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V E R S L A G 

Het verslag van de eerste algemene bijeenkomst op 13 november 2012 staat al enige  tijd op de website, 

121113-VerslagAlg-001.pdf. 

Het was een gemoedelijke, positieve bijeenkomst met een hoog idealistisch gehalte. 

A C T I V I T E I T E N 

We (de projectgroep) zijn bezig met het samenstellen van werkgroepen. Op dit moment zijn dat Bouw, 

Communicatie en Groen. Binnenkort zal daar Financiën aan worden toegevoegd. 

Bouw: Bouwmateriaal, bouwtechniek, installaties, stedenbouw 

Communicatie: In- en externe berichtgeving, PR / digitale hulpmiddelen 

Groen: Het ontwikkelen van een zelfvoorzienend permacultuursysteem (voedselvoorziening). 

Financiën: Draagkracht, grondprijs, koop / huur / gemeenschappelijk bezit, pacht enz. 

Bouw en Groen zullen in eerste instantie vooral inventariseren wat er al aan duurzame technieken is 

ontwikkeld en haalbaar is voor onze locatie en breedtegraad. 

We putten voor de samenstelling uit de ons bekende gegevens zoals terug te vinden in de vragenlijsten. 

Wil je een actieve rol vervullen, meld je aan! Ook zonder specialistische kennis is er genoeg te doen – alle 

hulp is welkom. Naast werken staat plezier voorop! 

Contact:  Bouw: Reiné | Groen: Katharine | Financiën: Douwe | Communicatie: vacature | algemen vragen: 

info@ecodorpzwolle.nl 

O V E R I G E   M E D E D E L I N G E N 

Website Ecodorp Zwolle 

Het logo hierboven is ook de link naar de website. Daarop zijn alle verslagen en andere openbare 

stukken terug te vinden. 

Persoonlijke status / vragenlijst / afmelden 
Veel belangstellenden hebben nog geen vragenlijst ingevuld. Maar LET OP: 
- Niet openbare stukken, uitnodigingen voor bijeenkomsten & vergaderingen e.d. worden alléén 

per e-mail verzonden. Heb je nog geen e-mailadres doorgegeven, doe dit dan met invulling van 
de vragenlijst. 

Alleen mensen die hebben aangegeven méér dan alleen "belangstellend" te zijn, krijgen alle 
stukken automatisch toegezonden. 
Wil je deze berichten niet meer ontvangen, meld je dan af als belangstellende. 
 
Adressenlijst & privacy 
Zie hiervoor Nieuwsbrief 001. 
 
Harteljke groet van Douwe, Katharine, Reiné 
www.ecodorpzwolle.nl | info@ecodorpzwolle.nl 
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