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Jaarverslag Contactgroep Zwolle,
Periode juni 2010 tot juni 2011
Verslag opgesteld door Ester Everink en Harry Bos, d.d. 2 juni 2011

Ledenvergadering Contactgroep
Op maandag 14 juni 2010 werd de openbare ledenvergadering gehouden in de
Ludgerusschool. De 35 toehoorders werden geïnformeerd over de status van het nieuwe
dorpsplan met daarbij extra aandacht voor ideeën omtrent het Multi Functionele Gebouw, de
ontwikkelingen rondom Zwols Ni’js, woningbouw op de locatie Wellink en het nieuwe
bestemmingsplan buitengebied vanuit de Gebiedscommissie.
Bestuursleden Harry Bos, Bertie Bosker en Ester Everink waren aftredend en herkiesbaar.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en dus bleven zij in hun bestuursfuncties aan.
Tijdens de vergadering konden diverse vragen van bewoners worden beantwoord. Andere
onderwerpen die aan de orde gesteld werden, kwamen aan de orde in de daaropvolgende
bestuursvergadering.
Op verzoek uit deze ledenvergadering is de glascontainer weer terug in Zwolle.
Ook is verzocht om snelheidscontroles in en rondom Zwolle.
Bij de gemeente werd diverse malen aangekaart dat er in en om Zwolle regelmatig (veel) te
hard gereden wordt. Het verzoek tot overgaan van controles is meer malen ingediend en
door de gemeente doorgespeeld naar de politie. Het is aan hen om hier gevolg aan te geven.
In september 2010 heeft Marianne Lageschaar aan gegeven haar bestuursfunctie neer te
leggen. In januari 2011 kwam Chris Bomers het bestuur versterken. Met deze wisseling
meegenomen bestaat het bestuur dus weer uit de gewenste 7 personen. De taken zijn als
volgt verdeeld: Voorzitter Harry Bos, secretaris Ester Everink, penningmeester Ivo Rots en
de bestuursleden Franka Werner, Henrie Assinck, Bertie Bosker en Chris Bomers.
N18 ontsluiting gebied Vredenseweg naar Groenlo
Zowel gemeente als Rijkswaterstaat hebben aangegeven geen geld te hebben voor een
tunnel of afslag bij de Vredenseweg. Er komt een aansluiting voorbij de Ruiterweg en een
voor de Ballastput bij Eibergen. Ons voorstel deze samen te voegen tot 1 afslag en daarmee
geld vrij te maken voor een tunnel bij de Vredenseweg heeft wel gehoor gevonden maar
bleek uiteindelijk niet uitvoerbaar. De Gezamenlijke Belangengroep N18 vertegenwoordigt
diverse belanghebbenden van de N18 waaronder de Contactgroep. We hebben oa een lijst
opgesteld van maatregelen die we nodig achten op het zg onderliggend wegennet van de
N18. Bij gemeente en Provinciale Staten proberen we zoveel als mogelijk gerealiseerd te
krijgen. Bij de Vredenseweg gaat onze voorkeur uit naar verbreding van de weg met behoud
van 80 km regiem en een vrijliggend fietspad ernaast. Dit omdat deze weg straks
waarschijnlijk nog intensiever gebruikt gaat worden door met name vrachtverkeer uit
Duitsland. Hiermee willen we voorkomen dat er sluipverkeer over de Klaverdijk of Ruiterweg
naar de N18 gaat rijden. Verder pleiten we voor:
 Verbreden nieuwe parallelweg tot 6 m langs de nieuwe N18, van Vredenseweg tot
aan het halve klaverblad voorbij Ruiterweg.
 Een voorsorteerstrook maken op de Winterswijkseweg naar de Zwolseweg.
 Verbreden Zwolseweg van Winterswijkseweg tot aan de Oude Winterswijkseweg
 Oversteek behouden van de Zwolseweg over de Twente Route / N18
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Vrijwilligersgroep
In het afgelopen jaar is een groep vrijwilligers bezig geweest met diverse projecten in en om
Zwolle. De paden in de Leemputten werden door de vrijwilligersgroep onderhouden. Waar
nodig werden planken en balkjes van het flonderpad vervangen. Dit alles in overleg met
Staatsbosbeheer. Voor het onderhoud is een bosmaaier en ander gereedschap aangeschaft.
De omheining van het kruisbeeld werd vorige maand vervangen.
Het infobord op ’t Strootman is door de Feestvereniging opgeknapt. Wel wachten we nog
altijd op een geplastificeerde kaart van de gemeente.
Voor dit alles is een projectvoorstel ingediend bij de gemeente om de gemaakte kosten te
kunnen declareren uit de subsidiepot kleine initiatieven .
13 augustus 2010 is als dank een BBQ georganiseerd voor de vrijwilligers.
Mochten er mensen zijn die af en toe een zaterdag willen helpen bij kleine en grotere
klussen in en om Zwolle, dan kunt U zich melden bij een van de bestuursleden. Uw hulp is
meer dan welkom!
Woningbouw plan Wellink
Er is diverse malen contact geweest met de firma Innové over de status van de nieuwbouw
op plan Wellink. Zij hebben samen met de Contactgroep op 16 september 2010 een
informatieavond in school over de nieuwe plannen geregeld. Belangstelling was goed maar
slechts enkele inwoners hebben aangegeven interesse in een woning of kavel te hebben.
Recentelijk heeft Innové het nieuwe bouwplan ingediend bij de gemeente voor herziening
van het bestemmingsplan. De voorgenomen voorbereidingen hiertoe stonden in de
Groenlose Gids van 5 mei jl.
Multifunctioneel gebouw
Er werd diverse malen overlegd met een kleine groep vertegenwoordigers vanuit de
Feestvereniging, school en Contactgroep over de (on)mogelijkheden van een Multi
Functioneel Gebouw in Zwolle.
Naar aanleiding van de enquête werd er bekeken op welke manier we dit vorm zouden
kunnen geven. Voorkeur gaat uit naar een gebouw vast aan de school, zodat school hier ook
makkelijk gebruik van kan maken en de kosten voor de verschillende nutsvoorzieningen laag
gehouden kunnen worden. Bij navraag bij de firma Innové of er een stuk grond aangrenzend
aan school aangekocht zou kunnen worden, bleek dit niet te stroken met de voorliggende
plannen. Wel boden zij een ander stuk aan en ook vanuit de gemeente werd er een ander
perceel aangeboden.
Even leek het erop dat we in school een lokaal beschikbaar zouden krijgen waar we mogelijk
gebruik van zouden kunnen maken. Dit blijkt echter op korte termijn niet geval te zijn.
De projectgroep gaat nu bekijken hoe verder.
Gebiedscommissie
Halverwege 2010 werd de ruimtelijke visie aan raadscommissievoorzitter en wethouder
aangeboden. Hiermee presenteerde de Gebiedscommissie een belangrijk document dat als
leidraad zal dienen bij het toetsen van plannen voor het buitengebied van Oost Gelre.
Een belangrijke taak van de gebiedscommissie is het ‘bevorderen van grondmobiliteit’,
bijvoorbeeld door het organiseren van vrijwillige kavelruil. In Oost Gelre is dit uitstekend
opgepakt door de LTO (Noord, afdeling Oost Gelre).
Onafhankelijk van hun lidmaatschap van de Gebiedscommissie heeft de gemeente de leden
gevraagd zitting te nemen in de klankbordgroep voor de totstandkoming van het
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bestemmingsplan buitengebied. Ook zitten in deze groep vertegenwoordigers van
waterschap en provincie. De leden zitten er vanuit hun expertise. Dit laat onverlet dat de
Gebiedscommissie als geheel op belangrijke momenten over het bestemmingsplan
buitengebied een gezamenlijk standpunt in kan nemen en daarmee naar buiten treedt. Dit
hebben we gedaan bij de nota van uitgangspunten. En dit zullen we straks ook doen als het
ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt.
In het bestemmingsplan traject doen we pogingen om het plan meer flexibel te maken. En
een belangrijk succes is de voor-infomatie die elke (agrarisch) ondernemer recent heeft
ontvangen over het voorgenomen bouwblok van het eigen perceel.
De Gebiedscommissie schreef eind vorig jaar een advies aan de gemeenteraad over het
terug brengen van het aantal nieuw te bouwen woningen. We hebben gepleit om bij de
beslissing van de gemeenteraad over het terug brengen van te bouwen woningen het
platteland en de kleine kernen zoveel mogelijk te ontzien.
Daarnaast adviseerde de Gebiedscommissie over de aanpassing van de nota ‘functies
zoeken plaatsen zoeken functies’.
In het meerjarenuitvoeringsprogramma (tot en met 2012) staan de volgende projecten
beschreven:
Vrijwillige kavelruil Oost Gelre (is inmiddels mee begonnen door de LTO)
Opstellen van een GUP (Gebieds Uitvoerings Programma)
Uitvoeren projecten landschapsherstel
Landschapsfonds
Inventarisaties veiligheidsknelpunten vanuit de diverse Dorpsvisies
Bouw Natuurobservatietoren bij het Vragender Veen
Fiets- en wandelroutes rond het dorp Vragender en het veen
Herinrichting terrein Stoomhoutzagerij Nahuis
Versterken overleg tussen Recreatie, Toerisme en Cultuurhistorie
Zichtbaar maken Franse Schans en andere delen van de Circumvallatielinie
Inventarisatie fiets-, kerk- en wandelpaden in de hele gemeente
Overleg met de wethouder van Oost Gelre
Op 30 juli 2010 was er een overleg met wethouder R. Hoijtink en onze contactambtenaar
mevrouw Büttner. Zij werden door de Contactgroep welkom geheten en werden bijgepraat
over actuele onderwerpen.
Ook op 29 april 2011 brachten zij een werkbezoek aan Zwolle. Aan de orde kwamen de
gevolgen van de nieuwe N18, waarbij de Contactgroep de hiervoor al genoemde
speerpunten aangaf. Daarnaast werd er aandacht gevraagd voor de aangekondigde
bezuinigingen bij de bibliobus, het handhaven van de regeling rood voor rood en
boerderijsplitsing.
Overleg met andere Kleine Kernen van Oost Gelre
Op 11 oktober 2010 en op 11 april 2011 hebben we overleg gehad. De volgende
onderwerpen kwamen aan de orde: Overleg met de gemeente, bezuinigingen Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, Defibrillatoren in de kleine kernen, onderwerpen vanuit de
Gebiedscommissie, Reservering geld door gemeente voor plannen uit de dorpsplannen en
de gladheidbestrijding december 2010.
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Zwols Ni’js
Loopt heel goed en er zijn al diverse uitgaven rond gegaan. We horen bijna enkel positieve
reacties over het blad.
24 augustus 2010 hebben 2 bestuursleden van de Contactgroep vergaderd met de redactie
van het blad om met name over financiële zaken te spreken. Het abonnementsgeld is
gesteld op €12,50 voor 3 uitgaven per jaar. Hiermee worden alle kosten gedekt.
Het nieuwe dorpsblad heeft april 2011 de prijs Kernen met Pit gewonnen, die uitgereikt werd
door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in het provinciehuis in Arnhem. Hiermee
werd €1000,- gewonnen, die besteedt kunnen worden aan de nieuwe uitgaven of aan het
digitaliseren van het fotoarchief.
Overleg met gemeente.
We hebben een schriftelijke reactie van de gemeente gehad die ons dorpsplan ambtelijk
getoetst hebben. Dit om te bezien waar zij kunnen bijdragen in uitvoering van de
verschillende plannen of om eventuele problemen met andere gemeentelijke plannen of
beleid aan te geven.
Op 30 september 2010 heeft het jaarlijks overleg van de kleine kernen met de gemeenteraad
plaatsgevonden. We hebben gepleit voor behoud mogelijkheden tot woningbouw in de
kleine kernen en het in stand houden van de rood voor rood regeling en boerderijsplitsing.
Samen met de andere kernen is op 21 oktober 2010 de gemeentebegroting besproken met
het college van B&W. Voor de komende 4 jaar is jaarlijks € 300.000 opgenomen voor de
dorpsplannen. Voor zg nieuw beleid is geen financiële ruimte.
1 februari 2011 hebben we de vergadering bijgewoond van de commissie Ruimte en Wonen
en hebben ingesproken bij de behandeling van het concept Verkeers- en VervoersPlan en
met name over de gevolgen voor Zwolle van de aanleg van de N18.
Op 24 februari 2011 hebben we de informatieavond bezocht over bezuinigingen van de
gemeente. Gelukkig is niet getornd aan het geld dat voor de kleine kernen begroot was.
Indirect zullen we wel iets van de bezuinigingen merken, zoals het op termijn verdwijnen van
de bibliobus, het schoolzwemmen en halveren van het aanbod natuur- en milieu-educatie.
18 mei 2011hebben we een overleg gehad met de gemeente over de Groen Visie.
De uitvoerder van de Hacron die belast is met het gemeentelijk groenonderhoud was hierbij
aanwezig. Besproken zijn maaien van bermen, onderhoud groen in onze kern, het maaien
op ’t Strootman en de slechte toestand van sommige bomen langs wegen. De Contactgroep
mag met een voorstel komen.
Rioolgemaaltje Zwolle
Op 15 februari heeft de gemeente met de Contactgroep een inloop- en informatieavond
geregeld ivm het verplaatsen van het gemaaltje bij school naar het bos van Geldersch
Landschap. Zijn slechts enkele inwoners van de kern geweest. Of de verplaatsing
daadwerkelijk gaat plaatsvinden zal ook van de gemeentelijke bezuinigingen afhangen.
Koeientuin
Op uitnodiging van de familie Bomers zijn we 2 keer naar een bijeenkomst geweest waar we
uitleg hebben gekregen over de plannen voor de bouw of aanleg van een koeientuin. We
kregen ook gelegenheid mee te denken over de ligging en inpassing in het landschap.
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Website van de contactgroep
Op www.contactgroepzwolle.nl kunt U de activiteiten van de Contactgroep volgen. Hierop
verschijnen regelmatig nieuwe items over de bezigheden van de Contactgroep. Ook kunt U
hierop de notulen van de jaarvergaderingen en de activiteitenverslagen vinden. Hebt U
ideeën of tips voor de website? Laat het ons weten!
Vereniging Kleine Kernen Gelderland
Op 23 november 2010 werd de ledenvergadering in Zelhem bezocht.
In februari werden de ontwikkelingen van het nieuwe dorpsplan besproken met 2
bestuursleden van de VKK.
Bestuursvergaderingen 2010-2011
Na de vorige openbare bestuursvergadering hebben we in 2010 bestuursvergaderingen
gehad op 7 september en 2 november. In 2011 op 25 januari, 23 maart en 24 mei.
Naast de hiervoor in het verslag opgenomen punten hadden we ook nog op de agenda: (her)
plaatsing diverse containers, aanvraag subsidie, plaatsing bord “geen doorgaande weg” bij
de Banningweg, keetkeuringen en glasvezelkabel voor Zwolle.
********************************************************************************************************
Beleid, speerpunten voor 2011-2012:
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
 Nieuwe N18, onderliggend wegennet.
 Expositieruimte steenbakcultuur
 Diverse activiteiten vrijwilligersgroep
 Voor zover er mogelijkheden zijn, oppakken nieuwe onderwerpen uit ons dorpsplan

**************************************************************************
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