
 

Het is lang stil geweest rond de Scheller-

driehoek. Maar nu willen wij, het bestuur 

van Belangvereniging Schellerdriehoek, 

jullie op de hoogte brengen van de 

Hallo leden en buurtgenoten 

Verspreiding 
 Bent u (nog/al) lid? 

Groen Links/de Groenen en de Partij van de Arbeid 

dienden op 16 juni 2008 het amendement in:   

“De Scheller“De Scheller“De Scheller“De Schellerdriehoek blijft een groen gebied. Het krijgt driehoek blijft een groen gebied. Het krijgt driehoek blijft een groen gebied. Het krijgt driehoek blijft een groen gebied. Het krijgt 

echter een openbaar karakter en kan een andere echter een openbaar karakter en kan een andere echter een openbaar karakter en kan een andere echter een openbaar karakter en kan een andere 

invulling dan de huidige krijinvulling dan de huidige krijinvulling dan de huidige krijinvulling dan de huidige krijgen, bijvoorbeeld gen, bijvoorbeeld gen, bijvoorbeeld gen, bijvoorbeeld 

buurtweide of kinderspeelbuurtweide of kinderspeelbuurtweide of kinderspeelbuurtweide of kinderspeelgelegenheid. Er komt tevens gelegenheid. Er komt tevens gelegenheid. Er komt tevens gelegenheid. Er komt tevens 

een openbaar toegankelijk wandeleen openbaar toegankelijk wandeleen openbaar toegankelijk wandeleen openbaar toegankelijk wandel---- en fietspad door  en fietspad door  en fietspad door  en fietspad door 

het gebied“. het gebied“. het gebied“. het gebied“.     

Ook    de SP, Swollwacht en de VVD ondersteunden dit 

amendement, waardoor het met een meerderheid door 

de raad aangenomen werd.   

Er komt dus GEEN WONINGBOUW  

op de Schellerdriehoek en wèl een ontsluiting!! 

Op maandag 8 december 2008 hadden enkele 

bestuursleden en de voorzitter van de wijkenvereniging 

Zwolle Zuid een gesprek met de gemeente. Wij werden 

geïnformeerd over het feit dat het College nu de 

groene inrichtingsmogelijkheden van de Scheller-

driehoek wil gaan verkennen, met als doel te komen tot 

een plan dat kan rekenen op zoveel mogelijk draag-

vlak. Hierover moet de gemeenteraad uiteindelijk 

beslissen. 

Voor u en voor ons, verenigd in de Belangenvereniging 

Schellerdriehoek, is dit dus een uitgelezen kans om 

gezamenlijk te komen tot de meest ideale groene 

invulling van de Schellerdriehoek. 

Vriendelijke groet, 
Ine Reinders, secretariaat Belangenvereniging Schellerdriehoek 

Doelstelling: 

a: het behoud van een authentiek landelijk stukje 

Zwolle. (de Schellerdriehoek) 

b: het behartigen van de belangen van de 

omwonenden van de Schellerdriehoek 

laatste ontwikkelingen.  

In 1989 richtten de omwonenden van de Scheller-

driehoek de Belangenvereniging Schellerdriehoek op, 

dit om met elkaar weerwoord te geven op de plannen 

van de gemeente. Door goed onderling overleg 

konden wij ‘ons buurtstandpunt’ naar buiten brengen 
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De Schellerdriehoek 
blijft GROEN!! 

 

Deze nieuwsbrief wordt bezorgd bij veel mensen 

‘rond’ de Schellerdriehoek, met name, ook bij die 

mensen die elf jaar terug mee hebben gedaan aan 

het buurtonderzoek:  

“Schellerdriehoek, houd ‘m groen“.“Schellerdriehoek, houd ‘m groen“.“Schellerdriehoek, houd ‘m groen“.“Schellerdriehoek, houd ‘m groen“.  

Bijna 85% van de respondenten zei toen:  

”Het is belangrijk voor mij en de kinderen in de buurt 

dat de Schellerdriehoek als buurtweide wordt Lid worden!  ? 
 Bent u (nog/al) lid?

 

Wat vooraf ging: 

Wat gaat komen: 
Volgende week krijgt u informatie over de Scheller-

driehoek van de gemeente thuisgestuurd. Inmiddels 

hebben wij, (bestuur Schellerdriehoek en wijkenvereni-

ging Zwolle Zuid) op 20 januari 2009 een afspraak bij 

de gemeente om het plan van aanpak te bespreken.  

Wilt u ook meedenken, meewerken of meehelpen 

aan de groene invulling van de Schellerdriehoek, 

wordt dan NU lid!  

Naam: ..................................................................  

Adres:...................................................................  

Postcode:..............................................................  

e-mail: .................................................................  

wil graag lid worden van Belangenvereniging 

Schellerdriehoek. Contributie € 7,50 voor 2009. 

Mailt u dit naar Schellerdriehoek@gmail.com  

of geef het af bij Grenslaan 22, Arjen Stam  

of Oude Deventerstraatweg 20, Ine Reinders 


