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Jaarverslag Contactgroep Zwolle,
Periode juni 2012 tot juni 2013
Verslag opgesteld door Ester Everink en Harry Bos, d.d. 20 juni 2013

Ledenvergadering Contactgroep
Op dinsdag 12 juni 2012 werd de openbare ledenvergadering gehouden in de Ludgerusschool. De
35 toehoorders werden geïnformeerd over de status van het dorpsplan, de nieuwe ontwikkelingen
met betrekking tot de N18, woningbouw op locatie Wellink, de ontwikkelingen omtrent het nieuwe
bestemmingsplan buitengebied vanuit de Gebiedscommissie, de werkzaamheden van de
vrijwilligersgroep, vorderingen multifunctionele ruimte, onderzoek alternatieven bibliobus, wijzigingen
inzamelingsbeleid afval, strooibeleid, mogelijke AED voor Zwolle, eventuele expositieruimte
Steenbakcultuur, Glasvezel in het buitengebied en de verkeersveiligheid m.n. bij de dubbele
oversteek bij Tennispark en voetbalveld.
Bestuursverkiezing was niet aan de orde, gezien er in 2008 geen nieuwe bestuursleden zijn
toegetreden.
De taken blijven als volgt verdeeld: Voorzitter Harry Bos, secretaris Ester Everink, penningmeester
Ivo Rots en de bestuursleden Franka Werner, Henrie Assinck, Bertie Bosker en Chris Bomers.
Tijdens de vergadering konden diverse vragen van bewoners worden beantwoord. Andere
onderwerpen die aan de orde gesteld werden, zijn behandeld in de daaropvolgende
bestuursvergadering.

Woningbouw plan Wellink
Het voornemen van Innové was in juni 2012 samen met makelaar Scheers & Roes te beginnen met
de verkoop van de 13 kavels op plan Wellink. Doordat de belangstelling voor deze kavels te wensen
overlaat hebben ze de gemeente gevraagd om hierin bij te springen. Juist door de geringe
belangstelling en de moeizame economische tijd, zullen zij geen rol gaan spelen in de verdere
ontwikkelingen; de gemeente acht het financiële risico dat hiermee gepaard gaat te groot.
Begin juni is men begonnen met de sloop van de diverse bedrijfspanden. Dit is bijna afgerond. In het
overleg met Innové op 11 juni 2013 hebben ze aangegeven dat ze een nieuw overleg met de
gemeente willen, in bijzijn van de Contactgroep en waar andere opties voor de gemeentelijke
betrokkenheid voorgesteld zullen worden. Innove wil in juli 2013 starten met de verkoop van de 4
aaneengeschakelde woningen en 2 aan elkaar gebouwde woningen. Verder natuurlijk ook met de
verkoop van de andere kavels. Als enkele woningen en/of kavels verkocht kunnen worden, kan ook
met de bodemsanering begonnen worden en het bouwrijp maken van het terrein. Veder wil men
mogelijke andere geïnteresseerde partijen benaderen te participeren.

N18 en de gevolgen voor omliggende wegen in Zwolle
Afgelopen maart hadden de plannen voor de veranderingen aan de nieuwe N18 ondertekend moeten
worden door de minister, dit is helaas nog niet gebeurd en dus zijn de plannen nog altijd niet
definitief. Wel vernamen we van de wethouder dat de fietstunnel nu ter hoogte van de Esweg zal
komen en niet bij de Slinge.
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Het onderzoek dat door de provincie en gemeente gedaan zou worden naar de belasting van het
omliggende wegennetwerk (ook in Zwolle) na de herziening is inmiddels uitgevoerd, maar de
gegevens moeten nog verwerkt worden.
We hebben de wethouder nogmaals gevraagd ons hier op tijd bij te betrekken, de wethouder heeft
daarop uitgesproken dat deze intentie er vanuit de gemeente zeker is.

Vrijwilligersgroep
Staatsbosbeheer heeft het vlonderpad en de 2 bruggetjes in de Leemputten laten vervangen. De
bedoeling is dat zij ook het materiaal leveren voor de nieuwe toegangspoortjes bij de paden en
routepaaltjes.
De gewerkte uren gebruiken we om de vereiste cofinanciering rond te krijgen voor de besteding van
geld voor plannen uit het dorpsplan, waar dit ook onder valt. Voor 2010-2011-2012 zijn deze uren
ruimschoots vol gemaakt en hebben we dus voldaan aan de cofinancieringsregel van de gemeente.
Bij de gemeente is in april 2013 een projectvoorstel m.b.t. de Steenbakcultuur ingediend. Door op tijd
te kennen te geven dat we plannen hebben, hopen we de gemeente “warm” te houden en te
voorkomen dat we naast de subsidiepot grijpen.
In september 2012 is er voor alle betrokken vrijwilligers van de Contactgroep een gezellige middag
georganiseerd om eenieder te bedanken voor zijn of haar inzet. Was zeer geslaagd.
Ook hebben we aandacht voor de bermen in de kern, deze worden minimaal bijgehouden door de
gemeente. Eventueel zou dit ook door de vrijwilligersgroep of inwoners gedaan kunnen worden.

AED voor Zwolle
Naar aanleiding van de vorige jaarvergadering hebben we een groep van 16 vrijwilligers bereid
gevonden zich beschikbaar te stellen voor de mogelijke inzet van het AED apparaat. Inmiddels is de
eerste trainingsavond voor de vrijwilligers geweest en het gewenste apparaat besteld. Nu is het
wachten op uitsluitsel van de gemeente omtrent de financiering van de te plaatsen kast waarin het
apparaat aan de buitenkant van de school opgehangen zal gaan worden. Gemeente heeft het project
Hartveilig Wonen (een dekkend AED netwerk) opnieuw in de begroting meegenomen, maar daardoor
lopen we het risico dat we moeten wachten tot 2014 met het plaatsen van de kast voor de AED.
Mocht dat het geval zijn, zullen we als Contactgroep de kast zelf voorfinancieren en nadien
declareren. Schoolbestuur Delta heeft te kennen geven €500,- te willen bijdragen in de aanschaf van
het AED apparaat, waar we natuurlijk erg blij mee zijn.

Bibliobus
Afgelopen jaar heeft een studente van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen in opdracht van de
gezamenlijke Kleine Kernen, samen met de gemeente en de bibliotheek Oost Achterhoek gekeken
naar de (on)mogelijkheden van de bibliobus. Voor de gemeente en provincie lopen de kosten van de
bibliobus te hoog op en zal er op den duur gekort moeten gaan worden. De studente heeft alle
wensen van de Kleine Kernen geïnventariseerd; daaruit bleek dat de wensen nogal uit één lopen.
Uiteindelijk is er voor gekozen naar de gemeente de wens uit te spreken een klein uitleenpunt in
iedere kern te realiseren, bemand door vrijwilligers met een wisselende collectie boeken, geleverd
door de bibliotheek Oost Achterhoek. De gemeenteraad is inmiddels akkoord gegaan met dit
voorstel.
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Multi functioneel Gebouw/ / ruimte
In plaats van het realiseren van een multifunctioneel gebouw; dat volgens eerdere behoefteinventarisaties niet reëel is, willen we ons toeleggen op het zo multifunctioneel mogelijk maken van
de school.
In nauw overleg met de schoolleiding hebben we bij de gemeente een aanvraag ingediend voor het
vervangen van de vloer van de gemeenschapsruimte in school. Behalve voor de kleutergym wordt
deze vloer namelijk ook gebruikt voor de seniorengym op woensdagmiddag. Gemeente gaf hier
akkoord voor en inmiddels is de vloer vervangen. Ook is er het nodige schilderwerk uitgevoerd in het
lokalen van groep 3 en 4 en zijn geluiddempende maatregelen getroffen in de hal.
Wens vanuit de gemeenschap en school is nog het vervangen van de verouderde en niet meer goed
functionerende schuifwand, zodat de hal in meerdere ruimtes gedeeld kan worden.
Hiervoor hebben we een beroep gedaan op het RABO-Coöperatiefonds en kunnen we inmiddels
melden dat we genomineerd zijn. Op maandag 21 oktober a.s. kunnen de aanwezige leden van de
Rabobank hun stem uitbrengen op 1 van de 5 genomineerde projecten.
Eind vorig jaar en onlangs opnieuw, bereikte ons de vraag eens te kijken naar de mogelijkheden voor
het opzetten van een ouderensoos voor de ouderen van zowel Zwolle als de Holterhoek. Inmiddels is
er een overleg geweest met een aantal vertegenwoordigers van de doelgroep en enkele
bestuursleden van de Contactgroep Holterhoek. 17 juni 2013 is er een overleg geweest met
bestuursleden van Contactgroep Holterhoek, Contactgroep Zwolle, de directeur van school en Carla
Hemink, die in o.a. in Groenlo al succesvol een oudersoos heeft opgestart. De komende tijd willen we
dit verder uitwerken zodat we ook in Zwolle met een ouderensoos kunnen beginnen.

Gebiedscommissie
De gebiedscommissie heeft begin dit jaar besloten zichzelf voorlopig op te heffen. Er zijn geen
financiële middelen om initiatieven van de grond te krijgen. Afgesproken is dat er nog wel twee keer
per jaar een bijeenkomst wordt georganiseerd waar vanuit de hele achterban actualiteiten kunnen
worden gedeeld. Verder heeft de commissie voorlopig een slapend bestaan.

Status dorpsplan
Afgelopen jaar kwamen veel punten uit het dorpsplan aan de orde. Inmiddels zijn een heel aantal van
de beschreven doelen en wensen in uitvoering of behaald.

Glasvezel / draadloos breedband internet
Henrie Assinck houdt de ontwikkelingen bij en onderzoekt de mogelijkheden voor Zwolle. Hij maakt
ook deel uit van de werkgroep Breedband Internet in het buitengebied van de gezamenlijke kleine
kernen Oost Gelre. Daarnaast zijn ook de provincie en Vereniging Kleine Kernen Gelderland hier
mee bezig. Vanuit voornoemde werkgroep zal men volgen wat dat onderzoek zal opleveren.

Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan
Het gemeentelijk verkeer en vervoerplan is nog steeds niet opnieuw in de raadscommissie gebracht.
De gemeente verklaart dit doordat de minister de plannen voor de nieuwe N18 nog niet heeft
geformaliseerd en ook onderzoek met betrekking tot de gevolgen van de aanleg van de nieuwe weg
nog niet zijn afgerond en geëvalueerd.
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Overleg met wethouder (19-04-2013)
In het kader van het jaarlijkse werkbezoek van wethouder Hoijtink aan de kleine kernen, hebben we
op 19 april jl met Dhr. Hoijtink en Mevr. Büttner (onze contactambtenaar) om tafel gezeten.
Aan de orde kwam onder andere de 100 leerlingen grens voor de basisschool, aanpassingen van de
gemeenschapsruimte in de school, de verplichte oversteek bij het tennispark, onderzoek gevolgen
onderliggend wegennet bij veranderingen van de N18, mogelijkheden doortrekken fietspad Oude
Winterswijkseweg naar de Meddoseweg bij de kern en de status van het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan.
De wethouder melde dat de gemeente trajectvoorstellen heeft uitgewerkt voor het doortrekken van
het fietspad en we worden uitgenodigd om hierover te komen spreken.

Halfjaarlijks Overleg Kleine Kernen Oost Gelre
Heeft plaatsgevonden op 20 september 2012 en 13 maart 2013. H. Bos heeft het voorzitterschap van
de gezamenlijke kleine kernen overgedragen aan Jos Kolkman uit Zieuwent. Afgesproken is elke 4
jaar van voorzitter te wisselen. Vanuit dit collectief heeft de werkgroep Bibliobus met succes een
oplossing gevonden voor de vertrekkende bus. Momenteel zijn actief de Werkgroep Breedband
Internet en de Werkgroep WMO (Platform Ouderenbeleid, Wonen, Welzijn en Zorg). Verder zijn hier
aan de orde, of geweest: Grotere gemeenten, Keten en Hokken, Watertappunten, Wijzigingen
inzameling afval, gevolgen krimp / basisscholen en de Gebiedscommissie.

Overleg gemeente en raadsfracties
Op 12 juni hebben we ingesproken op de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen bij
het onderwerp Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan. Heeft er toe geleid dat het voorliggende plan
afgekeurd is en de wethouder is gevraagd het plan bij te laten stellen.
We zijn bij vergaderingen geweest en onze meningen en ideeën ingebracht met betrekking tot het
opgestelde Bomenplan voor de gemeente.
Op 28 juni 2012 zijn we naar het congres ondersteuningsbehoefte in het kader van de wijzigingen
AWBZ geweest.
Op 1 oktober 2012 hadden we een overleg met wethouder Hoijtink over verkeersmaatregelen N18 en
met wethouder Van Uem betreffende het woningbouwplan Wellink.
4 oktober hadden we ons jaarlijks overleg tussen dorpsbelangenorganisaties en raadsfracties.
Op 5 november 2012 zijn we bij de fam. Hoeks geweest om samen met wethouder Van Uem en
Andre te Brake te overleggen over de (te) massale bomenkap in Zwolle. Op 8 november daar
opvolgend zijn we naar het gemeentehuis geweest voor een reparatiegesprek met Andre te Brake.
De bomenkap en aanplant wordt nu gefaseerd uitgevoerd.
Op 6 mei 2013 hebben we Vragender bijgedragen aan de Strategiediscussie Vitale Gemeente.
In het kader van “Gezondheid en veiligheid in keten en hokken” is op 24 april jl een info-ochtend
geweest voor de jongeren van groep 7 en 8 van de Ludgerusschool. Op 27 mei was een ouderavond
gepland die vanwege de geringe belangstelling afgelast is. Komt waarschijnlijk nog een nieuwe
datum voor.

Planten Koningslinde
Vanwege de inhuldiging van koning Willem Alexander hebben we van de gemeente een koningslinde
en omheining aangeboden gekregen.
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In het bijzijn van ca. 80 aanwezigen hebben de schutterskoning 2012, de schutterskoningin en –
jeugdkoning, de carnavals jeugdprins en adjudant de boom geplant in de hoek van de parkeerplaat
vlak bij de schuilhut. We moeten er nog een hekwerkje omheen maken en een gedenkplaquette bij
plaatsen.

Dorpspomp
Door de gemeente werden we gewezen op de mogelijkheid een dorpspomp te realiseren in de kern.
Een mogelijk geschikte locatie hiervoor zou het Strootman kunnen zijn. De feestvereniging is hier op
geattendeerd en zal zo nodig verder actie ondernemen.

Vereniging Kleine Kernen Gelderland
Op 13 november 2012 en 26 maart 2013 zijn we naar de ledenvergadering geweest. Zijn onder
andere presentaties geweest van Greenet - het 4G netwerk en “Het dorp van de toekomst”.
We ontvangen met regelmaat de Kleine Kernen Koerier en mails met informatie over
subsidiemogelijkheden en andere provinciale of landelijke ontwikkelingen mbt kleine kernen.
Op 6 juni 2013 zijn we naar de inventarisatieavond Wandelpaden in de Achterhoek, die
georganiseerd was in opdracht van het Recreatieschap Achterhoek en Liemers.
Zoals al eerder in dit verslag gemeld is momenteel ook de VKK met de provincie bezig te
onderzoeken hoe breedband internet in de buitengebieden aangeboden kan worden.

Veiliger N319
Vertegenwoordigers van de Contactgroep zijn naar informatiebijeenkomsten geweest in Winterswijk
met betrekking tot het veiliger maken van de N 319, de weg van Groenlo naar Winterswijk.
We hebben maatregelen voorgesteld voor de kruising van deze weg met de Zwolseweg.
De provincie heeft naar aanleiding hiervan een aanpassingsplan gemaakt en de uitvoering ervan is in
2014.

Verkeersveiligheid (oversteek Den Elshof & tennispark) / doortrekken fietspad Oude
Winterswijkseweg
Begin dit jaar zijn we naar het gemeentehuis geweest om nogmaals te kennen te geven dat de
verplichte (dubbele) oversteek ter hoogte van het tennispark en ter hoogte van het voetbalveld, voor
fietsers komende vanaf Zwolle geen ideale situatie is. Ter hoogt van het voetbalveld zijn inmiddels
enige aanpassingen gedaan. Ter hoogte van het tennispark zal er voorlopig niets veranderen.
Wethouder gaf aan dat eerst wordt gewacht op de uitslag van het onderzoek omtrent de belasting
van het omliggende wegennet na de doorvoering van de veranderingen op de N18. Pas nadien zal er
eventueel iets gewijzigd worden aan de situatie. Wel gaf de wethouder te kennen dat er plannen zijn
om het fietspad richting Zwolle door te trekken. Er wordt op dit moment gewerkt aan een eerste
schets voor het mogelijke tracé. Mochten de plannen wat verder uitgewerkt zijn, dan zullen
omwonenden en de contactgroep uitgenodigd worden om deze plannen te komen bekijken en
bespreken.
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Bestuursvergaderingen 2012-2013
Na de vorige openbare bestuursvergadering hebben we in 2012 bestuursvergaderingen gehad op 27
juni, 17 september en 3 december. In 2013 op 25 februari, 28 maart en op 13 mei. Behalve de eerder
genoemde punten hadden we nog op de agenda: Verschoven bouwvlakken in kader nieuwe
bestemmingplan, processierupsen, waterdruk bluswater, schoonhouden bermen, kennismaking
nieuwe directeur basisschool, nieuwjaarsbijeenkomst gemeente, kerkepaden Achterhoek, nieuwe
kaart in informatiebord op ’t Strootman en de zg Rolstoelpoel.
Einde jaarverslag.

Beleid, speerpunten voor 2013-2014:
In het komend jaar zullen we ons naast algemene belangenbehartiging en het bezoeken van
vergaderingen waar we voor uitgenodigd worden, bezig gaan houden met:
1. Woningbouw op plan Wellink
2. Gemeentelijk verkeer en vervoer plan / verkeersknelpunten mbt nieuwe N18
3. AED in Zwolle
4. Opzetten oudersoos / optimaliseren multifunctionele ruimte in school
5. Realisatie bibliotheek in school (als alternatief voor de bibliobus)
6. Werkzaamheden vrijwilligersgroep van de Contactgroep continueren
7. Expositieruimte steenbakcultuur
*******************************************************************************************************************
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