VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE
Nieuwsbrief april 2015
De laatste Nieuwsbrief die we hebben uitgebracht, eind vorig jaar, heeft ons 6 nieuwe leden opgeleverd. Een mooi resultaat. Nieuwe leden, hartelijk welkom bij onze vereniging.
Tijd voor nieuws!

Facebook
Om onze vereniging meer bekendheid te geven maar ook om interactie te
krijgen is de facebook pagina opnieuw geactiveerd. Vindt u ons leuk?

Nieuwjaarsborrel
Op 6 januari jl. hadden we de Nieuwjaarsborrel in Grand Café Lübeck. Een grote opkomst en gezellig.
Spontaan werd geopperd een zomerborrel te organiseren! Leuk, we kijken er naar uit.

Inrichting Lübeckplein
Er zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij ook de VBH inspraak had. We hebben diverse
ideeën en initiatieven naar voren kunnen brengen. Of deze ideeën worden gerealiseerd is afhankelijk
van de beschikbare middelen. Kortgeleden hebben we uit wel ingelichte bronnen vernomen dat er
een ‘potje’ is gevonden en dat hierover binnenkort mededelingen worden gedaan. We zijn benieuwd
en houden de ontwikkelingen in de gaten.

Pinautomaat Lübeckplein
De Ondernemingsvereniging is gevraagd om dit verder op te pakken. Zij zijn momenteel in gesprek
met de Rabo bank om te proberen een pinautomaat te krijgen op het Lübeckplein. Hopelijk gaat dit
lukken. We houden u op de hoogte.
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Wijkdialoog
De wijkdialoog met de Gemeente op 10 februari jl. is goed bezocht. Ook onze wijkvereniging was
vertegenwoordigd. Het was een informatieve bijeenkomst waarbij de verschillende partijen hun belangen konden behartigen.
Het is ons in ieder geval duidelijk geworden dat de Gemeente taken moet afstoten en de burger
hierbij nodig heeft.
Het is goed om als wijkvereniging deze ontwikkelingen kritisch te volgen en waar mogelijk invloed uit
te oefenen!
Meer informatie hierover zullen wij presenteren tijdens de komende Algemene Ledenvergadering.

Woningbouw op de plaats van Hanzebad
De Gemeente heeft besloten om het complex, dat in totaal 4000 vierkante meter beslaat, te bestemmen voor (sociale) woningbouw. Om nieuwbouw te versnellen is een begin gemaakt met het
'schoon' opleveren van het terrein. De sloop van het Hanzebad is inmiddels bijna afgerond. De VBH
volgt de ontwikkelingen op de voet.

Moestuinen in Hanzeland
Alle moestuinen aan de Oostzeelaan zijn verhuurd ( we hebben zelfs een wachtlijst) en het contract
tussen de Gemeente en de VBH is getekend . De tuinders hebben een commissie gevormd om allerlei
praktische zaken te regelen en zijn inmiddels druk bezig de moestuinen in te richten. Ze zullen hier
meer over vertellen tijdens de ALV.

Buurthulp/ Hanzehulp/ Samen spullen en diensten delen?
Heb je spullen in huis, garage of op zolder staan die nieuw zijn aangeschaft maar slechts 1 of 2 keer
per jaar gebruikt worden?
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Heb je incidenteel een hogedrukspuit, houtboor of fietsendrager nodig maar wil je dit niet zelf aanschaffen?
De een heeft verstand van het invullen van belastingpapieren of computers. De ander is gespecialiseerd in tuinieren of is goed in taarten bakken, een sollicitatiebrief schrijven of een auto opknappen.
Waarom zouden we deze spullen of diensten niet met elkaar delen? Er zijn inmiddels veel buurtinitiatieven opgestart waarbij bewoners onderling diensten of goederen ruilen. Het meest bekende systeem is LETS (L.E.T.S. staat voor Local Exchange Trading System. Een lokaal ruilhandelsysteem met
een eigen valuta, zonder rente of inflatie).
Er is al een LETS in Zwolle actief (http://www.letszwolle.nl/).
Is er behoefte om een dergelijk project op te starten in onze wijkvereniging, in een kleiner verband
en misschien onder andere voorwaarden? Of willen we een andere manier van buurthulp / hanzehulp? Dit punt willen bespreken tijdens de Algemene Ledenvergadering. We horen graag van jullie of
hier belangstelling voor is en zo ja, in welke vorm.

Project Groene Veer
Onderstaande informatie hebben wij ontvangen van de projectgroep. De VBH staat positief tegenover dit project en wil dit graag promoten. Wij vervullen verder geen actieve rol in het project.
´Het Groene Veer´ is een bewonersinitiatief voor de tijdelijke inrichting en ingebruikname van een
park/tuin op een voormalige saneringslocatie in eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. `Het
Groene Veer` wordt een kleurrijke brug tussen Hanzeland en Veerallee. De naam verwijst met een
knipoog naar het voormalige veer dat bewoners van de Veerallee naar de overkant van de Willemsvaart (nu Hanzeland) bracht.
Het gaat om een braakliggend NS-terrein van 7000 m2 tussen het spoor en de gebouwen van Tactus
aan de Oostzeelaan. Het terrein mag tijdelijk worden ingericht en in gebruik worden genomen als
park/tuin. Hiervoor is een beheersovereenkomst opgesteld tussen NS (eigenaar) en Landschap Overijssel. De gebruikers van het park/tuin zijn bewoners uit Veerallee en Hanzeland en vrijwilligers van
het Landschap Overijssel.
De insteek is park/tuin voor wijkbewoners met een ontmoetingsplek, een natuurspeelplekje waar
kinderen letterlijk kunnen aanmodderen. en een pauzerondje plekje voor kantoorwerkers. Ook een
mooie tussenstop van en naar het Engelse Werk.
Er is plaats voor een pluktuin, een ‘wilde zandbak’, een natuurspeelplek, een vlinderstruiken-allee. De
locatie leent zich bij uitstek voor leuke al dan niet gezamenlijke activiteiten van de deelnemers en/of
wijkvereniging Veerallee en bewonersvereniging Hanzeland.
De start van het project was op 14 maart jl. (zie onderstaande foto)
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Looproute station naar Windesheim en Greijdanus
De route van het station naar Hogeschool Windesheim en het Greijdanus College is al jarenlang onderwerp van gesprek tussen de scholen, de bewoners en de gemeente. De looproute voor studenten
en leerlingen is op piekmomenten niet toegesneden op het aantal bewegingen. Er is veel onderzoek
verricht om hiervoor een oplossing te vinden. Een structurele aanpassing in de vorm van een loopbrug over de IJsselallee is duur en dan is het nog maar de vraag of het werkt.
De gemeente en Windesheim hebben Hanzelab gevraagd met vertegenwoordigers van de betrokken
organisaties (Hogeschool Windesheim, Greijdanus College, Eigenarenvereniging Schellerheem, Vereniging Bewoners Hanzeland) een sessie te houden waarin wordt verkend welke acties nodig zijn om
de piek te verzachten en de ervaren overlast te beheersen.
Deze sessie heeft 1 april jl. plaatsgevonden en de VBH was hierbij aanwezig.
Tijdens deze sessie zijn na een uitgebreide brainstorming drie ideeën verder uitgewerkt:
Spreiding van de stroom studenten over alternatieve routes tussen station en Windesheim. Het
creëren van een aantrekkelijke, alternatieve route langs het spoor met een nieuwe toegang tot
Windesheim aan ‘de achterkant’ lijkt het meest kansrijk. De route is iets langer maar mijdt alle
conflictpunten en bottlenecks
Vermindering van de piekmomenten door het verlengen van de verblijfsduur op de route van
station naar Windesheim door onder meer het geven van colleges door Windesheim docenten
en gastsprekers in te ontwikkelen accommodatie in leegstaande (kantoor)panden in Hanzeland,
bieden van fitness accommodatie, internet café, koffiehoek etc. in Hanzeland / Lübeckplein
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Trachten begrip te kweken tussen studenten en bewoners van Hanzeland en Schelle door het
aangaan van een dialoog.
Gemeente en Windesheim hebben aan het einde van de sessie laten weten dat ze aangenaam verrast zijn door de aangedragen suggesties en zullen die intern bespreken. Hopelijk leidt dit ook tot
concrete stappen.

Uitnodiging Jaarvergadering VBH op 22 april a.s.
Hierbij nodigt het bestuur u allen uit voor de jaarvergadering van VBH
Datum :
22 april a.s.
Tijd
:
20.00 uur
Locatie :
De Kantine Zwolle, Hanzeplein 11-27, 8017 JD Zwolle
Agenda: (Henk aanleveren)
Concept:
1.
Opening
2.
Terugblik afgelopen jaar
3.
Financieel jaarverslag
4.
Begroting 2015
5.
Vaststelling kascommissie
6.
Samenstelling bestuur
7.
Wijkdialoog Gemeente
8.
Update moestuinen door Robert Bos
9.
Buurthulp/ Hanzehulp/ Samen spullen en diensten delen?
10.
Presentatie De Kantine
11.
Zomerborrel
12.
Rondvraag
We hopen op een grote opkomst. Onze wijk is volop in beweging, er gebeurt veel. Laat ons weten
wat jullie belangrijk vinden in de wijk en waar jullie invloed op willen hebben.

Hoe groter onze vereniging, hoe meer recht van spreken!
Vraag je buren, achterburen, vrienden en kennissen in de wijk om lid te worden.
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