Openbare bestuursvergadering Contactgroep Zwolle
Zwolle, dinsdag 5 oktober 2021
Voorzitter: Chris
Notulist: Emily
Aanwezige bestuursleden: Chris, Jurgen, Clemens, Wietske, Emily en Dana
Aantal aanwezig: circa 50 personen
1. Opening door de voorzitter Chris Bomers, vaststellen agenda en binnengekomen
stukken. Chris heet iedereen welkom en benoemt dat het mooi is dat we met zo’n
groot aantal aanwezig zijn vanavond. De opkomst is goed vanavond. Het is een
bijzonder jaar geweest met Corona. We hebben roerige tijden gehad in Zwolle.
Naast energietransitie en verkeer, hebben we ook een nieuw dorpsplan en een
nieuwe website www.buurtschapzwolle.nl. Hij dankt iedereen nogmaals die
vrijwillig heeft meegewerkt aan het nieuwe dorpsplan en de website. We kunnen
er weer 10 jaar tegenaan met dit plan.
Sonja Meekes, bestuurslid, is helaas verhinderd vanavond.
Vanuit de gemeente is vanavond Eva te Poele aanwezig. Zij is contactpersoon
tussen de gemeente en de contactgroep.
Ook Contactgroep Holterhoek is vanavond aanwezig. Gilbert Heutinck, voorzitter,
zal een woordje doen over het alternatieve plan voor energietransitie.
Binnengekomen stukken:
- 100 Jarig bestaan van de school:
- Sander Hooch Antinck aan het woord:
Huishoudelijke mededelingen:
- De oude website van Contactgroep Zwolle is uit de lucht. De actuele website
is nu www.buurtschapzwolle.nl. Vanuit daar wordt je doorverwezen naar de
contactgroep.
- We hebben een nieuw logo → te vinden op de website/officiële uitnodigingen
van de contactgroep.
2. Notulen jaarvergadering 2020-2021 (notulen liggen op tafel vanaf 19.30u tijdens
de jaarvergadering. Ook zijn ze te vinden op www.buurtschapzwolle.nl onderaan
de pagina van de Contactgroep). In dit verslag is te lezen wat er de afgelopen 2
jaar is gedaan/gebeurd. Vorig jaar is er een geen jaarvergadering geweest,
vandaar een jaarverslag van 2019-2021.
- Geen vragen vanuit de aanwezigen.
3. Energietransitie
Chris geeft Gilbert het woord over het alternatieve plan. In Coronatijd hebben de
contactgroepen Hupsel, Holterhoek en Zwolle veel tijd en overleg gestoken in een
alternatief plan.
In het kort: het waarom, Netwerkcongestie Liander/Tennet en alternatief plan.
- Waarom: we zijn als contactgroep de spreekbuis tussen de gemeente en de
gemeenschap. We vinden dat we hier tussenin moeten staan. Waarbij 2
dingen voorop staan: leefbaarheid en gemeenschapszin. Van daaruit hebben
de contactgroepen zich verdiept in de theorie en is er een alternatief plan
ontstaan. Voorop staat dat wij als contactgroepen geen kant kiezen.
Gilbert heeft uitleg gegeven over argumenten (voor-tegens)

-

-

-

Globale belangen/gemeentelijke belangen (energieneutraal in 2050). Opvalt is
dat er een verandering bij de gemeentes plaatsvindt over het tempo van de
transitie, zij worden voorzichtiger.
De aanleiding: hoeveelheid zonneparken in de omgeving (vergunningen bijna
verleend en aanvragen):
Vraag vanuit de aanwezigen: Gaat zon op het dak voor of gaan parken voor?
Het alternatieve plan: Benut alle geïnteresseerde bedrijfsdaken met PVpanelen, gebruik parkeerterreinen voor zonnecarports. Er zijn uitgebreide
gesprekken geweest met de Laarberg.
-PV tpv ‘niet voor bebouwing geschikte terreinoppervlak’.
-Onder de hoogspanningslijn
-Cirucumvallatielinie
-Langs overige openbare wegen en klaverblad
-Kleinere windmolens als aanvulling
Iets ter verdieping: Esco (energiemarktplaats)

Tot slot: laten we er een geen doekjes om winden, de zonneparken gaan er komen.
Er is nog geen concreetheid op De Laarberg en ontwikkelaars/grondeigenaren zijn al
te ver in het proces. Ook zijn er al teveel afspraken vastgelegd. Wat we met dit
alternatieve plan wel bereikt is dat we de discussie hebben aangezwengeld. Ook gaat
de gemeente aan de slag met vastlegging/verlenging SDE subsidies. Daarnaast gaat
de gemeente meedenken in oplossingen (verkeersafwikkelingen a.g.v. de N18,
verdroging in ons gebied (als gevolg van bemaling tunnel Hupsel?). Tot slot is het tijd
voor een nieuw beleid. In Berkelland en Oost Gelre wordt hier momenteel opnieuw
naar gekeken.
4. Updates over diverse onderwerpen
• Fietspad/’t Strootman. Chris geeft Derck Hulshoff het woord: 14 september zijn
Derck en Arno naar de gemeente geweest voor een gesprek met Karel Bonsen
en John Berentsen. Ambtenaren zijn het nog niet eens met het plan vanuit Zwolle.
Op dit plan staat een groter (evenementen)terrein met een gebouw/loods en een
slootverlegging, hiervoor moet een principeverzoek ingediend worden bij de
gemeente. De loods dient bijvoorbeeld als opslag voor een toiletwagen.
Bestemmingsplanwijziging moet hiervoor komen. Tonny Schurink heeft het nog
niet helemaal rond met de gemeente. Daarnaast zijn er ook gesprekken met
bijvoorbeeld Waterschap. Wordt vervolgd.
• Whatsappgroep. Er is nu een info app voor buurtschap Zwolle. Aanmelden kan
alleen via www.buurtschapzwolle.nl. Als we als contactgroep bijvoorbeeld een
vraag hebben, is het voor ons makkelijk om de Zwollenaren te raadplegen via
deze app.
• Mobiele bereikbaarheid. De mobiele bereikbaarheid is nog steeds slecht in
Zwolle, met name in de kern. De gemeente heeft contact gehad met verschillende
providers. Deze providers geven aan dat ze pas met een zendmast aan de slag
gaan wanneer 5G is uitgerold. Aanwezige; wij bellen momenteel met een WiFi
verbinding; dit is een hele goede oplossing voor iedereen die geen bereik heeft in
Zwolle. Enige nadeel is dat 112 niet gebeld kan worden. Dat heeft ermee te
maken dat de locatie niet doorgestuurd wordt. Henrie: het probleem is niet zozeer
de mobiele datanetwerk te maken, maar met spraak
Er zijn wat vragentekens bij 5G, dit heeft te maken met de straling. We houden
het als contactgroep in de gaten en weet ons te vinden bij vragen of opmerkingen.
• Verkeerssituatie Zwolle. 3 Maanden geleden zijn wij uitgenodigd als contactgroep
met een aantal belanghebbende bij de herberg bij Hoeks-Lagers betreft de
verkeerssituatie. Daarbij ging het met name over de onveiligheid en de toename
van het verkeer. Over en weer is er meer begrip ontstaan deze avond vanuit
beide partijen, maar er is geen oplossing gekomen.

De gemeente is bezig met het creëren van een andere verkeerssituatie bij het
kruisbeeld.
Aanwezige: De verkeersituatie Zwolle speelt nu heel erg: waar ik moeite mee blijf
houden is dat telkens als het erover gaat, wordt dit gerefereerd aan afsluiting
Vredenseweg. Er is een toename van verkeer. Daarom zou ik het willen
toejuichen het niet elke keer te hebben over de situatie bij het kruisbeeld, maar de
verkeerssituatie over het algemeen in Zwolle. Meer sluipverkeer etc. Kunnen we
dat als vereniging stimuleren dat hier een vervolg aan komt?
Heino: de oversteek Zwolseweg. Nu willen ze de oversteek Zwolseweg over de
N18 naar Lievelde afsluiten. Als het verkeer vanuit daar de N18 niet meer op kan,
neemt het sluipverkeer toch ook af?
Chris: Moeten we als Zwolle wel/niet zo’n viaduct? Wat vindt Zwolle? Hier hadden
we geen reactie op gehad. Sonja is 2 weken geleden naar Erve Kots geweest
voor een bijeenkomst over de oversteek. We hebben geen direct signaal
ontvangen over of er iets gedaan moet worden met die oversteek. Er is een
klankbordgroep hiervoor opgericht, dit is op de website van de gemeente te
vinden. Chris vraagt het publiek of we nog moeten pleiten voor een
oversteek/viaduct? Willen we een oversteek? Meerderheid steekt een vinger op
voor wel een oversteek. Dat is dan het standpunt dat wij als contactgroep
innemen bij de klankbordgroep.
5. ZwolleLui en Activiteiten. Chris geeft Derk Bomers het woord: we hebben als
Zwollelui lastige jaren gehad met het organiseren. Afgelopen zomer is er een
activiteit georganiseerd voor de jongeren tussen 10-15 jaar. In de herfst staat er
ook weer een activiteit op de agenda. Hiervoor de website en sociale media in de
gaten houden.
Henrie: hoe zit het met deelname/opgave? Derk: We willen graag meer op de 16
jarigen in te spelen, dit blijft lastig maar wordt wel aan gewerkt. Qua deelname
mogen we niet klagen, bij de activiteiten zijn er vaak wel 30 of meer opgaves.
6. 100 Jarig bestaan van de school: in 1922 is de school katholiek geworden en vanaf
dat moment wordt er gerekend. De school is al veel ouder. De start is in maart 2020
gemaakt. Vanuit alle buurten en alle leeftijden is er een groep opgericht. Erwyn
Reijerink is de voorzitter, Maria Stammers en Ellen Ensink hebben het
penningmeesterschap op zich genomen en Patrick Terbraak het secretariaat. Het is
een hele klus alle info up to date te krijgen. Er is een programma voor augustus 2022.
Donderdag 25 augustus zal het kinderprogramma plaatsvinden. Vrijdag 26 augustus
is er een receptie voor genodigden en ’s avonds is er een reünie. Daar zal ook een
foto expositie plaatsvinden. Zaterdag 27 augustus zal er een traditionele kermis
plaatvinden. Zondag 28 augustus is er een brunch/foto expositie en maandag 29
augustus een traditionele kermis. Activiteiten die ze al hebben gehad zijn een
wandeltocht en een sponsorloop. Er zal een loting komen op de Noamelkersmiddag.
Ook volgt er nog een snertloop een grote verloting tijdens de carnavalsavond op
vrijdagavond en een middenstandsverloting. Bij de organisatie krijgen ze hulp van de
leerkrachten, feestvereniging, Willy Geelinck, Danny Huurdeman, Oudervereniging,
Maarten Iddink en Simone Terbraak (voice-over film) en de Noamelkers.
Website: 100jaarludgerus.nl
Facebook: 100jaarludgerus
7. Sander Hooch Antink: Zoals jullie weten hebben we het dorpsplan opgeleverd. Vanuit
de redactie van het Zwols Ni-js is het idee ontstaan een Zwolse vlag te ontwerpen
met het nieuwe logo van Buurtschap Zwolle, die gekocht kan worden door alle
inwoners. Deze kan dan bij het 100 jarig bestaan van de school aan de gevels
hangen, maar ook bij andere feesten als kermis en carnaval. Bij de gemeente (Kern
met Pit) kun je 1000 euro winnen met een plan, dit moet wel een goed plan zijn. De

meerderheid van de aanwezigen is vóór het plan van een gezamenlijke vlag. Als we
dit slim met elkaar oppakken, kunnen we wellicht een plan maken om ook nog een
extra bedrag op te halen voor de feestweek van het 100-jarig bestaan van de school.
Creatieve mensen zijn hiervoor nodig: Melden via Contactgroep Zwolle
(info@contactgroepzwolle.nl)

8. Rondvraag algemeen en jaarverslag:
- Geen vragen
9. Bestuursverkiezing
Om de ontstane vacature(s) op te vullen hebben wij Clemens Rootinck bereid
gevonden om toe te treden tot ons bestuur als algemeen bestuurslid. Hij draait al een
tijdje mee in het bestuur en we zijn erg blij met zijn inbreng. Jurgen heeft zijn eerste
bestuurstermijn er per september 2020 op zitten, hij is in september 2016 tot het
bestuur toegetreden en eind 2018 heeft hij het penningmeesterschap op zich
genomen. Jurgen heeft aangegeven eigenlijk te willen stoppen, maar i.v.m.
onderbezetting in het huidige bestuur en bijzondere omstandigheden (Corona)
waardoor er o.a. ook geen jaarvergadering heeft plaatsgevonden heeft hij besloten
om vooralsnog zitting te blijven houden in het bestuur. Het bestuur is Jurgen hier heel
dankbaar voor!
Je kunt je als inwoner van Zwolle echter ook kandidaat stellen door een mail te sturen
naar info@contactgroepzwolle.nl. Ook heeft Roy te Boome zich kandidaat gesteld. Hij
zou graag als bestuurslid binnen de contactgroep willen toetreden. Daarnaast heeft
Dana Spexgoor de vorige bestuursvergadering bijgewoond en is ze mee geweest
naar een DBO overleg. Dana loopt fantastisch stage en we zijn blij met haar inbreng.
Korte pauze
10. Start uitvoering dorpsplan. Er ligt een 10-jaren plan. Zoals ook al in de notulen
vermeld staat, is er vanuit de gemeente geld beschikbaar gesteld voor groen in
Zwolle. Misschien is dit wel het aangewezen moment om vanavond hiermee aan de
slag te gaan. In het Zwols Ni-js is er een oproep gedaan om je aan te melden als
vrijwilligers. Ook juist voor zo’n landschapswerkgroep. Bennie Smeenk, Frans Baack
en René Bomers hebben zich hiervoor aangemeld.
Chris geeft André te Brake (landschapsarchitect?) vanuit de gemeente het woord: hij
is vanavond hier omdat hij een zorg wil delen en een oproep wil doen. De zorg is
vooral voor het Zwolse veld. Met name de beuken daar hebben het heel slecht. Deze
bomen zijn in verval en dat baat behoorlijke zorgen. Die lanen kunnen vervangen
worden, maar er zijn meer opties: je kunt jonge beuken planten, maar is dit
verstandig om te doen? Met name als er gekeken wordt naar klimaatverandering. Dit
heeft de huidige bomen behoorlijk aangetast. Moeten we monocultuur bomen blijven
plaatsen of juist variatie aanplanten. Graag willen ze een klankbordgroep met
Zwollenaren oprichten die hierin samen de mogelijkheden bekijken en beoordelen.
Vanuit daar wordt een standpunt ingenomen, gedeeld met de gemeenschap en kan
het plan uitgevoerd worden. Wenselijk is dat dit op korte termijn gebeurt.
Landschapswerkgroep zijn er al in Harreveld, Zieuwent en Vragender. Deze
werkgroepen zijn de oren en ogen van het gebied en een belangrijke schakel in dit
proces. Voor Zwolle is er een apart budget weggelegd om het landschap in kaart te
brengen (landschapsbiografie). Dit op te tekenen en te gebruiken als basis voor de
toekomst en om het landschap weer te versterken. Samen met de werkgroepen die
er al zijn zou het mooi zijn het landschap rondom Zwolle te versterken. Chris: het zou
mooi zijn als er een klankbordgroep wordt opgericht en doet een oproep aan de

aanwezigen. Heino Meekes meldt zich aan. Samen met de vrijwilligers van de
Leemputten zal er een groep gevormd worden. Chris zal dit afstemmen met Harry
Bos. Daarnaast kunnen mensen zich aanmelden door contact op te nemen met de
contactgroep. André stelt tot slot voor om te beginnen met lanenproblematiek.
Bennie Bomers: Wie doet de uitvoering? André: particulier is het altijd afstemmen,
langs wegen is het voor de gemeente.
Heino: praat je dan alleen over bomen of ook bijv. watergangen? André: naast
bomen, ook biodiversiteit, educatie, fruitbomen
Verdere ideeën.
• Wandelclub? Fietsclub?
• Klimbos
• Ravott’n op ’t Strootman
Chris vraagt de zaal of er vanuit de zaal nog suggesties zijn waar mee aan de slag
moet worden gegaan? Meldt dit via de website of meldt je aan via de website.
11. De nieuwe website www.buurschapzwolle.nl is online.
12. Afsluiten vergadering
Marianne: ik zie overal emailadressen en telefoonnummers staan? Waar moet ik me
aanmelden? Chris: op de website kan er formulier ingevuld worden en de redactie
zorgt dat het op de goede plek terecht komt. Zie contactformulier. Via dit formulier
kun je de zoektocht specifiek/gerichter maken.
13. Nazit en –babbel

