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Jaarverslag Contactgroep Zwolle
Periode juli 2014 tot juli 2015
Verslag opgesteld door Ester Everink en Harry Bos. D.d. 5 juli 2015

Ledenvergadering Contactgroep
Op 7 juli 2014 werd de openbare ledenvergadering gehouden in de Ludgerusschool. De 25
toehoorders werden geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom breedband in het buitengebied,
de bieb op school, plan Wellink, de koningslinde op ‘t Strootman en de veranderingen op de
kruising Zwolseweg – Winterswijkseweg. Na de pauze werd het Integraal Verkeersprogramma van
Oost Gelre besproken en konden aanwezigen hun commentaar of wensen kenbaar maken.
Ester Everink is na 2 bestuursperioden aftredend en heeft aangegeven zich nog 1 maal
herkiesbaar te stellen. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, blijft zij daarmee
nog 1 bestuursperiode aan. De taken blijven als volgt verdeeld: Voorzitter Harry Bos, secretaris
Ester Everink, penningmeester Ivo Rots en de bestuursleden Franka Werner, Henrie Assinck,
Chris Bomers en Rudi Smeenk.
Tijdens de vergadering konden diverse vragen van inwoners beantwoord worden. Andere
onderwerpen die aan de orde gesteld werden, zijn behandeld in de daaropvolgende
bestuursvergadering.
Verkeersveiligheid. Voortgang fietspad en andere plannen.
Tijdens de vorige openbare bestuursvergadering werd de aanwezigen de mogelijkheid geboden
mee te denken over het concept Integraal Verkeersprogramma Oost Gelre. De aan- en
opmerkingen werden gebundeld en zijn doorgegeven aan de gemeente. Ook onze zorgen rondom
de hoeveelheid extra verkeer over de Klaverdijk en de Oude Winterswijkseweg, na de aanpassing
van de N18 zijn hierin meegenomen. Op 23 oktober 2014 zijn we naar de informatiebijeenkomst in
het gemeentehuis geweest waar zowel het Verkeersprogramma als de ingediende commentaren
zijn besproken in aanwezigheid van de raadsleden. Het college heeft vervolgens een reactienota
op laten stellen waarin alle aanvullingen en wijzigingsvoorstellen zijn verwerkt inclusief een reactie
hierop. In december 2014 heeft de Raad het definitieve Verkeersprogramma vastgesteld.
Doortrekken fietspad Oude Winterswijkseweg: Na de constructieve gesprekken met de diverse
aanwonenden begin 2014 en de gemeente, is er samen met de Contactgroep nogmaals gekeken
naar de route. Hierbij hebben we aangegeven de voorkeur te geven aan de variant die kort langs
het bos loopt, in tegenstelling tot de variant van de gemeente die langs de Slinge en de sloot loopt
en uitkomt op het laatste deel van het huidige Reijerinkspad. Daarnaast werd door ons de wens
geuit (na overleg met de Feestverenging) dit laatste stuk langs ‘t Strootman te laten lopen, zodat
de fietsers over steken ter hoogte van de Oude Klaverdijk, waar de 30 km zone begint en de
verkeerssituatie overzichtelijker is dan verderop op de Meddoseweg.
In oktober 2014 werden deze wensen besproken en werd een deel van ons verzoek meegenomen.
Nadat we lange tijd niets meer vernomen hadden en er ondanks herhaaldelijk verzoek er geen info
meer verstrekt werd, zijn we in gesprek gegaan met Wethouder Hoijtink hieromtrent.
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Op 20 april is er een overleg geweest in het gemeentehuis met de wethouder, verkeerskundige G.
Stek, de heer en mevrouw Lagers. Aanvankelijk leek dit een gunstige wending te krijgen doordat
we meegedeeld kregen dat ook van het bestaande Reijerinkspad gebruik gemaakt kon worden. Op
zich was dat natuurlijk de prachtigste oplossing, maar is uiteindelijk als optie vervallen omdat
familie Lagers het niet eens kon worden met de gemeente over de eisen aan het pad, waaronder
een minimale breedte van het pad.
De heer Stek liet recent weten dat de gemeente nu aan de slag gaat met de aanleg tot net over de
Slinge en dat de keuze voor één van de 2 mogelijke routes naar de kern van Zwolle voorgelegd
wordt aan de gemeenteraad.
Een zeer tijdrovend en moeizaam proces dus.
De andere plannen voor nieuwe fietspaden vanaf de Vredenseweg, om fietsers een alternatief
voor deze weg te bieden, zijn nog niet verder uitgewerkt. Toegezegd is echter dat de gemeente dit
najaar verder gaat met de planvorming.
Eind juni 2015 was de Winterswijkseweg van Groenlo naar Winterswijk afgesloten ivm een
omvangrijke renovatie. De omleidingroute ging over Lichtenvoorde maar veel mensen weten de
weg naar Winterswijk over Zwolle en Meddo te vinden. Door het drukke verkeer ontstonden zeer
gevaarlijke situaties voor fietsers en met name de schoolkinderen. Een aanrijding met één van de
kinderen was voor ons en de verkeersouders aanleiding met de gemeente te bellen. Daarop zijn
waarschuwingsspandoeken gemaakt en worden er snelheidscontroles gehouden.
Uitbreiding school met een Minder Validen toilet.
Met de start van de ouderensoos op school, werd het ook wenselijk dat er een aangepast (Minder
Validen) toilet gerealiseerd zou worden. In het afgelopen jaar hebben we hierover overleg gehad
met de schoolleiding, het schoolbestuur en de gemeente. Na diverse gesprekken en aanpassing
van het plan, gaven het schoolbestuur en de gemeente hun verklaring van geen bezwaar af.
De gemeente en Contactgroep zijn bereid mee te financieren en het ontbrekende geld is in maart
2015 aangevraagd bij de provincie.
De aanvraag is ingediend bij de subsidieregeling Leefbaarheids- en Gemeenschapsvoorzieningen. Het projectplan en alle documenten die we moesten aanleveren voldeden aan de
gestelde eisen, echter ons project kreeg geen subsidie toegewezen omdat er meer subsidie is
aangevraagd dan beschikbaar was. De projecten werden gewaardeerd middels een
puntensysteem maar wij hadden dus net een paar puntjes te weinig.
Op initiatief van de Vereniging van Kleine Kernen en Dorpshuizen hebben we samen met andere
dorpen, in het raadshuis van Arnhem, een petitie aangeboden aan de Commissaris van de Koning,
de heer Cornielje, waarin gepleit werd meer geld ter beschikking te stellen, en de projecten die aan
de voorwaarden voldeden alsnog te honoreren. Ons is toegezegd dat het verzoek in behandeling
genomen gaat worden, maar uitsluitsel hierover zal zeker na de zomervakantie zijn.
We gaan nu met de gemeente overleggen en waarschijnlijk nog een subsidieverzoek wagen bij het
VSB-fonds, die ook veel doen voor mindervaliden.
WMO overleg.
Er werd diverse malen met een afvaardiging van de diverse Kleine Kernen overlegd over de
lopende zaken t.g.v. de veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. We zijn hier
niet zo heel actief omdat er voor Zwolle geen actiepunten zijn. We slaan zo nu en dan ook een
vergadering over.
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Watertappunt op ’t Strootman.
Onlangs werd na overleg met de Feestvereniging, op ’t Strootman, kort bij de schuilhut een
watertappunt geplaatst. Dit komt voort uit het project “Join the Pipe”. Dit project plaatst voor ieder
waterpunt hier, ook een watertappunt in een ontwikkelingsland. De financiering hiervan komt ten
koste van de gemeente en bovendien kregen we € 500 voor de kosten van waterverbruik en
onderhoud.

Overleg Kleine Kernen Oost Gelre.
Er werd afgelopen jaar 2 keer met de dbo’s van de Kleine Kernen overlegd over verschillende
onderwerpen, zoals de Bieb op School, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het inzamelen
van afval, mogelijkheid opzetten zorgcoöperatie, de gevolgen van krimp in de Achterhoek, de
Gebiedscommissie en het aanleggen van breedband internet in het buitengebied.
Bieb op School.
Na een paar (logistieke) opstartproblemen verloopt dit project voorspoedig. Er wordt veelal door de
basisschoolleerlingen gebruik van gemaakt. Volwassenen kunnen hiervan nu ook gebruik maken.
Zij kunnen boeken via de site reserveren, deze worden op school afgeleverd en kunnen daar ook
opgehaald worden.

Kennismaking burgemeester Bronsvoort met Zwolle.
Op 28 augustus 2014 kwam Burgemeester Bronsvoort kennismaken met Zwolle. Na een
rondleiding door Zwolle werd zij in de school welkom geheten door de Contactgroep en kon ze
kennis maken met diverse inwoners en leden van de ouderensoos. Al met al liet zij tijdens deze
eerste kennismaking een geïnteresseerde, enthousiaste indruk achter.

Woningbouw op plan Wellink.
Helaas zit er door alle juridische problemen rond de firma Innové, weinig schot in de start van de
bodemsanering op plan Wellink. Er is regelmatig contact met de gemeente hieromtrent. In april
2015 is in het gesprek met wethouder Hoijtink aan ons kenbaar gemaakt dat er een plan ligt voor
de sanering, waarbij het doel was het terrein rond de zomervakantie opgeruimd te hebben. Daarna
zou de geplande nieuwe weg aangelegd kunnen worden.
De bestemming voor het terrein is en blijft wonen, ondanks andere geruchten.
Verder hebben we meegedacht over de naam van de nieuw aan te leggen weg en de naam Het
Drosten ingediend. We krijgen nog door welke naam gekozen gaat worden.
Ook denken we na over de mogelijkheid van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, zoals
onlangs in Harreveld gepresenteerd. Hiervoor zijn echter wel een aantal geïnteresseerden nodig.
Daarnaast is er het idee geopperd extra aandacht te vragen rond de Slag om Grolle, omdat plan
Wellink immers binnen de circumvallatielinie ligt. Misschien kunnen we op die manier Plan Wellink
in de kaart spelen.
We blijven de ontwikkelingen en kansen nauwgezet volgen maar er zit geen schot in de zaak.
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Klankbordgroep welstandsbeleid.
Rudi Smeenk heeft namens de Contactgroep een aantal vergaderingen bijgewoond waarbij de
inbreng vooral het gebied Zwolle betrof.
Momenteel is hij samen met Franka Werner de Ruimtelijke Atlas aan het bestuderen. Dit lijkt een
belangrijk stuk te worden voor de toekomst en de ontwikkelingen in ons buitengebied.
Dit loopt nog.

Expositie steenbakcultuur.
Vanuit het dorpsplan komt de wens te kijken naar de mogelijkheid een permanente expositie over
de steenbakcultuur te realiseren. Omdat deze realisatie veel tijd en energie vergt, is besloten om in
overleg te gaan met de 2 geïnteresseerde partijen, CR Haak & Hoek en Vakantie boerderij
Kraanswijk. Er is hun verzocht een plan van aanpak in te dienen, zodat het initiatief tot realiseren
bij de ondernemer komt te liggen. Uiteraard zal deze kunnen rekenen op ondersteuning van de
Contactgroep. Haak en Hoek besloot af te zien van deze mogelijkheid en na het indienen van het
plan van fam. Bomers, werd besloten dat zij het realiseren van deze expositie op zich kunnen gaan
nemen. Mochten er vrijwilligers zijn, die zich hiervoor in willen zetten, kunnen zij zich melden bij de
Contactgroep of Chris Bomers. Start uitwerking is gepland na de zomervakantie 2015.

Vrijwilligersgroep.
Ferdy Bleumink is als nieuwe vrijwilliger gekomen. In het afgelopen jaar werd het vlonderpad in de
Leemputten door de vrijwilligers voorzien van gaas omdat de planken bij nat weer gevaarlijk glad
waren. Het gaas is door Staatsbosbeheer beschikbaar gesteld. Ook werden op verzoek van
Staatsbosbeheer veel bomen en struiken gekapt.
Op ’t Strootman werd een nieuw informatiebord geplaatst en binnenkort krijgen we een mooie
nieuwe plattegrond van de omgeving van Zwolle.
Het oude publicatiebord dat ter hoogte van Wellink staat wordt te zijner tijd verwijderd.
In maart 2015 werden alle vrijwilligers van de vrijwilligersgroep, de Bieb Op School, de
ouderensoos, het Zwols Ni’js en de Contactgroep uitgenodigd voor een gezellige middag, als dank
voor hun inzet.

Nieuwjaarsreceptie.
Al enige jaren wordt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oost Gelre georganiseerd door één
van de Kleine Kernen. In de voorbije jaren zijn alle andere Kernen aan de beurt geweest en
daarmee kwam de vraag tot organiseren bij ons te liggen. Na overleg met de gemeente en binnen
de Contactgroep werd besloten hiervan af te zien, daar Zwolle geen geschikte locatie heeft die
voldoet aan de gestelde eisen. Vanuit de gemeente was hier begrip voor en wordt er naar een
andere organisator gezocht.
AED.
De vrijwilligers kregen Kerst 2014 een attentie aangeboden. Verder krijgen ze in het najaar weer
hun jaarlijkse training aangeboden, zodat zij geschoold blijven. Samen met de gemeente en
andere kernen vindt er jaarlijks 2 maal overleg plaats om de voortgang van het project Hartveilig
Wonen in de gaten te houden.
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Ouderensoos.
Afgelopen voorjaar vierde de soos al haar 1 jarig bestaan. Een groep van zo’n 25 ouderen komt
momenteel (op eigen verzoek) iedere vrijdagmiddag in de school samen om een fijne middag te
hebben. De vrijwilligersgroep draait inmiddels zelfstandig en waar nodig kunnen zij aankloppen bij
de Contactgroep voor hulp. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Carla Konings.
Overleg DBO’s – gemeenteraad.
Op 27 november 2014 vond dit overleg plaats en gesproken is onder andere over de aangepaste
methode voor afvalinzameling, ongediertebestrijding, veranderingen met betrekking tot de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en de aanleg van de glasvezelkabel. Met betrekking tot de
glasvezelkabel hebben we het voorstel ingebracht om gelijktijdig met de aanleg van het nieuwe
fietspad, de glasvezelkabel al mee aan te leggen omdat ze op school niet mee kunnen met de
nieuwe ICT infrastructuur van schoolbestuur Delta. Dit is later ook nog kenbaar gemaakt bij de
heer Stek van de gemeente.
Met betrekking tot WMO hebben we meegedeeld bezig te zijn met de aanleg van een
mindervaliden toilet in school en dat mogelijk nog een verzoek richting gemeente komt voor een
financiële bijdrage.

Beleidsstuk Openbare Verlichting.
Afgelopen jaar werden we via de Groenlose Gids uitgenodigd mee te denken over het beleidsstuk
Openbare Verlichting. Inwoners konden zich ook aanmelden en uit Zwolle heeft de heer Wellink
dat gedaan. C. Bomers is namens de Contactgroep geweest. Gezien de zeer geringe opgave blijkt
de interesse voor dit onderwerp gering.
Er zijn 2 bijeenkomsten geweest waar we de relevante zaken voor Zwolle en algemene ideeën
ingebracht hebben. Omdat het buitengebied onvoldoende aandacht kreeg in het beleidsstuk is
voorgesteld ook de andere dorpsbelangenorganisaties te betrekken bij dit stuk.
Landelijke opschoondag bermen.
De bedoeling was in combinatie met de Feestvereniging en in overleg met de Wildbeheereenheid
deel te nemen aan de landelijke opschoondag op 28 maart 2015. Mede door de late aankondiging,
andere geplande activiteiten en de weersomstandigheden is van de inzameling niet veel terecht
gekomen.
We vinden het echter wel belangrijk dat periodiek zo’n afval inzameling plaats vindt en volgend jaar
zullen we wederom deelnemen en voordien op tijd overleggen met de jagers en de
Feestvereniging, zodat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zullen zijn.
Glasvezel / breedband internet.
De werkgroep Breedband Internet van de gezamenlijke kleine kernen, samen met ambtenaren en
wethouder Frank van de gemeente hebben het afgelopen jaar veel vergaderd, overlegd met
provincie en is er al veel werk verzet. Zo heeft men informatie verzameld voor de informatiebrief
die tzt naar de inwoners van het buitengebied zal gaan en zijn voorbereidingen getroffen om de
vraagbundeling te regelen. Dit alles om maar geen tijd te verliezen en zo snel als mogelijk er mee
verder te kunnen. Ook is in Brussel afgestemd of de financiering door provincie en de 8
Achterhoekse gemeenten niet strijdig is met de Europese regelgeving. Brussel wil nog geen groen
licht geven en dat kan de start van het project wel een jaar ophouden.
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Dit is enorm teleurstellend maar alle betrokkenen blijven er enthousiast aan werken want iedereen
is er wel van overtuigd dat de glasvezelkabel er moet komen.
Wat ook niet bevorderlijk is, is dat er derde partijen soms suggesties doen voor alternatieven zoals
draadloos 4G of zelfs 5G dat momenteel in ontwikkeling is en het opwaarderen van de huidige
ADSL verbinding naar een VDSL verbinding. Onderzoeken hebben echter aangetoond dat dit geen
goede, toekomstbestendige oplossingen zijn. Over dit onderwerp is een brief gezonden aan
minister Kamp om te pleiten voor de glasvezelkabel en niet voor de alternatieven.
Zwols Ni’js,
Elise Kroekenstoel is het nieuwe redactielid, zij volgt Yvonne Elsinghorst op en verzorgt inmiddels
de lay-out van ons nieuwsblad. De redactie weet het 3 keer per jaar voor elkaar te krijgen weer
een mooie en interessante uitgave te maken.
Met de contributies van het blad kunnen de kosten betaald worden.
Bestuursvergaderingen 2014-2015
Na de vorige openbare bestuursvergadering hebben we in 2014 bestuursvergaderingen gehad op
2 september en 17 november. In 2015 op 26 januari, 30 maart en 19 mei.
Behalve eerder genoemde punten kwamen ook nog aan de orde:
Hekje om de Koningslinde, nieuwe voorstellen voor Kernen met Pit en Rabo Coöperatiefonds,
nieuwe kaart in infobord, nieuwe ronde Europese subsidieproject Leader Plus, actualiseren
website, nieuwe megavergister op de Laarberg, kerkepaden Achterhoek, aanschaf middelen
ouderensoos, medewerking boek burgerinitiatieven, bomenkap Meddoseweg, bijdrage aan kosten
vervanging delen geluidsinstallatie Feestvereniging en het nieuwe sociale platform “Samen in Oost
Gelre”.
Nieuwe voorzitter Contactgroep.
De huidige voorzitter H. Bos heeft te kennen gegeven de voorzittersfunctie ter beschikking te
willen stellen zodat iemand anders uit Zwolle de kans krijgt het voorzitterschap op zich te nemen.
We gaan daarom komend jaar op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Beleid en speerpunten van afgelopen periode.
Aan alle punten is hard gewerkt en zijn vordering gemaakt, maar zijn ook nog niet afgerond.
Om die reden blijven deze punten actueel.
Beleid, speerpunten voor 2015-2016:
1. Doortrekken fietspad van Groenlo naar Zwolle
2. Breedband internet in buitengebied
3. Opruimen, saneren terrein Wellink
4. Zoeken nieuwe voorzitter
****************************************************************************************************************
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