Weekprogramma activiteiten

Activiteitenprogramma

Travers Welzijn Team Midden

Op dit moment is het wijkcentrum gesloten voor activiteiten en inloop
i.v.m. de coronamaatregelen. Kijk op het informatiescherm en/of de deur
voor de actuele informatie.
Op reservering is het wijkcentrum geopend voor noodzakelijke afspraken.
De reguliere jeugd- & jongerenwerkactiviteiten vinden buiten plaats, of
op een creatieve andere manier.
Het buurtrestaurant heeft sinds kort iedere woensdagmiddag een
afhaaldiner. Kijk op het scherm voor het menu.

Johanna Bosman - Beheerder Ons Eigen Huis 06-22809400
Ayésha Leito - Buurtwerker 06-16118066 a.leito@travers.nl
Ingrid Schaklaar - Jeugdwerker (tot 14 jaar) 06-14551991
i.schakelaar@travers.nl
Job Bareman- Ambulant Jongerenwerk (14+) 06-41773322
j.bareman@travers.nl
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Nieuwsbrief voor bewoners
van de Kamperpoort
Editie 13, April 2021

Heb je een vraag of idee voor de wijk?
Jan-Willem Bekhuis - Opbouwwerker 06-14185314 jw.bekhuis@travers.nl
Of zoek je contact?
Ilona Ruiter - Medewerker Team Taal & Gezin 06-12350886
i.ruiter@travers.nl

Bel of app ons gerust.

De redactie wenst iedereen een hele fijne en zonnige lente toe.

Liefde gaat door de maag

Redactie Nieuwsbrief Kamperpoort
Wil je een activiteit, bedrijf, oproep of iets anders onder
de aandacht brengen? Laat het ons dan weten via
redactiekamperpoort@gmail.com. Dan zorgen we dat we een
plekje reserveren in de nieuwsbrief.  
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Een jaar lang heb je erop
moeten wachten. Het buurtrestaurant in wijkcentrum
‘Ons eigen huis.’ Voorheen
vaste prik op maandag- en
woensdagavond. De coronacrisis gooide echter roet
in het eten. Sinds halverwege maart zijn er vanaf
het Katwolderplein tot aan
de Elbertschool weer heerlijke aroma’s te ruiken. Het
is een vertrouwd gezicht:
Jan Haverhoek als culinaire
duizendpoot in de weer met
kruiden, groenten en lappen vlees terwijl Johanna
Bosman, met haar verbluf-

fende charme, een sterrenmaaltijd aanbiedt. Het enige
wat ontbreekt is onze vaste
kok Hans ter Wierike. We hopen hem snel weer te zien en
van zijn kookkunsten te kunnen genieten.

waarin gezellige en leuke dingen niet meer vanzelfsprekend
zijn. Maar, liefde gaat door de
maag en hebben we dat in
deze tijd niet nodig? Johanna
en Jan gunnen het in ieder geval de hele wijk.

Johanna en Jan zijn na een
jaar coronacrisis, en het daarbij horende horecaverbod, niet
bij de pakken neer gaan zitten.
Ze hebben laten zien over een
creatieve geest te beschikken.
Het is dus weer mogelijk om
een maaltijd op te halen bij
het wijkcentrum. Een enorme
meevaller in deze zware tijd

Omdat er nog steeds rekening moet worden gehouden
met de avondklok is ervoor
gekozen om elke woensdag
een lunch aan te bieden voor
een zacht prijsje.. Een kleine
greep uit het repertoire van
Johanna en Jan: Satéstokjes,
lekkerbekjes, patat en salade.
Kortom: vertrouwde maaltijden

met iets extra’s. Dus… kom
woensdags gezellig langs om
een heerlijke warme lunch op
te halen!
Houd hiervoor het scherm bij
het wijkcentrum in de gaten
of bel gerust naar het wijkcentrum om op de hoogte te blijven (038-4213120).

Wat

gebeurt e

r?
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Hoe denken jullie als bewoners over de wijk Kamperpoort?
“Elke twee jaar stellen we
deze vraag aan wijkbewoners in het Buurt-voor-Buurt
Onderzoek. Uit het onderzoek uit 2020 blijkt dat een
deel van de bewoners vindt
dat de wijk sinds 2012 niet
veel verbeterd is, maar ook
niet is verslechterd. Dat betekent niet dat jullie tevreden zijn. Er zijn zeker verbeterpunten. Een paar punten
uit het onderzoek wil ik noemen.
Rommel, hondenpoep en te
hard rijdend verkeer worden
de belangrijkste buurtproblemen gevonden. Ook zien jullie
graag dat er wat wordt gedaan
aan de parkeerproblemen,
overlast gevende mensen op
straat zoals hangjongeren en
daklozen. Ook zijn er wensen
over de inrichting van de wijk,
zoals meer groen, plekken
om te sporten en te spelen en
bankjes. Een aantal verbeterpunten en problemen pakt de
gemeente op samen met de
wijkpartners ROVA, Travers
Welzijn, Sociaal wijkteam en
politie. En net als al jaren gebeurt, verbeteren we de wijk
samen met jullie als bewoners.
Veel straten kleuren al groener
door de geveltuintjes die zijn
aangelegd. De kinderen dragen ook hun steentje bij met
de moestuintjes naast het wijkcentrum en de Fenixhof heeft

inmiddels een nieuwe, groene
(speel)plek gekregen. Bewoners hebben via een enquête
kunnen kiezen voor de boomsoort. De gemeente is nu bezig
met een plan voor de herinrichting van de kruising Kleine
Baan en Hoogstraat, met meer
groen en aandacht voor parkeren. We vragen omwonenden
wat zij van het plan vinden. Zo
zijn er meer voorbeelden van
de inzet van bewoners. Maar
we zijn er nog niet. Laten we
samen de uitdaging aangaan
om de wijk zo te verbeteren,
dat dat ook blijkt uit het volgende Buurt-voor-Buurt Onderzoek.

De

ontwikke

lingen

De afgelopen weken zijn diverse buurtbewoners, onder
andere van het buurtinitiatief
Groene Poort, druk bezig geweest met het lenteklaar maken van de wijk. Zo liggen de
geveltuinen in de Vogelbuurt
er weer mooi bij en bloeien
de bloembollen volop. Ook
zijn diverse boomspiegels in
de wijk gesnoeid of voorzien
van nieuwe beplanting.
Appelboom uit Stadshagen
naar de Kamperpoort
Een flinke appelboom uit een
tuin in Stadshagen heeft een
mooie plek gekregen op het
grasveld aan de Burgemeester
Vos de Waelstraat. Samen
met een aantal perenbomen,
beschikbaar gesteld door
GroenLinks, is hier nu een
mini-boomgaard ontstaan. Hopelijk kunnen we in de nabije
toekomst gaan genieten van
fruit uit eigen wijk.

Jurrien Stroomberg, wijkbeheerder

Aan jou de vraag: Wat kun jij
als wijkbewoner doen om de
wijk beter te maken? Denk
eens aan het opruimen van
zwerfvuil in jouw straat, een
poepzakje meenemen van
huis als je de hond uitlaat
of jouw snelheid aanpassen
zodat het ook voor kinderen
een veilige wijk wordt. Misschien heb je andere ideeën
hoe we samen Kamperpoort
nog mooier kunnen maken?
Leg die dan eens voor aan
onze wijkbeheerder Jurrien
Stroomberg.”
Wubbe-Jan
Wieske,
wijkmanager
Kamperpoort
www.zwolle.nl/kamperpoort
www.zwolle.nl/bvb2020

Kamperpoort is klaar voor de lente

Groene Poort zoekt vergroeners
Vorig jaar is Groene Poort
opgericht: een initiatief voor
en door bewoners van de
Kamperpoort om samen de
wijk groener te maken, bijvoorbeeld door het aanleggen van

geveltuinen of boomspiegels.
Daarnaast komen de buurtbewoners regelmatig (online)
bij elkaar om de stand van
zaken te bespreken, nieuwe
plannen te maken of tips uit
te wisselen. Uitgangspunt is
dat we de Kamperpoort met

elkaar groener kunnen maken.
Groene Poort is altijd blij met
nieuwe (mee)denkers en/
of (mee)doeners. Lijkt dit je
wat? Neem dan contact op via
groenepoortzwolle@gmail.
com of kijk op Facebook bij
Groene Poort Zwolle.

Wubbe-Jan Wieske, wijkmanager

De Nieuwe Veemarkt: Van IJsselhallen naar woonbuurt
Wonen op de plek van de
IJsselhallen, over een aantal
jaren is dat mogelijk. Voordat de eerste woningen gebouwd worden, is het nodig
om een plan te maken hoe
het gebied wordt ingericht.
De gemeente Zwolle is begonnen met het ontwerpen
en uitdenken van de verschillende opties. Ruim 40
omwonenden en belangenvertegenwoordigers dachten eind januari mee en gaven hun wensen en ideeën
voor het gebied.

Uit de digitale burensessies
kwam een aantal duidelijke
trends naar voren. De vijf belangrijkste wensen zijn:
1. De wens voor meer groen.
Maar wel groen dat gebruikt
kan worden, waar je kan spelen, elkaar kan ontmoeten,
waar je kan sporten en bewegen. Maar ook groen met een
functie voor natuur en verschillende planten. Het groen helpt
de wijk koel te houden in warme zomers en waar teveel regenwater goed wegspoelt.

2. De wens om (veel) woningen
toe te voegen. Er is in Zwolle
behoefte aan (betaalbare) woningen, ook voor starters. Met
deze behoefte aan woningen
is de kans op hoogbouw groot.
Dat zien de deelnemers aan
de sessies liever niet. Als er al
hoogbouw moet komen, dan
liever niet te hoog en liever
aan de randen van het gebied
bij de Rieteweg en de A28.
3. De wens voor een unieke en
eigenzinnige wijk. De nieuwe
buurt krijgt een eigen karakter
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en uitstraling als het aan de
buren ligt. Niet te veel ‘’dertien
in een dozijn’’ en vergelijkbaar
met andere wijken in Zwolle
of Nederland. Met bijzondere
en eigentijdse architectuur,
ook in de openbare ruimte.
De eigenzinnigheid kan ook
gevonden worden in het verleden: de steegjes naar de Harm
Smeengekade weer openstellen, iets doen met de oude
IJsselhal of het volksbuurtkarakter van de Kamperpoort.
Maar wel op een manier die de
wijk ‘anno 2030’ maakt.

Hoogwerkt leende ons gratis deze
hoogwerker. De oude veehallen
zijn nu geschilderd.
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Een speciale verkeersquiz om je kennis bij te spijkeren
Als
inwoner van de
Kamperpoort en Zwolle ben je
elke dag verkeersdeelnemer.
Je rijdt de vertrouwde route
naar het werk of brengt de kinderen op de fiets naar school.
Je kent de lokale verkeerssituaties en weet waar je extra op
moet letten. Toch krijgt Veilig
Verkeer Nederland meldingen
van inwoners uit Zwolle over
onveilige situaties.
Bijna altijd hebben deze meldingen te maken met te snel
rijden. Soms lijken we de regels niet (meer) helemaal
te kennen. Dan denken we
het wel te weten, maar klopt
het ook? In opdracht van het
ROV Oost-Nederland is deze
verkeersquiz voor Zwolle gemaakt.
Verkeersconsulent Peter Buter:
“We moeten op alle fronten

werken aan verkeersveiligheid. De wegbeheerder is
verantwoordelijk voor een
goede inrichting. Als Veilig
Verkeer Nederland stimuleren
we een ‘Duurzaam Veilig’ inrichting door wegbeheerders.
Daarnaast willen we de verkeersdeelnemers zelf bewust
maken van veilig gedrag. We
hebben daarvoor diverse educatieve instrumenten zoals
deze VVN quiz. Onze lokale
afdeling Zwolle verzorgt cursussen en voorlichting op het
gebied van verkeersveiligheid.
Het is een aanrader om je kennis over verkeer in je eigen
woonomgeving af en toe op te
frissen. ”Want hoe hard mag je
rijden op de Wilhelminasingel
of de Nieuwe Deventerweg in
Zwolle?”
Test je kennis met de verkeersquiz. Ga op vvn.nl naar
Verkeersquiz Zwolle

Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland is dé verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. Maatschappelijk betrokken en weet wat er
leeft op straat. Onze missie: iedereen veilig over straat. Veilig
Verkeer Nederland activeert en faciliteert zoveel mogelijk mensen en organisaties om daar een bijdrage aan te leveren. Meedoen is makkelijk!
ROV Oost-Nederland
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland
is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied
brengen ze de juiste partners bij elkaar en initiëren ze projecten.
Zij richt zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. Hun ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV
Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en
Gelderland

Doe

In februari j.l. ben ik begonnen
als buurtwerker bij Stadsdeel
Midden
(Assendorp/Pierik,
Binnenstad,
Kamperpoort,
Veerallee). Inmiddels heb ik al
wat buurtbewoners ontmoet en
heb ik aardig wat sfeer kunnen
proeven van de Kamperpoort.
Er is veel reuring, er gebeurt
veel. Individuele buurtbewoners die voor elkaar iets betekenen, maar ook diverse groepen actieve bewoners die zich
voor de wijk inzetten. Ieder op
z’n eigen manier. Los van het
feit dat dat er sowieso mag

je mee?

In die schatkist kun je een kaart invullen waarbij jij jouw mogelijke
ideeën voor de wijk kunt invullen, wat je graag zou willen zien
in de straat/Kamperpoort en waarbij je wel een keer zou willen
helpen.
Om die schatkist goed de straat door te laten gaan, zijn er schatkistkapiteinen nodig die de schatkist in de gaten te houden. Ben
jij de schatkistkapitein van jouw straat?
Heb je interesse of hier een vraag over, dan kun je een mail
sturen naar Lotte Hekkert: l.hekkert@travers.nl of via een appje
naar 06-30182662.

je m

Hondenpoep op de stoep: strontvervelend

zijn, zit de verrijking van een
buurt m.i. daarin. In die betrokkenheid.
En ja, overal gebeurt er wel
wat. Dat hoeft niet verzwegen
te worden. Maar hoe gaan we
op een positieve manier met
elkaar hierover in gesprek en
nadenken over een stabiele
oplossing?

Wiet?

Ik probeer wekelijks ff te buurten. Ik vind het leuk om mensen spontaan te ontmoeten
en aan de praat te raken. Ben
benieuwd naar wie jullie zijn,
jullie hobby’s, ideeën voor de
buurt en naar wat we samen
hierin voor elkaar kunnen betekenen.
Heb je vragen, ideeën, ‘koetjes
en kalfjes’ of loop je ergens
tegen aan? Dan ben ik van
maandag tot en met donder-

dag te vinden in wijkcentrum
Ons Eigen Huis, telefonisch
bereikbaar via 06-16118066
en/of anders via het mailadres
a.leito@travers.nl.
Hopelijk tot gauw. Hetzij in
Ons Eigen Huis, telefonisch of
via de digitale weg, maar het
liefst toch gewoon in de wijk
natuurlijk.”

Overlast door hondenpoep op straat behoort tot de grootste ergernissen in Nederland. Dit is in de Kamperpoort niet anders.
Een toename van klachten is reden voor Travers en enkele wijkbewoners om een actie tegen hondenpoeploverlast te organiseren. De komende tijd zal op verschillende (ludieke) manieren in
de wijk aandacht worden gevraagd voor dit probleem en wordt
wijkbewoners gevraagd na te denken over oplossingen.

Met vriendelijke groet,
Ayésha Leito

NLDoet in de Kamperpoort

is di

Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks in maart NLDoet, waarbij vrijwilligers gezamenlijk een dag de handen uit de mouwen steken. De editie van dit jaar is in verband met corona uitgesteld naar 28 en 29 mei. Diverse bewoners van de
Kamperpoort hebben inmiddels een NLDoet initiatief aangemeld.
Via www.nldoet.nl is te zien welke initiatieven bij jou in de buurt
worden georganiseerd en kan jij je aanmelden om mee te helpen
als vrijwilliger
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Je hebt hem misschien al eens achter jouw voordeur gehad: de
schatkist. De schatkist gaat inmiddels al langs vier straten van
deur tot deur. Er komen al mooie resultaten naar voren waar we
met elkaar in de buurt/straat mee aan de slag kunnen. Dat kan
ook bij jou in de straat.

Doeee?

Even voorstellen
“Ik ben Ayésha Leito. Geboren en getogen op Curaçao,
Willemstad en sinds 2001
woonachtig in Zwolle. Ik
vind Zwolle een mooie stad
om te wonen, maar ook zeer
zeker om te recreëren. Een
rondje Zwolle op de fiets is
wekelijks een vaste prik inclusief een tussenstop bij
de Vecht of het Zwarte Water
en sowieso even op de oude
IJsselbrug. Het verveelt
nooit.

De schatkist van de Kamperpoort
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Verhalen van de Veemarkt
De komende jaren gaat het
voor de Kamperpoort zo
kenmerkende IJsselhallenterrein op de schop. Op deze
plek liggen veel herinneringen. In de komende edities
van de nieuwsbrief willen wij
graag een aantal van deze
herinneringen van betrokkenen delen.
We beginnen met wijkbewoonster Lucie Agterberg. Zij was
omroepster bij de veemarkt en
kijkt nu, jaren later, vanuit haar
appartement in de Fenikshof
uit op haar vroegere werkplek.
Lucie werkte bij de IJsselhallen
in de periode 1972-1975. In
eerste instantie bevond het
omroepkantoor zich bij het
slachthuis, maar al snel werd
de omroep verplaatst naar de
nieuwgebouwde IJsselhallen.
Lucie vertelt: “Ik heb de periode bij de veemarkt en de
IJsselhallen ervaren als een
hele leuke tijd. Op vrijdag was
de veemarkt. We moesten
dan om half 5 ’s ochtends beginnen. De veehandel begon
op dat moment tegelijkertijd
in Leeuwarden, Den Bosch
en Zwolle. Naast dat er telefonisch werd geboden, informeerde men telefonisch ook
vanaf de verschillende markten naar de prijzen van vee in
Zwolle. Als omroepsters moesten wij omroepen als er een
telefoontje binnenkwam voor
een handelaar. Toentertijd had
je natuurlijk nog geen mobiele
telefoons, dus er werd via ons
gebeld.
Er gebeurde altijd wel wat bij
de veemarkt. Zo braken er
soms dieren uit en zag je de
keurmeesters er achteraan
rennen. Ook bij het slachthuis
ontsnapte wel eens een koe.
Zo’n dier rook de dood en werd
dan helemaal wild. Het was op
zo’n moment echt wildwest op
het terrein, inclusief mensen
met lasso’s. Als het vangen
niet lukte, werd de koe gewoon
doodgeschoten. Dan kon men
later bij het abattoir het afge-

Lucie Agterberg aan het werk op kantoor bij het slachthuis

keurde vlees voordelig kopen,
want het dier was niet volgens
de regels gedood.
Om 7 uur of half 8 ‘s ochtends
was de meeste handel alweer
achter de rug. Vervolgens
was het voor de handelaren
een kwestie van opruimen en
door naar het café, naar Hotel
Derboven. Hier werden vaak
de betalingen gedaan en er
werden wat drankjes gedronken. Als omroepsters moesten
wij dan ook nog naar het café
toe, omdat er mensen waren
die hun telefoontikken nog
niet hadden afgerekend. Dat
bracht dan wel veel fooi op.”
Verplaatsing
naar
de
IJsselhallen
“Later, toen de IJsselhallen waren gebouwd, werd de omroep
daar naartoe verplaatst. De
veemarkt werd gehouden in de
hallen en dat gaf een heel andere sfeer, vond ik. Er kwamen
bijvoorbeeld ook veel kinderen
kijken. De vakken met vee,
vooral de lammetjes en biggetjes, werden drukbezocht. In
de IJsselhallen werden vanaf
die tijd ook veel beurzen gehouden en er waren optredens
van artiesten. Ik was receptioniste en dat betekende dat ik
ook mensen ontving. Zo kan
ik mij nog herinneren dat ik
Golden Earring heb ontvangen en rondgeleid in de
IJsselhallen.
Ons kantoor zat dus in de
IJsselhallen en ik was daar
dag en nacht aanwezig, soms

ook alleen. Dat was wel eenzaam, vond ik. Zeker in zo’n
grote hal waar iedereen zomaar kon binnenlopen. Gelukkig werd op een gegeven
moment in de IJsselhallen een
restaurant geopend, ook van
Hotel Derboven. Als het restaurant open was, was het een
stuk gezelliger.”
Betekenis
voor
de
Kamperpoort
“De
IJsselhallen
hebben
voor de Kamperpoort grote betekenis gehad. Veel
Kamperpoorters waren altijd te
vinden op de veemarkt. Daarnaast hebben de beurzen en
concerten ook veel vermaak
gebracht in de buurt. Sommige mensen vinden het daarom
ook jammer dat de hallen ver-

Wat betreft de nieuwbouw op
de plek van de IJsselhallen
weet ik het nog niet zo goed:
de wijk wordt wel heel erg volgebouwd. Er is de laatste tijd
al aardig wat hoogbouw in de
wijk bijgekomen, dus het zou
mooi zijn als er nu wat meer
laagbouw komt.”

Wat is jouw herinnering aan de IJsselhallen?
De aanstaande sloop van de IJsselhallen betekent een einde
van een tijdperk. Op die plek werden van vroeger uit al veemarkten georganiseerd, de allereerste zelfs in 1308. Begin jaren
zeventig, 1972, werd de eerste hal gebouwd. In de decennia
die daarop volgden groeide de IJsselhallen uit tot het markante
complex wat het nu is. Tot 2001 werd er bijvoorbeeld iedere vrijdag een veemarkt georganiseerd.
De Kamperpoort is in die jaren onlosmakelijk verbonden geraakt met de IJsselhallen. Bewoners die er gingen werken, of
er een kijkje kwamen nemen bij een van de vele beurzen en
evenementen. De redactie van de nieuwsbrief Kamperpoort is
op zoek naar dit soort mooie herinneringen aan deze tijd. Welke
herinnering heb jij aan de IJsselhallen en zou je er met ons over
willen praten? We gaan er in de komende edities regelmatig op
terugkomen, dus we horen graag van je. Ook als je bijvoorbeeld
foto’s hebt van vroeger zijn we zeker geïnteresseerd. Je kunt
ons bereiken via redactiekamperpoort@gmail.com.
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dwijnen, vooral vanwege de
reuring die de evenementen in
de wijk brachten.
Ik vind het eigenlijk ook wel
heel jammer. Het is een stukje nostalgie dat verdwijnt. Er
was op loopafstand van alles
te doen. Tegelijkertijd begrijp
ik het wel. De aangewezen
nieuwe plek voor het evenementencentrum is ook mooi
en handig, zo net buiten het
centrum.

4. De wens voor meer voorzieningen. Veel mensen zouden
het prettig vinden om naast
de Jumbo ook nog wat andere winkels te hebben (bakker,
groenteboer, lunchroom). Ook
is er bij sommigen behoefte
aan voorzieningen die meer
reuring brengen, zoals restaurantjes of culturele activiteiten.
Maar over het algemeen wil
men geen grote evenementen
of overlast gevende horeca;
dat is in de binnenstad en op
de nieuwe evenementenlocatie te vinden. Misschien
kan (een deel van) de oude
IJsselhal gebruikt worden door
er een foodhall of er een andere trekpleister van te maken.
De Elbertschool zou een ontmoetingsplek kunnen worden,
een soort buurtcentrum of wijkgebouw.
5. De wens voor meer bedrijvigheid. Er wordt vaak verwezen naar het verleden van
Kamperpoort als ambachtelijke wijk en het idee om daar
in de nieuwe wijk ook wat mee
te doen. Dat kunnen (atelier)
ruimten zijn voor creatieve ondernemers en kunstenaars, maar ook voor bijvoorbeeld houtbewerking of voor
de ambachtslieden die nu in
Kamperpoort niet genoeg
ruimte hebben. Maar dit moeten geen grote industriebedrijven zijn, het moet passen bij
het gebied als woongebied.
Hoe verder?
Behalve deze gesprekken met
de buren, doet de gemeente Zwolle ook een aantal onderzoeken, bijvoorbeeld naar
het geluid van de A28 en de

spoorlijn, de natuurwaarden
in het gebied en de cultuurhistorische betekenis van de
gebouwen en hallen. Aan de
hand van al deze ingrediënten worden drie verschillende
scenario’s gemaakt. Die verschillen kunnen zitten in het
type en het aantal woningen,
de bouwhoogten, de vorm van
het groen, het soort voorzieningen en wel of geen bedrijvigheid.

scenario’s.
In de toekomst organiseert de
gemeente dus vaker burensessies of betrekt ze op andere manieren de omgeving en
de stad bij de plannen voor de
Nieuwe Veemarkt.

Wil je op de hoogte blijven
of het volledige verslag van
de bijeenkomsten lezen?
Kijk dan op www.zwolle.nl/
nieuweveemarkt. Heb je vragen en/of een opmerkingen?
Stuur dan een e-mail naar
veemarkt@zwolle.nl

Aan de hand van deze scenario’s gaan we met jullie en de
stad en de gemeenteraad in
gesprek over wat de meest
belangrijke bouwstenen zijn,
want niet alle wensen kunnen
gerealiseerd worden. Soms
komt dat omdat er tegengestelde wensen of belangen
zijn. Ook heeft het te maken
met geld; de investeringen die
je kunt doen en de opbrengsten die je wilt behalen. Dus
we gaan ook rekenen aan de

Wat hoort er bij de Nieuwe Veemarkt?
De ontwikkeling van het huidige IJsselhallenterrein heeft de
werktitel Nieuwe Veemarkt gekregen. Het terrein is 8,5 hectare
groot, vergelijkbaar met elf voetbalvelden. Hier komen voornamelijk woningen. Daarnaast wordt ook onderzocht welke functie
de Elbertschool voor de wijk kan krijgen na het vertrek van de
archeologische dienst in 2022.
Ook voor de kantoren aan de Meeuwenlaan zijn er plannen om
daar woningen/appartementen te maken. De gemeente vraagt
aan de eigenaren van deze panden om de buurt goed te betrekken bij het maken van deze plannen.
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