VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE
Nieuwsbrief september 2016 – Uitnodiging Ledenvergadering
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2 november a.s.
De algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 2 november a.s. in “De Kantine” (Hanzeplein 11
– 27, 8017 JD Zwolle). We starten om 19.30 uur en willen de vergadering uiterlijk om 21.00 uur sluiten. Na afloop is er de gelegenheid samen iets te drinken, waarbij de vereniging het eerste drankje
voor haar rekening neemt.
U wordt van harte uitgenodigd de Ledenvergadering bij te wonen. Onderstaand de agenda voor de
vergadering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en notulen vorige vergadering (22 april 2015)
Korte terugblik afgelopen jaar
Samenstelling bestuur en vervulling vacatures
Goedkeuring jaarrekening 2015 (incl. verslag kascommissie) en begroting 2017
Presentatie Reboot Hanzeland
Wat verwacht u van de VBH?
Rondvraag

Heeft u woensdag 2 november al genoteerd in de agenda? Wij rekenen op uw komst, per slot van
rekening houden we de ledenvergadering voor u!

Vacatures in het bestuur
Vacature penningmeester
Henk Lukkezen, onze penningmeester, heeft aangegeven zijn functie met ingang van het nieuwe jaar
neer te leggen. Het lukt Henk niet zijn huidige baan met het penningmeesterschap van de vereniging
te combineren. Dit is uiteraard jammer want buiten de bijdrage in het bestuur raken we hiermee ook
veel kennis van de vereniging kwijt. Henk is al meer dan 7 jaar actief in de vereniging. Gelukkig blijft
Henk de vereniging een warm hart toedragen en kunnen we hem altijd even bellen bij eventuele
vragen.
Vacature algemeen bestuurslid
Ook Willemien van Haeringen heeft aangegeven haar functie als algemeen bestuurslid met ingang
van 2017 neer te leggen. Naast diverse klussen is zij de afgelopen 2 jaar actief bezig geweest met het
leggen/onderhouden van contacten binnen de wijk. Zo heeft zij b.v. een actieve rol gespeeld bij het
project Groene Veer, onze zusterbuurtvereniging De Veerallee en bij het onderzoek naar eventuele
buurthulp.
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We zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester en een algemeen bestuurslid. Heeft u belangstelling en wilt u zich inzetten voor de wijk Hanzeland, neem dan even contact op met Willem Kruijer
(vbhbestuur@gmail.com).

Moestuinen
De VBH heeft 12 moestuintjes van elk ca. 50 m2 aan de Oostzeelaan in Hanzeland. Voorwaarde voor
het gebruik van een moestuintje is dat men lid is van de VBH. Aan het gebruik van de tuintjes zijn
geen kosten verbonden.

De afgelopen maanden hebben een paar moestuiniers aangegeven onvoldoende tijd te kunnen vrijmaken om de moestuin te onderhouden dan wel dat het lidmaatschap is opgezegd en daarmee het
gebruik van de tuin is komen te vervallen. Inmiddels hebben alle tuintjes weer een enthousiaste
moestuinier.

Inning contributie
Helaas is de inning van de contributie via automatische incasso niet meer mogelijk. Het contract wat
wij hadden met de ABN Amro bank is niet op tijd verlengd en de bank heeft aangegeven geen nieuw
incasso contract te willen afsluiten. Overstappen naar een andere bank was geen optie, dit zou te
lang duren en ook hier zijn hoge kosten aan verbonden.
De leden die de contributie 2016 nog niet hebben betaald hebben inmiddels een e-mail/brief ontvangen met het verzoek de contributie 2016 voor 1 oktober a.s. over te maken.

Nieuwe website
De VBH website was aan een technische update toe. Carry, onze webmaster heeft dit inmiddels uitgevoerd en nu is het aan het bestuur om de inhoud van de website aan te passen, te vernieuwen en
aan te vullen. We verwachten dit werk voor het einde van het jaar afgerond te hebben.
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Naast de website blijven we ook onze Facebook pagina gebruiken voor de communicatie met de leden. Heeft u als lid iets te melden dat voor de wijk interessant is, schroom dat niet om dat op onze
Facebook pagina te zetten, want die is er niet alleen voor het bestuur. Volgt u de VBH nog niet op
Facebook, neem dan eens een kijkje en laat weten wat u daar van vindt.

Spoorzone
B&W van Zwolle hebben op 9 februari 2016 ingestemd met het programma van eisen voor de busverbinding Spoorzone. Het nieuwe busstation aan de zuidzijde van station Zwolle wordt één lang
eilandperron met rondom 23 haltes voor de stads- en streekbussen in de vorm van zaagtanden. Reizigers kunnen het busstation bereiken via de spoortunnel. De plannen zijn op 6 juli tijdens een inloopbijeenkomst in De Groene Welle gepresenteerd. Vele bewoners van Hanzeland waaronder het
VBH bestuur waren daarbij aanwezig. Volgens plan wordt het busstation in 2018 in gebruik genomen.

Ontwikkelingen Hanzeland
Sinds begin van de zomer is het Lübeckplein verrijkt met een groenpaviljoen. Dit is een idee van kunstenaar Merijn Vrij en Jos van Leussen (de Zwolse Stadslanderijen) met de bedoeling meer levendigheid te brengen op het Lübeckplein.
Sinds 4 augustus heeft de Hanzelaan een gaybra pad. De gemeente Zwolle wil met de regenboog, het
symbool van de homo-gemeenschap, laten zien dat het homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders accepteert. Pas opbij het oversteken, het gaybra pad is geen officieel zebra pad!
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Woningbouw in Hanzeland
De gemeente Zwolle heeft het terrein van het voormalige Hanzebad aangewezen als één van de locaties waar (huur)woningen gebouwd gaan worden. De verwachting is dat de plannen daarvoor in de
loop van 2017 bekend worden. We houden u op de hoogte.
Op 13 september is bij de gemeente vergunning aangevraagd voor wijziging van de bestemming van
het pand Noordzeelaan 30-38 van kantoorgebouwen naar woongebouwen. De aanvraag is in zijn
geheel te lezen op de facebook pagina van de VBH. Het is nog niet duidelijk wie deze aanvraag heeft
gedaan en voor welk type bewoning het gebouw geschikt gemaakt gaat worden.

Contacten met bedrijven in de wijk
Als wijkvereniging proberen wij contact te leggen met nieuwe bedrijven die zich vestigen in Hanzeland. Zo hebben wij bijvoorbeeld Dinoland benaderd om onze wijkvereniging te introduceren.
Wellicht dat we wederzijds iets voor elkaar kunnen betekenen? We hebben hen gevraagd of zij belangstelling hadden om een korte presentatie te geven op de Algemene Ledenvergadering maar zij
hebben hier geen gehoor aan gegeven.
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Daarnaast worden we regelmatig benaderd door bedrijven die via onze wijkvereniging meer bekendheid willen geven aan hun diensten of producten. Dit is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
Commerciële instanties en bedrijven kunnen een advertentie plaatsen op onze website voor € 50,00
per jaar. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om een bericht op onze facebook pagina te plaatsen
voor € 25,00 (2 keer per jaar).

Project Groene Veer
Bijna een jaar geleden hebben wij bericht over het project Groene Veer, het terrein langs de spoorlijn. Een groep vrijwilligers uit de Veerallee samen met een paar bewoners van Hanzeland en Landschap Overijssel zijn bezig geweest de grond te ontginnen en struiken en bloemen te planten. We
waren benieuwd wat dat in het voorjaar zou opleveren. Het ontwerp was prachtig, het resultaat
helaas minder.
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