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St. CONTACTGROEP
ZWOLLE
HOLTCERHOEK

Meerjarenverslag Contactgroep, periode April 2004 tot en met maart 2006.
Verslag opgesteld door H. Bos, d.d. 26 maart 2006 en bevat 7 bladen.
VERSLAG
Het eerste deel van dit verslag gaat over de periode april 2004 t/m december 2004, de tijd dat
Zwolle bij gemeente Eibergen hoorde.
Jaarvergadering Contactgroep
Op 27 april hebben we de jaarvergadering gehouden bij CR Overkamp in de Holterhoek, die
bezocht werd door ca. 50 inwoners van Zwolle en Holterhoek.
De werkgroepleden Dorpen in ’t Groen werden bedankt voor de inzet voor een groener Zwolle
en Holterhoek en kregen als dank een presentje aangeboden.
Harry Bos was aftredend en herkiesbaar en aangezien er geen tegenkandidaten werden
voorgesteld werd hij herbenoemd als bestuurslid.
De verdeling van de bestuurstaken blijft hierbij ongewijzigd.
Dodenherdenking 4 mei
Tijdens de herdenking in Eibergen hebben kinderen uit Zwolle en Holterhoek bloemstukken
gelegd namens onze gemeenschap.
Aanrijtijden ambulance.
In maart 2004 hebben we een brief naar de gemeente gestuurd met een 3 tal voorbeelden
dat de ambulance ruim over de 15 minuten aanrijtijd ging. Naar aanleiding hiervan heeft de
gemeente een brief gezonden aan de Centrale Meldpost Apeldoorn, aan de provincie en aan
de Inspectie voor de Volksgezondheid.
Smalspoorlijntje Groenlo, Marveld, Zwolle
In het voorjaar is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en in juli ontvingen we de
eindrapportage. Ondanks dat nog niet alle grondeigenaren hun medewerking hadden
toegezegd, is de conclusie dat realisatie haalbaar zou moeten zijn, mits financiering
gevonden zou kunnen worden. Afhankelijk van de exacte uitvoering en omvang zijn de
benodigde kosten begroot op 2,5 á 3,5 miljoen Euro. Het Recreatieschap Achterhoek Liemers
is nog enige tijd bezig geweest om bij provincie, Euregio en Brussel (Europese subsidie) naar
financieringsmiddelen te zoeken echter dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.
TOP Haak & Hoek
Op initiatief van het Recreatieschap Achterhoek Liemers is o.a. in overleg met ons een
natuurroute, een klootschietroute, een smokkelroute en een steproute tot stand gekomen.
Kunstwerk ’t Strootman
Mogelijk mede als afscheidscadeau kreeg ook Zwolle een kunstwerk aangeboden van de
gemeente Eibergen. Vertegenwoordigers van de Feestvereniging en Contactgroep hebben
samen met de kunstcommissie van de gemeente een kunstenaar geselecteerd en vervolgens
zijn we met kunstenaar Nicolaas Dings tot een ontwerp gekomen. 28 augustus direct na de
opening van de Kermis werd het kunstwerk onthuld. Het kunstwerk kreeg als titel “Met
mekare, veur mekare”. De sokkel voor het kunstwerk is gemetseld van stenen van de Grolse
steenfabriek die de leem uit de Zwolse leemputten haalde.
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Circumvallatielinie om Groenlo
18 september hebben we een symposium bezocht bij Erve Kots in Lievelde.
Een deel van de verdedigingslinie liep door Zwolle en over “ de Schietbaan” in het Zwollesche
Veld.
Rijksweg 15 / N18
In september en ook daarna tot nu, maart 2006, hebben we verschillende bijeenkomsten
bijgewoond betreffende de aanleg van een nieuwe weg of autosnelweg tussen Varsseveld en
Usselo / Boekelo. (A 35) Een 9 tal varianten zijn aan de orde geweest waaronder ook de
“nulplus” variant, waarbij men de bestaande wegen wil verbeteren i.pl.v. nieuw aanleggen.
Bij de nulplus variant loopt een variant kort langs de Laarberg door het Zwollesche Veld.
We hebben ons uitgesproken voor een nieuwe 100-km weg ten zuidwesten van Groenlo.
Kerkpaden
Mede omdat ook in ons Dorpsplan wensen staan ten aanzien van paden zijn we in september
naar een bijeenkomst geweest, georganiseerd door het Recreatieschap Achterhoek Liemers,
van de gemeenten Lichtenvoorde, Eibergen en Neede. Doel was om plaatselijke paden aan
elkaar te koppelen zodat men via deze paden door de regio kan fietsen.
In een eerder stadium hadden we de ideeën uit het dorpsplan ingediend bij de
projectcoördinator, de heer Stortelder in Zieuwent. Hebben nadien niets meer gehoord. Komt
mogelijk nog eens aan de orde als we verder aan de slag gaan met ideeën uit ons dorpsplan.
Meddo heeft ook plannen om de paden aan te laten sluiten op de paden van het
Zwilbroekerveen.
Bibliobus school
In het najaar heeft gemeente Eibergen onze mening gevraagd betreffende het
Lichtenvoordse verzoek om vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling, het contract met
de Bibliobus op te zeggen. Wij hebben daar negatief op geantwoord omdat we van mening
zijn dat deze voorziening voor de leerlingen van de school en onze gemeenschap behouden
dient te worden. Eibergen deelde onze mening en heeft niet meegewerkt aan de opzegging
van het contract. De datum 2006 ziet het er naar uit dat de bibliobus voorlopig zal blijven.
Naamborden buurtschappen Eibergen
Van juni t/m oktober zijn we betrokken geweest bij het initiatief van de gemeente Eibergen om
buurtschapnaamborden te plaatsen. Aangezien niet overal duidelijk was waar de grenzen van
de buurschappen lagen en andere problemen is hier uiteindelijk van af gezien.
Bermonderhoud
Ook in 2004 bereikten ons klachten over uitgereden bermen in Zwolle. M.n. Meddoseweg,
Zwolseweg en Oosterholtweg werden genoemd. We hebben hierover een overleg gehad bij
de gemeente en nadien ook enkele keren telefonisch gereclameerd, echter tot degelijk
onderhoud heeft dit niet geleid. Blijft actueel onderwerp.
Riolering Buitengebied Eibergen
Zijn we al lang bij betrokken. Deze periode regelmatig vragen gesteld bij de projectleider en
aannemer. Antwoorden zijn doorgespeeld naar de betreffende inwoners.
Informatiebijeenkomsten zijn bezocht door de Contactgroep.
Niet alle inwoners hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot aansluiten, een enkeling
koos voor een individuele oplossing door bijvoorbeeld een rietveldje.
D.d. eind 2005, een jaar na de streefdatum, was het systeem zover dat de inwoners hun
riolering konden aansluiten op de pompputten.
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Woningbouw locatie Wellink
Regelmatig overleg met gemeente en Wellink gevoerd. Op 23 november met de gemeente
een informatieavond in de Ludgerusschool georganiseerd voor de inwoners van de kern
Zwolle. Daarna zijn mensen die zich als geïnteresseerde gemeld hadden middels een brief
geïnformeerd.
Budget leefbaarheid Kleine Kernen
Eibergen heeft geld uit het budget ter beschikking gesteld aan de belangengroepen voor een
eenmalige besteding. Na rato van inwoneraantal kreeg Zwolle € 3.713 toegewezen. De
aanplant langs de Meddoseweg en bij het kunstwerk werden hiermee betaald evenals nieuwe
tentoonstellingsborden voor de gemeenschapsruimte van de school.
Jongerenwerk
Ons is toegezegd dat de STUW, ondanks de herindeling, activiteiten zal blijven organiseren
voor de jeugd van 11 tot 16 jaar van Zwolle en Holterhoek.
Hoorzitting CDA
Omdat het CDA-bestuur niet bekend was met actuele onderwerpen uit Zwolle heeft de heer
Bos diverse vragen van de bevolking beantwoord op deze bijeenkomst van 9 november. We
zijn ingenomen met de kandidaatstelling van de heer Rotink als raadslid.
Als Contactgroep willen we niet politiek gekleurd zijn door met slechts één politieke partij te
communiceren en zo hebben we wat vroeger in het jaar informatie uitgewisseld met de partij
Gemeentebelang Lichtenvoorde - Groenlo.
Vereniging Kleine Kernen
18 november ledenvergadering bezocht. De vereniging gaat uitgroeien van regionale,
Achterhoek Liemers vereniging naar Gelderse vereniging.
Kernen Groenlo - Lichtenvoorde
1 december hebben we een eerste kennismakingsoverleg gehad met de andere kleine
kernen Lievelde, Vragender, Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde. Mariënvelde en Zwolle
waren nieuw in dit gezelschap. Er is een gezamenlijke brief uitgegaan naar de gemeente met
het verzoek voor een convenant en een subsidievoorstel voor de 6 belangenverenigingen.
Gemeenteraadsverkiezing
Op 17 november hebben op verzoek van de gemeente, de heren H. Wellink en H. Bos deel
uit gemaakt van de groep stembureauleden.
’s Avonds konden we verheugd vaststellen weer een Zwols raadslid te hebben in de persoon
van de heer Rotink.
Woonplaatsgrenswijziging Groenlo
In zeer goed overleg met de gemeente Groenlo - Lichtenvoorde en met Lievelds Belang
hebben we in december een enquête gehouden onder een deel van de Lieveldse bevolking
waar we van aangenomen hebben dat ze mogelijk de woonplaatsnaam Lievelde naar Groenlo
wilden wijzigen. In dit gebied waren veel problemen met de vindbaarheid van adressen.
Mede door de betrokkenheid van enkele inwoners hebben we een zeer goede respons
gehad. We hebben naar de gemeente een voorkeursgrenswijziging aangegeven zonder dat
er inwoners waren die geen woonplaatsnaamswijziging wilden.
Later is na o.a. een hoorzitting georganiseerd door de gemeente en op initiatief van enkele
inwoners aan de Oostermeenweg de grens nog enigszins aangepast door de gemeente.
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Kennismakingsoverleg met de burgemeesters van Lichtenvoorde en Groenlo
Op 13 december waren de Contactgroep en Mariënvelds Belang uitgenodigd voor een
kennismakingsoverleg door de toenmalige burgemeesters de heren Van Rijckevorsel en
Doek. We werden welkom geheten in de nieuwe gemeente en zien terug op een aangenaam
en informeel overleg.
Afscheid gemeente Eibergen
21 december hebben we afscheid genomen van het college van B&W, de raadsleden en
enkele ambtenaren. Ook middels dit verslag willen we gemeente Eibergen namens alle
inwoners van Zwolle heel hartelijk danken voor hetgeen de gemeente heeft betekend voor
Zwolse gemeenschap.
Bestuursvergaderingen 2004
Hebben plaatsgevonden op 11 mei, 22 september en 16 november.
Naast hiervoor genoemde onderwerpen hadden we op de agenda: onderhoud
informatieborden, Verkeersmaatregelen Vredenseweg en Zwilbroekseweg, Voortbestaan
Contactgroep en Belangenbehartiging voor inwoners van de Holterhoek, Huishoudelijk
reglement Contactgroep, Overleg met de wijkagent, Politiesurveillance Haak en Hoekweg en
picknickplaats bij Slinge, en 30-km zone in Zwolle.

Verslag 2005 t/m maart 2006
Algemeen beleid
In de vergadering van 11 november 2004 hebben we vastgesteld dat we gaandeweg de jaren
bij steeds meer overlegvormen betrokken worden. Op zich een zeer goede zaak echter
samen met de onderwerpen die zo wie zo behartigd moeten worden legt het wel een heel erg
groot tijdsbeslag op. We hebben ons voorgenomen om hiermee kritischer om te gaan
hetgeen inhoudt dat we alleen nog naar bijeenkomsten gaan die een directe relatie met
Zwolle hebben en waarvan we verwachten ook voordeel voor Zwolle te kunnen halen.
Dit wordt temeer ingegeven omdat nu 2 bestuursleden uit de Holterhoek niet meer actief
zullen zijn voor de Contactgroep.
In de huidige statuten staat dat het bestuur uit 7 leden bestaat. Voor de toekomst en alleen
voor Zwolle willen we met 5 bestuursleden verder.
Afscheiding Holterhoek
Vanwege de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2005 wordt de Holterhoek (gemeente
Berkelland) gescheiden van Zwolle (gemeente Groenlo - Lichtenvoorde). De statuten zullen
daarop aangepast worden. Voorheen hadden we een werkgebied van 330 adressen, nu 260.
Naar schatting vertegenwoordigden we ca. 810 inwoners, nu ca. 640.
Om de zaken financieel te scheiden is in de laatste bestuursvergadering besloten om 25%
van ons batig saldo op 31 december 2004 aan de Volksfeestvereniging Holterhoek te
schenken. Voor deze verdeling is gekozen omdat we geld gereserveerd hebben voor
implementatieactiviteiten van ons Dorpsplan en Ruimtelijk Visie Plan. Verder omdat de
actieve belangenbehartiging in de Holterhoek stopt. De Volksfeestvereniging heeft in
overweging gekregen om in voorkomende gevallen de belangenbehartiging van de inwoners
op zich te nemen.
Op 21 januari heeft H. Bos tijdens de jaarvergadering van de Volksfeestvereniging de
Holterhoekse bevolking en de voormalige Holterhoekse bestuursleden van de Contactgroep
bedankt voor de zeer goede samenwerking gedurende 26 jaar Contactgroep Zwolle
Holterhoek. De vereniging werd een dankbrief overhandigd met daarin de vermelding dat €
1.200 overgemaakt zou worden. Inmiddels weten we dat er o.a. nieuwe degelijke partytenten
van gekocht zijn die gebruikt worden tijdens de Holterhoekse kermis.
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Nieuw Streekplan Gelderland
Op 24 februari zijn we naar de informatie- en inspreekavond geweest in zaal Meijer te
Groenlo. We hebben hier een schriftelijke vraag gesteld of de criteria voor de erkenning van
een kern gewijzigd zijn. We hebben daar nooit een duidelijk antwoord op gekregen.
Belangrijk is wel dat de gemeente op 12 januari 2006 te kennen heeft gegeven dat men
Zwolle als kern wil behandelen en dezelfde status heeft gegeven als de overige kernen in
Oost Gelre.
De vraag blijft of Zwolle ooit officieel als kleine kern erkend zal worden.
Zullen we t.z.t. of bij een passende gelegenheid meer duidelijkheid over proberen te krijgen.
Vrijwilligersmanagement
De gemeente heeft een training georganiseerd die in 4 avonden gesplitst was.
De bijeenkomsten op 6 oktober en 3 november hebben we bijgewoond.
We hopen in de toekomst ons voordeel hiermee te kunnen doen.
Buurtbus
Met Meddo is overleg geweest over een mogelijk op te starten buurtbusproject. Is stopgezet
omdat de provincie eerst een financiële grondslag gaat zoeken.
Dorpsplan Harreveld
27 september hebben we de presentatie van het Dorpsplan van Harreveld bijgewoond.
Werd op een heel ludieke manier gepresenteerd.
Brief naar gemeente
Op 13 oktober hebben we na overleg met wethouder Gerrits een brief naar de gemeente
gezonden met 14 onderwerpen van de Contactgroep, School en Feestvereniging.
1. Woningbouw op locatie Wellink
2. 30-km zone Meddoseweg, kern Zwolle
3. Kosten busvervoer zwemles groep 3 t/m 6
4. Grasmaaien op ’t Strootman
5. Onderhoud bermaanplant Meddoseweg in kern Zwolle / vegen parkeerplaatsen
6. Gemeenschapsruimte in de school
7. Bibliobus
8. Onderhoud bermen en wegen
9. Zwemles leerlingen basisschool
10. Aanrijtijden ambulance
11. Plaatsnaamborden Zwolle en verwijzingsborden naar Zwolle
12. Erkenning Zwolle als kern
13. Overheidslasten Feestvereniging / subsidie Feestvereniging
14. Convenant Contactgroep met de gemeente
Deze punten zijn 12 januari 2006 met de wethouders Hulshof en Gerrits besproken.
Het voert voor dit verslag te ver om voor elk punt te vermelden wat het resultaat is, echter we
kunnen melden dat we van nagenoeg alle punten een positieve reactie kregen.
Stroomstoring
Vanwege hevige sneeuwval op 25 november hebben hoogspanningsleidingen en -masten het
begeven en een groot deel van Zwolle (voormalige Berkelstreek) kwam zonder stroom te
zitten. In de loop van de dag erop werd de stroomvoorziening hersteld.
Alhoewel het niet de hoogspanningsleidingen van Continuon waren kregen de inwoners een
brief waarin meegedeeld werd dat een compensatievergoeding uitgekeerd zou worden.
Tot op heden heeft de uitkering niet plaatsgevonden en de Contactgroep zal een brief
schrijven naar Continuon waarin aangedrongen zal worden op spoedige uitbetaling.
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Nieuwe burgemeester
Op initiatief van de burgemeester hebben we op 17 december een aangenaam en informeel
kennismakingsgesprek met burgemeester H. Heijman gehad. Tijdens de rondrit door Zwolle
hebben we geïnformeerd over de geschiedenis van de Contactgroep en Zwolle en wat nog
als actueel onderwerp op de behandelagenda staat.
Subsidieverordening
De gemeente heeft een nieuwe subsidieverordening opgesteld. Op 22 december is hierover
een toelichting gegeven. Is een erg omslachtige, papierverslindende regeling. We hopen dat
onze subsidie in het convenant geregeld kan worden.
Statutenwijziging
In november hebben we bij Notaris Stevelink in Groenlo de statuten aan laten passen.
Hierbij dient vermeld te worden dat de Notaris zeer coulant is geweest met het afhandelen
van de rekening.
Op 6 december is de wijzigingsakte getekend. De naam van de contactgroep is gewijzigd van
Contactgroep Zwolle Holterhoek naar Contactgroep Zwolle. Verdere wijzigingen hebben
betrekking op het wegvallen van de Holterhoek.
Gemeentenaam
Per 1 januari 2006 hanteert de gemeente de naam van Oost Gelre.
De officiële naam per 1 januari 2005 was Groenlo, gehanteerd werd echter Groenlo Lichtenvoorde.
Diftar
Betreft wijziging inzamelingssysteem van huisvuil. We hebben ons in Eibergen al eens naar
de gemeente toe uitgesproken niet voor het diftarsysteem te zijn. Omdat het
inzamelingssysteem voor Zwolle in 2005 en 2006 niet zou wijzigen hebben we ons hiermee
niet beziggehouden. Mede ook omdat we niet om een mening gevraagd zijn.
Begin 2006 hebben we richting Anti Diftar Comité en naar de CDA fractie kenbaar gemaakt
dat we als bestuur van de Contactgroep tegen invoering Diftar zijn. Gaandeweg echter ook
argumenten gehoord die ons een bijna neutrale houding doen aannemen.
De gemeenteraad heeft op 9 februari 2006 besloten om met ingang van 1 januari 2007 Diftar
in de hele gemeente door te voeren. De tarieven zijn wel aangepast en in de 1e helft van 2008
wil de gemeente opnieuw evalueren.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Op 21 februari 2006 zijn we naar de informatiebijeenkomst geweest in Lichtenvoorde die
georganiseerd was door de gemeente. Belangrijkste wijziging is dat de totale zorgkosten in
Nederland omlaag moeten vanwege de “dubbele” vergrijzing. Dubbel omdat het aantal
mensen dat kort bij de pensioenleeftijd zit groter is dan de jongerenaanwas terwijl de mensen
gemiddeld genomen steeds ouder worden.
Verder zullen veel zorgtaken naar de gemeente gaan.
De overheid doet een beroep op de mantelzorg die moet komen van familieleden, buren en
vrijwilligers.
Overleg met andere belangenverenigingen uit Oost Gelre.
Op 21 april 2005 en op 30 november 2005 hebben we een gezamenlijk overleg gehad.
Gemeenschappelijke en besproken onderwerpen zijn: convenant met gemeente en subsidie,
A 18, LOP (Landschap Ontwikkeling Plan) en opstellen dorpsplan.
De heer B. Hummelink van Zieuwents Belang vertegenwoordigt de 6 kleine kernen in de
klankbordgroep LOP.
In 2006 vervult Zwolle het voorzitterschap en op 28 maart hebben we in de Ludgerusschool
een overleg gepland waar het belangrijkste agendapunt zal zijn de gemeentelijke Nota Kleine
Kernen, alwaar het convenant en subsidie aan de orde komen.
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Bestuursvergaderingen 2005, 2006
Hebben plaatsgevonden op 21 februari 2005, 1september 2005 en 7 maart 2006.
Naast hiervoor genoemde onderwerpen bij 2004 en 2005 hadden we op de agenda:
vaststellen werkgebied Contactgroep en opstellen nieuwe adreslijsten, Vindbaarheid
Holterhoekseweg, Problemen met postbezorging vanwege de postcode wijziging, WAverzekering Contactgroep, subsidieaanvragen en de ledenvergadering 11 april 2006.

Beleid 2004.
Omdat er voor 2004 geen separaat jaarverslag is opgesteld en geen ledenvergadering heeft
plaatsgevonden, is voor 2005 geen specifiek beleid opgesteld.
Naast algemene belangenbehartiging hadden we ons voor 2004/2005 het volgende
voorgenomen:
 Afhandelen maatregelen Vredenseweg
 Riolering buitengebied
 Onderhoud wegen en bermen
 Haalbaarheidsonderzoek smalspoorlijntje
 Woningbouw Zwolle
 Opstellen statusoverzicht actiepunten uit dorpsplan en ruimtelijk visieplan
 Gemeentelijke herindeling,
 Kennismaken met nieuwe gemeente en besturen van kleine kernen
 Wenselijk kleine kernen beleid kenbaar maken bij nieuwe gemeente
 Afscheid nemen van Eibergen
Alle genoemde punten zijn aan de orde geweest met uitzondering van het opstellen van het
statusoverzicht dorpsplan. Enkele onderwerpen blijven nog actueel omdat ze nog niet geheel
zijn afgerond.

Beleid / Actiepunten voor 2006/2007
Naast algemene belangenbehartiging zijn de speerpunten van ons beleid:
 Convenant en subsidie regelen met de gemeente
 Realisatie Woningbouw, locatie Wellink
 Aanleg 30-km zone in Zwolle in 2006
 Maken van een website voor onze Contactgroep
 Onderhoud bermen en wegen
 Actualiseren dorpsplan
**********************************************************************************************************
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