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Jaarverslag Contactgroep Zwolle
Periode juni 2016 tot en met juni 2017
Verslag opgesteld door Ester Everink d.d. juni 2017
Ledenvergadering Contactgroep
Op 30 mei 2016 werd de openbare ledenvergadering gehouden in de Ludgerusschool. De 60
toehoorders en Wethouder Hoenderboom werden geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de
aanleg van glasvezel, het fietspad van Groenlo naar Zwolle, de woningbouw op locatie Wellink en
de mogelijke sluiting van kleine basisscholen binnen Oost Gelre.
In het gedeelte na de pauze werd er een woord van dank gericht aan Harry Bos, die na 25 jaar zijn
functie binnen de Contactgroep heeft neergelegd. Tevens konden de inwoners gebruik maken van
de gelegenheid om Harry te feliciteren met zijn koninklijke onderscheiding voor al zijn
vrijwilligerswerk.
Binnen het bestuur worden de taken nu als volgt verdeeld: Henrie Assinck is (technisch) voorzitter,
Ivo Rots blijft penningmeester, Ester Everink blijft secretaris en Chris Bomers, Franka Werner en
Rudi Smeenk blijven aan als algemene bestuursleden. Jurgen Roes wordt bereid gevonden ons
als nieuw bestuurslid te komen versterken.
Tijdens de jaarvergadering konden diverse vragen van inwoners worden beantwoord. Andere
onderwerpen die aan de orde gesteld werden zijn behandeld in de daaropvolgende
bestuursvergadering.
Verkeersveiligheid / fietspad Groenlo – Zwolle fase 1:
In het najaar van 2016 is de bestemmingsplanwijziging die nodig was voor het aan te leggen
fietspad goedgekeurd en werd er na veel overleg met de aanwonenden gestart met de realisatie
van het fietspad, fase 1. In december is er overleg geweest over de verkeer remmende
maatregelen. De aanwonenden kregen hierbij de kans mee te denken over de mogelijkheden. In
april werden deze maatregelen uitgevoerd en daarmee is de realisatie van fase 1 een feit. Ons
inziens is uitvoering van de aanleg bijzonder netjes verzorgd en ligt het pad er fraai bij. Bovenal
biedt het pad het gewenste gevoel van veiligheid voor de fietser. De gemeente heeft nadrukkelijk
de intentie uitgesproken fase 2 zsm te willen realiseren. De financiering hiervoor staat op de
begroting voor dit najaar en de gemeente is actief in overleg met de diverse betrokkenen.
Breedband internet:
Tot september vorig jaar leek de aanleg van glasvezel zeer voorspoedig te verlopen. Helaas kwam
er stagnatie vanwege de problemen bij CIF. In januari 2017 blijkt dat de markt grote moeite heeft
met het realiseren van glasvezel in het buitengebied. In Berkelland en Winterswijk gaat de aanleg
al wel van start en in Aalten en Oost Gelre start in ieder geval de vraagbundeling.
Helaas heeft de gemeente ons verzoek tot aanleggen van een mantelbuis voor glasvezel tijdens
de aanlegwerkzaamheden van het fietspad niet gehonoreerd.
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Woningbouw plan Wellink:
De grond is gesaneerd, volgens de gestelde eisen. De werkzaamheden tbv het bouwrijp maken
zijn nog niet afgerond. Er moet nog een deel van de grond afgevoerd worden en de NUTS
voorzieningen moeten aangelegd worden. Hiervoor is het lange tijd veel te nat geweest. Helaas is
het werk na de natte periode niet direct hervat. Wij hebben herhaaldelijk contact gehad met de
betrokken partijen en daarbij onze onvrede geuit over het uitblijven van een afronding, met name
omdat onduidelijk is waarom de uitvoering van werk telkens stil komt te liggen. Wel wordt telkens
beterschap beloofd. Op korte termijn willen we met de partijen om tafel om de planning duidelijk te
krijgen en om samen een plan te maken hoe we deze locatie weer op een positieve manier in de
kijker kunnen krijgen, waarbij ook de verkoop van de kavels en de starterswoningen onderwerp
van gesprek is.
Bovendorpse Leefbaarheid:
Met alle Dorps Belangen Organisaties van Oost Gelre zijn we een traject ingegaan om een
bovendorpse leefbaarheidsvisie te formuleren. Dit traject wordt ondersteund en begeleid door de
'Leefbaarheidsalliantie Gelderland'. Iedere kleine kern heeft wel zijn eigen dorpsplan, maar in het
“bovendorpse plan” kijken we dorp overschrijdend naar de diverse thema's en formuleren we
gezamenlijk een visie. Dit wordt samengevat als bovendorpse leefbaarheidsvisie. Voor de zomer
zal het eerste resultaat hiervan zichtbaar zijn in de vorm van een eerste rapport. De omgevingswet
komt er aan en behelst eigenlijk alles wat er speelt binnen de gemeente. Daarom moet de
gemeente een omgevingsvisie opstellen. Deze wet gaat per 1 januari 2019 in. Het bovendorpse
visiedocument is een onderlegger voor de omgevingsvisie. De gemeente gaat er van uit dat er een
stuk komt waar veel draagvlak voor is, en waarin realistische punten staan, waarmee de gemeente
verder kan.
Wet Maatschappelijk Ondersteuning:
Er werd diverse malen met een afvaardiging van de kleine kernen overlegd over de lopende zaken
t.g.v. de veranderingen in de wet WMO en de mogelijkheden voor Zwolle. Hier kwam onder andere
ook aan de orde de Zwolse Soos. Deze draait naar wens en werd in mei bezocht door de
burgemeester. Zij sprak ook haar dank uit aan de vele vrijwilligers die dit project draaien en gaf het
belang van dit soort activiteiten aan, zeker in een kern als Zwolle. Eerder al zijn er opnames
gemaakt tijdens een reguliere soosmiddag die gebruikt worden in een promo van de gemeente
over inloopvoorzieningen.
Vrijwilligersgroep:
Bij veel van de onderhoudswerkzaamheden die gedaan zijn afgelopen jaar wordt er gebruik
gemaakt van zwaar gereedschap. Omdat de eisen die gesteld worden aan de vrijwilligers die
gebruik maken van b.v. een motorzaag aangescherpt zijn, zullen er zo nodig vrijwilligers geschoold
worden. Ook zal er zo nodig extra beschermend materiaal worden aangeschaft in samenspraak
met Staatsbosbeheer.
Op 11 december 2016 werden alle vrijwilligers die gelieerd zijn aan de Contactroep uitgenodigd
voor een gezellige middag. Dit maal vond deze plaats bij Leemland, waar de vrijwilligers bedankt
werden voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Overleg Kleine Kernen Oost Gelre:
Bank rekening nummer NL25RABO 03 16 41 27 32

Pagina 2 van 4

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

info@contactgroepzwolle.nl

Op 21 september 2016 en 22 maart 2017 werden diverse onderwerpen besproken met de andere
Dorps Belangen Organisaties. Aan de orde kwamen de ontwikkelingen rondom de aanleg van
glasvezel, het verkeersprogramma 2018, groen en bermbeheer en de bovendorpse
leefbaarheidsvisie. Voor veel onderwerpen geldt er een zelfde belang voor de verschillende kleine
kernen. Om die reden wordt er intensief samengewerkt op verschillende onderwerpen, om te
voorkomen dat iedere kern voor zich "het wiel opnieuw moet uitvinden."
Overleg gemeente en wethouder Kleine Kernen:
In juni 2016 kwam wethouder Hoenderboom naar Zwolle voor zijn werkbezoek. De lopende zaken
werden aan de orde gesteld, en besproken. Dit jaarlijks terugkerend overleg is een prima manier
om op informele wijze elkaars standpunt aan te horen en op deze manier houdt de wethouder
direct contact met de kleine kernen.
Communicatie: site / facebook:
Het aantal volgers op Facebook neemt gestaag toe. Facebook lijkt een goed medium om bepaalde
activiteiten te kunnen promoten.
Landelijke opschoondag bermen:
In samenwerking met de feestverenging organiseerden we op 11 maart weer de gecombineerde
NL doet en Nederland Schoon dag. Ruim 30 vrijwilligers van jong tot oud en de jagersvereniging
hielpen met het onderhoud van het feestterrein en het opschonen van de bermen. Er werd weer
heel wat zwerfafval uit de bermen gehaald. Dit werd door ROVA afgevoerd.
Bestuursvergaderingen 2016 – 2017:
In 2016 werd er met het eigen bestuur vergaderd op 22 september en 31 oktober. In 2017 kwamen
we op 23 januari, 22 februari en 12 april bij elkaar. Naast de al eerder genoemde zaken kwamen
ook aan de orde: Bezoeken van de dodenherdenking, informatievoorziening via het Zwols Ni’js,
Kerkepaden werkgroep, Join the Pipe, de Bieb op school en de soos.
Beleid en speerpunten afgelopen periode:
In de afgelopen periode hebben we geprobeerd alle taken die we hebben wat te structureren en in
verschillende thema's op te delen. Hieruit zijn de volgende speerpunten voortgekomen:
•

•

Behoud (basis)school in Zwolle
o

Multifunctioneel gebruik school (miva toilet)

o

Bijdragen aan onderwijsvisie en –beleid Oost Gelre

o

Bieb Op School

Natuur en openbare ruimte
o

Nederland Schoon – opschoondag

o

Vrijwilligersgroep Leemputten

o

Werkgroep Kerkepaden (Harry Bos)
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•

Woningbouw
o

Nieuwbouw Plan Wellink

o

Bijdrage woonvisie Oost Gelre

o

Bijdrage boven dorpse leefbaarheidsvisie

o

Bijdrage klankbordgroep Noodplan Vluchtelingenopvang

•

Glasvezel aanleg

•

Verkeer en –veiligheid

•

•

o

Fietspad naar Zwolle (i.h.k.v. N18)

o

Bijdrage aan bermbeheer- en bomenplan Oost Gelre

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
o

Soos

o

AED / Hartveilig Wonen

Kleine initiatieven i.h.k.v. leefbaarheid.
o

•

•
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Join the Pipe

Communicatie
o

Facebook / website / bijdrage aan Zwols Ni-js

o

Office365 / werken in Cloud / papierloos vergaderen

Relatiebeheer
o

Overleg raadsleden/wethouders/gezamenlijke kleine kernen

o

Bijwonen dodenherdenking

Beleid, speerpunten voor 2017 – 2018:
•

Woningbouw (wooncontingent)

•

Fietspad Groenlo – Zwolle fase 2

•

Wat willen we na dit dorpsplan?

•

Communicatie verbeteren (facebook, website)

•

Suggesties uit publiek?
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