
 

Hallo leden en buurtgenoten, 
 
In december meldden we u:  
De Schellerdriehoek blijft GROEN!! 
Nu gaat het om het vervolg:  
Het openbaar karakter én de invulling.  

Onze vereniging bestaat 20 jaar!! 

Op 23 februari 1989 richtten de omwonenden van de 
Schellerdriehoek onze belangenvereniging op. Dit 
kwam omdat de gemeente bouwplannen had die wij 
écht niet zagen zitten. 

1994  

Er werd besloten dat een deel van de Schellerdriehoek 
groen zou blijven in de vorm van jeugdtuinen en de 
rest zou toch bebouwd gaan worden omdat, vóórdat 
men aan Stadshagen kon beginnen, er nog veel nieuw-
bouwwoningen in Zwolle nodig waren.  

1997 / 1998 

Omdat de bouw in Stadshagen inmiddels gestart was, 
was bebouwing van de Schellerdriehoek niet meer 
nodig. Als vereniging hebben we toen een onderzoek in 
de buurt gedaan en van daaruit een, door de hele buurt 
gedragen, plan gemaakt.   
Het plan hield in: géén woningbouw, maar een 
buurtweide, die door de buurt gerund zou worden.  
Ons plan is aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad 
besloot om géén woningen in de Schellerdriehoek te 
bouwen. De Buurtweide werd echter afgestemd. Men 
had weinig vertrouwen in een duurzaam buurtbeheer 
en ons plan zou te duur worden.  
De bestemming bleef agrarisch. Sindsdien bleef de 
Schellerdriehoek stil liggen, groen, met af en toe een 
gans, meeuw, koe, pony of schaap. 

2008 

Met het Structuurplan Zwolle 2020 kwam eventuele 
woningbouw in de Schellerdriehoek toch weer dichtbij.  
Gelukkig besloot de gemeenteraad, na een amen-
dement (16 juni 2008)van Groen Links/de Groenen en 
de Partij van de Arbeid het volgende:   

“De Schellerdriehoek blijft een groen gebied. Het 
krijgt echter een openbaar karakter en kan een 
andere invulling dan de huidige krijgen, bijvoorbeeld 
buurtweide of kinderspeelgelegenheid. Er komt 
tevens een openbaar toegankelijk wandel- en 
fietspad door het gebied“.   

2009  

Vanuit bovenstaande opdracht krijgen wij, als 
omwonenden verenigd in Belangenvereniging 
Schellerdriehoek, in samenwerking met Wijken-
vereniging Zwolle Zuid en de gemeente, de kans om tot 
een zo mooi mogelijke invulling van de Scheller-
driehoek te komen.  
We gaan samen voor: het mooiste stukje Zwolle!  

Hoe nu verder? 

We willen eerst weten hoe de leden denken over een 
openbaar karakter en een groene invulling.  
Daarom, bijgaand, een vragenlijst  om uw mening te 
peilen. Vul de vragenlijst in want:  

UW mening telt! 
Die meningen bundelen wij om ze met onze leden te 
bespreken. Bent u nog geen lid, geef u dan op bij het 
secretariaat. 

Wij nodigen u, als lid, nu al uit voor  
de vergadering van woensdag 11 maart 2009  

om 20.00 uur in de Bierton. 

Nieuwtje: 

De Schellerdriehoek heeft een website!!  
 www.schellerdriehoek.nl  
Hier vindt u meer achtergrondinformatie over de 
Schellerdriehoek en ook de laatste nieuwsbrieven.  
Natuurlijk kunt u zich via de website opgeven als lid! 
 
We zijn benieuwd naar uw mening.  
Graag tot ziens op de ledenvergadering. Leden krijgen 
binnenkort een uitnodiging en een agenda.  
Vriendelijke groet, 
 
Ine Reinders,  
Secretariaat 
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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 

Aan de bewoners van dit huis 


