
Buurtvereniging Zwolsebuurt -7e bestuursvergadering  

Datum: 10 maart 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:  

o Zodra het weer mag komt er weer een straatkoffie in de Sweelinckstraat plus nog twee andere 
straten.  

- Bedrijvigheid:  
o Op maandag 8 maart hebben Elsbeth en Fura een gesprek gehad met de locatieleider van de 

SvPO, Janneke Peter. Doel van het gesprek was kennismaken. Ze hebben een rondleiding gehad 
en gesproken over ontwikkelingen. In de pastorie worden lokalen gerealiseerd. Uiteindelijk is het 
plan om tussen de kerk en de pastorie nog een aantal lokalen te realiseren. Daar zijn op dit 
moment nog geen concrete plannen voor beschikbaar. De kerktuin wordt een plein met 
fietsenstalling. Open huis volgt wanneer corona dat weer toelaat. Ze beloven contact te houden. 

o Om de relatie tussen de buurtvereniging en de school te versterken lijkt het een goed plan om 
ideeën (bijvoorbeeld op het gebied van groen of sociale cohesie) te ontwikkelen en te delen met 
de school.  

o Kennismaking met Adwaita school komt de volgende keer.  
o Er is een app groep van omwonenden met betrekking tot de plannen rondom het oude 

politiebureau. Het plan van de ontwikkelaar lijkt te zijn om een aantal appartementen te 
realiseren. Er zijn nog geen plannen ingediend voor een bestemmingswijziging of een bouwplan. 
De bewoners hebben contact met de gemeente.  

- Veilig verkeer: Clemens heeft contact gezocht met de wijkagent (Mirjam Lentelink) en de buurtmanager 
(Karin Sluiter) en van de afdeling programmamanager Richard van Hout. Het idee is om binnenkort 
(online) kennis te maken. Een onderwerp is bijvoorbeeld de toekomstplannen voor verkeer en 
energietransitie e.d. Als bestuur verzamelen we een aantal vragen die tijdens het gesprek aan de orde 
kunnen komen.  

- Energietransitie:  
o Er is een transitievisie warmte voor de regio (RES) in de maak. In de toekomst zal een Warmte 

Uitvoerings Plan (WUP) een meer concretere uitwerking moeten geven.  
o Jan houdt een initiatief over het delen van een elektrische auto in de gaten.  

3. Financiën 

Subsidieaanvraag is ingediend èn toegekend. Aan het einde van het jaar moeten we verantwoording afleggen 
over wat we gedaan hebben met de subsidie. Daarbij gaat het niet alleen om een financiele verantwoording maar 
vooral ook om het zichtbaar maken van activiteiten, bijvoorbeeld op de website.  

Inmiddels hebben we in totaal 24 machtigingen van leden ontvangen. De incasso’s zullen een dezer dagen 
worden verstuurd. We gaan KB vragen om de mensen die nog niet hebben gereageerd na te bellen. Verder 
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verspreiden we een flyer onder de mensen die eerder hebben aangegeven interesse te hebben in de 
buurtvereniging.  

 

5. Communicatie 

Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe website. Wellicht switchen we nog van provider.  

Binnenkort komt de buurtkrant waarin we onszelf presenteren uit. Daarnaast een artikel met een eerste interview 
met een ondernemer uit de buurt.  

Korte verhalen uit de buurt (zoals over de mini-biliotheek) zijn van harte welkom.  

 

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

Clemens heeft een opzet gemaakt voor de privacybescherming gemaakt. Deze kan op de website.  

Volgende vergadering staat geplanned voor 14 april 19:00. Daarna, (tot de zomervakantie) elke tweede woensdag 
van de maand om 19:00.  

 

 


