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Hallo leden en buurtgenoten,
Rond 20 januari 2010 vallen er in ieder huishouden in
Zwolle-Zuid West een brief met twee stembiljetten in
de bus voor de verkiezingen voor het wijkbudget.
De gemeente heeft € 174.000 beschikbaar gesteld voor
wensen van mensen in de wijken van Zwolle-Zuid West.
Voor kleine projecten is € 54.000 beschikbaar, voor
grote projecten € 120.000. De Schellerdriehoek is een
van de 10 grote projecten. Wij hebben € 78.000
gevraagd.

Help ons de verkiezing voor het
wijkbudget te winnen!

Doelstelling:
a:

het behoud van een authentiek landelijk stukje

b:

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

Om de aandacht hierop te vestigen, geven we aan alle
kinderen van de scholen in de buurt een potje en bolletjes: sneeuwklokjes, krokussen en blauwe druifjes.
De kinderen kunnen de bolletjes poten en de plantjes
op zien groeien. In het voorjaar gaan we met al die
kinderen de uitgebloeide bolletjes planten in de
Schellerdriehoek. Zo heeft iedereen er 3-dubbel plezier
van. Nu, in de vensterbank, later met planten en zelfs
jaren later als herinnering aan het planten, in ons park:
de Schellerdriehoek.

Ode aan de Schellerdriehoek:
Blij met de Scheller3hoek!

Wij moeten zorgen voor de meeste stemmen. Tot 10
februari kunt u stemmen! Door te stemmen kunnen we,
als we winnen, de Schellerdriehoek snel mooier maken!

spelen, avontuur
in geuren en kleuren
samen genieten

Wat gaan we doen met het geld van het wijkbudget?
Allereerst willen we de Driehoek toegankelijk maken
voor iedereen. Mooie toegangshekken bij de ingangen:
'kissing gates'; alleen brommers worden geweerd. Maar
we willen ook dat kinderen er straks heerlijk kunnen
spelen, op de Schellerspeelbulte, op de waterspeelplaats en noem maar op. En natuurlijk komen er ook
bomen! Knotwilgen, een struinbos van wilgentenen en
een boomgaard met hoogstamfruitbomen.
De plukweide gaat kleur geven aan de Driehoek.
Omdat dit alles van en voor ons allemaal is, gaan we u
er zeker bij betrekken!

De Scheller3hoek: nu nog een goed bewaard geheim
tussen Grenslaan, Oude Deventerstraatweg en
Zwarteweg.
Bijna klaar om ontdekt te worden.
Door jou! En wie maar wil!
Je rent, springt... of wandelt gewoon, rustig,
je blijft eens staan.
Buggy, rolstoel: geen probleem.
Je bent buiten.
Je ruikt, kijkt je ogen uit; kleuren, veel groen; fris.
Fruit in de herfst. Maar ook avontuur!
De Schellerspeelbulte, plassen, greppels, poelen: water!
Een omgevallen boom,
een hangbrug... 'Ga ik het halen?'
Rondstruinen door een woud van wilgentenen.
Rood-oranje-geel in de winter, soms wit.
De lente: een zee van bloemen.
Je mag ze plukken. Of laat ze nog even staan.
Vlinders, bijen: Zomer!
Eindeloos spelen op het grote veld.
Even zitten onder de oude linde.
Bijpraten, samen genieten.
Kijken naar de ondergaande zon.
Nog even …

Hoe kunnen we de Hoofdprijs winnen?
Door te stemmen natuurlijk. En door zoveel mogelijk
anderen in Zwolle-Zuid West te vragen om ook op de
Schellerdriehoek te stemmen. De leden, die ons hun
mailadres hebben gegeven, ontvangen ook een mail,
die ze gemakkelijk kunnen doorsturen om nog meer
stemmen te winnen! Iedere extra stem verhoogt de
kans dat we winnen. Om het u gemakkelijk te maken er staan maar 3 stembussen in de hele wijk- , zullen de
stembiljetten bij u worden opgehaald.
Zijn er nu al, los van de verkiezingen, meer
activiteiten nu de Schellerdriehoek openbaar wordt?
Ja, hoor. We willen dat de scholen straks gebruik gaan
maken van de Schellerdriehoek, bijvoorbeeld, om
natuur te ontdekken of andere activiteiten te
ondernemen.

Stem op: de Schellerdriehoek,
De Veelzijdige Driehoek!
Meer weten? www.schellerdriehoek.nl of
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