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Hallo leden,
Aan het eind van 2010 willen we u op de hoogte
brengen van alles wat er dit jaar is gebeurd.
Kortom 2010 in vogelvlucht.
Het hele jaar door zijn er diverse bestuursvergaderingen geweest. Er was regelmatig en vaak
goed contact met de gemeente.

Januari
Alle leerlingen van de Ichthus, de Montessorischool, de
Octopus, de Phoenix en de Sluis, de vijf scholen in de
buurt van de Schellerdriehoek kregen een bolletjespakket: een potje met drie bolletjes die ze konden
laten groeien en bloeien, om ze later, uitgebloeid, in
de Schellerdriehoek te poten.

Februari
Het is gelukt! De Schellerdriehoek heeft de wijkbudgetverkiezingen gewonnen! Er zijn 1067 stemmen op
ons uitgebracht! We krijgen nu dus € 78.000 van het
wijkbudget voor extra’s in de Schellerdriehoek! Dank
aan iedereen die zich hiervoor heeft zo ingezet. En
dank aan iedereen die op ons gestemd heeft.

Maart
Archeologisch onderzoek: Er werden uiteindelijk
10 ‘putten’, sleuven gegraven. Dit leidde tot een
rapport dat bij het secretariaat ter inzage ligt. Naast
haardkuilen van rond 5500! voor Christus, waren er
sporen i.v.m. de spoorlijn die vóór 1900 door de
driehoek liep en zijn er 20 munten gevonden.

April
Bolletjesplantdag: Ruim 60 kids en wel net zoveel
volwassenen waren erbij. Er werd enthousiast gepoot
en gezaaid. Een beker limonade ging erin als koek.
Dit was het geslaagde begin van de activiteiten in de
Schellerdriehoek.

Mei
Overleg met de gemeente en we bezochten de
manifestatie SpelenderWijs, over de noodzaak van
speelnatuur.

Juni/juli
De beslisnota “Schellerdriehoek” is door de raad
vastgesteld: Het Basis-Ontwerp door de gemeenteraad
goedgekeurd. Er is € 150.000 beschikbaar voor de
eerste aanleg. Verder nam men de procedure omtrent
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het behoud van een authentiek landelijk stukje
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het behartigen van de belangen van de
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het ontwerp Bestemmingsplan en de uitvoeringsstrategie voor de tweede en tevens laatste fase aan.
De gemeente kwam met een Quickscan Flora en Fauna
Schellerdriehoek.

September
We gingen samen met Kenniscentrum Groen en
Handicap voor de Natuurprijs 2010. “Natuurlijk spelen
àlle kinderen samen in de Scheller3hoek!” was en is
onze leus. Dit moet gaan leiden tot een onderzoek. De
oplossingen kunnen we dan in de Schellerdriehoek
toepassen.

Oktober
Er was overleg met wethouder Dannenberg.
De raad neemt een nieuw bestemmingsplan voor de
driehoek aan.

November
De Natuurprijs ging aan onze neus voorbij. Wèl hebben
we nuttige contacten opgedaan op de landelijke
“Kennisdag voor Natuur” in Velp.
Er zijn foto’s gemaakt voor een gemeentelijke folder
over beginspraak.
In de begroting van de gemeente Zwolle voor 2011
komt de Schellerdriehoek niet voor. Ook een amendement van Groen Links haalt het niet.
Nu wachten we met spanning op:

2011
Wanneer gaat de eerste schop in de grond voor de
diepere sloten, de vlechtheggen en de hekken?
Wanneer gaat de Schellerdriehoek open?
2011 zal het ons leren. We plannen in januari een
ledenvergadering en hopen u daar te zien.

Contributie:
In 2010 is er nog geen contributie geïnd en het is al
bijna 2011. De contributie bedraagt € 7,50 per jaar.
Wilt u € 15,00 voor 15 januari 2011 overmaken op
94.87.86.558 t.n.v. H. ten Brinke, Schellerdriehoek,
o.v.v. uw naam + adres. Dit zouden we erg op prijs
stellen en het bespaart ons veel werk.

Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit
moment 145 huishoudens lid.
Méér leden = méér draagvlak in de buurt!
Lid worden? Bel de secretaris Ine Reinders: 4657590,
mail of kijk op www.schellerdriehoek.nl

