Correspondentieadres secretaris:
Het Heydenrijck 12
7141 EN GROENLO
E-mail: info@contactgroepzwolle.nl
Web: www.contactgroepzwolle.nl

Jaarverslag Contactgroep Zwolle
Periode juni 2019 tot en met juni 2020.
Verslag opgesteld door Emily Halleriet d.d. 25 juli 2020.

Beste Zwollenaren
Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020. Aangezien we vanwege de Coronamaatregelen geen jaarvergadering
konden plannen, laten we alsnog het jaarverslag verschijnen. Indien de omstandigheden het toelaten,
willen we eventueel in het najaar een jaarvergadering houden. Voor vragen of opmerkingen omtrent het
jaarverslag, kunt u mailen naar het secretariaat info@contactgroepzwolle.nl.

Landbouwsluis Klaverdijk / verkeersmaatregelen N18

Zomer 2019 werd een inloopavond op de Sint Ludgerusschool georganiseerd door de gemeente Oost Gelre
om de plannen van de gemeente, om op de Klaverdijk een landbouwsluis aan te leggen, aan Zwolle (en
Holterhoek) voor te leggen. Er werd massaal gehoor gegeven aan deze inloopbijeenkomst wat tot bijna 90
reacties en zienswijzen heeft geleid, waarbij meer dan 95% 'tegen heeft gestemd'. De gemeente heeft
daarop besloten om af te zien van het voorstel om een landbouwsluis aan te leggen. Wel heeft de
gemeente voor het gehele buitengebied een 60 km/h zone ingesteld wat voor de Klaverdijk ook
eenduidigheid bracht in de maximale snelheid (deel Klaverdijk Oost Gelre was 80 km/h en deel Klaverdijk
Berkelland 60 km/h). Dit is door de gemeente per brief kenbaar gemaakt aan alle
belanghebbenden/inwoners/bezoekers van de inloopbijeenkomst waarin men tevens geïnformeerd werd
over het vervolgproces.
Het vervolgproces hield in dat de Contactgroep en het Reirinck begin januari 2020 uitgenodigd werden op
het gemeentehuis om het 'verkeersmaatregelenpakket', wat de gemeente op basis van bestaande plannen
en ontvangen reacties van de inloopbijeenkomst heeft uitgewerkt, te bediscussiëren. De Contactgroep
heeft daarop besloten om meteen de werkgroep welke bezig is om een nieuw dorpsplan voor Zwolle te
maken (zie verderop in het jaarverslag), mee te nemen in dit proces opdat de input van de werkgroep ook
direct meegenomen kan worden.
Na deze bijeenkomst op het gemeentehuis heeft de Contactgroep (CG) samen met de Werkgroep
Dorpsplan (WG) een bijeenkomst op de Sint Ludgerusschool georganiseerd voor de direct aanwonenden
rondom 'het kruisbeeld' bij het Reirinck en hebben we samen dit maatregelenpakket van de gemeente
doorgelopen waarbij we met respect voor elkanders punten tot een 'gezamenlijk gedragen pakket'
kwamen.
Dit 'gedragen pakket' hebben we vervolgens op het gemeentehuis voorgelegd en weer besproken met de
verkeersambtenaren, de CG, WG en het Reirinck. Een van de meest 'uitdagende' maatregelen hield in dat
we 'ongewenst' verkeer over de Klaverdijk wilden weren en daarbij is gesproken over de mogelijkheid van
het instellen van 'bestemmingsverkeer' over de Klaverdijk waarbij vanuit de CG en WG uitdrukkelijk is
benadrukt dat dit nimmer consequenties mag hebben voor inwoners van Zwolle en Holterhoek zelf.
Kinderen uit Holterhoek moeten bijvoorbeeld gewoon naar de Sint Ludgerusschool gebracht kunnen
worden. Het doel van het instellen van 'bestemmingsverkeer' is enkel om verkeer wat over de
Vredenseweg / N18 zou moeten rijden niet over de Klaverdijk te laten rijden.
Meteen werd door de verkeersambtenaren al gesteld dat zo'n brede bepaling t.a.v. bestemmingsverkeer
waarschijnlijk 'onmogelijk uitvoerbaar / handhaafbaar' zou zijn. Waarop de CG en WG uitdrukkelijk stelling
namen, dat, indien het bestemmingsverkeer niet zo breed gezien kan worden, het instellen van enkel
bestemmingsverkeer dan NIET tot de mogelijkheden behoort omdat dit grote consequenties voor de
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'leefbaarheid' van Zwolle heeft (de uitwerking is dan immers identiek aan het aanleggen van een
landbouwsluis). Afgesproken werd dat de verkeersambtenaren dit nader zouden bestuderen en bespreken
met o.a. politie. Ook de andere 'gezamenlijk gedragen verkeersmaatregelen' hebben we besproken en
daarop zou de gemeente ook terugkomen.
Helaas was fysiek overleg vanaf dat moment onmogelijk vanwege de Coronamaatregelen en is de
terugkoppeling / overleg vanaf dat moment verder verlopen via email en telefoon. Tot dit moment waren
we als CG, WG en het Reirinck tevreden over het verloop van het proces en het overleg.
Hierna kreeg het overleg echter een wending waarbij we ons uiteindelijk als CG en WG geheel terug
hebben getrokken uit het overleg. De maatregelen waar draagvlak voor bestond werden door de gemeente
'anders uitgewerkt' als door Zwolle zelf (CG, WG en aanwonenden rondom het kruisbeeld bij het Reirinck)
aangedragen werd. Dit omdat het verkeerstechnisch volgens de verkeersambtenaren 'zo zou moeten'.
We hebben ons ongenoegen als CG en WG duidelijk geuit en hebben om een gesprek met verantwoordelijk
wethouder Bonsen verzocht. Dit gesprek heeft over en weer duidelijkheid geschapen en heeft tot de
conclusie geleid dat de CG en WG zich uit het overleg met de verkeersambtenaren hebben teruggetrokken.
De gemeente heeft haar 'eigen versie' van het verkeersmaatregelenpakket inmiddels deels uitgevoerd en
werkt ondertussen nog voorstellen uit voor het instellen van bestemmingsverkeer voor de Klaverdijk en
Boerijendijk. Wethouder Bonsen heeft ons verzekerd dat we over de verdere gang van zaken rondom
Klaverdijk en Boerijendijk wel worden geïnformeerd.
Dit geluid is gehoord door enkele Zwolse ondernemers waarop (vanwege Corona) een kleine bijeenkomst
van Zwolse en Holterhoekse ondernemers rondom de Klaverdijk & Boerijendijk heeft plaatsgevonden op
'De Blanckenborg' waar we als CG en WG uitgenodigd werden om uitleg over het verlopen proces te geven
en waarom we ons uiteindelijk terug hebben getrokken uit het overleg met de verkeersambtenaren. Als
vervolg hierop hebben we nogmaals met wethouder Bonsen om tafel gezeten, ditmaal om aan een kleine
delegatie van de ondernemers 'uitleg te komen geven' over de bijzondere gang van zaken.
Dit is tot zover de stand van zaken eind juli 2020. We volgen als CG de verdere ontwikkeling nauwgezet en
kunnen enkel akkoord gaan met een variant van bestemmingsverkeer voor de Klaverdijk en Boerijendijk
waarbij we wel het 'daadwerkelijk ongewenste' verkeer wordt geweerd, maar waarbij de leefbaarheid van
Zwolle niet wordt aangetast.

Zomer in Gelderland

Een jaar geleden waren de voorbereidingen voor Zomer in Gelderland 2019 in volle gang. Inmiddels een
jaar verder, kunnen we stellen dat Zomer in Gelderland een groot succes is geworden! Op 22 augustus 2019
hebben we Zwolle, met Mekare veur Mekare, mooi op de kaart gezet. Met een fantastische vierde plek, de
beste van de Achterhoek, 1081 man publiek en een gewonnen bedrag van €1025, is Zwolle boven zichzelf
uitgestegen. Dit bedrag wordt gebruikt voor het 100-jarig bestaan van de st. Ludgerusschool.
Via deze weg willen we graag alle ondernemers, sponsoren, familie, vrienden en natuurlijk niet te vergeten
de inwoners van Zwolle hartelijk bedanken voor jullie inzet. Mede dankzij jullie is dit een onvergetelijke dag
geworden.

ZwolleLui

Het afgelopen jaar zijn er weer tal van succesvolle activiteiten georganiseerd door ZwolleLui. Na de
zomervakantie stond de tweede editie van de Zwolse Zomer Barbecue op de agenda. Ook dit jaar vond het
plaats bij Natuurpark de Leemputten. Ditmaal georganiseerd door ZwolleLui, ontstaan uit de eerste editie
van de ZZB. Met een grote groep van meer dan 30 personen werd er gebrainstormd over het nieuwe
dorpsplan. De vraag hoe zij de Zwolse gemeenschap leefbaar willen houden stond daarbij centraal. Onder
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het genot van een biertje en een barbecue ontstonden de meest creatieve ideeën. De input van deze avond
is doorgestuurd naar de werkgroep van het nieuwe dorpsplan. Meer informatie over het dorpsplan volgt
verder in dit jaarverslag.
Ook werd er weer een dropping georganiseerd als start van de herfstvakantie voor jongeren tot 15 jaar,
met als thema ‘La Casa de Zwolle’. Onder begeleiding kregen de jongeren de opdracht smokkelwaar veilig
terug te brengen naar school en moesten ze oppassen dat het niet in handen van de Spaanse Politie terecht
kwam. Onderweg kregen ze met allerlei hindernissen te kampen. Zo’n 60 jongeren werden de stuipen op
het lijf gejaagd, zelfs de grootste jongens hadden het zwaar. Een zeer geslaagde avond.
Gelukkig kon er ook nog net op tijd een Pubquiz georganiseerd voor iedereen vanaf 16 jaar. Wederom zat
Café Grolszicht stampvol met zo’n 100 man. Door 18 teams, jong en oud, werd er weer flink gestreden om
de eerste plek; de eeuwige roem. Het team genaamd El Loco 1 ging er met de hoofdprijs vandoor. Vlak
daarachter eindigde ‘t Ni-je Vleus op de tweede plaats en met een verdiende de derde plaats de Wijzen uit
Oosten.
Helaas was dit voorlopig de laatste activiteit, want ook ZwolleLui moest zijn activiteiten aflassen vanwege
het Coronavirus. Inmiddels zijn de vergaderingen weer gestart en komen ze hopelijk binnenkort met meer
nieuws. Voor meer informatie houdt de Instagram- en Facebookpagina in de gaten @Zwollelui.

Dorpsplan

In oktober 2019 is het startschot gegeven voor het nieuwe dorpsplan van 2020. Het oude dorpsplan
(daterend uit 2009) is verlopen en het werd daarom tijd voor een nieuwe versie. In opdracht van
Contactgroep Zwolle is een werkgroep, bestaande uit 14 Zwollenaren, hiermee aan de slag gegaan.
Op 16 januari 2020 vond de bewonersavond plaats bij Café Grenszicht. Tijdens deze bewonersavond heeft
de werkgroep alle wensen, ideeën en opmerkingen van de aanwezige Zwollenaren opgehaald. Op deze
manier werd de werkgroep duidelijk waar de prioriteiten moeten liggen en voor welke ideeën een breed
draagvlak bestaat in Zwolle. Met een opkomst van bijna 100 personen is de bewonersavond succesvol
verlopen en hebben we als werkgroep een goed beeld gekregen van de wensen en ideeën die leven in
Zwolle. Naast de bewonersavond is de werkgroep ook op bezoek geweest bij de ouderensoos en de
basisschool, en heeft Zwollelui input gegeven voor het dorpsplan.
Met al deze input is de werkgroep vervolgens verder aan de slag gegaan met het nieuwe dorpsplan. Helaas
heeft het coronavirus vertraging opgeleverd in dit proces, aangezien er vanaf halverwege maart niet meer
samengekomen mocht worden. Op dit moment (juli 2020) is de werkgroep echter weer volop aan het werk
met het dorpsplan en wordt alle input die we uit Zwolle hebben opgehaald vertaald in het nieuwe
Dorpsplan.

Energietransitie Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre heeft als doelstelling in 2030 energieneutraal te zijn. Dit streven heeft de raad
uitgesproken en middels energie te besparen en produceren van groene energie tracht de gemeente haar
doel te bereiken. Met het uitschrijven van een tender kunnen initiatiefnemers plannen indienen voor het
opwekken van duurzame energie. Vanuit Zwolle zijn er twee plannen bij de gemeente ingediend. Het
betreft zonnepark Hegemansweg en de Zomereiken. Voldoen deze plannen aan de kaders dan zal de raad
hier mee instemmen. De contactgroep heeft veel reacties gekregen van bezorgde inwoners van Zwolle
omtrent deze ontwikkeling. Vanuit het bestuur van de Contactgroep en Werkgroep Dorpsplan is er bij de
wethouders Frank en Porskamp en de raad aangedrongen om de plannen te heroverwegen. De
Contactgroep staat neutraal in het beleid maar vindt dat door de overhaaste beslissingen in de inspanning
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van de Werkgroep Dorpsplan tenietgedaan wordt. De Contactgroep Zwolle trekt ook samen met
Contactgroepen Holterhoek en Hupsel op en wil medio augustus (nogmaals) om tafel met de
verantwoordelijk wethouders van beide gemeenten omdat de zonnepark initiatieven zich allemaal in 'ons
gebied' lijken te ontvouwen.
Als gevolg van de hierboven genoemde ontwikkelingen in Zwolle en aangekondigde plannen
in Holterhoek en Hupsel is er een actiegroep ontstaan. Onder de naam PETZ (Positieve Energie Transitie
Zwolle) ziet deze groep kansen voor Zwolle om duurzame energie te produceren welke draagvlak heeft bij
de inwoners. Deze groep heeft als doel de zonneladder te volgen. Door de zonneladder te volgen wordt het
landschap en kostbare landbouwgrond en gespaard en het hoogste rendement gehaald op CO2-reductie.
PETZ is met diverse partijen in gesprek om partijen te verbinden en alternatieven mogelijk te maken maar
gezien de huidige ontwikkelingen zal PETZ ook een stichting vormen om op deze wijze als rechtspersoon
een zienswijze in te dienen op de betreffende plannen.

Fietspad fase II

Helaas is de laatste fase van het fietspad nog niet gerealiseerd. Toch kunnen we vermelden dat er ondanks
dit langdurige proces toch licht brand achter in de tunnel. Doordat Waterschap Rijn en Ijssel voorgenomen
plannen heeft om de versteende A-goot te wijzigen naar een watergang met natuurlijke loop biedt dit
kansen voor de Zwolse gemeenschap. Een conceptplan is getekend een afvaardiging van Feestvereniging,
werkgroep dorpsplan en Contactgroep zijn gezamenlijk in overleg met betrokken instanties.

Mobiele bereikbaarheid

Naar aanleiding van verschillende klachten vanuit Zwolle over de mobiele bereikbaarheid, zijn we in
gesprek geweest met de gemeente over het plaatsen van een extra zendmast.
Nu is de gemeente zelf in gesprek geweest met verschillende providers en deze geven aan dat zodra het 5G
netwerk uitgerold is, de mobiele bereikbaarheid in Zwolle beter moet worden.
We houden dit in de gaten.

Zwolle schoon / NLdoet

De vrijwilligersactiviteiten van NLdoet en de nationale Opschoondag zijn dit jaar last minute afgelast. Dit
had natuurlijk te maken met de maatregelen vanuit het RIVM rondom het Coronavirus. Samen met
Feestvereniging Zwolle is toen besloten de vrijwilligersactiviteiten op zaterdag 14 maart niet door te laten
gaan. Daarmee werd het advies van de Overheid en de gemeente Oost Gelre opgevolgd om grote groepen
met sociale interactie te vermijden. We hopen natuurlijk dat we jullie volgend jaar allemaal massaal mogen
verwelkomen tijdens NLdoet en de nationale Opschoondag.

Hartslag.nu

Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als burgerhulpverlener
vergroot je de overlevingskans van mensen met een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als
iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van
levensbelang. Daarom zijn wij zo blij een groep van 17 vrijwilligers (burgerhulpverleners) die zijn
aangesloten bij Hartslag.nu in Zwolle/Holterhoek. Met Mekare veur Mekare…
Ester Everink is al jaren beheerder van de AED bij de St. Ludgerusschool alsmede coördinator van de
vrijwilligers. Zij is o.a. verantwoordelijk voor het opzetten van de burgerhulpverlening in Zwolle, het contact
met de vrijwilligers en het plannen van de trainingen en de tweejaarlijkse opfris/herhalingscursussen. Ester
heeft aangegeven te willen stoppen als beheerder en coördinator. Ze blijft wel actief als vrijwilliger bij
Hartveilig.nu.
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Sonja Meekes neemt vanuit de contactgroep het beheerderschap van Ester over en samen met Carla
Koning worden de trainingen en herhalingscursussen georganiseerd. Vanaf nu kunnen mensen zich met
vragen ten aanzien van de AED/burgerhulpverlening, trainingen en reanimatie zich richten tot:
Carla Koning
06-30116459
of Sonja Meekes 06-23196490
Ook eventuele nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Carla of Sonja.
Wij willen Ester Everink bedanken voor haar onvoorwaardelijke inzet als beheerder en coördinator, en
natuurlijk ook Carla Koning voor haar bereidheid tot het overnemen van de functie als coördinator. Tevens
willen wij van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers/burgerhulpverleners te bedanken voor de
aanmelding en bereidheid tot burgerhulpverlening. Mede dankzij jullie inzet stijgt de overlevingskans bij
hartstilstand! DANK-JULLIE-WEL!!!

Ouderensoos Zwols Holt

De eerste 6 jaar van de soos zijn naar volle tevredenheid verlopen, de opkomst was iedere vrijdagmiddag
goed, de mensen genoten zichtbaar. Dat iedereen de soos nu mist door het Coronavirus, hebben we vaak
horen vertellen. In mei hebben de vrijwilligers van de soos een fotoboekje gebracht waar foto's in staan van
o.a. het 5-jarig jubileum en uitstapje om zo de mensen een hart onder de riem te steken. Zolang de
anderhalve meter afstand moeten houden, kunnen ze geen soos draaien op school, omdat de ruimte te
beperkt is. In juli is er een gezellig samenzijn georganiseerd bij Haak en Hoek, omdat ze toen buiten konden
zitten, dit werd zeer op prijs gesteld, evenals de koffie met gebak dat door de Contactgroep werd
aangeboden.

Leefbaarheidsvisie/DBO's Oost Gelre

Diverse overleggen zijn door de Contactgroep Zwolle bijgewoond om zaken waar we met andere DBO's
(Dorps Belangen Organisaties) in Oost Gelre gezamenlijk op kunnen trekken te delen met elkaar.

Bestuurswissel

Om ontstane vacature(s) op te vullen hebben wij Clemens Rootinck bereid gevonden om toe te treden tot
ons bestuur als algemeen bestuurslid. Naar aanleiding van een oproep voor werving van nieuwe
bestuursleden heeft Clemens een vergadering van de contactgroep bijgewoond, waarna hij besloten heeft
om het bestuur te komen versterken. Hij draait al een tijdje mee in het bestuur en we zijn erg blij met zijn
inbreng.
Momenteel staat er nog een vacature voor algemeen bestuurslid open. We hebben jouw hulp hard nodig!
Ben jij of ken jij iemand die deze functie zou kunnen vervullen, mail dan naar info@contactgroepzwolle.nl.

Beleid, speerpunten 2020/2021
•
•
•
•

Opstellen/realiseren nieuw dorpsplan
Fietspad fase II
Vernieuwen website Contactgroep Zwolle / Algemene website Zwolle / WhatsappGroep Zwolle
Werven bestuurslid

Met vriendelijke groet,
St. Contactgroep Zwolle
Chris Bomers, voorzitter

06 23785384

Jurgen Roes, penningmeester 06 55154871
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Emily Halleriet, secretariaat

06 37437882

Wietske Rooks, bestuurslid

06 40381019

Sonja Meekes, bestuurslid

06 23196490

Clemens Rootinck, bestuurslid 06 53630633
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