
Buurtvereniging Zwolsebuurt -4e bestuursvergadering  

Datum: 13 januari 2021, 19:00 via ZOOM 

Deelnemers: Fura Grol, Elsbeth Stiekema, Lidwien van de Wijngaert, Jan de Goede en Clemens Geenen 

1. Vaststellen agenda / Notulen  

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.  

2. Werkgroepen  

- Groen en pleinen: In verband met Corona en wintertijd nog geen initiatieven. Pakken we op als het 
allemaal beter wordt.  

- Sociale cohesie:  
o Op 13 december is de eerste koffiekar-bijeenkomst georganiseerd als koffietafel en dat werkte 

goed. Op de volgende aankondiging van het koffiedrinken de plaats van de koffie aangeven en 
wel met de bel aandacht vragen. Volgende keer is de Sweelinckstraat aan de beurt.  

o 6 januari is een tweede zoombijeenkomst georganiseerd  
o Nieuwe ideeën: muziek-running concert. Film op een muur projecteren (geen film op de Brink, 

maar film in de buurt) en afvalprikken met een groep. We nemen contact op met de 
Deventer schoon familie.  

- Bedrijvigheid: CH heeft aangegeven dat zij liever als individu de gang van zaken rondom de school blijft 
volgen. Daarmee besluiten we dat we vanuit het bestuur een brief zullen sturen om kennis te maken met 
de school.  

- Veilig verkeer: Nog geen activiteiten.  
- Energietransitie: Eerste contacten zijn gelegd. Nog geen concrete afspraken. Jan houdt een vinger aan de 

pols als het gaat om initiatieven waar we als buurt bij kunnen aanhaken.  

3. Financiën 

De stand van zaken is dat er een rekening is en dat automatische incasso geregeld is. De brieven om echt lid te 
worden zijn geschreven en kunnen worden vermenigvuldigd (door Fura). We brengen de brieven zelf rond, ieder 
een aantal straten.    

4. Subsidieaanvraag 

Clemens heeft een overzicht gemaakt van mogelijke kostenposten. Het totaal van deze opstartsubsidie is 1000 
euro voor sociale activiteiten en communicatie.  

4. Communicatie 

Uit de Sociale cohesiegroep is de vraag gekomen of er een Facebook-pagina kan worden geopend. Het doel is om 
activiteiten aan te kunnen kondigen en reacties te kunnen krijgen. Dit gaan we doen.  

Verder krijgen we ondersteuning van KB. Zij kan ons helpen bij klussen zoals het nabellen van leden.  

5. Relatie buurtvereniging en gemeente (met Thomas Eikelboom) 

Thomas Eikelboom. Hij is sinds 2018 opbouwwerker vanuit Raster in de wijk Zandweerd. Betrokken bij 
verschillende bewonersinitiatieven, gemeentelijke projecten en jongerenwerk.  

Door Corona is er weinig mogelijk aan sociale activiteiten. Verder zijn er projecten rondom het gasvrij maken van 
de wijk en veel kleine projecten over bijvoorbeeld de jeugd en regenwaterambassadeurs. Een voorbeeld is het 
initiatief WijDeventer. WijDeventer is een werkwijze vanuit de gemeente en bewoners waarin de mogelijkheid 
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bestaat om iets in de omgeving te doen. Daar zitten ook subsidiemogelijkheden. Daarnaast gaat het om het in 
contact brengen van mensen bij elkaar.  

We kunnen contact opnemen met Thomas over alles dat gaat over inclusie, meedoen en leefbaarheid. Hij heeft in 
de aanbieding om met ons mee te denken, links leggen, mensen te motiveren of het gesprek aan gaan.  

Clemens legt een dezer dagen voorstel voor een startsubsidie bij Thomas neer.  

6. Rondvraag 

Niets voor de rondvraag.  

--- 

 

 

 


