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Jaarverslag Contactgroep Zwolle
Periode juni 2013 tot juli 2014
Verslag opgesteld door Ester Everink en Harry Bos. D.d. 4 juli 2014

Ledenvergadering Contactgroep
Op 25 juni 2013 werd de openbare ledenvergadering gehouden in de Ludgerusschool. De 40
toehoorders werden geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom plan Wellink, de AED, de
nieuwe schuifwand, het beleid en de speerpunten voor het nieuwe jaar. Na de pauze werd er een
presentatie gegeven door de firma Greennet die draadloze 4Gnetwerken aanlegt.
Bertie Bosker heeft aangegeven zijn bestuursfunctie neer te willen leggen. Rudi Smeenk is bereid
gevonden zijn functie over te nemen. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld en dus werd
Rudi als nieuw bestuurslid verwelkomd.
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.
Woningbouw plan Wellink
Na de jaarvergadering van juni 2013 werd de sloop op Plan Wellink verder uitgevoerd. Na de sloop
is er helaas weinig bedrijvigheid meer geweest op het terrein.
In juli vorig jaar heeft Innové een infomiddag / avond georganiseerd waarbij informatie en
tekeningen te krijgen waren van het bouwplan en de woningen.
Dit heeft echter geen kopers opgeleverd.
De Contactgroep is van mening dat de kavels of woningen nu ook onverkoopbaar zijn nu het
terrein er nog zo bij ligt.
Contactgroep heeft meermalen contact gehad met de gemeente en inmiddels hebben we van de
gemeente vernomen dat er een handhaving is gestart naar de firma Innové. Er loopt nu een
termijn. Helaas geeft ook dit geen garantie op verdere sanering van het gebied. Wethouder
Hoenderboom heeft toegezegd hier aandacht voor te gaan vragen in het college en zicht te willen
krijgen op alle invloeden, bedreigingen, kansen die er spelen rondom dit project van Innove. De
Contactgroep heeft daarbij aangegeven dat er misschien een overleg gepland zou moeten worden
met de gemeente, makelaar Scheers en Roes, locale aannemers en zo mogelijk met een
woningbouwcoöperatie (waardoor huurwoningen gerealiseerd zouden kunnen worden), om te
kijken in hoeverre we samen dit plan kunnen gaan aanpakken.
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N18 en de gevolgen voor omliggende wegen in Zwolle
De provincie heeft verkeerstellingen uitgevoerd en samen met de gemeente heeft men gekeken
naar de gevolgen van de aanleg van de nieuwe N18. Omdat het verkeer door Zwolle toe zal
nemen stelt de provincie geld beschikbaar om daar passende maatregelen voor te kunnen nemen.
Welke maatregelen het allemaal zijn is op dit moment niet bij ons bekend maar in ieder geval wel
voor de aanleg van fietspaden. We blijven dit volgen.

Vrijwilligersgroep
De vrijwilligers voor het natuurpad in de Leemputten hebben in het najaar van 2013 een overleg
gehad met 3 mensen van Staatsbosbeheer. Die waren aangenaam verrast over wat allemaal al
weer gedaan was en voor het komende jaar zijn nieuwe acties afgesproken, waarvan de volgende
al weer uitgevoerd zijn. Maken van nieuwe toegangspoortjes bij de paden, maken van 2 bruggetjes
in het bos aan de Professor Casimirweg, het ophalen van het steigertje aan de Tichelovenweg, het
vervangen van de routepaaltjes en het nodige maai- en snoeiwerk. Ook het pad van CR Haak &
Hoek naar het Zwilbroekse Veen wordt nu door de vrijwilligers onderhouden.
Op 8 december 2013 is een gezellige middag gehouden voor alle vrijwilligers en bestuursleden als
dank voor hun inzet.
De groep vrijwilligers is in 2014 verder uitgebreid met de vrijwilligers voor de ouderensoos en de
vrijwilligers voor de Bieb op School.
AED voor Zwolle
Op 18 september 2013 werd de AED feestelijk in gebruik genomen in bijzijn van alle aangemelde
vrijwilligers en Wethouder Wentink. Dit alles kreeg de nodige media aandacht, om het project
“Hartveilig Wonen” te promoten. De gemeente heeft de buitenkast gefinancierd en doet ook het
onderhoud van zowel de kast als de AED. De contactgroep draagt zorg voor de jaarlijkse scholing
van de vrijwilligers. De aangemelde vrijwilligers krijgen indien nodig een oproep per sms via de
meldkamer van de ambulancedienst.

Bieb op school
De Bieb op school is inmiddels in alle kleine kernen van Oost Gelre een feit. Door een goede
samenwerking tussen de gemeente, Bibliotheek Oost-Achterhoek en de gezamenlijke kleine
kernen is de bieb op school tot stand gekomen. Deze functie is een vervanging van de bibliobus.
Alle scholen zijn blij met deze oplossing.
Elke school beschikt over een bieb die gerund wordt door vrijwilligers uit de kleine kernen. In
Zwolle is de bieb elke maandagmiddag (met uitzondering van vakantie- en feestdagen) van 13.00
tot ongeveer 14.30 uur open en hebben alle leerlingen per groep de gelegenheid om nieuwe
boeken te lenen. Ook kunnen boeken uit andere vestigingen gereserveerd worden, deze boeken
komen dan naar school. Onafhankelijk van waar boeken geleend zijn, kunnen ze zowel op school
als in een andere bibliotheekvestiging ingeleverd worden. Op termijn wordt het ook mogelijk dat
volwassenen hun gereserveerde boeken op school ophalen en inleveren.
Op alle scholen heeft een aantal leerkrachten de opleiding tot leescoördinator gevolgd en vanuit de
bieb is er een aanspreekpunt per kern die zich gaat ontfermen over leesbevorderings- en
mediawijsheidprojecten voor de kinderen aan de hand van het schoolleesplan.
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Multifunctioneel gebouw / optimaliseren multifunctionele ruimte / opzet ouderensoos
In oktober 2013 hebben we bij Het Rabo Coöperatiefonds een gooi naar de geldprijzen gedaan
middels een presentatie van Jan Analbers. Dit alles om huidige versleten schuifwand in de
multifunctionele ruimte van de school te kunnen vervangen. We wonnen daarbij €4500, - . Het
schoolbestuur financierde ook dit bedrag en met de bijdrages van de gemeente en de
contactgroep erbij is de nieuwe degelijke panelenwand inmiddels een feit.
Naast het realiseren van deze schuifwand in de multifunctionele ruimte, wordt de school inmiddels
ook multifunctioneel gebruikt door de deelnemers aan de ouderensoos. Een enthousiaste groep
Zwolse en Holterhoekse deelnemers en vrijwilligers meldde zich na een oproep in Zwols Ni’js. Het
betreffende lokaal is middels de door de gemeente beschikbaar gestelde gelden aangepast en
ingericht. Sinds 18 april komen er om de week ruim 20 soosdeelnemers om een gezellige
vrijdagmiddag te hebben. Zij worden daarin bij gestaan door een vaste groep vrijwilligers. Tijdens
de feestelijke bijeenkomst op 6 juni is zowel de schuifwand als de ouderensoos officieel in gebruik
genomen. De soos kreeg daarbij de naam “Zwols Holt”, die door de deelnemers zelf gekozen is en
verwijst naar zowel Zwolle als de Holterhoek. Dit alles in bijzijn van de ouderen, de
basisschoolleerlingen, leerkrachten en directeur van de school, enkele genodigden en
vertegenwoordigers van de Rabobank, het schoolbestuur en de gemeente.
Momenteel wordt ook gewerkt aan een uitbreiding met een dames-, heren- en mindervalidentoilet
aan achterzijde van de school. H. Kok heeft hiervoor een ontwerp gemaakt dat nu voor
commentaar bij de schoolleiding ligt en bij G. Heutinck uit de Holterhoek, die een begroting gaat
maken van deze verbouwing. Als ook het schoolbestuur akkoord is met de verbouwing willen we
bij de gemeente financiële steun vragen.

Gebiedscommissie
De gebiedscommissie is het afgelopen jaar twee keer bij elkaar gekomen. Op 13 september 2013
en op 26 juni 2014. Beide keren was het een zogenaamde ‘brede bijeenkomst’, waarin het elkaar
treffen en informatie delen doel van de bijeenkomst was. De vraag ligt voor of de
gebiedscommissie nog wel bestaansrecht heeft. De actieve rol komt niet goed uit de verf. Gaat de
gebiedscommissie door en op wat voor manier? Drie mensen uit de gebiedscommissie gaan
hierover in gesprek en brengen in de loop van het jaar verslag uit over hun bevindingen.

Status Dorpsplan
Afgelopen jaar kwamen veel punten uit het dorpsplan aan de orde. Inmiddels zijn weer een aantal
van de beschreven doelen en wensen in uitvoering of behaald.
Zwols Ni’js
Door de inspanningen en goede ideeën van de vrijwilligers en redactieleden van het blad is dit een
blijvend succes. Jaarlijks worden 3 uitgaven verzorgd die graag gelezen worden.
Van elke uitgave worden 375 bladen gedrukt, wat aangeeft dat het een brede belangstelling
geniet.
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Glasvezel / draadloos breedband internet
Tijdens de vorige ledenvergadering heeft de fa. Greennet draadloos breedbandinternet
gepresenteerd, wat als (goedkoop) alternatief kan gelden voor in een aantal gevallen gebrekkige,
trage ADSL internet. Directe aanleiding was de ontsluiting op glasvezel in de grote kernen en het
vooruitzicht dat het buitengebied van een dergelijke voorziening zou worden achtergesteld. Eerder
al heeft de Contactgroep Zwolle in een overleg met wethouder Hoijtink uitgesproken dat de
gemeente hierin volgens ons ook verantwoordelijkheid kent. Er is door de kleine kernen van Oost
Gelre in gezamenlijkheid een werkgroep Breedbandinternet in werking gesteld – door Zwolle
vertegenwoordigd door Henrie Assinck. De gemeente heeft dit signaal serieus genomen en met
een aantal Achterhoekse gemeenten door de fa. IBFN een plan uit laten werken om het
buitengebied te ontsluiten middels glasvezel. De werkgroep heeft hierin bijgedragen. Dit plan blijkt
zodanig interessant dat het inmiddels door de provincie Gelderland is overgenomen om het gehele
buitengebied van Gelderland te ontsluiten, te beginnen in de Achterhoek. De plannen vorderen
dusdanig dat weldra aan vraagbundeling mag worden gedacht.
In ons recente overleg met wethouder Hoenderboom is de noodzaak van glasvezel in het
buitengebied ook nogmaals aangekaart. De wethouder heeft ons er van verzekerd dat de
gemeente dit hoog op de agenda heeft staan en dat er een vervolgoverleg gepland gaat worden.

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan
De naam van het plan is gewijzigd naar Integraal Verkeersprogramma Oost Gelre en het ligt op dit
moment ter inzage. In het concept staan ook al een aantal concrete uitvoeringsmaatregelen
genoemd.
Het verkeersprogramma strekt zich uit over een periode van 10 jaar, het uitvoeringsprogramma
gaat over 4 jaar. Het verkeersprogramma gaat dus een grote rol spelen bij alle toekomstige
ontwikkelingen.
Het betreft niet alleen het gebied van verkeer, maar heeft ook raakvlakken met landschap, natuur
en ruimtelijke ordening.
Als de periode van inzage voorbij is zal er een definitief plan gemaakt worden.
We hebben het conceptplan ook onder de aandacht gebracht van LTO, de Zwolse ondernemers
en de verkeersouders. Verder staat dit onderwerp op de agenda van de ledenvergadering zodat de
inwoners van Zwolle ook de gelegenheid krijgen commentaar te geven.

Jaarlijks overleg met Wethouder Kleine Kernen
23 juni 2013 is de nieuwe wethouder J. Hoenderboom, die ook kleine kernen in portefeuille heeft,
met onze contactambtenaar naar school gekomen om kennis te maken en om over de volgende
onderwerpen te spreken. Woningbouwplan Wellink, breedbandinternet in het buitengebied,
voorgenomen verbouwing op school, het fietspad naar Zwolle en de andere geplande
verkeersmaatregelen in Zwolle. De wethouder is er voorstander van dat de Vredenseweg
opgewaardeerd wordt en een gebiedsontsluitingsweg wordt van de Laarberg naar Vreden en
autosnelweg 31 in Duitsland. Bij de bespreking van het Integraal Verkeersprogramma zal dit ook
aan de orde komen.

Bank rekening nummer NL25RABO 03 16 41 27 32

Pagina 4 van 6

Correspondentieadres secretaris:
Oude Winterswijkseweg 44
7141 HE GROENLO
www.contactgroepzwolle.nl

info@contactgroepzwolle.nl

Halfjaarlijks overleg Kleine Kernen Oost Gelre
September 2013 en op 12 maart 2014 hebben we ons overleg met de andere kleine kernen
gehad. Hierin kwamen lopende zaken aan de orde en vanuit daar zijn er werkgroepen gevormd
voor onderwerpen die op moment veel aandacht vereisen (als WMO en glasvezel). In deze
werkgroepen zit van iedere kern een afgevaardigde.
De gemeente heeft de kleine kernen ook gevraagd of zij mee willen denken met de vorming van
het welstandsbeleid van de gemeente. Een werkgroep bestaande uit onder andere gemeente,
architecten, aannemers en inwoners gaan een visie ontwikkelen op welstandsgebied dat het
inspiratiedocument zal gaan heten. Rudi Smeenk zit namens de kleine kernen in deze
welstandsgroep.
Overleg dorpbelangenorganisaties met de raadsfracties
Afgelopen najaar heeft weer het jaarlijks overleg plaatsgevonden met de fracties. Het viel op dat er
in elke kern nog wel wensen zijn maar dat men ook tevreden is omdat er veel gerealiseerd wordt.
Dit is mede te danken aan het budget van 1,2 miljoen dat beschikbaar is gesteld voor de afgelopen
4 jaar en de 6 kleine kernen. We hebben er dan ook voor gepleit om de komende 4 jaar ook weer
geld te reserveren voor de kleine kernen.

Werkgroep WMO Kleine Kernen
Vanwege de verschuiving van verantwoordelijkheid van rijksoverheid naar gemeente wat betreft
het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning werd er vanuit de kleine kernen een
werkgroep opgericht waarin uit iedere kern een lid van de dorpsbelangengroep zit. Deze groep,
ondersteund door de welzijnsambtenaren van de gemeente, volgt de veranderingen op de voet en
bekeken wordt wat wij als dorpsbelangenorganisaties kunnen doen om de gemeente te steunen in
de uitvoering van het gewijzigde beleid. Ook wordt er gekeken waar de gemeente bij kan dragen
aan bepaalde initiatieven die onder deze wetgeving vallen (bij ons bv bij het opzetten van de
ouderensoos). De werkgroep WMO komt 4x per jaar bij elkaar.

Landelijk Schoonmaakdag bermen
Op zaterdag 29 maart 2014 hebben we deelgenomen aan de landelijke opschoondag bermen. In
diezelfde week hebben de jagers hun jachtgebied ook opgeschoond. Ondanks de huis aan huis
kennisgeving was de respons om mee te helpen met het opschonen minimaal. Slecht een klein
aantal inwoners heeft geholpen. Materialen als vuilniszakken, handschoen, hesjes en vuilknijpers
waren door de gemeente ter beschikking gesteld. Ook kon het verzamelde afval in een door de
gemeente geleverde container worden afgevoerd. Het is onvoorstelbaar hoeveel rommel langs de
wegen aan te treffen is. We hopen volgend jaar op meer respons omdat jaarlijks opschonen echt
nodig is.
Vereniging Kleine Kernen Gelderland
We ontvangen met regelmaat informatie of uitnodigingen voor provinciale of landelijke
bijeenkomsten. Hier gaat het om onderwerpen als bevolkingskrimp, behoud basisscholen in kleine
kernen, leefbaarheid, breedband internet en subsidiebronnen.
Op dit moment wordt gewerkt aan het samengaan met de Federatie Dorpshuizen Gelderland. Dit
samen gaan is een eis van de provincie om de subsidie te verkrijgen.
Bank rekening nummer NL25RABO 03 16 41 27 32

Pagina 5 van 6

Correspondentieadres secretaris:
Oude Winterswijkseweg 44
7141 HE GROENLO
www.contactgroepzwolle.nl

info@contactgroepzwolle.nl

De ledenvergadering van 12 november 2013 hebben we overgeslagen maar we zijn wel geweest
naar de vergadering van 25 maart dit jaar.
Verkeersveiligheid / doortrekken fietspad Oude Winterswijkseweg
Door de Vereniging Kleine Kernen Gelderland werden ons de adviesdiensten van Veilig Verkeer
Nederland aangeboden. Hier hebben we gebruik van gemaakt en ons laten adviseren over het
oversteekpunt bij het tennispark, doortrekken fietspad vanaf daar naar de kern van Zwolle, kruising
Vredenseweg – Boerijendijk en de ontwikkelingen op de Vredenseweg. VVN heeft een advies
opgesteld dat naar de gemeente is gegaan en kort erop hebben we samen met de verkeersouders
van school een overleg gehad met G. Stek van de gemeente. Inmiddels wordt door de gemeente
een en ander uitgewerkt aan voorstellen en hebben er gesprekken plaatsgevonden met de
grondeigenaren en aanwonenden van het fietspad naar Zwolle. De tekening met daarop de
perceelsgrenzen zal in juli af zijn waarna er opnieuw met de direct betrokken overlegd zal worden.
De plannen bij de Vredenseweg zullen in het najaar uitgewerkt zijn waarna een infoavond
georganiseerd zal worden. De Vredenseweg zelf is in het nieuwe Integraal Verkeersprogramma
opgenomen als “erftoegangsweg” maar wel met een verbindingsfunctie. Het is nog niet bekend of
hier een 80-km of 60-km maximum snelheid op komt te liggen.

Expositieruimte steenbakcultuur
Wordt nu weer opgepakt, zijn we mee bezig.
Bestuursvergaderingen 2013-2014
Na de vorige openbare bestuursvergadering hebben we in 2013 bestuursvergaderingen gehad op
3 september en 12 november. In 2014 op 14 januari, 1 april en 12 juni. Behalve eerder genoemde
punten hadden we nog op de agenda: hekwerk om de koningslinde, actie schoonmaken bermen,
nieuwe kaart en nieuw infobord op ’t Strootman, nieuwe trainster MBVO ouderengymgroep,
klankbordgroep welstandsbeleid, naamgeving nieuwe straat op plan Wellink, installatie nieuwe
burgemeester en het watertappunt op ’t Strootman.

Einde verslag.

Beleid, speerpunten voor 2014-2015: ·
1.
Doortrekken fietspad van Groenlo naar Zwolle
2.
Breedband internet in het buitengebied
3.
Woningbouwplan Wellink
4.
Verder uitwerken andere gewenste verkeersmaatregelen en aanleg fietspaden
5.
Realisatie expositieruimte steenbakcultuur Leemputten
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