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Jaarverslag Contactgroep Zwolle,
Periode juni 2011 tot juni 2012
Verslag opgesteld door Ester Everink en Harry Bos, d.d.11 juni 2012

Ledenvergadering Contactgroep
Op maandag 6 juni 2011 werd de openbare ledenvergadering gehouden in de Ludgerusschool. De
30 toehoorders werden geïnformeerd over de status van het dorpsplan, de nieuwe ontwikkelingen
met betrekking tot de N18, woningbouw op locatie Wellink, de prijs die ‘t Zwols ni’js won en de
ontwikkelingen omtrent het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vanuit de Gebiedscommissie .
Bestuurslid Franka Werner was aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten
gemeld en dus bleef zij in haar bestuursfuncties aan.
De taken zijn als volgt verdeeld: Voorzitter Harry Bos, secretaris Ester Everink, penningmeester Ivo
Rots en de bestuursleden Franka Werner, Henrie Assinck, Bertie Bosker en Chris Bomers.
Tijdens de vergadering konden diverse vragen van bewoners worden beantwoord. Andere
onderwerpen die aan de orde gesteld werden, zijn behandeld in de daaropvolgende
bestuursvergadering.
Op verzoek uit deze ledenvergadering is er overleg met de gemeente geweest omtrent de onveilige
situatie bij het nieuwe fietspad aan de Oude Winterswijkseweg.
N18 ontsluiting gebied Vredenseweg naar Groenlo
De belangengroep Groenlo (waaronder de Contactgroep valt) heeft samen met burgemeester
Heijmans tijdens de provinciale commissievergadering steun gevraagd voor aanpassingen aan het
onderliggende wegennet naar de nieuwe N18. Het stuk dat opgesteld is door de gedeputeerde
Staten is goedgekeurd en werd op ambtelijk niveau verder uitgewerkt en ligt inmiddels bij de minister.
Eind juni werd het overleg met de gemeente voortgezet en werd getracht voort te zetten hoe er op
gemeentelijk niveau verder gewerkt moet worden aan de knooppunten betreffende de N18. Het
Ontwerp Tracé Besluit liet zien dat er in het bestaande stuk van Winterswijkseweg tot aan viaduct in
Lievelde geen aanpassingen komen. De oversteek bij de Zwolseweg zou dan gehandhaafd blijven.
Als Contactgroep concentreerden we ons op de aanpassingen van het wegennet in Zwolle en
Groenlo, zodat wij zo min mogelijk negatieve effecten ondervinden van de nieuwe weg en het
wegvallen van een aantal aansluitingen, waaronder die van de Vredenseweg. Onze zienswijze
hebben we tijdens de inloopavond op 24 november ingediend. We pleiten voor een fietstunnel bij de
kruising van de Vredenseweg en niet een paar honderd meter verder bij de Slinge. Ook tijdens de
commissievergadering van 24 januari hebben we opnieuw onze standpunten onder de aandacht
gebracht. Hoewel het tracé volgens ons een gelopen race is, blijven we onze standpunten wat betreft
het omliggende wegennet onder de aandacht brengen.
Vrijwilligersgroep
De vrijwilligersgroep heeft vorig najaar bij de wandelpaden in de Leemputten de diverse
informatieborden schoongemaakt en waar nodig verplaatst. In december vorig jaar zijn een heel
aantal kleine infoborden weggehaald door Biologisch Station Zwillbrock. Na inschakeling van
Staatsbosbeheer zijn de weggehaalde borden inmiddels weer teruggeplaatst.
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Het vlonderpad door de Leemputten behoeft veel onderhoud, jammer genoeg kregen we op onze
vragen hieromtrent weinig respons van Staatsbosbeheer. Maar ook daar lijkt nu verandering in te
komen omdat Staatsbosbeheer heeft laten weten dat nu subsidie is toegezegd voor het opknappen
van de paden. Na de vakantie horen we meer hierover. Overigens viel wel op tijdens de
werkzaamheden dat er veel gebruik gemaakt wordt van deze wandelpaden. Onze werkzaamheden
zijn dus niet voor niets! Mocht U zich geroepen voelen een dagje te komen helpen, meldt U zich dan
bij een van onze bestuursleden. Op 19 november 2011 werd met een aantal vrijwilligers de
vrijwilligersdag Staatsbosbeheer op Park Hoge Veluwe bezocht, deze was keurig verzorgd.
Woningbouw plan Wellink
Na het doorlopen van de benodigde bestemmingsplanwijziging is het terrein inmiddels afgezet en
kan er begonnen worden met de sloopwerkzaamheden. Eigenaar Innové heeft te kennen gegeven te
willen beginnen met de verkoop van kavels.
We zijn door de gemeente benaderd om mee te denken over de naam voor de nieuwe weg die door
het plan zal lopen. De inwoners van de kern werden benaderd voor ideeën, maar helaas werden
onze ingediende voorstellen afgewezen.
Via ‘t Zwols Ni’js hebben we diverse oproepen gedaan aan eventuele belangstellenden, om zich te
melden voor informatie omtrent de mogelijkheden op de nieuwbouwlocatie.
Multifunctioneel gebouw
Met school is enkele keren overleg geweest over de wensen aan het MFG. Hieruit kwam naar voren
dat er behoefte is aan een veilige vloer voor de gym voor de kleuters en de ouderengym.
Mocht een lokaal leeg komen op school dan kunnen we mogelijk daar ook iets mee.
De school heeft een enquête gehouden naar de behoefte van ouders aan naschoolse opvang. Op dit
moment is deze behoefte nog te gering om actie op te ondernemen. Wel wordt dit komende jaren
opnieuw gepeild, omdat er groei verwacht wordt.
Momenteel wordt onderzocht welke andere vloer beter bruikbaar te maken is voor gym.
Door de wethouder werden we recent geadviseerd de kosten van mogelijke ideeën in te dienen, om
te voorkomen dat de beschikbare middelen voor de kleine kernen al vergeven zijn.
Gebiedscommissie
Sinds februari 2011 is de voorzitter van de Gebiedscommissie Gerard Stevelink. Hij volgde Jan Dirk
Focker op. De vergaderfrequentie is het afgelopen jaar teruggebracht tot zo’n vijf overleggen per jaar.
Er zijn bijna geen financiële middelen om projecten te co-financieren, daardoor worden er bijna geen
projecten meer ingediend.
Een belangrijke rol van de Gebiedscommissie was het invullen van de rol als klankbordgroep bij de
totstandkoming van het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied.
Verder is er overleg geweest over het beeldkwaliteitplan Grolse Linie, is een afvaardiging van de
Gebiedscommissie betrokken geweest bij het Gebieds Uitvoeringsprogramma (GUP) en zijn we
zijdelings betrokken geweest bij de inspraakreactie op de N18.
Bibliobus
In september 2011 vernamen we dat de bibliobus voor 2013 gefinancierd zou gaan worden vanuit de
pot Kleine Kernen. Helaas is dit besluit genomen zonder enig overleg met de kleine kernen. Na
overleg met de andere kleine kernen is hierover dan ook protest aangetekend bij de gemeente. Wel
hebben we, in nauw overleg met school en de andere kleine kernen gekeken naar mogelijke
alternatieven voor de bibliobus. Hierbij werd onder andere gedacht aan een kleine uitleenpost in de
school, met een regelmatig wisselende collectie.
Inmiddels hebben we van de gemeente te horen gekregen dat de bibliobus toch nog tot en met 2013
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door de hen bekostigd zal worden, nu vanuit een ander pot. We kunnen nu ook melden dat een
studente van de HAN hogeschool bereid is gevonden om een onderzoek te doen naar alternatieven.
Wijziging inzamelingsbeleid afval in het buitengebied
Er zal het een en ander gaan veranderen aan het inzamelingsbeleid van de gemeente.
In de Groenlose Gids is hierover gepubliceerd.
In de komende 2 jaar zullen de volgende wijzigingen doorgevoerd worden:
• De grijze container moeten we gaan gebruiken voor droog recyclebaar materiaal zoals plastic,
drinkpakken, blik en kleine elektrische apparaten.
• De groene container voor gft afval komt weer terug in het buitengebied.
• We krijgen een blauwe container voor oud papier. Eens per jaar wordt geregeld dat deze leeg
gehaald worden. De Zwolse school behoudt de opbrengsten zoals ze die gewend waren.
• Het restafval wat dan nog overblijft moeten we zelf in vuilniszakken verzamelen en naar een
brengpunt afvoeren.
Er zijn geen wijzigingen met betrekking tot de inzameling van luiers, textiel, kca en glas.
Strooibeleid
Doordat de gemeente wijziging aanbracht in het strooibeleid zijn we op zoek gegaan naar enkele
vrijwilligers die in de kern bij de veel gebruikte locaties de gladheidbestrijding willen overnemen. Het
betreft hier de parkeerplaats op het Strootman, de parkeerplaats voor Wellink en de stoepen rondom
school. De families Roes en Elsinghorst willen dit samen met het schoolpersoneel gaan bij houden.
Het benodigde zout wordt door de gemeente verstrekt.
AED voor Zwolle
Al een aantal jaren probeert de Contactgroep via de gemeente in aanmerking te komen voor de
plaatsing van een AED apparaat. Hierin lijkt nu schot te komen. De gemeente was bezig met de
invoering van een dekkend netwerk, maar dat is wegbezuinigd. Dit voorjaar is in een
commissievergadering toegezegd dat Zwolle ook een AED zou krijgen. Wanneer dit apparaat
geplaatst wordt, zal er een groep inwoners opgeleid moeten zijn om hier mee te mogen werken.
Vrijwilligers hiervoor kunnen zich melden bij de Contactgroep. Te zijner tijd zullen we dan met de
benodigde training starten.
Status dorpsplan
Afgelopen jaar kwamen veel punten uit het dorpsplan aan de orde. Verkeer en verkeersveiligheid
heeft nu extra aandacht omdat de gemeente bezig is met het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer
en Vervoer Plan.
Veel van de beschreven doelen en wensen in het dorpsplan zijn in uitvoering of behaald!
Expositieruimte steenbakcultuur
Mede op aandringen van de wethouder zijn we begonnen met het formeren van een projectgroep
voor het realiseren van een expositieruimte. Ook hier moeten we nu handelen om nog in aanmerking
te komen voor de beschikbare gelden. Harry Overkamp heeft informatie en gebruiksvoorwerpen
liggen. Samen met onder andere Harry Bos, Henrie Assinck en Chris Bomers zal er verder gekeken
gaan worden naar de mogelijkheden hieromtrent. Mogelijk kunnen we de expositie breder trekken
met het exposeren van andere wetenswaardigheden uit Zwolle.
We zouden graag zien dat enkele andere Zwollenaren zich melden om hierbij te helpen.
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Glasvezel in het buitengebied
In de grote kernen van Oost Gelre is de realisatie van glasvezel inmiddels een feit. Helaas is er geen
enkele belangstelling getoond voor de kleine kernen in deze zaak. Vanuit de gemeente wordt dat
beargumenteerd met het feit dat het aan de commercie is hier op in te spelen.
Wij zijn van mening dat we in de kleine kernen niet achtergesteld mogen worden. Misschien kunnen
we in overleg de bekostiging meefinancieren door bijvoorbeeld te helpen bij de aanleg.
De wethouder heeft aangegeven dat we met ideeën mogen komen om het realiseren van glasvezel
in het buitengebied toch mogelijk te maken.
Verkeersveiligheid
In het overleg met de wethouder is opnieuw stil gestaan bij de onveilige verkeerssituatie nabij “de
Blankenborg” en “Den Elshof”. Naar gemeentelijke inzichten is hier, na de gedane wijzigingen, weinig
verandering meer mogelijk. Wel is de wethouder bereid om samen met de betreffende ambtenaar, de
Contactgroep en de verkeersouders opnieuw op locatie te gaan kijken. Wordt vervolgd.
Overleg met de wethouder van Oost Gelre
Op vrijdag 20 april bracht wethouder Hoijtink en onze contactambtenaar mevr. Büttner een
werkbezoek aan Zwolle. Zij werden bijgepraat over de actuele onderwerpen. Opnieuw kwam de N18
aan de orde. Daarnaast was er aandacht voor het 60 km beleid, expositie steenbakcultuur,
strooibeleid, glasvezel, wijziging inzamelingsbeleid en de verkeerssituatie De Blanckenborg – Den
Elshof.
Overleg met andere Kleine Kernen van Oost Gelre
Op 10 oktober 2011 en op 16 april 2012 hebben we overleg gehad. De volgende onderwerpen
kwamen aan de orde: bibliobus, glasvezel, woningbouw, steenkoolgasboringen, knelpunten N18 en
de gebiedscommissie. H. Bos heeft te kennen gegeven te stoppen als voorzitter van dit overleg. Op
de volgende vergadering in september hopen we een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen.
Zo is er vanuit dit overleg een brief naar gemeente gegaan met het verzoek om de prijzen voor
bouwgrond te verlagen en een brief met betrekking tot het financieren van de bibliobus.
Op beide brieven hebben we positieve reacties gehad.
Overleg met gemeente.
Op 29 september 2011 heeft het jaarlijks overleg van de kleine kernen met de gemeenteraad plaats
gevonden. Besproken werden woningbouw, grondprijzen, glasvezel en mogelijke
steenkoolgasboringen. Vanuit de politiek weinig antwoorden, vooral meningen.
3 oktober 2011 hebben we een overleg gehad met betrekking tot het strooien bij gladheid.
26 maart 2012 zijn we naar de bijeenkomst geweest waar de wijzigingen in de AWBZ besproken zijn.
28 juni a.s. is er een vervolg overleg.
11 april zijn we inloopbijeenkomst geweest over wegen- en rioolonderhoud. Hier hebben we enkele
wensen voor bermonderhoud doorgegeven.
Er is op 8 september en 15 december 2011 en op 16 mei 2012 overleg geweest over de bibliobus.
2 januari zijn we naar de nieuwjaarsreceptie van gemeente geweest die dit keer georganiseerd was
door en in Mariënvelde.
Website van de contactgroep
Op www.contactgroepzwolle.nl kunt U de activiteiten van de Contactgroep volgen. Hierop verschijnen
regelmatig nieuwe items over de bezigheden van de Contactgroep. Ook kunt U hierop de notulen van
de jaarvergaderingen en de activiteitenverslagen vinden.
Hebt U ideeën of tips voor de website? Laat het ons weten!
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Vereniging Kleine Kernen Gelderland
Op 9 maart zijn we naar het 25 jarig jubileum van de VKK op het provinciehuis in Arnhem geweest.
Op 1 november 2011 en 27 maart 2012 hebben we de Algemene Ledenvergadering bezocht.
De vereniging heeft momenteel weinig geld in kas en wij hebben de vereniging een lening van
€ 1.000 verstrekt.
Bestuursvergaderingen 2011-2012
Na de vorige openbare bestuursvergadering hebben we in 2011 bestuursvergaderingen gehad op 12
september en 14 november. In 2012 op 27 februari en 23 april.
Naast de hiervoor in het verslag opgenomen punten hadden we ook nog op de agenda:
Bijeenkomsten omtrent wijzigingen in de AWBZ, al dan niet afsluiten van de Professor Casimirweg,
fusie van de ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem en het terugplaatsen afvalbakken op ‘t
Strootman.
Beleid, speerpunten voor 2012-2013:
In het komend jaar zullen we ons naast algemene belangenbehartiging en bezoeken van
vergaderingen waar we voor uitgenodigd worden, bezig gaan houden met:
1. Woningbouw op plan Wellink
2. Gemeentelijk verkeer en vervoer plan / verkeersknelpunten mbt nieuwe N18
3. Expositieruimte steenbakcultuur en …
4. AED in Zwolle
5. Alternatieven voor de bibliobus
6. Project renovatie voorzieningen in de Leemputten
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