
Buurtvereniging Zwolsebuurt -6e bestuursvergadering  

Datum: 10 februari 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: Als het mooier weer wordt gaan we aan de slag.  
- Sociale cohesie: verschillende mensen melden zich aan voor kleine groepjes. Corona maakt het 

organiseren van een bijeenkomst niet gemakkelijk.  
- Bedrijvigheid:  

o Aanstaande maandag een afspraak met de locatieleider, Janneke Peter. Doel van het gesprek is 
kennismaken, horen over de aanstaande plannen, aanbieden dat we als buurt mee kunnen 
denken en verkennen van links tussen de school en de buurt.   

o Kennismaken met de schoolleiding van de Adwaita-school.  
o Het oude politiebureau is opgekocht. Het lijkt de bedoeling te zijn dat er appartementen in 

komen. Er zijn echter nog geen bouwplannen ingediend. Rol van de buurtvereniging hierin is dat 
we een werkgroep kunnen faciliteren.   

- Veilig verkeer: Als er een aanleiding is zal er actie worden ondernomen.  
- Energietransitie: Nog geen concrete afspraken. Er zijn veel lokale initiatieven. Het lijkt een goed idee om 

met een of meerdere van die initiatieven mee te doen (e.g. energiecoach, buurtbatterij)  

3. Financiën 

Inmiddels hebben we twintig machtigingen van nieuwe leden ontvangen. De incasso’s zullen een dezer dagen 
worden verstuurd.  

4. Subsidieaanvraag 

Subsidieaanvraag à 1000 euro wordt ingediend bij de wijkmanager (Karin Sluiter en Thomas Eikelboom).  

5. Communicatie 

Voor de buurtkrant moeten we voor eind februari kopij aanleveren. Lidwien gaat ermee aan de slag.  

Op de website zal een foto-galerij worden geplaatst. Ook zal Lidwien onderzoeken welke sociale media 
initiatieven er in de buurt zijn welke rol de buurtvereniging hierin kan spelen.  

Lidwien gaat de website ombouwen tot een Wordpress site. Dat is (na april) goedkoper dan Strato en biedt meer 
mogelijkheden. Strato blijft wel onze host.  

6. Rondvraag / w.v.t.t.k.  

Clemens zoekt een opzet voor een reglement voor gegevensbescherming voor  

Volgende vergadering staat geplanned voor 10 maart 19:00. Daarna, (tot de zomervakantie) elke tweede 
woensdag van de maand om 19:00.  


