verlopen van de
aangevraagde vergunningen.
Op 4 februari 2010 kwam een afvaardiging van de Feestvereniging, Ludgerusschool en
de Contactgroep voor het eerst samen om naar de (on)mogelijkheden van een
multifunctionele gebouw te kijken. We werden geadviseerd door de heer P. van Heek van
de VKK Gelderland.
Het onderwerp is genoemd in het dorpsplan en we wisten dat er bij de gemeente geld
ter beschikking is om de realisatie van zo‟n gebouw te kunnen bekostigen. Via het maart
2010-nummer van Zwols Ni‟js wordt een enquêteformulier verstrekt aan alle inwoners
en verenigingen om de behoefte te peilen. De uitslag van de enquête en hoe we verder
willen met hetgeen is ingediend, zal op de ledenvergadering van 14 juni bekend gemaakt
worden.
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Tracé A18/N18
In december 2009 wordt duidelijk dat de plannen voor het nieuwe tracé van de N18
aangeven dat Groenlo vanuit Zwolle alleen via de Oude Winterswijkseweg en via een
klaverblad bij de Ruiterweg bereikt kan worden. Vanaf de Vredenseweg komt er een
parallelweg naar de Ruiterweg. Wij zijn van mening dat dit geen goede oplossing is en
hebben overlegd met een aantal aanwonenden van de Vredenseweg. Wij zullen er voor
pleiten dat de Vredenseweg een aansluiting moet houden op de Eibergseweg zodat we
niet met een grote omweg naar Groenlo moeten. In februari 2010 wordt de
Contactgroep benaderd door Belangenvereniging Groenlo i.o. Zij hebben een alternatief
plan getekend voor de ontsluiting rondom Groenlo en willen mensen bewust maken van
gevolgen van de nieuwe N18. De Contactgroep geeft aan het in hoofdlijnen eens te zijn
met de Belangenvereniging Groenlo. We hebben een overleg gehad met de gemeente
waarbij ook aanwonenden van de Vredenseweg aanwezig waren. Op 1 april hebben we de
klankbordgroepbijeenkomst van Rijkswaterstaat bijgewoond. Gesproken is o.a. over het
verleggen van de aansluiting op de N18 van Ruiterweg naar Vredenseweg. Naar RWS is
aangegeven dat dit voorstel voor ons bespreekbaar is.
Recent hebben we vernomen dat de minister heeft ingestemd met een nader onderzoek
naar de variant Groenlo – Eibergen.
Een volgende klankbordgroep RWS is gepland voor september.
Defibrillator
In de jaarvergadering van mei 2009 werd door inwoners gevraagd naar mogelijkheden
van het plaatsen van een defibrillator in de kern. Navraag bij de gemeente leverde op
dat men op het moment werkt aan een gemeente dekkend netwerk van defibrillatoren.
Hierin wordt ons verzoek meegenomen en worden we op de hoogte gehouden.
Website Contactgroep
Gaande weg het jaar is de site geheel vernieuwd. Zie www.contactgroepzwolle.nl
Inwoners kunnen via de site vragen stellen, er staat meer op en we gebruiken het meer.
Zo kon met ook via de website het enquêteformulier voor het multifunctioneel gebouw
invullen en worden foto‟s en korte verslagen geplaatst van de vrijwilligersactiviteiten.
Overleg met de andere belangenverenigingen in Oost Gelre
2 keer per jaar hebben we een overleg met de andere kleine kernen. De bijeenkomst in
het najaar van 2009 hebben we laten vervallen omdat er voorafgaand aan dat overleg al
veel gezamenlijk met de gemeente vergaderd was en we onvoldoende agendapunten
hadden.
Op 19 april 2010 hebben we wel een overleg gehad en hebben we gesproken over:

Wijzigingen, bezuinigingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning en
pakketmaatregelen AWBZ

Defibrillators in de kleine kernen

Vervolg op debat veilige keten
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Ontwikkelingen Gebiedscommissie
Overleg dorpsbelangenorganisaties met het college van B&W
Overleg raadsfracties met de dorpsbelangenorganisaties
Ervaringen met bespreken gemeentebegroting

Vereniging Kleine Kernen Gelderland
In de ledenvergadering van 3 november 2009 kwam onder andere de bestuurlijke
vernieuwing van de VKK aan de orde. Er gaat gewerkt worden met 1 bestuur, nadruk zal
meer op samenwerking Kleine Kern – gemeente, i.p.v. Kleine Kernen - provincie komen te
liggen. Er wordt met 3 regio‟s in Gelderland gewerkt. Wij vallen onder de regio
Achterhoek – Liemers.
Op 23 maart 2010 wordt opnieuw de ledenvergadering bezocht. Hier komen geen nieuwe
zaken aan de orde. Wel wordt gevraagd naar eventuele belangstelling voor het
pilotproject “dorpsauto”. We nemen aan dat de animo hiervoor in Zwolle te gering is en
hebben ons niet opgegeven voor het project.
Bestuursvergaderingen 2009-2010
Na de vorige openbare bestuursvergadering hebben we in 2009 bestuursvergaderingen
gehad op 19 mei, 30 juni, 22 september, 9 november en 14 december. In 2010 op 8
februari, 8 april en 2 juni. In totaal 8 vergaderingen dus.
Naast de hiervoor in dit verslag opgenomen punten hadden we ook nog op de agenda:
(her)plaatsing diverse containers, projecten Nationaal Landschap, overleg met diverse
politieke partijen om voor de gemeenteraadverkiezingen wensen van Zwolle kenbaar te
maken, bereikbaarheid mobiele telefoons in Zwolle, debat veiligheid in Keten en Hokken,
Gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers en mogelijkheden voor een
glasvezelnetwerk in Zwolle.
***************************************
Beleid / Actiepunten voor 2010 / 2011.
In het komend jaar zullen we ons naast algemene belangenbehartiging en bezoeken van
vergaderingen waar we voor uitgenodigd worden, bezig gaan houden met:
 Uitwerking mogelijkheden Multifunctioneel Gebouw
 Woningbouw, locatie Wellink
 N18 / ontsluiting Vredenseweg
 Expositieruimte steenbakcultuur
 Diverse activiteiten vrijwilligersgroep
 Voor zover er mogelijkheden zijn, oppakken nieuwe onderwerpen uit ons
dorpsplan, zoals bijvoorbeeld Verkeersveiligheid en Onderhoud bermen en wegen
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