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Verslag opgesteld door Emily Halleriet d.d. juni 2019

Zwolse Zomer Barbecue 2018

Vrijdag 20 juli 2018 vond de eerste editie van de Zwolse Zomer Barbecue plaats bij Natuurpark de
Leemputten. Deze avond stond in het teken van het leefbaar houden van de Zwolse gemeenschap en hoe
jonge Zwollenaren hierover denken. Een goede opkomst met zo'n 25 jonge Zwollenaren. Ze werden
verdeeld in kleine groepen en kregen de opdracht met een denkbeeldig bedrag van €1000 iets te bedenken
voor de Zwolse gemeenschap. Het beste idee zou vervolgens met dit bedrag gerealiseerd kunnen worden.
Onder het genot van een barbecue en een borrel ontstonden de meest creatieve ideeën. Daaruit kwam
sterk naar voren dat de binding met de Zwolse gemeenschap en het behouden hiervan het belangrijkst is.
Dit kan gedaan worden door allerlei activiteiten te organiseren voor verschillende leeftijdscategorieën. Een
aantal jonge Zwollenaren zagen het wel zitten om hieraan mee te werken, zo is ZwolleLui ontstaan. Meer
hierover is terug te lezen in dit jaarverslag onder het kopje ZwolleLui.
De tweede editie van de Zwolse Zomer Barbecue zal dit jaar plaatsvinden op vrijdagavond 12 juli. Meer
informatie volgt binnenkort. Voor vragen hierover, mail naar zwollelui@contactgroepzwolle.nl of e.halleriet@contactgroepzwolle.nl.

ZwolleLui

ZwolleLui is ontstaan tijdens de Zwolse Zomer Barbecue 2018 (ZZB). Dit evenement is georganiseerd door
Contactgroep Zwolle. De betrokken personen namens Contactgroep Zwolle zijn Emily Halleriet en Wietske
Rooks.
Tijdens de barbecue kwam duidelijk naar voren dat er voor de jeugd weinig tot niets te doen is in Zwolle.
Daar moest verandering komen. Daarom zijn er veel fantastische ideeën en activiteiten verzonnen. Het was
tijdens de barbecue nog niet duidelijk wie dit zou gaan oppakken. Alle jongeren werden uitgenodigd voor
het eerste overleg, dit vond plaats op dinsdag 28 augustus jl., na de Zwolse Kermis.
Samen met de jongeren die actief door wilden gaan, om echt wat te organiseren, zijn wij (ZwolleLui) elke
dinsdag bij elkaar gekomen om te vergaderen over de realisatie van deze plannen.
Tijdens deze overleggen werd onder andere de werkgroep opgestart en werd bepaald welke activiteiten als
eerste zouden plaatsvinden. Deze vergaderingen zijn zeer goed geslaagd!
De eerste activiteit was een Spooktocht voor groep 7 t/m 15 jaar. Het thema was Halloween. Hiervoor
hadden zich maar liefst 54 kinderen aangemeld! Een geslaagde eerste activiteit.
De doelgroep is kinderen van de leeftijd 10-15 jaar. Voor deze leeftijd weinig is er weinig te doen, dus werd
besloten hier als eerste iets voor te organiseren.
Daarop volgde een pubquiz voor (jonge) Zwollenaren vanaf 16 jaar. Ook weer een geslaagde activiteit met
een goede opkomst, maar liefst 65 deelnemers. Voor herhaling vatbaar.
Tijdens het Meifeest is er een volleybaltoernooi georganiseerd voor de jeugd van 10 tot 15 jaar. Er werd
flink gestreden om de eerste plaats. Ook dit toernooi is voor herhaling vatbaar.
De komende periode staan er ook een aantal activiteiten op de agenda, zie hieronder.
Activiteitenagenda:
•
Pumptrack tour op woensdagmiddag 26 juni aanstaande.
•
ZZB: Zwolse zomer barbecue op vrijdag 12 juli.
Kijk voor meer informatie op onze Instagram- & Facebookpagina @Zwollelui
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Bestuurswisseling

Eind 2018 hebben bestuursleden Henrie Assinck en Rudi Smeenk aangegeven vanwege persoonlijke
redenen te stoppen met de bestuurswerkzaamheden voor de Contactgroep. Beide heren hebben zich

jarenlang fanatiek ingezet voor de Contactgroep Zwolle wat we als bestuur zeer hebben
gewaardeerd.

Binnen het bestuur zijn de functies van beide heren herverdeeld; Chris Bomers neemt de voorzittershamer
over van Henrie en Jurgen Roes neemt het penningmeesterschap over van Rudi.
Naar aanleiding van een oproep van de Contactgroep in Zwols Ni'js voor werving van nieuwe bestuursleden
heeft Sonja Meekes een vergadering van de Contactgroep bijgewoond waarna ze besloten heeft om het
bestuur te komen versterken. We zijn als bestuur zeer blij met haar inbreng.

Aanleg glasvezel

Hoewel er een lange aanloop voor nodig was en er diverse malen stagnatie optrad in het proces tot de
daadwerkelijke aanleg van glasvezel, zijn medio mei 2019 de laatste huishoudens in het deelgebied AaltenOost Gelre, waar Zwolle onder valt, aangesloten op glasvezel. Hiermee is een jarenlange inzet van de
Contactgroep en andere DBO's voor breedband internet in het buitengebied van Oost Gelre een feit.

Fietspad update fase II

Fietspad fase II is helaas niet gerealiseerd in 2018. Wel heeft wethouder Karel Bonsen toegezegd dan het
fietspad er komt en de financiële middelen gereserveerd zijn.
Afgelopen jaar heeft John Berentsen namens de gemeente intensief contact gehad met de
belanghebbenden. Helaas zijn door verschil in inzichten toch wrijvingen ontstaan. Als Contactgroep staan
we voor een duurzaam tracé, hierbij hebben we diverse overwegingen met de gemeente overlegd. Enkele
overwegingen zijn:
*Tracé zo veel mogelijk op kadastrale grens.
*Aansluiting in Zwolle binnen de bebouwde kom.
*Fietspad met ondergrond in eigendom gemeente.
*Logische ligging mbt afstand.
De gemeente heeft nu een tracé voor ogen wat gedragen wordt door de contactgroep.
Het Kadaster heeft opdracht gekregen de kadastrale grenzen inzichtelijk te maken. Hierna kan getoetst
worden of het voorgestelde plan daadwerkelijk past. Aansluitend kan de gemeente met de procedure
beginnen.

Project 'Leefsamen Achterhoek'

In januari waren wij betrokken bij de opzet van ‘Leefsamen Achterhoek’. Dit is een project van de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland dat door de gemeente Oost Gelre wordt uitgevoerd in onze
gemeente. In dit project wordt nauw samengewerkt met de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)
Gelderland, Kruiswerk Achterhoek en Liemers en de brandweer. Het project is bedoeld om ouderen en
kwetsbare personen in het buitengebied veilig, verantwoord en langer thuis te laten wonen.
Ouderen die langer thuis blijven wonen vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Zij lopen
bijvoorbeeld een groter risico om slachtoffer te worden van diefstal en zijn vaker betrokken bij
woningbranden. Daarom is in de Achterhoek is een project gestart om de veiligheid van ouderen te
verbeteren. Bij huishoudens met kwetsbare ouderen wordt gratis een inbraakalarm (raam- en
deurcontacten), een paniekknop, een bewegingssensor en 1 of 2 rookmelders geïnstalleerd. Deze ‘slimme
sensoren’ alarmeren via een app het sociale netwerk van buren, familie en mantelzorgers bij een
calamiteit. Het project richt zich met name op ouderen en andere kwetsbare personen in het buitengebied
en in de kleine kernen.
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Per gemeente kunnen 125 adressen een jaar lang gratis van dit project gebruik maken. Zij ontvangen
kosteloos de sensoren, de installatie en gedurende 12 maanden de alarmeringen. Ouderen in het
betreffende buitengebied ontvingen in januari een brief waarin zij werden gevraagd mee te doen aan dit
project.
Wij, als contactgroep, werden benaderd om de betreffende personen, mantelzorgers, buren en
familieleden in de eigen gemeente / buurtschap na de brief verder te informeren. Naast een bezoek aan de
ouderensoos hebben we een aantal personen in de thuissituatie informatie op maat gegeven en
ondersteund in de aanmelding.

1e Lustrum Bibliotheken op school

21 Maart stonden we even stil bij het eerste lustrum van de Bibliotheken op school in de kleine kernen van
Oost Gelre. Dit werd gevierd in de Bibliotheek van Lichtenvoorde. De Bibliotheek Oost Achterhoek nodigde
hiervoor betrokken dorpsbelangenverenigingen, leerkrachten, vrijwilligers en leesmedia-coaches uit. Er
werd teruggeblikt op de afgelopen 5 jaar, vooruit gekeken en even stilgestaan bij verbeterpunten.
Aansluitend gaven de kinderboekenambassadeurs (en tevens het kinderboekenschrijversechtpaar) Hans en
Monique Hagen een inspirerende, enerverende en interactieve lezing over het belang van lezen en het
schrijven en voorlezen van kinderboeken met een grote nadruk op de schoonheid van poëzie. Een
informatieve en gezellige avond met een prachtige kennismaking met de rijkdom van taal en poëzie.

Zwolle Schoon/NL doet

Op 16 maart hebben ongeveer 40 actieve Zwollenaren zich ingezet voor Zwolle Schoon en NL doet.
Ondanks het echte weer was de opkomst goed. Bestuursleden van de feestvereniging hebben op het
Strootman diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Henrie Assinck heeft de overige vrijwilligers in
groepen verdeeld en deze wegen toegewezen voor de opschoonactie. De inzet van jong en oud was goed
en er is maar liefst 31 kilometer berm schoongemaakt. Het harde werken werd beloond met een lekker
stamppotbuffet. Vanaf deze plaats nog een groot dankjewel voor alle vrijwilligers, die hun steentje hebben
bijgedragen Zwolle weer een stukje mooier te maken.

Overleg kennismaking Ben Bomers, overleg ouderengym

Omdat Ben Bomers aangesteld werd als directeur van de basisschool hebben we in een gesprek (opnieuw)
kennis gemaakt. Voor dit gesprek was ook mevrouw Bemelmans uitgenodigd, zij geeft de ouderengym die
in de school plaats vindt. Er zijn, tot ieders tevredenheid, vernieuwde afspraken gemaakt over het gebruik
van de school voor het gymuurtje.
Ook is aan Ben toegelicht hoe de Bieb op School tot stand is gekomen.

Leefbaarheid kleine kernen en woningbouw

Naar aanleiding van de overkoepelende Leefbaarheidsvisie van de kleine kernen in Oost Gelre zijn binnen
de gemeente Oost Gelre een regisseur kleine kernen (Eva te Poele) en programmamanager kleine kernen
(Marloes Kos) aangesteld. Begin 2019 hebben we kennisgemaakt met beide dames en hebben we het
gehad over leefbaarheid maar vooral over woningbouw in Zwolle. In alle andere kleine kernen van Oost
Gelre is er een grote behoefte aan woningbouw. Dit geld in veel mindere mate voor Zwolle omdat Plan
Wellink op dit moment gerealiseerd wordt.
Vanwege de grote noodzaak voor woningbouw in andere kleine kernen heeft het thema woningbouw in
het nieuwe 'Programma Leefbaarheid Kleine Kernen' wat door het College van B&W is vastgesteld, hoge
prioriteit gekregen. Met alle dorpen is de gemeente het gesprek aangegaan om te kijken naar de
mogelijkheden en kansen voor woningbouw op de (zeer) korte termijn en naar de verdere toekomst.
Namens de Contactgroep hebben we aangegeven dat er voor woningbouw Zwolle op de korte termijn nog
wordt voorzien in de behoefte (op moment van dit schrijven is er nog 1 kavel en de 2-onder-1-kapper te
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koop op Plan Wellink). Maar dat we als Zwolle net als alle andere kernen wel in gesprek willen blijven over
de mogelijkheden voor woningbouw in de verdere toekomst. De gemeente heeft hiervoor per kern
een ruimtelijke verkenning kleine kernen uitgevoerd waarin de kansen en mogelijkheden voor de toekomst
worden beschreven. Als Contactgroep hebben we aangegeven dat we in voorbereiding zijn met het maken
van een nieuw Dorpsplan voor Zwolle en dat toekomstige woningbouw hierin ook aan de orde zal komen.
We hebben duidelijk kenbaar gemaakt dat waar mogelijk de ideeën uit het nieuwe dorpsplan 1 op 1
overgenomen dienen te worden in deze 'ruimtelijke verkenning' van de gemeente.

Office 365 instructieavond met Zwols Ni'js

Sinds april 2016 heeft Contactgroep Zwolle de beschikking over een "non-profit" licentie van Office 365; het
bekende Microsoft online samenwerkings- en communicatieplatform. In deze omgeving wordt gezamenlijk
gewerkt aan informatiebronnen, vergadersets, email en archief. Allemaal "veilig in de Cloud” We bereiken
hiermee dat we alle informatie die we met name binnen het bestuur met elkaar delen, ten aller tijde
digitaal te bereiken is. Door de online omgeving hebben alle bestuursleden ook de beschikking over een
emailadres van Contactgroep Zwolle.
Op maandag 6 mei hadden wij, contactgroep Zwolle en Zwols Ni-js, een cursus digitaal werken in Office
365. Henrie Assinck was daarbij onze instructie begeleider. Vanuit zijn werkervaring kent hij alle ins- en
outs. Hij is ook de man die het Office 365 bij de contactgroep Zwolle en Zwols ni-js heeft opgestart. Van uit
de Contactgroep en Zwols ni-js is er aangeven dat het werken met de Office soms als lastig wordt ervaren.
Waar staan de notulen, hoe kom je in de OneNote? Waar is de SharePoint? Hoe vind ik een bestand terug?
Dit zijn vragen die spelen tijdens de vergaderingen. Om de vergaderingen soepel te laten lopen is het
handig om het te weten wat je doet. Bij de cursus hebben wij geleerd waar je welke bestanden neer moet
zetten en hoe je E-mails en bestanden met elkaar deelt en waar diverse onderwerpen zijn te vinden in
de Onenote. Door verschillende handelingen toe te passen zijn wij de contactgroep en het Zwols ni-js weer
up to date en weten wij een weg te vinden in de digitale “wereld” van Office 365. Al met al was het een
zeer geslaagde avond!

Zomer in Gelderland

Contactgroep Zwolle is in maart dit jaar benaderd door de redactie van 'Zomer in Gelderland' met de vraag
of Zwolle deze zomer wil deelnemen aan dit programma. Van 5 tot en met 30 augustus zal er iedere
werkdag een Gelderse plaats centraal staan in Zomer in Gelderland. Op 22 augustus a.s. is Zwolle aan

de beurt. Zet het alvast in de agenda!

Nadat Contactgroep Zwolle door de redactie is benaderd, zijn de basisschool en een aantal verenigingen in
Zwolle gevraagd om samen te komen voor overleg. Zo'n beslissing kan niet door één vereniging gemaakt
worden en zal door de Zwolse gemeenschap gedragen moeten worden. Op 11 maart 2019 is er een
bijeenkomst georganiseerd waarbij 20 personen van verschillende verenigingen aanwezig waren. Die avond
heeft Ralph Tip, eindredacteur van Zomer in Gelderland, het een en ander verteld over hoe zo'n dag eruit
ziet. De gehele dag zal er vanuit Zwolle radio gemaakt worden en wordt de dag afgesloten met een liveuitzending. Deze uitzending is van 18.20 tot 19.00 uur te zien op Omroep Gelderland. Daarnaast zal er ook
een team van 10 personen de gehele dag opdrachten moeten uitvoeren. Met deze opdrachten kan er een
bedrag gewonnen worden van €1000. Ook zal er gestreden worden om de titel 'Mooiste Plaats van
Gelderland 2019'. Dit geld kan verdiend worden met een parade/dorpsoptocht, een decoropdracht, het
spel tijdens de live-uitzending en met 300 man publiek. Vanuit Contactgroep Zwolle vragen wij u om 22
augustus massaal naar 't Strootman te komen, waar de live-uitzending zal plaatsvinden. Het gewonnen
bedrag gaat naar een goed doel, het liefst een goed doel binnen de Zwolse gemeenschap.
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Voor meer informatie, houdt de Groenlose Gids en de Facebookpagina: facebook.com/zomerinzwolle in
de gaten. Voor vragen, mail naar e.halleriet@contactgroepzwolle.nl.

Landbouwsluis Klaverdijk

April 2019 zijn ambtenaren Maarten Minkjan en John Berendsen van Oost Gelre op bezoek geweest op
boerderij Kraanswijk ivm dat de gemeente op de Klaverdijk ter hoogte van de kruising Zwolse VeenwegKlaverdijk een landbouwsluis wil aanleggen om sluipverkeer van de N18 over de Klaverdijk –
Meddoseweg richting Groenlo te verminderen. Als Contactgroep hebben we de plannen aangehoord en na
diverse gesprekken met aan- en omwonenden van de Klaverdijk als reactie aangegeven dat de
verkeersdrukte weliswaar is toegenomen en dat actie daaromtrent wel gewenst is, maar dat een
landbouwsluis in onze ogen niet de juiste oplossing is. We hebben aan de gemeente aangegeven dat
verkeersveiligheid in een nieuw te maken dorpsplan voor Zwolle ook aan de orde zal komen en dat we de
toegenomen verkeersdrukte ivm de N18 daar integraal in willen behandelen.

Voorbereiding nieuw dorpsplan

Ter voorbereiding voor een nieuw dorpsplan voor Zwolle hebben we Emma Bomers bereid gevonden om
als spreekwoordelijke 'kartrekker' dit proces te gaan leiden. Eind mei hebben we als bestuur CG met Emma,
samengezeten met Peter van Heek (coördinator Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland

(DKK)) ter voorbereiding van dit proces. De DKK heeft veel ervaringen met het maken van
dorpsplannen en zal ons tijdens dit gehele proces begeleiden.

Beleid,speerpunten 2019/2020
•
•
•

Opstellen nieuw dorpsplan
Fietspad fase II
Werven bestuurslid
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