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Hallo leden,
Alweer een nieuwsbrief denkt u misschien?
Jawel, de vorige verstuurden we rond half augustus en sindsdien is er zoveel gebeurd dat we u
weer bij willen praten.
Daarom nodigen we u van harte uit voor een:

Algemene ledenvergadering op
donderdag 10 september om
20.00 uur in de Bierton
We zij er erg, zelfs heel erg druk mee: Op dit moment
is er namelijk geen gemeentelijk geld beschikbaar voor
de invulling van de Schellerdriehoek. Om in 2010 geld
van de gemeente te krijgen, moet er een aanvraag
liggen bij de gemeentelijke begroting. Deze aanvraag
moet dan wel gegrond zijn op gedegen plannen. Dus
snelheid is geboden!
Op 18, 24 augustus heeft de Focusgroep met de
ontwerpafdeling van de gemeente vergaderd en op
3 september is er weer een vergadering. Met “stoom en
kokend water”, kortom binnen “no time” wordt er een
Voorlopig Ontwerp (VO) gerealiseerd. Dat dit heel wat
voeten in de aarde heeft zal niemand verbazen.
Tussendoor: op 20 augustus zijn de meedenkers bij
elkaar geweest en hun opmerkingen zijn in de volgende
focusgroep bijeenkomst meegenomen.
Ook tussendoor: alle direct aanwonenden zijn
benaderd om te kijken of het plan over de grens van
hun achtertuin naar de driehoek, voldoet aan de eisen
van privacy en veiligheid, en ook of deze grens voldoet
aan de eigen achtertuinwens.
Kortom: iedereen steekt er alle energie in om te
komen tot een zo mooi mogelijke invulling van de
Schellerdriehoek. Ondanks dat het zéér snel gaat, zijn
we zeer positief en werken we, met gemeente,
wijkenvereniging en omwonenden in goede harmonie
samen.
Vandaag, 2 september, is dit proces nog in volle gang.

Voorlopige Ontwerp
Het Voorlopige Ontwerp wordt het resultaat van een
steeds verder ingedikte samenvatting van de input van
alle bijeenkomsten. Het creëren van samenhangend
geheel kan logischerwijs tot gevolg hebben dat er
wensen en ideeën minder herkenbaar zijn of niet in het
plan verwerkt konden worden. De bedoeling is wel dat
er een zo groot mogelijke gemene deler is terug te
vinden in het Voorlopige Ontwerp, dat er op de
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Doelstelling:
a:

het behoud van een authentiek landelijk stukje

b:

Zwolle. (de Schellerdriehoek)
het behartigen van de belangen van de
omwonenden van de Schellerdriehoek

ledenvergadering van 10 september moet liggen. Er
komt een schets van de driehoek en moet er een
achtertuin-randen-kaart klaar zijn. Daarmee kunnen we
u laten zien hoever we inmiddels gekomen zijn met de
invulling van de Schellerdriehoek. Dan peilen we uw
reacties over het Voorlopig Ontwerp.
We gaan uit van het amendement van de Zwolse
gemeenteraad en de volgende randvoorwaarden:
o Het krijgt echter een openbaar karakter
o Er komt een andere invulling dan de huidige
o Er komt een toegankelijk wandel- en fietspad
o Er komen drie toegangen
o Het wordt hoogwaardig en van blijvende waarde
o Het is een combinatie van grote en kleine stukjes
o Het voldoet aan privacy en veiligheid van de
omwonenden
o Het kan gebruikt worden door jong en oud.
Als het lukt sturen we u voor de ledenvergadering naast
de agenda ook nog een tekening toe. Kijk anders op
www.schellerdriehoek.nl
Op 10 september willen we proberen tot overeenstemming te komen over het VO (Voorlopig Ontwerp).
De uitkomsten van de vergadering koppelen we terug
naar de gemeente.

Vervolgproces.
De ontwerpers maken vanuit het VO een Definitief
Ontwerp (DO). B&W en de gemeenteraad worden in
oktober geïnformeerd over de stand van zaken.
Vóór 15 september moet de aanvraag voor het Wijkbudget de deur uit.
Op 7 oktober wordt er door de gemeente georganiseerd een inloopbijeenkomst om het Voorlopig
Ontwerp, in ruimere kring, dus ook weer voor u, te
presenteren.
Eind oktober wordt het Definitieve Ontwerp (DO) aan
de buurt gepresenteerd.
In de planning staat dat het DO in december in de
gemeenteraad behandeld wordt. We kunnen dus in
2010, stapsgewijs, aan de gang met de openstelling en
de invulling van de Schellerdriehoek.

Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit
moment 142 huishoudens lid. Dit aantal groeit nog
steeds!
Méér leden = méér draagvlak in de buurt!
Lid worden? Bel de secretaris Ine Reinders: 4657590
of kijk op www.schellerdriehoek.nl

