
Buurtvereniging Zwolsebuurt -8e bestuursvergadering  

Datum: 14 april 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 Bouwplannen op de ~Murmeliusstraat 4: De ontwikkelaars (Scherp / van Pijkeren / Bennie ) heeft 

een enquête rondgestuurd die veel vragen heeft opgeroepen. Er is een app-groep waar mensen 
over de situatie praten. Er komt een anti-kraak groep in het gebouw. Er wordt veel onzekerheid 
ervaren. Op dit moment wordt er nog niets verwacht van de buurtvereniging omdat er nog geen 
formele aanvragen zijn ingediend. Wel is de gemeente in gesprek met de ontwikkelaar.  

o Elsbeth heeft contact opgenomen met Adwaita maar nog geen reactie.  
- Veilig verkeer: er komt geen (nieuw) verkeersbeleidsplan voor de buurt.  
- Energietransitie:  

o Er is een verhelderende zoom meeting geweest over (elektrische) auto delen.  
o Een regenwater ambassadeur heeft zich voor de groep aangediend. Combinatie geld besparen en 

milieu verbeteren  

3. Vereniging 

Brief aan potentiele nieuwe leden wordt rondgestuurd.  

Voorstel is om de ALV na de zomer, als we weer bij elkaar mogen komen, te organiseren.  

4. Financiën 

Incasso. Stand van zaken. De eerste batch is van 25 leden. Nog 8 personen wil een factuur ontvangen.  

Jan heeft een jaaroverzicht gemaakt. Dit overzicht wordt op de ALV voorgelegd.  

5. Communicatie 

Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe website. Clemens heeft een opzet gemaakt voor de 
privacybescherming gemaakt. Deze kan op de website.  

6. Bijeenkomst gemeente  

We hebben kennisgemaakt met Richard van Hout (Programma Manager Leefomgeging), Karin Sluyter 
(Buurtmanager) en Thomas Eikelboom (opbouwwerker). Met name die laatste twee zijn voor ons belangrijke 
contactpersonen. Het wordt niet heel duidelijk wat de rol van een buurtvereniging kan zijn. Tegelijk betekent dat 
we altijd dingen kunnen aankaarten.  
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Veilig verkeer en groen en pleinen bevatten de meeste aanknopingspunten. Ze waarderen betrokkenheid van 
bewoners maar kunnen (in verband met vastgestelde budgetten) op korte niet altijd wat kunnen doen. Op de 
langere termijn kunnen geluiden wel mee kunnen worden genomen.  

Staat van Deventer bevat veel informatie over het wel en wee in de wijk. Meldpunt wordt veel gebruikt.  

WijDeventer is vaak een startpunt voor buurtactiviteiten.  

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

Volgende vergadering staat geplanned voor 12 mei 19:00. Daarna, (tot de zomervakantie) elke tweede woensdag 
van de maand om 19:00.  

Agenda volgende keer:  

- Communicatie over nieuwe website  
- Organiseren van een leuke zomerse start. Corona free.  

 

 


