
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo leden, 

Uitnodiging Ledenvergadering:  
Wij nodigen u allen van harte uit voor onze  

algemene jaarvergadering op aanstaande dinsdag 10 mei om 20 uur in de Bierton. 
Naast de verplichte onderwerpen zoals het jaarverslag en het financiële jaaroverzicht, willen we u verder informeren 
over de stand van zaken op dit moment en wanneer de Schellerdriehoek open gaat voor iedereen. 
Rienko Baarslag is projectleider van de Schellerdriehoek bij de gemeente. Hij komt een en ander toelichten over 
Fase 1, de fase waar we nu mee bezig zijn, en het vervolg: Fase 2, mogelijke ontwikkelingen. 
In 2010 wonnen we het Wijkbudget. € 78.000 voor de ‘extra’s’ in de Schellerdriehoek. Op welke manier we hiermee 
verder gaan, hoort u die avond. Bij de officiële aftrap zijn de eerste struikjes voor de vlechtheggen gepoot. Welke 
soorten zijn er gebruikt, dat ziet u op de vergadering.  
Aan het eind van de vergadering willen we samen een glas heffen op Buurtpark Schellerdriehoek.  
 

Werkzaamheden 
De aanwonenden horen dagelijks dat er hard gewerkt wordt in de Schellerdriehoek. In april en mei wordt er heel wat 
tot stand gebracht:  
1. De sloot langs de Oude Deventerstraatweg wordt dieper en breder en doorgetrokken tot de Grenslaan.  
2. Langs deze sloot komt een flauw talud. Hierbij komt veel grond vrij. Het middenterrein wordt daarom opgehoogd 

tot multifunctioneel speelveld. 
3. Voor veiligheid en privacy komen er vlechtheggen in de Schellerdriehoek die lijken op de hagen in het IJsselgebied. 

De struikjes moeten eerst groeien voordat ze later, na een jaar of vier of vijf, in elkaar gevlochten worden.  
4. Langs delen van de Zwarteweg wordt de greppel verplaatst als nieuwe tuingrens of om plaats te maken voor die 

nieuwe hagen.  
5. Achter de Grenslaan/Zwarteweg komt een bosje griendhout en “speelbulten”, waar kinderen in kunnen spelen en 

ravotten. 
6. De eerste spoorlijn Deventer - Zwolle liep vóór 1900 dwars door de Schellerdriehoek. Door het iets verhoogde 

wandelpad blijft de loop van deze spoorlijn zichtbaar. 
7. De toegangen van de Schellerdriehoek worden in de eerste fase gerealiseerd. Alle drie de ingangen worden 

Kissinggates. Dit zijn mooie houten hekken, waar kinderwagens en rolstoelen goed doorheen kunnen, maar die 
fietsen weren, want, “ach, zeg nou zelf, op de fiets door de Schellerdriehoek, da’s niet handig.” 

Tijdens het werk gaan ’s avonds de hekken dicht. 
Hebt u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke directievoerder Richard van 
der Sligte op telefoonnummer 038-4250915 of per mail RJW.van.der.Sligte@zwolle.nl  

Nieuwsbrief per mail 
Dit is de 2e nieuwsbrief die we ook per mail naar onze leden sturen. Al veel leden meldden ons dat ze de nieuwsbrief 
graag per mail ontvangen; Dat is sneller en spaart papier. Kortom we sturen ook u graag het nieuws per mail. Mailt u 
ons: schellerdriehoek@gmail.com . 

Contributie-herinnering:  
Nog niet iedereen heeft contributie betaald. Op de jaarvergadering kunt u contant uw contributie betalen. In 2010 is 
er geen contributie geïnd en het is allang 2011. De contributie bedraagt € 7,50 per jaar. U kunt ook, als u dat nog niet 
had gedaan, de contributie overmaken, € 15,00 op 94.87.86.558 t.n.v. H. ten Brinke, Schellerdriehoek, o.v.v. uw naam 
+ adres, graag voor 10 mei. Bedankt voor het overmaken en ook als u dat al gedaan hebt ☺.  
 
 

Hopelijk tot 10 mei! 
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Doelstelling: 

a: het behoud van een authentiek landelijk stukje 

Zwolle. (de Schellerdriehoek) 

b: het behartigen van de belangen van de 

omwonenden van de Schellerdriehoek 

� Oude Deventerstraatweg 20  8017 BC ZWOLLE 

℡ 038-4657590 

� schellerdriehoek@gmail.com 

� www.schellerdriehoek.nl 

KvK  Zwolle V. 40062029 

Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit 
moment 140 huishoudens lid.  
Méér leden = méér draagvlak in de buurt! 
Lid worden? Bel de secretaris Ine Reinders: 4657590, 
mail of kijk op www.schellerdriehoek.nl 



 
 
 


