VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

Nieuwsbrief december 2017
Nog even en het jaar is weer voorbij. Een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en u
te informeren over het laatste nieuws.

Terugblik Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering 2017 is gehouden op 31 oktober jl. bij Gusta’s Brasserie
& Café op het Lubeckplein. Het verslag van die
bijeenkomst heeft u eerder al ontvangen. De
opkomst was aanzienlijk beter dan voorgaande jaren. Na afloop was er een gezellige borrel
en ruimschoots gelegenheid om kennis te
maken en van gedachten te wisselen met medebewoners van Hanzeland.

Voor 2018 is de VBH in overleg met de gemeente Zwolle om een thema bijeenkomst te
organiseren over het vergroenen en verduurzamen van onze leef- en woonomgeving in
Hanzeland. Er lopen momenteel een paar
initiatieven op dat gebied. Het lijkt het bestuur
goed te kijken wat we van elkaar kunnen leren
door het uitwisselen van ervaringen.

Recente ontwikkelingen spoorzone en Lubeckplein
In het verslag van de ALV heeft u al kunnen lezen over de ontwikkelingen tot en met oktober.
Een korte update van de ontwikkelingen sindsdien:
 Tijdens het drukbezochte spoorcafé op 13 november is door architectenbureau de Zwarte
Hond de visie op Hanzeland gepresenteerd. Dat gebeurde in RAWspace, het atelier van kunstenaar Ronald Westerhuis aan de Willemsvaart.
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De aanleg van de busbrug die de Willemskade zal verbinden met het nieuwe busstation aan
de Hanzelaan is nu in volle gang. De oprit aan de kant van de Willemskade krijgt al duidelijk
vorm.
Op maandag 4 december is door gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Ed Anker het
startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe Zwolse busstation aan de Hanzelaan. De
bouw neemt in totaal ruim een jaar in beslag. Naar verwachting zal het nieuwe station en de
eveneens in aanbouw zijnde busbrug begin 2019 in gebruik worden genomen.
In het kader van de transformatie van het Lübeckplein tot het kloppende hart van Hanzeland
hebben we eind september tijdens het Oktoberfest het resultaat van de eerste sprint met elkaar gevierd: de start van het vergroenen van het plein. De volgende sprint zou het aantrekkelijker maken van ‘het zwarte gat’, de voormalige ingang tot de spoortunnel op het Lübeckplein worden. Echter, de verhuurder van het pand is in gesprek met een eventuele huurder
voor deze ruimte, waardoor de plannen voor het zwarte gat (voorlopig) op hold zijn gezet.
Ondertussen wordt door het projectteam – waarin ook de VBH participeert – aan alternatieve plannen voor het Lübeckplein gewerkt. Het streven is om die tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari a.s. bekend te maken.

Woningbouw in Hanzeland
Momenteel telt Hanzeland 522 woningen. In de nabije toekomst zal dit aantal aanzienlijk toenemen.
De ombouw van drie kantoorpanden aan de Noordzeelaan tot huurwoningen is in volle gang en begint al duidelijk vorm te krijgen.

De plannen voor woningbouw op de Hanzebad zijn vertraagd. De gemeente heeft een drietal scenario’s getoond in verschillende sessies met bewoners en tijdens het Spoorcafé en daarbij om reacties
gevraagd. Dit wordt nu uitgewerkt en de gemeente verwacht in de tweede helft van januari één scenario te presenteren wat opnieuw met bewoners zal worden besproken. Gelet op de benodigde procedures zal waarschijnlijk niet voor 2019 met de bouw worden begonnen.

Moestuinen in Hanzeland
De belangstelling voor dit project blijft groot en deze
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zomer is er door de moestuiniers opnieuw goed geoogst. Per 1 januari komt er een tuintje vrij. Hebt
u belangstelling, laat het ons weten.

Nieuwjaarsbijeenkomst VBH
Het is gebruikelijk dat de VBH in januari een nieuwjaarsbijeenkomst houdt. Omdat het projectteam
wat zich bezighoudt met de transformatie van het Lübeckplein op 9 januari in BrainZ een nieuwjaarsbijeenkomst organiseert, heeft VBH bestuur besloten in 2018 zelf geen nieuwjaarsbijeenkomst te
houden. Overigens ondersteunt en participeert de VBH in de organisatie van deze bijeenkomst. Als
vervanging voor de nieuwjaarsbijeenkomst zullen we later dit jaar met een voorstel komen voor een
alternatieve bijeenkomst voor de leden, bijvoorbeeld een lenteborrel of vakantieborrel.

Nieuwjaarsbijeenkomst Lübeckplein
Dit jaar zijn er met energie en betrokkenheid van veel mensen mooie stappen gezet om het Lübeckplein te ver-vetten, verbinden, vergroenen en verzachten. Tijdens de Haringparty en het Oktoberfest
heb je kunnen ervaren hoe gezellig het op het plein kan zijn. Hoe leuk het is om buurtbewoners, collega’s, studenten en ondernemers uit de buurt te ontmoeten. En hoeveel ideeën er zijn voor deze
plek. In 2018 gaan we verder op de ingeslagen weg om van het Lübeckplein het kloppende hart van
Hanzeland te maken. En daar beginnen we mee tijdens de nieuwjaarsborrel op 9 januari bij BrainZ.
Kom je ook?
De nieuwjaarsborrel is een informele bijeenkomst. Elkaar ontmoeten en samenzijn staan centraal.
Wel praten we je even bij over de wensen en ideeën die tijdens het Oktoberfest verzameld zijn over
het onderste deel van het Schellepoortgebouw. Het deel dat vroeger toegang gaf tot de reizigerstunnel. Hoewel je er misschien niet veel van ziet of over hoort, is een aantal mensen hier achter de
schermen druk mee aan het werk. Welke wensen en ideeën zijn haalbaar? Hoe kunnen ze vorm krijgen? Tijdens de nieuwjaarsborrel hoor je hier meer over en heffen we graag samen met jou het glas
op een mooi vervolg in 2018.
Wanneer: dinsdag 9 januari 2018
Hoe laat: van 16.30 - 18.30 uur
Waar: BrainZ, Lübeckplein 68

Bij een nieuwjaarsborrel horen zaken als bubbels en oliebollen. Daar zorgen wij voor. Zorg jij voor de
gezelligheid? Neem gerust je buren, collega’s, partner, vriend of vriendin mee. Graag tot 9 januari!
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Kerstgroet
Wij danken u voor uw betrokkenheid bij de wijk
en rekenen ook in 2018 op u, net zoals u op ons
kunt rekenen!
Zijn er zaken van wijkbelang, laat het ons weten;
samen kunnen we proberen ideeën en
problemen aan te pakken en op te lossen.
Het bestuur wenst alle leden en hun dierbaren
fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!
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