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KAMPER
POORT

eigenzinnigE
wijk met karakteR

Nieuwsbrief voor bewoners 
van de Kamperpoort

Editie 20, januari 2023

Weekprogramma activiteiten
Maandag 09:00-11:00 Koffieochtend  Wijkcentrum 

Ons Eigen Huis 
Vrije inloop

Maandag 09.00-12.00 Spreekuur Sociaal 
Wijkteam

Wijkcentrum 
Ons Eigen Huis

Vrije inloop

Maandag 16.30-18.00  Wijkcentrum 
Ons Eigen Huis

3 gangen maaltijd (warm) voor €6,- Wisselend menu per 
week. Kijk op het informatiescherm of bel 038 421 3120

Dinsdag 09.00-11.00 Koffieochtend Wijkcentrum 
Ons Eigen Huis

Vrije inloop

Dinsdag 11.00-12.00 Taalles Wijkcentrum 
Ons Eigen Huis

Opgave via Taalpunt 

Woensdag 09.00-11.00 Koffieochtend Wijkcentrum 
Ons Eigen Huis

Vrije inloop

Woensdag 13.30-15.00 Epic M 6-12 jaar Wijkcentrum 
Ons Eigen Huis, 
soms op andere 
locatie

Bijdrage € 1,-
Vragen of opgeven: 
Ingrid Schakelaar: i.schakelaar@travers.nl

Woensdag 16.30-18.00 Buurtrestaurant Wijkcentrum 
Ons Eigen Huis

3 gangen maaltijd (warm) voor €6,-  Wisselend menu per 
week. Kijk op het informatiescherm of bel 038 421 3120

Woensdag  18.30-20.00 Meidenclub 8+ Wijkcentrum 
Ons Eigen Huis  

Bijdrage € 1,- Vragen of opgeven: 
Ingrid Schakelaar: i.schakelaar@travers.nl

Woensdag 19.00-20.00 Zaalvoetbal 9+ Verzamelen  
Wijkcentrum Ons 
Eigen Huis, met 
fiets naar Gymzaal 
Wilhelminastraat

Vragen of opgeven: 
Yahya Ben Ali y.benali@travers.nl

Donderdag 9.30-11.00 Koffiebingo Wijkcentrum  
Ons Eigen Huis 

Vrije inloop Bingoplankje € 3,50

Vrijdags 13.00-15.00 MoestuinKids 8+ Binnentuin Nieuwe 
Haven

Vragen of opgeven: groenepoortzwolle@gmail.com

Vrijdags om de 
week 

20.00-23.30 Soos 10+ Wijkcentrum Ons 
Eigen Huis 

Vragen of opgeven: Ingrid Schakelaar: i.schakelaar@
travers.nl Yahya Ben Ali y.benali@travers.nl

Laatste soos-
vrijdag van de 
maand

18.30-19.30 Kinderdisco

Derde zaterdag 
van de maand

10.00-12.00 Groenwerkdag Verzamelen bij  
Wijkcentrum Ons 
Eigen Huis

Vragen of opgeven: groenepoortzwolle@gmail.com

Meer weten? Loop gerust eens binnen of kijk op het 
informatiescherm, op het maandelijkse activiteitenoverzicht in 
jouw brievenbus of op onze socials! 
(facebook & instagram: @traversmidden)

Meer informatie of heb je een vraag? Je kunt altijd 
even langskomen in het Wijkcentrum Ons Eigen Huis aan 
de Mussenhage 2. 

KAMPER
POORT

Dit is een gezamenlijke uitgave van Nieuwsbrief 
Kamperpoort en Gemeente Zwolle.

Informatieavond woningbouw en herinrichting 
openbare ruimte Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan 
7 februari 
De gemeente Zwolle heeft de 
afgelopen tijd hard gewerkt aan de 
uitwerking van de plannen voor de 
Nieuwe Veemarkt. Ontwikkelaars BPD 
Gebiedsontwikkeling, Dura Vermeer 
en Jansen Vastgoed zijn bezig met de 
uitwerking van de woningbouwplannen 
voor de ontwikkelzone Meeuwenlaan. 
Na de vaststelling van de Gebiedsvisie 
door de gemeenteraad op 11 juli 2022 
zijn ze nu bezig met de vervolgfase: 
het opstellen van het ruimtelijk 
ontwikkelingsplan 
 
Op dinsdag 7 februari organiseren de 
gemeente Zwolle en de ontwikkelaars 
een informatiebijeenkomst van 

18:45 – 21:00 uur waar ze een update 
geven van waar ze nu staan. Ze vertellen 
waar ze de afgelopen tijd allemaal 
aan werkten. Tijdens deze avond zijn 
ze ook benieuwd naar jouw reactie, 
wensen en ideeën over een aantal 
onderwerpen zoals de inrichting van de 
openbare ruimte en de beeldkwaliteit. De 
informatieavond wordt gehouden in het 
gebouw aan de Meeuwenlaan 2 (oude 
Wehkamp kantoor). 

Meer informatie: 
Wil je meer weten over de Nieuwe 
Veemarkt of Meeuwenlaan en/of de 
invulling van de avond kijk op: 
www.zwolle.nl/nieuwe-veemarkt 
Aanmelden digitale nieuwsbrief Nieuwe 
Veemarkt: 
www.zwolle.nl/nieuwsbrieven 
Kijk voor meer informatie over 
Ontwikkelzone Meeuwenlaan op: 
www.nieuwbouw-meeuwenlaan.nl

Wat: Informatieavond woningbouw en herinrichting openbare ruimte Nieuwe 
Veemarkt en Ontwikkelzone Meeuwenlaan 

Wanneer: 7 februari 2023
Waar: Meeuwenlaan 2 (oude Wehkamp kantoor)
Hoe laat: 18:45 – 21:00 uur

Wat gebeurt er?

Agenda

Koffieochtend
Tijdens de koffieochtenden ben je van harte welkom om een kop koffie 
of thee te drinken in Wijkcentrum Ons Eigen Huis. Altijd al eens binnen 
willen kijken? Dit is jouw kans. Bij de koffieochtenden komen mensen om 
verschillende redenen. Soms voor de gezelligheid, om een praatje met een 
buurman of buurvrouw te maken. Soms om even de krant te lezen of om een 
vraag te stellen. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor hulp ergens bij of over iets 
in de wijk waar je nieuwsgierig naar bent. Met welke reden dan ook, en ook 
zonder reden, je bent altijd van harte welkom. Tijdens de koffieochtenden is 
de koffie gratis. Het staat je vrij om binnen het tijdvak te komen en te gaan 
wanneer je wilt. 
 
Maandagochtend, dinsdagochtend en woensdagochtend van 09.00 tot 
11.00* in Wijkcentrum Ons Eigen Huis aan de Mussenhage 2.
* wijzigingen voorbehouden

Redactie Nieuwsbrief Kamperpoort
Samen met Anne de Vos-Raaijmakers, Jeroen 
Kuiper, Marleen Kramer en Michèle van Reijsen 
mooie verhalen maken in de 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. 



Energiecoaches en klussers gezocht 
voor Warm Thuis
Heb jij een paar uurtjes per week over? En wil je in deze lastige tijd mensen helpen met 
energie besparen? Meld je dan aan als vrijwilliger! Als energiecoach ga je naar mensen 
thuis om advies te geven en als klusser help je met bijvoorbeeld het dichten van kieren en 
het plaatsen van radiatorfolie. Je krijgt een gratis opleiding of workshop.
Aanmelden kan via www.warmthuiszwolle.nl/ik-wil-helpen/

Kick-off in de Elbertschool 

Bewonerscoöperatie Kamperpoorterij organiseerde zaterdag 
26 november van 19.00-22.00 uur een inloopavond in de 
Elbertschool. Uitgenodigd waren de bewoners die tijdens de 
Kamperpoorterij Expeditie een idee voor de straat, buurt, wijk 
en de Elbertschool hadden ingediend. Maar ook bewoners van 
de Groene Poort, de initiatiefgroep nieuwkomers en STRIK 
waren uitgenodigd. Doel van de avond: elkaar ontmoeten en 
kijken naar wat we als bewoners samen kunnen gaan doen 
in de toekomst. 

Op 20 september hebben we als wijk de sleutel van de 
Elbertschool gekregen en mogen in eerste instantie één 
gedeelte gaan gebruiken. Voorheen zat daar de speel-o-theek. 
De Kamperpoorterij zou van die ruimte graag de Poorterij 
maken, een ontmoetingsplek waar ideeën van bewoners 
gerealiseerd kunnen worden, zowel binnen als buiten rondom 
de Elbertschool. 

De zaal werd afgelopen 
zaterdag aangekleed met 
ballonnen, een tafel voor de 
koffie en thee, presentaties 
aan de wand van de 
Kamperpoorterij, de Groene 
Poort en de initiatiefgroep 
nieuwkomers, meubels die 
we gratis hebben gekregen 
vanuit het Flynthgebouw 
en T-shirts met de tekst 
‘Old Skool Kamperpoort’. 
En buiten in kerstlichtjes 
gehuld ons idee-atelier, 
de caravan. Het zag er 
allemaal heel gezellig uit. 

Om 19.00 uur kwamen de eerste bewoners binnen. Het was de 
hele avond een komen en gaan van bewoners, want het was 
een open inloop. De aanwezige bewoners waren enthousiast 
over de plannen en de ideeën die tot nu toe zijn ingediend 
voor de Elbertschool. Dat het een voorziening van, voor en 
door bewoners moet worden, daar was iedereen het roerend 
mee eens. 

Vele bewoners hebben zich al aangemeld als lid van de 
bewonerscoöperatie Kamperpoorterij. Het streven is om groter 
te worden, want hoe meer leden, hoe sterker we staan als 
bewonerscoöperatie. Lid worden kost geen geld, maar wel inzet 
in de wijk. Hoeveel uur en hoe vaak, dat bepaal je zelf. Het gaat 
erom dat zoveel mogelijk bewoners een steentje bijdragen aan 
de Kamperpoort: ‘doen voor de wijk’. 

Wil jij ook lid worden en meewerken om van de Elbertschool 
het nieuwe kloppende hart van de wijk te maken? Mail ons dan 
even! kamperpoorterij@gmail.com

77

De
ontwikkelingen

Vrijwilliger in de Kamperpoort

Met tientallen, misschien wel honderden zijn ze er in de Kamperpoort: vrijwilligers. Mensen die zich inzetten om de 
buurt een stukje mooier te maken, activiteiten ondersteunen of in het wijkcentrum staan. In deze rubriek bieden we een 
vrijwilliger een podium. In het derde deel Eugenie, vrijwilliger bij de Nieuwe Haven.

“Ik ben er eigenlijk een beetje ingetuind”, 
zegt vrijwilliger Eugenie lachend. “Stond 
ik gezellig op een feestje bij mijn zus 
Nicole, met een lekker borrel op aan een 
tafel met Hermien.”

Hermien is Hermien Mulder, de 
vrijwilligerscoördinator van de Nieuwe 
Haven en tevens een buurvrouw van 
Nicole. “Daar werd ik overgehaald om 
vrijwilliger te worden op de Nieuwe 
Haven, met een paar borrels op heb ik 
ja gezegd.”

Voor Eugenie was het gelukkig geen 
kater, want vanaf 2018 is ze actief als 
vrijwilliger en ze vertelt dat het elke 
woensdag een feestje is. Ze gaat 
met een lach op haar gezicht naar de 
Nieuwe Haven.

Elke woensdag is ze een van de stralende 
vrijwilligers die de grote inloop begeleidt. 

Hier komen de bewoners uit zichzelf of 
worden opgehaald door de vrijwilligers om 
onder andere een gezellige kop koffie te 
komen drinken, te kleuren, zijde sjaals te 
schilderen of een krantje te lezen.
Eugenie werkt met veel plezier samen 
met de andere vrijwilligers Lizzy, 
Willemien en zus Nicole.

Ze zorgt dat alles op zijn plek staat 
als de bewoners komen, dat er koffie 
en thee wordt geschonken, maar het 
allerbelangrijkste is toch wel het fijne 
praatje met de bewoners, vooral met 
humor en gezelligheid.
Regelmatig wordt ze ook voor andere 
dingen gevraagd voor de Nieuwe 
Haven, helpen bij bijvoorbeeld een 
muziekoptreden of laatst de tuin 
versieren voor de kerst. Dat is af en toe 

een leuke afwisseling, maar de basis 
blijft de woensdag morgen. “Als ik later 
ook in deze positie zit (wonen in een 
woonzorglocatie), dan hoop ik dat er ook 
mensen voor mij klaar staan.”
Eugenie staat weer op om de mensen te 
voorzien van een lekker kopje koffie en 
een gezellig praatje.

Later stapt ze weer blij op de fiets, 
want de mensen zijn dankbaar en dat 
zeggen ze elke woensdagochtend weer. 
Dankbaar dat ze even eruit zijn en een 
fijne ochtend hebben gehad.

Wie 
  is dit?

‘Het is een feestje!’
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Column 
Iedere editie neemt Michèle van Reijsen 
ons mee in het wel en wee van de 
Kamperpoort. Wat valt op of juist niet? 
Een korte kroniek over onze wijk. 

Blik op de Kamperpoort 

Het nieuwe jaar is inmiddels van start 
gegaan en de feestdagen liggen weer 
achter ons. Laten we hopen dat 2023 
ons allemaal goede, mooie en fijne 
dingen brengt. Laat het vooral een 
goede gezondheid zijn. Want een goede 
gezondheid is alles waard, weet ik ook uit 
eigen ervaring. 

In onze wijk waren gedurende de 
feestdagen meerdere straten, tuinen en 
huizen versiert met mooie kerstverlichting, 
kerstballen en kerstmannen, wat 
zorgde voor een erg gezellig uitziende 

Kamperpoort. Helaas komt aan alles 
een eind en zijn de meeste versieringen 
weer verdwenen en opgeborgen om 
hopelijk over 354 dagen weer uit de 
mottenballen gehaald te worden. Voor 
sommige mensen is 2023 een jaar 
vol onzekerheden en dan met name 
op financieel vlak. De enorme stijging 
van energiekosten, boodschappen 
en de inflatie zorgt bij menigeen voor 
kopzorgen. 

Zoals bekend is het aantal mensen 
dat aanspraak moet maken op de 
voedselbank enorm gegroeid en ook dit 
jaar wordt een toename verwacht van 
mensen die de dagelijkse boodschappen 
niet meer kunnen betalen. Dit is uiteraard 
erg verdrietig en ook iets wat niemand 
voor zichzelf wenst. In een rijk en 
ontwikkelt land als Nederland verwacht 
je dit ook niet. Toch is het helaas zo. 
Er zullen vast en zeker ook in de 
Kamperpoort mensen zijn die niet meer 
rond kunnen komen en misschien niet 
meer iedere avond een warme maaltijd 
op tafel kunnen zetten of het ontbijt maar 
overslaan. Ouders die hun kinderen 
geen goede en voldoende voeding meer 
kunnen geven, ouderen die een boterham 
als avondeten moeten nemen omdat 
er geen geld is voor een volwaardige 
maaltijd en zo zijn er legio voorbeelden. 
Het is ontzettend triest. In een vorige 
wijkkrant heb ik geschreven over de 

MUP, een menstruatie uitgifte punt. 
Bij zo’n punt, waarvan er in Nederland 
veel te vinden zijn, kunnen meisjes en 
vrouwen menstruatiebenodigdheden 
gratis ophalen en kan iedereen die dat 
wil iets in doneren. In de Kamperpoort 
is in het wijkcentrum ook zo’n MUP 
geïnstalleerd. In de paar maanden dat 
deze MUP in het wijkcentrum staat, is er 
veel gebruik van gemaakt. Dat is fijn. Op 
deze manier kunnen we er voor elkaar 
zijn. Zo is ook het idee ontstaan om in 
het wijkcentrum een voedseluitgifte-punt 
te realiseren. Met ingang van het nieuwe 
jaar kunnen mensen die er gebruik van 
willen maken tijdens openingstijden van 
het wijkcentrum gratis lang houdbare 
voeding en producten afhalen. Voor het 
gemak is gekozen om het voedseluitgifte-
punt direct bij binnenkomst aan de 
linkerzijde van de hal in een grote open 
kast te plaatsen. Mensen kunnen dus 
gewoon naar binnenlopen en meenemen 
wat op dat moment voorhanden is en wat 
men nodig heeft. Je hoeft je nergens te 
melden, dus het kan volledig anoniem. 
Om het initiatief goed te kunnen laten 
slagen is het uiteraard ook belangrijk dat 
mensen die iets te delen of weg te geven 
hebben, dit in de kast plaatsen. Het liefst 
(lang)houdbare artikelen. Ik denk dat het 
een mooi initiatief is dat ook past bij onze 
wijk, want Kamperpoorters zorgen voor 
elkaar en helpen elkaar. En zo maken we 
2023 nóg een stukje mooier.

Steunpaketten uitgedeeld door de Groene Poort
Wijkbewoners van het initiatief de Groene Poort hebben 
in december bijna tweehonderd pakketjes deur-aan-
deur uitgedeeld bij de mensen die zo’n pakket het hardst 
nodig hebben.

De pakketjes waren de dagen ervoor al klaargemaakt door mensen 
van Travers Welzijn samen met studenten van Deltion Doet.

Doel was om deze bewoners een hard onder de riem te steken 
vanwege de hoog oplopende energiekosten en de stijgende inflatie. 

Het was een initiatief van Blauwvinger Energie en de 
samenwerkende Zwolse duurzame wijk-initiatieven. In zoveel 
mogelijk wijken in Zwolle zijn deze pakketjes al uitgedeeld of staat 
dit nog op de planning om te doen. 

Laatste keer IJsbeeldenfestival bij de IJsselhallen: 
“Prettig contact met de buurt”
“Ik heb het contact met de 
Kamperpoort altijd als heel plezierig 
ervaren. Ik hoop dat dit andersom ook 
zo was.” Eric Broekaart zal het tijdens 
het interview meerdere keren aanhalen. 
De directeur van het IJsbeeldenfestival 
in Zwolle is blij hoe de buurt de 
afgelopen jaren heeft meegeleefd 
met zijn festival. Een terugblik op 
ruim een decennia IJsbeeldenfestival 
in Zwolle en een blik op de huidige, 
laatste, editie.

Het festival bestaat al meer dan dertig 
jaar en heeft al in plaatsen als Leiden, 
Eindhoven en Roermond gestaan, als 
het in 2012 in Zwolle neerstrijkt op het 
Rode Torenplein. De organisatoren zijn 
van plan het een keertje te organiseren 
en willen het stokje overgeven. Op 
dat moment stapt Eric Broekaart in, 
die dan al jarenlang in de Zwolse 
evenementenwereld actief is. Hij is de 
man achter veertien edities Lego World 
en heeft bovendien als directeur van 
de IJsselhallen gewerkt. Broekaart ziet 
de potentie van het IJsbeeldenfestival 
en stapt in. “Ik vind het leuk om grote 
mensenmassa’s te bewegen naar een 
evenement te komen. Dat zegt iets over 
hoe je marketing is, maar ook iets over 
je evenement en dat mensen het mooi 
vinden om te komen”, legt hij uit.

Lego
Een directe link met ijs had Broekaart 
niet voor hij er mee 
begon. “Maar ik 
speelde ook niet 
met lego toen ik 
dat evenement 
deed. Je hoeft niet 
direct affiniteit te 
hebben om een 
goed evenement te 
kunnen neerzetten.” 
Want dat het 
IJsbeeldenfestival onder die categorie 
geschaard mag worden, is onderhand wel 
duidelijk. Jaarlijks komen tienduizenden 
bezoekers naar het festival op het terrein 
van de IJsselhallen. Wat Broekaart vooral 
mooi vindt, zijn de diverse internationale 
samenwerkingen. “Dit jaar doen er 45 
kunstenaars uit allerlei landen mee. Van 
Hongarije tot Amerika en Canada en alles 
daar tussenin. Het is mooi dat er hechte 
banden ontstaan tussen mensen, die het 

leuk vinden om elkaar weer te zien in 
Zwolle. Dat vind ik ook het mooie aan het 
IJsbeeldenfestival vergeleken met Lego, 
dat vooral een nationaal feestje was. Dit is 
veel dynamischer.”

Een blik op de diverse kunstwerken 
laat dat ook zien. Het thema van het 
festival is dit keer ‘What a Wonderful 
World’. Met kunstwerken over onder 
andere Chinees Nieuwjaar, Venetië 
en het lentefeest in Brazilië. Broekaart 
is blij dat het evenement na jaren van 
corona weer door kan gaan. Al zijn de 
huidige ontwikkelingen in de wereld, met 
de oorlog in Oekraïne en alle stijgende 
(energie)prijzen, een behoorlijke 
uitdaging. “Je moet als ondernemer niet 
kijken naar wat je in een jaar verdient, 
maar over een langere periode het 

bekijken. En zorgen 
dat je wat vet op de 
botten krijgt. Maar 
wie had kunnen 
voorspellen dat we 
nu met de oorlog 
zitten, stijgende 
energieprijzen en 
een stikstofcrisis?” 
Broekaart blijft 
er nuchter over, 

wetende dat tegenslag hoort bij het 
ondernemen. Zoals in 2017 toen het 
evenement werd afgelast, omdat het dak 
instortte door de vele sneeuw. “In een 
keer ben je dan tonnen kwijt, dat was een 
hele zware periode. Maar je weet dat je 
als ondernemer risico loopt.”

Nieuwe locatie
De vraag die blijft hangen: hoe verder met 
het IJsbeeldenfestival en vooral waar? 

Want het contract met de IJsselhallen 
loopt eind 2023 af, zoals ook exploitant 
Libéma dan vertrekt. De evenementenhal 
moet dan plaatsmaken voor woningen, 
maar duidelijkheid over een opvolger 
is er nog niet. “We hebben het hier 
altijd goed gehad. De faciliteiten waren 
goed, maar weliswaar wat verouderd. 
Het functioneerde nog prima. Dus het is 
zonde dat we moeten verhuizen”, zegt 
Broekaart. Een nieuwe locatie heeft hij 
nog niet. De kans bestaat dat het ook 
buiten Zwolle wordt. “Ik vond het altijd 
leuk om mensen met Zwolle in contact 
te brengen, voor veel mensen is het 
toch nog een onbekende stad. Maar ik 
ben ook reëel: het gras bij de buren is 
niet altijd groener, maar wel groen. We 
zullen onze plek wel vinden.” Met in het 
achterhoofd de fijne gevoelens aan de 
Kamperpoort. “Wat ik zeg, ik heb veel en 
prettig contact gehad met de mensen uit 
de buurt door de jaren heen. Ik heb met 
veel plezier samen gewerkt. Dit is een 
mooi afscheid zo.”

Wil je nog naar het  
IJsbeeldenfestival? 

In samenwerking met het festival geven 
we vrijkaarten weg. De vraag waarop wij 
antwoord willen hebben:

Hoe worden ijskunstenaars ook wel 
genoemd? (tip: het staat op de website 
van het IJsbeeldenfestival). 

Mail je antwoord naar: 
redactiekamperpoort@gmail.com 
Heb je gewonnen, dan nemen wij contact 
met je op.
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Een beheerplan met afspraken over 
veiligheid en leefbaarheid
Misschien heeft u al eerder iets gelezen 
over een beheerplan? Dat is een 
plan waarin afspraken staan over de 
leefbaarheid en veiligheid in een wijk. 
De gemeente heeft samen met een 
aantal bewoners van de Kamperpoort 
zo’n plan gemaakt voor de komst 
van een regionale opvanglocatie aan 
de Meeuwenlaan 8. Wat heeft u daar 
als Kamperpoorter nu aan? Marcel 
Oldenburger (adviseur Veiligheid en 
Leefbaarheid) en Jenine Overgoor 
(wijkmanager) van gemeente Zwolle 
leggen het uit. 

Wat is een beheerplan?
Marcel: “Een beheerplan is een document 
waarin afspraken staan over de veiligheid 
en leefbaarheid in een wijk. En er 
staat in welke organisaties en partijen 
verantwoordelijk zijn voor die afspraken. 
Het beheerplan is dus een plan om de 
veiligheid en leefbaarheid in een wijk 
goed te laten blijven.” 

Wanneer maakt de gemeente zo’n plan?
Marcel: “We maken een beheerplan 
als er bepaalde ontwikkelingen zijn in 
de maatschappij. Als er bijvoorbeeld in 
een wijk een Coffeeshop komt of een 
zorglocatie wordt geopend. Dit kan soms 
voor overlast en onrust zorgen. Dan is het 
goed om met alle betrokken mensen een 
beheerplan te maken.” 

Jenine: “Ook de komst van de regionale 
opvanglocatie aan de Meeuwenlaan is 
een aanleiding om zo’n plan te maken. 
Het geeft duidelijkheid over wat de 
regels zijn en wat we van wie mogen 
verwachten. Er staat bijvoorbeeld in waar 
de gemeente verantwoordelijk voor is of 

het COA of de politie etc. Dan weten we 
wie we waarop kunnen aanspreken. Door 
de komst van 300 vluchtelingen verandert 
de woonomgeving van de Kamperpoort, 
maar dat hoeft niet te betekenen dat het 
leefklimaat verandert.”

Wie maakte dit plan? 
Jenine: “We hebben aan de 
klankbordgroep gevraagd wie in een 
speciale werkgroep mee wilde denken 
over een beheerplan. Zo’n vijf bewoners 
gaven zich op. In de werkgroep zaten 
ook mensen van de gemeente, het 
COA, de politie, Travers, wijkbeheer en 
een verkeerspecialist. We hebben ook 
ondernemers om input gevraagd. In totaal 
zijn we zo’n vijf keer bijeengekomen.”

Wat staat er in dit plan?
Marcel: “In het plan staan de standaard 
dingen: hoe beperk je overlast en hoe 
hou je de wijk leefbaar? En daarnaast 
hebben we aan de werkgroep gevraagd 
wat zij belangrijke onderwerpen vonden. 
Zo hebben we een avond uitgebreid 

stilgestaan bij de verkeerveiligheid. Wat 
gaan de looproutes zijn en wat betekent 
dat voor het verkeer? Ook staat er in het 
beheerplan duidelijk wie je waarvoor moet 
bellen. Zo’n bellijst komt ook op een flyer 
te staan, die we dit voorjaar in de wijk 
gaan verspreiden.”

Hoe gaat het nu verder?
Marcel: “Nadat de klankbordgroep het 
beheerplan goedkeurde, heeft het college 
van burgemeester en wethouders het eind 
december officieel vastgesteld. Het plan 
kan overigens altijd aangepast worden. 
Het is een ‘dynamisch document’. Als 
de vluchtelingen op de Meeuwenlaan 
komen wonen, organiseert regelmatig een 
omwonendenoverleg. In dit overleg praten 
omwonenden met de locatiemanager, de 
wijkagent en de gemeente over wat er 
leeft. Alles wat actueel is, kan dan aan 
bod komen. En als dan blijkt dat bepaalde 
afspraken uit het beheerplan niet werken, 
dan kunnen we dat aanpassen.” 

Grote belangstelling voor prijsvraag 
Het IJsselhallen-terrein verandert de komende jaren. Het verandert van de plek waar vroeger de veemarkt was en later de 
IJsselhallen naar een toekomstbestendige groene wijk. Er komt ruimte vrij om te wonen. Voordat het zover is denken we na 
over hoe we hier gaan bouwen en wat we gaan bouwen. 

Er komen 600 tot 700 nieuwe woningen in 
de Nieuwe Veemarkt. Het woningaanbod 
is divers, eigenzinnig, betaalbaar en 
experimenteel. Voor de Nieuwe Veemarkt 
is de wens uitgesproken om ruimte te 
maken voor bijzondere vormen van 
wonen en bouwen. Een van die vormen is 
biobased en natuurinclusief bouwen. 

Biobased bouwmaterialen zijn 
bouwmaterialen gemaakt van dierlijk 
materiaal of van schimmels, planten 
en bacteriën. Deze materialen worden 
ecologisch verantwoord geteeld, 
geoogst, gebruikt en hergebruikt. 
Door natuurinclusief te bouwen is 
het mogelijk meer stedelijk groen te 
creëren. Goed stedelijk groen zorgt 
voor verkoeling in de zomerhitte. Ook 
zuivert het de lucht. Het biedt volop 
ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals 
huismus, gierzwaluw, merel of gewone 
dwergvleermuis.
 
Om biobased en natuurinclusief bouwen 
te stimuleren schreef de gemeente 
Zwolle een prijsvraag uit. Meer dan 

vijftig teams hebben laten weten dat ze 
graag meedoen. Deze teams bestaan 
uit architecten en andere vakmensen op 
het gebied van ontwerp, bouw, natuur en 
techniek. Er zijn vijf teams geselecteerd 
die door gaan naar de eerste ronde. In 

de loop van het jaar wordt hierover meer 
bekend gemaakt. 

Kijk voor meer informatie over de Nieuwe 
Veemarkt op: 
www.zwolle.nl/nieuwe-veemarkt 

Kerstbakjes maken in 
wijkcentrum  

Kerstbakjes maken, dat stond er 8 december op het programma 
in wijkcentrum Ons Eigen Huis tijdens de Creatieve Kerst Avond. 
De avond was bedoeld voor iedereen die een kerstbakje wilde 
maken om de kamer wat luister bij te zetten gedurende de 
feestmaand. Voor een deel is er natuurlijk materiaal gebruikt 
-als het steekschuim regelmatig vochtig gehouden wordt blijft 
dit lang goed- en daarnaast is er ook gebruikgemaakt van 
kunstmateriaal, zoals kerstballen, sterren, slingertjes, takjes 
en dennenappels. Het kon allemaal gebruikt worden om het 
kerstbakje verder op te dirken.  Kerstmuziek, een kopje thee/
koffie incl een prachtige cupcake maakten de avond extra 
sfeervol. Naast bewoners uit de Kamperpoort waren er ook 
bewoners uit Zwolle-Zuid. Het was mede daardoor een 
geslaagde avond. 

Wil je ook een keer deelnemen aan één 
van de creatieve avonden? Houd het 
maandprogramma dan in de gaten. Vaak is 
er drie keer per jaar een creatieve avond. 

De thema’s zijn veelal ‘seizoensgebonden’.

Doe 
je mee?

Gemeente verleent omgevingsvergunning 
Om het pand aan de Meeuwenlaan 8 te gebruiken voor de 
opvang vluchtelingen is een omgevingsvergunning nodig. De 
gemeente heeft net voor de jaarwisseling op 22 december de 
omgevingsvergunning goedgekeurd. Met deze vergunning kan 
het COA het pand verbouwen, zodat er mensen kunnen wonen. 
De omgevingsvergunning geeft ook toestemming om het pand 
voor (maximaal) vier jaar te gebruiken als woonlocatie. Dit is een 
tijdelijke aanpassing van het bestemmingsplan. 

Vragen?
Het beheerplan is terug te 
vinden op www.zwolle.nl/
opvanglocatiemeeuwenlaan Heb 
je vragen over de tijdelijke regionale 
opvanglocatie aan de Meeuwenlaan? 
Stuur dan een e-mail naar 
opvangmeeuwenlaan@zwolle.nl. 

Of neem contact op met Jenine 
Overgoor - Timmerman  (waarnemend) 
Wijkmanager stadsdeel Midden 
via j.overgoor@zwolle.nl of 
telefoonnummer 14038


