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Hallo leden,
Op 18 juni 2009 ontving u een brief van de gemeente
over een vervolg van het ontwerpatelier van 16 mei op
29 juni. Misschien hebt u ook de Peperbus van 18 juni
gelezen. In de Wijzer heeft een heel stuk over Schellerdriehoek Groen gestaan.

Ledenvergadering:
Wat is er in onze laatste algemene vergadering van
11 mei en daarna gebeurd? Er zijn twee nieuwe
bestuursleden gekozen: Marnix van Daal (ODSW 16) en
Wouter Iedema (Grenslaan 41). We zijn blij met deze
versterking!
Verder zijn er in deze vergadering veel onderwerpen
aan de orde gekomen: Dankzij de meedenkersbijeenkomsten op 30 maart, 9 en 20 april kwamen we
tot de volgende speerpunten:
• Hoogwaardige duurzame invulling, 'onaantastbaar'
voor de toekomst
• Voorkeuren aanwonenden mbt privacy en veiligheid
• Benoemen van thema’s
• Invullen thema’s vanuit enquête-uitslag
• Zoeken naar Grootste Gemene Deler
U vindt de uitgewerkte presentatie terug op de website. De vergadering ging hiermee akkoord.

16 mei 2009: ontwerpatelier
De gemeente had vijf thema’s, waar iedereen ideeën
kon geven. Onze vereniging had een eigen 'tafel' waar
wij, aan alle aanwezigen waaronder de wethouders
Kenkhuis en Knol, ons gezamenlijk idee presenteerden:

“De Schellerdriehoek, als toonkamer van
het IJssellandschap”,
met als speerpunten: Gebruik, Beleven en Ontdekken
voor jong en oud, en, Duurzaamheid door het tonen
van landschapselementen langs de IJssel. We denken
o.a. aan heggen, hoogstamboomgaarden, wilgentenen,
knotwilgen, dijkflora en uiterwaarden, belevingspaden,
natuurroutes, doolhof of werken met natuurproducten
en informatie om iedereen op pad te sturen om deze
natuur écht langs de IJssel te gaan beleven. Ook kan de
Schellerdriehoek een rustpunt, binnen ons drukke
bestaan zijn, waar je bewust en onbewust veel
facetten van de natuur ervaart.
Wandelen, zitten, kijken, ontmoeten.

Doelstelling:
a:

het behoud van een authentiek landelijk stukje

b:

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

Op de website staan de uitkomsten van alle thema’s
onder het kopje: Ontwerpatelier. Ook de Wijzer uit de
Peperbus en ander informatie vindt u daar.

Vervolg
Hierna hebben we drie bestuursvergaderingen gehad
om uw opdrachten uit te werken en om de gesprekken
met de gemeente voor te bereiden.

Gemeenteoverleg op 12, 18,19 juni
De gemeente heeft aangegeven hoe ze de ideeën, die
tot nu toe bijeen zijn gebracht, wil vertalen in
verschillende ontwerpen. Ook is gesproken over de
planning.
Het gaat in eerste instantie om Sferen in de
Schellerdriehoek.
Er zijn drie denkrichtingen ontstaan, waarin concrete
functies later een plaats krijgen:
Boerenerf, Agrarisch landschap en IJssellandschap
Deze denkrichtingen moeten nog getoetst worden aan
alle uitkomsten van de gehouden enquêtes en het
ontwerpatelier, op ondermeer het gebied van
ontsluiting en toegankelijkheid, voorzieningen en
gebruikers, en privacy en veiligheid.
Op 29 juni vindt de presentatie van deze denkrichtingen plaats. Het is de bedoeling die avond met
elkaar in gesprek te gaan om de belangrijkste
wensbeelden helder te krijgen.

U komt toch ook op 29 juni,
om19.30 uur, in de Schellerhoeve.
Uw keuze telt!!
Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit
moment 133 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

Nieuwe foto’s op de website: Uit de oude doos van
Henk Zomerdijk, familie Huyskamp en het archief van
de Schellerdriehoek. Stuurt u uw leuke foto’s van de
Schellerdriehoek naar het secretariaat? Graag!

