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VOORWOORD

Dit Dorpsplan Zwolle is tot stand gekomen door
de enthousiaste inzet van een kleine 20 Zwollenaren. Twee procesbegeleiders van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK) hebben
deze groep begeleid.
Het resultaat mag er zijn! Een woord van dank is
hier dan ook zeker op zijn plaats.
De afgelopen anderhalf jaar is gewerkt aan dit
Dorpsplan. Verfrissende ideeën en realisme wisselden elkaar af bij het maken van het Dorpsplan waarin een leefbare toekomst voor Zwolle,
gelegen in het buitengebied van Groenlo, wordt
omschreven.

Het genereren van ideeën en maken van plannen
moet nu omgezet worden in het uitvoeren van
concrete acties, zodat de beschreven toekomst in
het Dorpsplan ook fysiek werkelijkheid wordt.
Ook hierbij is de inzet en medewerking van de
Zwollenaren weer van groot belang. Door samen
de schouders eronder te zetten, helpen we mee
de toekomst vorm te geven.
De St. Contactgroep Zwolle vertrouwt erop dat
dit gebeurt, want niet voor niks is het motto
van de Zwolse gemeenschap: “Met mekare, veur
mekare”!

De Leemputten
GROENLO



ZWOLLE (kern)
De Slinge

gebiedsafbakening Dorpsplan

2

		

INLEIDING

Voor u ligt het Dorpsplan Zwolle. Hierin ver- tactgroep de belangen behartigt. Ook het Dorpswoordt Zwolle haar eigen toekomstvisie voor de plan gaat over dit gebied.
komende tien jaar tot 2020. Dit gebeurt aan de Omdat Zwolle in het voormalige streekplan van
hand van een aantal thema’s, waarbij sociale, Gelderland niet als kleine kern erkend werd kan
ruimtelijke en economische aspecten aan bod het niet de naam Zwolle als woonplaatsnaam gekomen. De omschreven ontwikkelingsrichting bruiken. De woonplaatsnaam is Groenlo.
wordt breed gedragen door de inwoners van
Doelstelling
Zwolle.
Om dit Dorpsplan te realiseren is samenwerking Het belangrijkste doel van dit Dorpsplan is inzicht
met overheden en andere belanghebbende or- te geven wat volgens de inwoners moet gebeuganisaties nodig. Ook de inwoners helpen mee ren om Zwolle de komende tien jaar leefbaar
bij het realiseren van dit plan en leveren daar- te houden.
door zelf een bijdrage aan het leefbaar houden
Werkwijze
van Zwolle.
De St. Contactgroep Zwolle heeft een DorpsAanleiding
werkgroep samengesteld. Deze Dorpswerkgroep
Er is een Dorpsplan voor Zwolle-Holterhoek uit heeft, onder proces-begeleiding van de Ver2000 en een bijbehorende ruimtelijke visie uit eniging Kleine Kernen Gelderland, hard gewerkt
2002.
en dit Dorpsplan gerealiseerd. Alle inwoners,
Door de gemeentelijke herindeling per 1 janu- bedrijven en organisaties van Zwolle hebben
ari 2005 behoort Zwolle bij de Gemeente Oost mogen meebepalen wat belangrijk is voor de
Gelre. Voorheen was Zwolle onderdeel van Eiber- toekomst van hun omgeving. Ze hebben via
gen, nu gemeente Berkelland. Het buurtschap een startbijeenkomst op 19 februari 2008, teleHolterhoek blijft tot de gemeente Berkelland fonisch of schriftelijk hun inbreng kunnen doen.
horen. De statuten van Stichting Contactgroep
Zwolle–Holterhoek zijn na de gemeentelijke Leeswijzer
herindeling aangepast en de naam is gewijzigd In het volgende hoofdstuk wordt de geschienaar Stichting Contactgroep Zwolle.
denis van Zwolle beschreven. Daarna volgt het
Na de gemeentelijke herindeling is ook het gewenste toekomstperspectief voor Zwolle.
werkgebied van de Contactgroep Zwolle ge- Dit perspectief wordt geschetst aan de hand
wijzigd. De Holterhoek viel af en een deel van van een aantal thema’s. Zo concreet mogelijk
het voormalig gebied Lievelde, het deel dat de wordt aangegeven wat de wensen zijn en hoe
woonplaatsnaam Groenlo kreeg, behoort nu ook we dat willen bereiken. Tot slot volgt een hoofdtot het werkgebied van de Contactgroep. De stuk waarin de werkwijze tot realisatie van de
herindeling, gebiedswijziging en de behoefte wensen beschreven wordt .

aan een actueel plan hebben ertoe geleid dat de In de bijlage staan alle genoemde ideeën uit de
Contactgroep Zwolle het maken van een nieuw startbijeenkomst, die gehouden is bij aanvang
plan op haar agenda heeft gezet.
van het proces om te komen tot het Dorpsplan.
Gebiedsafbakening
Zwolle ligt in het noordoosten van de Achterhoekse gemeente Oost Gelre, ten oosten van het
stadje Groenlo.
Zwolle wordt door de gemeente Oost Gelre
aangemerkt als kleine kern. De gemeentegrens
ten oosten van Groenlo bepaalt voor een groot
gedeelte het gebied dat Zwolle genoemd wordt.
Ook een deel van het buitengebied van de voormalige gemeente Groenlo hoort tot dit gebied.
Binnen de aanduiding zoals hiernaast op de kaart
aangegeven, ligt het gebied waarvoor de Con-
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OVER ZWOLLE

Een stukje geschiedenis
Zwolle is ontstaan als een kleine agrarische gemeenschap, die zich in een strook langs de Slinge
ontwikkelde.
Het vochtige beekdal werd gebruikt als grasland
en op de hoge dekzandruggen vond akkerbouw
plaats en werden de boerderijen gebouwd. Daar
liggen ook de oude erven, waarvan de karakteristieke Hoeve ‘t Reirinck en ‘t Wissinck, een oude
katholieke schuilkerk, rijksmonument zijn.
Dankzij het keileem en de klei ontstond er een
baksteen- en pannenindustrie. Rond 1550 waren
er al acht veldovens. Ze werden voornamelijk gebruikt om stenen te bakken voor de stadsmuren
en verdedigingswerken van het stadje Groenlo.
In 1880 waren er vier steenbakkerijen, waarvan de Koerboom de grootste was. Twee andere
steenbakkerijen lagen aan de Dankbaarsdijk en
nabij de Steenbeek. De vierde was de ReijrinkTicheloven. De locaties waar men de leem uit de
grond haalde, hadden de toepasselijke namen
de Pannenkuilen en De Leemputten. De leem
uit de Leemputten werd eerst bij de Holterhoekse steenfabriek De Goede Hoop verwerkt,
later door de Groenlose steenfabriek F.O.W..
Voor het transport naar Groenlo werd in 1898
een smalspoor aangelegd, dat in 1977 weer is
opgebroken, omdat de steenfabriek ging sluiten.
Zichtbare restanten van kleinere steenovens en
steengroeven zijn met de laatste ruilverkaveling
verdwenen uit het landschap. Slechts in veldnamen is het rijke steenbakverleden terug te vinden.


Tot de zeventiende eeuw was Zwolle, evenals
Beltrum en Avest strijdtoneel en legerplaats
voor de troepen die Groenlo belaagden. In de
Tachtigjarige oorlog werd Groenlo in 1580, 1597
en 1606 belegerd en ingenomen. Een nieuw
beleg vond plaats in 1627 door troepen onder
prins Frederik Hendrik. Tijdens dat laatste beleg
werden op circa 3 km afstand van de stad Groenlo schansen en kwartieren aangelegd. Ze waren
onderling verbonden door een linie die als een
gordel om de stad liep, de circumvallatielinie.
Een groot deel daarvan liep over Zwols gebied,
van de Berkenhof via de huidige kern Zwolle
naar het zuiden. Ter plaatse van de huidige kern
Zwolle lag het kwartier van Ernst Casimir van
Nassau waar ongeveer 7000 man ondergebracht
was.
In 1748 woonden in de buurtschap Zwolle 27
gezinnen. De meeste gezinshoofden waren boer.
De gemeenschap woonde zeer verspreid ten
opzichte van elkaar.
Wanneer de St. Ludgerusschool is opgericht is
niet bekend, wel is duidelijk dat zij in ieder
geval in 1819 al bestond. Van de huidige bebouwingskern was toen echter nog geen sprake.
Pas na de Tweede Wereldoorlog werden in het
gebied rondom de school verschillende nieuwe
woningen gebouwd, waarmee de dorpskern wat
meer betekenis kreeg.

Huidige situatie
Er wonen nu circa 620 mensen in Zwolle. De kern
van dit gebied bestaat uit zo’n 24 woningen en
een tweetal mechanisatiebedrijven. Aan de rand
van de kern is nog een tweetal bedrijven (bouw
en grondverzet) gevestigd. Het buitengebied is
prachtig en toeristisch. Naast mooie natuur is er
veel agrarische bedrijvigheid.

Voor de dagelijkse levensbehoeften is Zwolle
aangewezen op haar omgeving. Zwolle is met
name gericht op Groenlo en maakt ook veel
gebruik van de voorzieningen die Groenlo biedt.
Zo wordt door de jeugd van Zwolle veel deelgenomen aan de wandeldriedaagse en de kindervakantieweek. De talrijke sportverenigingen die
Groenlo kent hebben ook leden uit Zwolle en de
Over het algemeen zijn de bewoners erg gehecht gemeente balie in Groenlo is een handige vooraan hun omgeving en zetten zich daar ook voor ziening. Kortom: Zwolle voelt zich verbonden
in. Niet voor niks is het motto van Zwolle “met met en betrokken bij Groenlo.
mekare, veur mekare”.
Het verenigingsleven in Zwolle is belangrijk. Nabije toekomst
Zonder volledig te willen zijn kent Zwolle onder In de nabije toekomst verdwijnt er een bedrijf

andere een schietvereniging, een klootschiet- uit de kern van Zwolle, dat vestigt zich op het
vereniging, een carnavals- en feestvereniging.
bedrijventerrein “De Laarberg” in Groenlo. Voor
Midden in de kern van Zwolle staat de St. Ludgerus de vrijgekomen locatie ligt een plan om zestien
basisschool met daarnaast peuterspeelzaal Klein woningen te bouwen. Dit betekent dat het aanDuimpje. Een bloeiende school die haar deuren tal woningen in de kern fors wordt uitgebreid.
altijd open heeft staan en ook als vergaderlo- In totaal staan er straks in de kern bijna 40 wocatie fungeert voor het verenigingsleven en de ningen.
Contactgroep.
Aan de rand van de kern ligt evenemententerrein ’t Strootman. Zeker twee keer per jaar is
dit een belangrijke ontmoetingsplaats, dan organiseert de feestvereniging Zwolle de Meimarkt
en de kermis.
Door het jaar heen wordt dit terrein ook veel
gebruikt, om een balletje te trappen, te spelen of te volleyballen. Veel toeristen lassen een
pauze in bij de schuilhut en picknickbanken op
’t Strootman.
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DE TOEKOMST VAN ZWOLLE

Hoe de toekomst van Zwolle er uit ziet volgens
haar inwoners wordt in dit hoofdstuk van het
Dorpsplan verwoord.
Een aantal zaken is nu al goed, en dat willen we
in de toekomst in stand houden. Er blijven ook
altijd mogelijkheden tot verbetering, die onderwerpen komen natuurlijk ook aan de orde.
We zetten de lijnen voor de toekomst uit aan de
hand van een aantal thema’s. Daarbij houden we
steeds de leefbaarheid van Zwolle in het achterhoofd. Per thema wordt heel beknopt de huidige
situatie aangegeven, daarna volgt het streefbeeld voor de toekomst. Hierbij is met name
aandacht voor de oplossingsmogelijkheden en
te nemen maatregelen om het streefbeeld te
bereiken.

4.1

VERKEER & VEILIGHEID

Verkeer en veiligheid is een item dat veel aandacht vraagt. Veiligheid voor alle weggebruikers
staat voorop. Dit wordt bereikt door op een aantal aspecten in te zetten, onder andere goed
onderhoud van wegen en bermen en snelheidsaanpassingen.
Hieronder volgt een beschrijving hoe we de
veiligheid voor de weggebruikers beter willen
waarborgen.
KWALITEIT WEGENNET
10 Huidige situatie
De kwaliteit van de wegen is op een aantal plaatsen van een laag niveau. Dit valt grotendeels te
wijten aan de toename van de hoeveelheid en
de zwaarte van het verkeer. De wegen zijn hier
niet op berekend.
De problemen openbaren zich met name door
een slecht wegdek, de bermen zijn in slechte
staat en het verval is groot. Tevens zijn de wegen te smal voor het moderne verkeer.
Wens
Graag zouden we zien dat de kwaliteit van de
wegen op een acceptabel niveau wordt gebracht, zodat alle weggebruikers veilig gebruik
kunnen maken van het wegennet.

Oplossing/Voorgestelde maatregelen
Mogelijke oplossingen zijn het gebruik van kanttegels (grasbetonklinkers) langs de wegen. Een
andere bijdrage in de kwaliteit is een jaarlijkse
inspectie van de wegen en bermen en waar mogelijk meteen mankementen en gebreken verhelpen.
Door een jaarlijkse terugkoppeling tussen gemeente en Contactgroep met betrekking tot het
te voeren beleid wordt inzicht gegeven in het
onderhoudsplan en tijdspad van de gemeente.
Dan kan tijdig aangegeven worden of de juiste
wegen zijn opgenomen en welke wegen volgens
ons prioriteit dienen te krijgen bij het onderhoud.
Op kaart A is aangegeven welke wegen een
kwaliteitsverbetering nodig hebben. Prioriteit
wordt hierbij gegeven aan Meddoseweg, Dankbaarsdijk en Boerijendijk.
SNELHEID
Huidige situatie
De snelheid van het verkeer met name op de
schoolroutes is te hoog zodat er onveilige situaties ontstaan omdat gemotoriseerd verkeer en
fietsers samen op een weg rijden. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties en bijna-ongevallen.

Wens
Wij streven naar veilige schoolroutes waar kinderen en andere weggebruikers veilig aan het
verkeer kunnen deelnemen.
Mogelijke oplossing c.q. aanbevelingen
Een aantal mogelijke oplossingen zijn snelheidsremmende maatregelen zoals 30 kilometerzones binnen de bebouwde kom en 60 kilometerzones buiten de kom op de schoolroutes.
Hier hoort natuurlijk een bij de snelheid passende inrichting van de betreffende wegen bij.
Daarnaast denken wij aan fietssuggestiestroken
en snelheidscontroles rond de schooltijden. Een
snelheidsremmende maatregel als verkeersdrempels geniet geen voorkeur. Bij aanpassing
van de inrichting van wegen moet goed rekening gehouden worden met het feit dat agrarisch
transport een belangrijke verkeersdeelnemer is
in Zwolle.
Op kaart B is te zien voor welke wegen een snelheidsmaatregel toegepast kan worden.
Uit overleg met de gemeente van 15 oktober
2008 blijkt dat het waarschijnlijk is dat het hele
buitengebied in de toekomst 60 km zone wordt.

VEILIGHEID
Huidige situatie
Er is een aantal onveilige kruisingen waardoor
met regelmaat gevaarlijke situaties ontstaan.
Deze situaties ontstaan door onvoldoende overzicht en onvoldoende verlichting.
Wens
Wenselijk is het aanpassen van deze kruisingen
zodat ze overzichtelijker worden en het plaatsen
van verlichting zodat de situatie veiliger wordt.
Oplossing
Enkele oplossingen zijn het plaatsen van lantaarnpalen, alsmede het overzichtelijker en
zichtbaarder maken van deze kruisingen. Tevens
bestaat de mogelijkheid verkeersremmende
maatregelen aan te brengen.
Dit met als uitgangspunt zo min mogelijk verlichting in het buitengebied te plaatsen, maar de
veiligheid staat boven minder verlichting in het
buitengebied.
Op kaart C staan de kruisingen die nu als onveilig
worden ervaren.
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FIETSPADEN EN BEWEGWIJZERING
Huidige situatie
De fietspaden zijn aan onderhoud en verbetering
toe, daar komt bij dat er veelal geen of te weinig
afscheiding is tussen het fietspad en de rijbaan.
Ook laat de bewegwijzering veel te wensen over
want die is niet of nauwelijks aanwezig. Tevens
zijn er meerdere paden die “dicht gegroeid” of
vergeten zijn.

maken tussen natte en droge gebieden.
Het zou zo moeten zijn dat alle sloten in zowel
droge als natte gebieden aan de openbare wegen een keer per jaar worden gemaaid, zowel A
als B sloten.

Wens
Een grondige opknapbeurt van de huidige fietspaden en uitbreiding van het aantal fietspaden
zou daarom zeer wenselijk zijn, waarbij het
duidelijk zichtbaar maken van de paden ten
opzichte van de rijbaan natuurlijk niet vergeten
mag worden. Daarnaast mag het fietspadennet
uitgebreid worden en kunnen oude, tegenwoordig niet meer gebruikte paden in ere hersteld
worden.

Bestaande wegen die nu verhard zijn zouden we
graag verhard houden en niet laten omzetten in
zandwegen.
Een aantal gedeeltes van zandwegen zouden
we graag verhard zien en dat zijn wegen naar
boerenbedrijven. De verharding zal in klinkers
of asfalt moeten geschieden.

Mogelijke oplossing
Mogelijke oplossingen om tot een goede situatie
te komen zijn bijvoorbeeld het gebruik van gravel, het plaatsen van vriga betonpaaltjes en het
aanbrengen van fietssuggestiestroken. Het plaatsen van wegwijzer paddenstoelen en straatnaam
bordjes is ook een mogelijkheid.
Op kaart D staan de fietspaden die verbetering
behoeven ingetekend, waarbij met name de
schoolroutes als eerste aandacht moeten krijgen.
12 Het onderhoud van de fietspaden gebeurt vanuit
de gemeente tegelijk met het onderhoud van de
wegen. Budgetmatig geeft het wellicht voordelen om samen te werken met Staatsbosbeheer
en met het project circumvallatielinie, waarin
ook aandacht is voor fietspaden.
ONDERHOUD BERMEN EN SLOTEN
Huidige situatie
Het onderhoud aan bermen en sloten is onvoldoende en slecht geregeld. We doelen daarmee
op dat gedeelte dat direct tot de weg behoort.
Wens
Onderhoud van sloten zou anders moeten dan nu
geschied. Het is wenselijk dat sloten en bermen
jaarlijks worden onderhouden zonder verschil te

Het afval uit de sloot en van het snoeien moet
binnen enkele weken na het onderhoud opgehaald worden.

Oplossing
De bermen moeten ieder jaar twee maal aangevuld worden met de desbetreffende materialen.
Het maaien van de bermen moet in één keer van
wegdek tot aan slootkant worden gedaan, zodat
kinderen en automobilisten bij het oversteken
van kruisingen een beter uitzicht hebben. Het
maaien door de gemeente gebeurt nu twee keer
per jaar, dat moet toereikend zijn.
Ook hier geldt dat het onderhoudsplan van de
gemeente jaarlijks met de Contactgroep moet
worden besproken.
Doelstellingen en aanbevelingen verkeer
Doelstelling:
Op basis van de hiervoor geschetste situatie en
probleemstelling heeft Zwolle behoefte aan een
onderhoud- wegenbeleidsplan.
Aanbevelingen:
In bovengenoemd plan hoort duidelijk vermeld
te worden wanneer onderhoud plaatsvindt, door
wie en wanneer en wie de aanspreekpersoon is
voor Zwolle. Ook moet duidelijk zijn waar en bij
wie bewoners terecht kunnen met vragen met
betrekking tot verkeer en veiligheid. Alleen de
verwijzing en vermelding in de Groenlose Gids is
onvoldoende.
Wenselijk is dat er jaarlijks een terugkoppeling
is en de stand van zaken plus het investeringsvoorstel voor komend jaar in het kort wordt
doorgenomen met de gemeente.

kaart A_verkeer & veiligheid_Kwaliteitsverbetering wegen:
- Meddoseweg
- Dankbaarsdijk
- Boerijendijk
- Vredenseweg
- Oude Winterswijkseweg
- Boksveenweg
- Ruiterweg
- Oosterholtweg
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kaart B_verkeer & veiligheid_Snelheidsremmende maatregelen
- Boerijendijk
- Klaverdijk
- Meddoseweg
- Vredenseweg

14

kaart C_verkeer & veiligheid_Onveilige kruisingen
- kruising Vredenseweg met Boerijendijk
			
met Schoolweg
			
met Winterswijkseweg (gemeente Berkelland)
- kruising Zwolseweg met Oude Winterswijkseweg
			
met Winterswijkseweg
- kruising Klaverdijk-Meddoseweg
- Kruisbeeld (kruising Boerijendijk-Meddoseweg)
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kaart D_verkeer & veiligheid_Verbetering fietspaden
- Veldweg/Berkenhof weg
- Oude Klaverdijk
- Braakweg
- Casimirweg
- zandweg Vredenseweg Schietbaan
- Haak en Hoekweg
- Reijerinkspad
- Oostendorperdiek
- Hegemansweg
- Landwehrweg/Wiegerinckweg/Revendijk met
- Zwolse Veenweg
hun uitlopers
- langs de Slinge
- Tichelovenweg
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4.2	BEDRIJVIGHEID
Huidige situatie
Zwolle is een dorp met een ondernemende bevolking. Dat uit zich in een relatief grote dynamiek in het landelijk gebied: er wordt fors
geïnvesteerd in grotere-, moderne-, nieuwe en
vernieuwende bedrijven.
Visie
Bedrijvigheid is van essentieel belang voor het
behoud van de leefbaarheid van Zwolle. Dit mag
echter niet ten koste gaan van het landelijke
karakter van een dorp als Zwolle. Nieuwe grootschalige industriële bedrijvigheid past hier niet
en hoort thuis op bedrijventerrein “De Laarberg”
te Groenlo. Bij uitbreiding en nieuwe (kleinschalige) vestiging van MKB moet gestreefd worden naar de juiste balans tussen bedrijvigheid
en landschappelijk welzijn van ons dorp Zwolle.
Voor bedrijvigheid in de kern willen we graag een
onderscheid maken tussen bestaande en nieuwe
bedrijvigheid. De gemeente heeft als visie dat
nieuwe bedrijvigheid in de kern niet wordt geaccepteerd. De Zwolse gemeenschap ondersteunt
deze visie. Met de al bestaande bedrijvigheid
in het dorp moet de dialoog gaande worden gehouden en waar nodig eventuele uitbreidingsmogelijkheden worden getoetst.
Landbouw is de economische peiler van ons dorp
Zwolle en daar onlosmakelijk mee verbonden.
Het is de stuwende kracht van ons landelijk gebied. Zwolle heeft zijn agrarische karakter behouden en voor de toekomst moet dit ook zo
blijven. Zwolle staat open voor verbreding. Een
voorbeeld hiervan kan zijn nieuwe bedrijvigheid
op bestaande landbouwbedrijven of in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s).
De gemeente heeft hieromtrent een beleidsnotitie (“functies zoeken plaatsen zoeken functies”) opgesteld. In deze notitie wordt een
aantal werkfuncties genoemd die als hoofd- of
nevenfunctie zouden kunnen dienen, te weten:
verblijfsrecreatie/toerisme, dagrecreatie/toerisme, zorg, opslag, en landbouwverwante nevenfuncties. Andere vormen van bedrijvigheid worden op bestaande landbouwbedrijven en in de
VAB’s door de gemeente niet geaccepteerd. De
Zwolse gemeenschap ondersteunt de visie van de
gemeente maar is wel van mening dat de nieuwe
bedrijvigheid de bestaande landbouw niet mag
belemmeren in hun bedrijfsvoering.

De Zwolse agrariërs moeten de ruimte krijgen
om te ondernemen. In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Oost Gelre moet
hier voldoende aandacht voor zijn. Kansen om
te ondernemen vergen grote en flexibele bouwblokken (de zgn. postzegel). De gemeente OostGelre maakt hierin een onderscheid tussen de
rundveehouderij en de intensieve veehouderij.
De rundveehouderij kan rekenen op een flexibel
bouwblok tot maximaal 1,5 ha met een hoog bebouwingspercentage, mits dit kan worden onderbouwd met een goed bedrijfsplan. De postzegels
voor de intensieve veehouderij zullen maximaal
1 ha zijn. Voor de komende tien jaar kunnen
deze getallen krap worden. Het is daarom goed
om in het bestemmingsplan een vrijstelling op
te nemen om een nog groter bouwblok mogelijk
te maken. Verder is de Zwolse gemeenschap van
mening dat de gemeente bestaande milieuvergunningen van stakende veehouders intact moet
laten. Deze kunnen via de saldomethode naar
veehouders die uit willen breiden. Dit omdat de
bestaande wet- en regelgeving op ruimtelijke
ordening erg zwaar drukt op uitbreidingsmogelijkheden. Een voorbeeld van een gemeente die
werkt middels de saldomethode is de gemeente
Winterswijk. LTO Noord zou kunnen bemiddelen
tussen de betreffende boeren en de gemeente.
Verder is landbouwgrond schaars in Zwolle.
Nieuwe natuurontwikkeling wordt door Zwolle
dan ook niet meer geaccepteerd. Wil men de
leefbaarheid van het platteland behouden, dan
moet de overheid van ons boerenland afblijven.
Doelstelling en voorgestelde maatregelen
- Geen uitbreiding van grote industrie rondom 17
Zwolle, wel behoud van vestigingsmogelijkheden
voor kleinschalige bedrijvigheid.
- In gesprek met bestaande MKB.
- Geef de agrarische sector de ruimte door middel van een groot en flexibel bouwblok.
- Bestaande milieuvergunningen behouden voor
de saldomethode.
- Vrijkomende agrarische bebouwing inzetten
voor bedrijvigheid volgens richtlijnen van de gemeente.
- Plattelandsontwikkelingen ondersteunen.

4.3

NATUUR & GROEN

Huidige situatie
Zwolle is trots op haar huidige landschaps- en
natuurwaarden met als pronkstuk het natuurgebied “de Leemputten”. Ons dorp ligt niet voor
niets in een Nationaal Landschap.
Visie
Wat we hebben moeten we koesteren. Dit
vergt onderhoud. Gemeente, waterschap,
Staatsbosbeheer en particulieren zijn hier samen
verantwoordelijk voor. Een voorbeeld van deze
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is het
onderhoud van de Leemputten. De Leemputten
zijn eigendom van Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer heeft echter aangegeven dat
het onderhoud van de Leemputten een lage
prioriteit heeft. Zij hebben daarom de inwoners
van Zwolle verzocht om zelf een onderhoudsplan
op te stellen. In overleg met Staatsbosbeheer zal
het onderhoud van de paden door de inwoners
van Zwolle gerealiseerd kunnen worden met de
voorwaarde dat Staatsbosbeheer waar nodig materialen en dergelijke beschikbaar zal stellen.

van mening dat natuur de (agrarische) bedrijvigheid niet mag belemmeren.
Wat nog wel kan is het plaatsen van erfbeplanting waar dat wenselijk is. Verder is de noordrand
van de kern Zwolle enigszins kaal. Een bomenrij
c.q. houtsingel zou de boel kunnen opfleuren.
Om het aanzien van Zwolle te verfraaien willen
de Zwollenaren graag bloembollen in de berm
langs de Meddoseweg in de woonkern.

Doelstelling en aanbevelingen
- Natuur mag de (agrarische) bedrijvigheid niet
belemmeren.
- Geen landbouwgrond omzetten in natuurgebieden.
- Meer onderhoud aan bestaande natuur.
- Opzetten van onderhoudsplan voor de Leemputten in overleg met Staatsbosbeheer.
- Geen subsidie voor nieuwe natuur maar dit
geld gebruiken voor onderhoud van bestaande
natuur.
- Noordrand Zwolle verfraaien.
- Bloembollen langs Meddoseweg in kern.
Zwolle wil geen uitbreiding van bestaande of - Erfbeplanting stimuleren.
nieuwe natuurgebieden meer. Recent zijn door - Solitaire bomen beschermen.
de ruilverkaveling nog verschillende nieuwe
landschapselementen aangebracht zoals; natuurgebied “Pannekoele” aan de Boksveenweg,
houtsingels langs de Steenbeek en de Hupselsche beek, de zogenaamde ecologische verbindingszones. Tevens is de Slinge heringericht. Het
is genoeg zo. De Zwolse gemeenschap is dan ook
18

4.4	CULTUURHISTORIE
Huidige situatie
De historie van Zwolle is niet of nauwelijks
zichtbaar voor de bewoners van Zwolle, deze
moet bewaard blijven. Een gezamenlijk besef
van onze geschiedenis is belangrijk. Het maakt
dat we trots zijn op Zwolle en het vergroot de
saamhorigheid.
Gewenste situatie
Het zichtbaar maken van de historie wil niet zeggen dat dat ten koste van alles moet gebeuren.
Hierbij moet rekening gehouden worden met de
verschillende belangen. Ook hier staat het landbouwbelang voorop. Daar waar mogelijkheden
zijn, kan op verschillende manieren de historie
van Zwolle zichtbaarder worden.
Ook toeristen moeten meer informatie kunnen
krijgen over Zwolle. De bekendheid wordt vergroot.
Er zijn tijdens de startbijeenkomst allerlei ideeën
geopperd om de historie van Zwolle dichter bij
de mensen te brengen:
- Bouw een replica van een steenoven
- Behoud oude gebouwen (monumenten).
- Leg een klein stukje leemtram aan van Café
Haak en Hoek tot aan de schuilhut in de Leemputten.
- Fotoarchief van de historie van Zwolle, eventueel digitaliseren.
- Doe iets met de Circumvallatielinie.
Voorgestelde maatregelen
Een replica van de steenoven in combinatie met
een klein stukje leemtram met informatie en
fotomateriaal over de steenfabriekentijd kan
in de buurt van Café Haak en Hoek gerealiseerd
worden. De Leemputten liggen hier vlakbij en
de leemtram liep hier vroeger ook. Hiervoor
moet goed uitgezocht worden hoe we dit onderdeel van de geschiedenis van Zwolle laten
zien. Bezoekers moeten een goede indruk krijgen van hoe het er hier vroeger aan toe ging.
De bestaande schuilhut in de Leemputten kan
ook gebruikt worden als ruimte waar meer informatie te vinden is over het verleden. Eventueel
kan de Vestingstad-express uit Groenlo een halte
krijgen bij de Leemputten om meer mensen te
trekken. Het is overigens niet de bedoeling om
hier een grootschalige toeristische trekpleister
van te maken.

Bij de gemeentelijke- en rijksmonumenten hangen bordjes met informatie over deze gebouwen.
Deze informatie moet op een duidelijk zichtbare
plaats hangen en de plekken kunnen opgenomen
worden in fietsroutes.
Het zichtbaar maken van de circumvallatielinie staat volop in de belangstelling bij de gemeente. Deze linie, aangelegd in 1627, was een
cirkelvormig verdedigingswerk rondom Groenlo.
De kern Zwolle ligt op de plek waar vroeger het
kampement van graaf Ernst Casimir van Nassau
lag. Op z’n minst kunnen we hierover informeren door ergens een bord te plaatsen. Omdat de
gemeente al volop bezig is met dit onderwerp
liggen er veel kansen om het zichtbaar maken
serieus op te pakken. Hierbij moet wel worden
aangetekend dat de grondeigenaren waarover
de linie loopt wat ons betreft een grote stem
hebben in het bepalen van de mogelijkheden.
Maar budgetten die beschikbaar zijn voor de circumvallatielinie kunnen wellicht flexibel worden
ingezet om bijvoorbeeld een mooie fietsroute in
de buurt van de linie te maken.
Bij bovengenoemde maatregelen is het erg belangrijk niet alleen het idee goed uit te werken
maar ook een onderhoudsplan te maken, zodat
we niet alleen dingen kunnen aanleggen maar
ook onderhouden.
Tot slot zou het erg leuk zijn als in het nieuwe
dorpsblad (zie thema communicatie) ook ruimte
gereserveerd wordt voor een artikel over de historie van Zwolle. Zo krijgt elke lezer van het
blad meer inzicht in de geschiedenis van de om- 19
geving waar hij woont.

globale loop van de Circumvallatielinie
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4.5

WONEN

Huidige situatie
Zwolle is een buurtschap met ± 620 inwoners
waarvan het merendeel woont in het buitengebied.
In de kern staan nu 24 woningen. Op termijn zullen op het inbreidingsplan Wellink twee woningen verdwijnen en worden er zestien woningen
bijgebouwd.
Zwolle ligt in een landelijk gebied, met in het
buitengebied overwegend agrarische bedrijven.
Ook aanwezig zijn burgerwoningen en woonboerderijen. Aangezien er in de toekomst mogelijk nog meer agrarische bedrijven hun bedrijfsactiviteit beëindigen zullen nog meer boerderijen
een woonfunctie krijgen.
Senioren die willen verhuizen gaan nu vaak naar
Groenlo of Eibergen omdat er in Zwolle geen
geschikte woningen en voorzieningen zijn voor
ouderen. Daarnaast kunnen ook jongeren vaak
geen geschikte, betaalbare woning vinden in
Zwolle.

vervolgens als huurwoning aan te bieden.
- Betaalbare woningen voor starters en senioren
zijn belangrijk om een gemengde bewonerssamenstelling te houden in Zwolle.
Maatregelen
- Het zal goed zijn om eerst te kijken wat “Plan
Wellink” ons brengt. Als blijkt dat woningen
slecht of niet verkopen, kunnen we alsnog in
overleg gaan met Gemeente en Prowonen.
- Te zijner tijd en als er belangstelling voor is,
bekijken of er mogelijkheden zijn in Zwolle voor
randschappelijk wonen.
- Te zijner tijd bekijken of er voldoende belangstelling is om een nieuw woningbouwplan te
realiseren, aansluitend aan de kern en zonder
tussenkomst van een projectontwikkelaar.

Gewenste situatie
De gewenste situatie is dat er in de toekomst
gebouwd kan worden al naar gelang de behoefte van dat moment. Hierbij denken we
aan één of enkele woningen per jaar. Ook deze
ontwikkeling zal de sociale samenhang, die
erg belangrijk is voor onze kleine kern, ten
goede komen. Samengevat moet dus woningbouw
mogelijk blijven, ook na het “Plan Wellink”.
We denken hierbij aan
- Een woningbouwplan aan de noordzijde van de
kern. Zo mogelijk zonder inschakeling van een
projectontwikkelaar. Denk aan vrije kavels.
- Mocht er een bedrijf in de kern van Zwolle
stoppen of verdwijnen dan komt daar wellicht
ook mogelijkheid voor woningbouw. (inbreiding
voor uitbreiding)
- Boerderijsplitsing voor dubbele bewoning in
het buitengebied dient mogelijk te blijven.
- De extra burgerbewoning die dan ontstaat mag
de landbouw niet hinderen.
- Uitbreiding door “randschappelijk” wonen.
(uitbreiding tegen de kern aan, bijvoorbeeld bij
een boerderij, waarbij het landelijk aanzicht zo
veel als mogelijk in stand wordt gehouden)
- Mochten woningen in “Plan Wellink” niet worden verkocht, overleggen met de gemeente en
Woningstichting Prowonen of de mogelijkheid
bestaat om deze woningen over te nemen en
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4.6

RECREATIE & SPORT

Huidige situatie
De recreatie- en sportvoorzieningen in Zwolle
kunnen beter. De Zwollenaren ervaren te weinig
sportmogelijkheden of -aanleidingen buiten.

seren van een buurtvolleybaltoernooi kan bijdragen aan meer gebruik van ’t Strootman. Als dit
terrein intensiever gebruikt gaat worden, zullen
we ook tijdig het gras moeten laten maaien.

Gewenste situatie
Het terrein van ’t Strootman kan nog optimaler
worden benut en er moeten meer mogelijkheden
komen voor fietspaden.
Door aan deze aspecten te werken, zullen Zwollenaren meer profiteren van de mooie omgeving
waarin zij wonen. Ook zal Zwolle en omgeving
nog aantrekkelijker worden voor toeristen.

De fietsroutes kunnen we aantrekkelijker maken
door het plaatsen van meer bankjes en picknickplaatsen. Als deze bankjes er door heel Zwolle
hetzelfde uitzien zorgt dit voor een stukje
herkenbaarheid. Informatieborden, schuilhutten
en uitkijktorens maken routes ook aantrekkelijker. Deze faciliteiten moeten dan wel op logische
plekken staan, bijvoorbeeld langs een fietsroute.
En er moet iets te zien zijn. Een schuilhut in de
Leemputten is leuk als picknickplek, maar een
schuilhut aan/op het water is nog interessanter
omdat je dan bijvoorbeeld vogels kan spotten.
Door de bestaande fietsroutes aan te laten sluiten
op de knooppuntenroute (regionaal netwerk van
fietsroute-verbindingen) wordt het fietsnetwerk
gemakkelijk uitgebreid en toegankelijker gemaakt. Ook ANWB paddenstoelen zijn een hulpmiddel voor bewegwijzering.
Voor het uitbreiden van fietsroutes moet je onder
andere slim omgaan met de ruilverkaveling en
langs de Slinge kan ruimte gevonden worden in
overleg met het waterschap.
Tot slot moeten we bezien of het mogelijk is
wandelroutes te creëren rondom de kern van
Zwolle.

Mogelijke oplossingen c.q. aanbevelingen
Wat betreft de sportmogelijkheden kan het volgende gebeuren. Behoud in ieder geval wat er
al is, zoals de ouderengym en de verschillende
activiteiten op ’t Strootman. ’t Strootman is het
recreatieterrein in Zwolle. Hier wordt ook het
meifeest en de kermis gevierd. Deze activiteiten
moeten blijven bestaan en daar waar mogelijk
worden uitgebreid.
Voor de toekomst willen we met name investeren
in meer sportaanleidingen. Denk hierbij aan een
jeu-de-boules baan of trimbaan attributen op
het recreatieterrein.
Op ’t Strootman sporten al verschillende vrienden- en burenteams. Er wordt aan volleybal en
voetbal gedaan. Dit gebeurt op eigen initiatief.
Deze manier van sporten kan nog aantrekkelijker gemaakt worden door faciliteiten als een
kleedruimte en openbaar toilet. Ook het organi22

4.7

VOORZIENINGEN & SOCIALE SAMENHANG

Huidige situatie
Zwolle is een kleine kern en maakt gebruik van
voorzieningen in omliggende plaatsen. Wel is
er natuurlijk de school. De school van Zwolle,
waarin zich ook de peuterspeelzaal bevindt, is
het “hart” van de gemeenschap. De centrale
ruimte van school wordt nu gebruikt als gemeenschapsruimte voor diverse activiteiten.
Maar deze ruimte is niet voor alle doeleinden
geschikt.
Zwolle is rijk aan verenigingen zoals onder andere
de Schietvereniging, Feestvereniging, Carnavalsvereniging, Klootschietvereniging, Dartvereniging, Bewegen voor ouderen (gymvereniging), Biljartvereniging, Volleybalvereniging (recreatief),
Gymvereniging Zwolle en Holterhoek, Contactgroep (dorpsbelangen organisatie).
Voor veel activiteiten moeten deze verenigingen
en met name de sportverenigingen uitwijken
naar voorzieningen in omliggende plaatsen.

Maatregelen:
Mogelijkheden bekijken of er in of nabij de
woonkern iets te realiseren is van een multifunctioneel gebouw waar vele verenigingen hun
activiteiten kunnen laten plaatsvinden en zich
kunnen ontplooien. Hier zal een zeer gedegen
plan voor uitgewerkt moeten worden:
- Inventariseren welke verenigingen er gebruik
van willen maken, voor welke activiteiten, hoe
vaak wil men er gebruik van maken, etc.
- Het gebouw zal meerdere gebruiksdoelen
moeten hebben.
- Plaatselijke horeca zal betrokken moeten worden.
- Er moet een zeer goed onderbouwd financieel
plan opgesteld worden, waarin zowel de stichtingskosten als de jaarlijkse inkomsten bepaald
zijn om de exploitatiekosten te dekken.
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Gewenste situatie
Een gewenste situatie voor onze gemeenschap
is een gezamenlijk onderkomen met vele mogelijkheden waar vele verenigingen, de school,
de peuterzaal, naschoolse opvang en anderen
gebruik van zouden kunnen maken waardoor de
sociale samenhang zeer zal worden vergroot.
Daarnaast maakt Zwolle gebruik van een aantal
andere voorzieningen die behouden moeten blijven. Het gaat dan om de bibliobus en de verschillende afvalcontainers.
Ondanks alle verenigingsleven is er weinig voor
de jeugd, hier moeten we meer voor organiseren.

4.8	COMMUNICATIE
Huidige situatie
Communicatie is belangrijk in een klein buurtschap als Zwolle. De betrokkenheid met Zwolle
kan nog meer worden vergroot door meer communicatie.
Gewenste situatie
Meer communicatie kan bereikt worden door in
te zetten op de volgende middelen: het uitbrengen van een dorpsblad, het verbeteren van de
ontvangst voor mobiele telefoons en informatie
verspreiden via een website.
DORPSBLAD
Het uitbrengen van een dorpsblad is een belangrijk middel ter bevordering van de communicatie. Het vormt de centrale informatievoorziening
voor Zwolle. Nieuwsberichten kunnen worden
gedeeld.
In het dorpsblad is plaats voor aankondigingen
van activiteiten, nieuwsberichten, interviews
met nieuwe bewoners etc.
Ook belangrijk gemeentenieuws voor Zwolle kan
hier extra onder de aandacht worden gebracht.

- interviews met (nieuwe) bewoners,
- vastleggen van een stukje historie,
- het ophalen van herinneringen uit het verleden,
- uitleg over de Zwolse geschiedenis,
- achter de schermen kijken bij bedrijven,
- weergave van telefoonnummers,
- publiceren van foto’s van “onderonsjes”,
- het maken van enquêtes.
Daarnaast willen we foto’s uit het verleden
digitaliseren, dit om de historie van de Zwolse
gemeenschap te bewaren voor het nageslacht/
toekomst.
Inmiddels is door een aantal inwoners de eerste
aanzet gegeven voor het uitbrengen van het
dorpsblad. Streven is dat medio 2009 de eerste
uitgave gaat verschijnen.

MOBIELE TELEFONIE
De ontvangst en daardoor het functioneren van
mobiele telefoons is op veel plaatsen in Zwolle
gebrekkig.
Waarom een dorpsblad
Een goede ontvangst van alle providers zodat
Doel van de Dorpswerkgroep is het bevorderen mobiel telefoonverkeer goed kan functioneren
van de leefbaarheid en betrokkenheid van de is noodzakelijk.
Zwolse gemeenschap. Tijdens de voorbereiding Hiervoor is het nodig te inventariseren welke
van dit Dorpsplan is naar voren gekomen dat er problemen er zijn en bij welke providers.
grote behoefte is aan communicatie in de vorm Problemen melden bij providers en kenbaar
van een dorpsblad en/of website.
maken dat verbeteringen vereist zijn.
Op dit moment is er geen structurele informatievoorziening. Door het uitbrengen van een
dorpsblad worden (oud-)inwoners geïnformeerd WEBSITE ZWOLLE
24 over het reilen en zeilen van Zwolle. Het voor- De Feestvereniging, de Carnavalsvereniging en
naamste doel is het behoud van de betrokken- de Contactgroep hebben een website. Nog een
heid en de saamhorigheid van alle leeftijdscate- website met informatie over Zwolle zal juist
gorieën binnen de Zwolse gemeenschap.
verwarrend werken. De website van de Contactgroep dient verder operationeel gemaakt te
Doelgroep
worden om als goede informatievoorziening te
Allen die zich verbonden voelen met Zwolle (in- kunnen functioneren.
woners, oud-inwoners, leerlingen, leerkrachten,
oud-leerlingen, oud-leerkrachten, leidsters en
vrijwilligers peuterspeelzaal, leden van Zwolse
verenigingen, etc.).
Beknopte omschrijving
In het dorpsblad is bijvoorbeeld plaats voor:
- aankondiging van activiteiten en festiviteiten,
- nieuwsberichten van basisschool, peuterspeelzaal en verkeersouders

4.9

OMGANG MET GEMEENTE / OVERHEDEN

Huidige situatie
Contacten met gemeente en provincie laat mogelijk te wensen over.
Subsidies voor verenigingen zijn ontoereikend.
Gemeente voert acties uit in Zwolle zonder overleg met inwoners of Contactgroep.
Gewenste situatie
Met name de Contactgroep dient goede contacten met de gemeente en relevante instanties te
onderhouden.
Verder is het een wens dat redelijke subsidies
voor verenigingen en stichtingen in Zwolle
(zonder te veel regels of formaliteiten) verstrekt
worden.
Gemeente dient vooraf de Contactgroep en / of
de betreffende inwoners te informeren en liever
nog met hun te overleggen over te nemen maatregelen in Zwolle.
Maatregelen / Aanbevelingen
De Contactgroep dient goede contacten te onderhouden en ervoor te zorgen dat het convenant met de gemeente in stand blijft.
De subsidies aan verenigingen dient zodanig te
zijn dat het voortbestaan van de verenigingen,
financieel gezien, geen gevaar loopt en mede
hierdoor behouden kunnen blijven.
Vervolgens dient de Contactgroep de gemeente
erop te wijzen dat het wenselijk is vooraf overleg te plegen alvorens te handelen. Dit geldt met
name voor onderwerpen uit dit dorpsplan.
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5

		

DE UITVOERING

Het opstellen van het Dorpsplan is een geslaagd
traject. Maar we kunnen nu niet achterover
leunen en afwachten.
Het belangrijkste moet nog komen: het uitvoeren van alle ideeën en wensen die verwoord
staan in dit Dorpsplan.
Ook hiervoor is veel inzet van de Zwollenaren
nodig. Het is de bedoeling om uitwerkgroepen
samen te stellen. Elke Zwollenaar kan zich aanmelden voor een uitwerkgroep.
Het doel van de uitwerkgroepen is om de ideeën
uit het Dorpsplan nog verder uit te werken:
wat moet er in detail gebeuren, wie hebben we
daarbij nodig en waar halen we geld vandaan,
hoe gaan we het uitvoeren en hoe onderhouden
we het?
Lastige vragen om te beantwoorden. Maar met
de enthousiaste inzet bij het maken van het
Dorpsplan nog vers in het geheugen, gaan we de
uitwerkfase met veel vertrouwen tegemoet!
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BIJLAGE
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UITKOMSTEN STARTBIJEENKOMST

Op 19 februari 2008 is er een startbijeenkomst
gehouden. Alle Zwollenaren zijn huis aan huis
uitgenodigd om deel te nemen aan deze avond.
Tijdens deze bijeenkomst kon iedereen ideeën
en wensen uiten, die bijdragen aan een leefbare toekomst van Zwolle. De ideeën werden
op memoblaadjes geschreven en bij de vooraf
bepaalde hoofdthema’s geplakt. In de kolom
‘aantal memo’s’ is te zien hoe vaak een idee
geopperd werd. Na de ideeënronde volgde een
waarderingsronde. Door middel van gekleurde
stickers is aangegeven welke aspecten volgens
de aanwezigen het belangrijkst zijn. Een rode
sticker betekende 3 punten, een gele 2 punten en een groene sticker was 1 punt waard. De
ideeën met de meeste punten, scoren hoog op
belangrijkheid.
Op de volgende pagina’s zijn alle ideeën gerangschikt per thema en is de waardering af te
lezen.
Tijdens deze bijeenkomst waren 68 mensen aanwezig. De leeftijdsverdeling was als volgt:

tot 25 jaar
25-50 jaar
vanaf 50 jaar
totaal
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vrouwen
5
7
11
23

mannen
8
21
16
45

totaal
13
28
27
68

omschrijving

aantal
memo’s

totaal
punten

rood

geel

groen

Verkeer en Veiligheid

70

69

12

10

13

Onderhoud wegen

32

47

8

8

7

10

1

3

1

0

2

0

vroegtijdig wegen asfalteren, Dankbaarsdijk, Meddoseweg

7

onderhoud wegennet, met name Meddoseweg

8

meer grasbetonklinkers

3

behoud zandwegen en onderhoud

1

communicatie met gemeente over onderhoud wegen en sloten

1

bermonderhoud - bermbeleid
onderhoud Marhulzenpad

1

reconstructie Meddoseweg nu

1

wegen te smal

1

onderhoud fietspaden

1

Snelheid

9

4

max. snelheid Klaverdijk 60/u

2

2

1

meer 60 km zones + borden

2

geen 60 km zones in buitengebied

2

2

1

snelheidsbeperking O.W’wijkse weg, Meddoseweg, Boerijendijk

1

minder drempels buitengebied

1

geen drempels buitengebied

1

Bereikbaarheid

4

meer bewegwijzering, plaatsnaamborden,

2

borden geen doorgaande verharding (Berkenhofweg)

2

School

8

7

2

verkeersveilige schoolroute

2

7

2

fietspad schoolroute - Groenlo

1

parkeerruimte voor school, feestterrein ?

1

ontsluiting basisschool verplaatsen naar achterzijde

1

andere plek glasbak, ruimer, tevens voor papiercontainer

2

doorstroming waarborgen landbouwverkeer

1

Verlichting / Veiligheid

4

donkere onoverzichtelijke kruisingen/ splitsingen

1

meer verlichting rondom kern Zwolle

2

verblinding fietsers Winterswijkseweg voorkomen door beschutting

1

Gevaarlijke (kruis)punten

5

5

1

Kruising Oude W’wijkseweg - Zwolseweg onveilig

2

5

1

oversteek Leemput (Tichelovenweg) Zwilbrockerven

1

kruising Kruisbeeld onveilig

1

vredenseweg oversteek gevaarlijk door hoge snelheid

1

Fietspaden

5

6

1

meer fietspaden + verbetering

2

fiets- voetgangerspad parallel aan de Meddoseweg

1

3

1

verbetering Reyerinckspad/ uitrit Hooch Antink

1

3

fietspad scheiden van rijweg (fietspaaltjes) Veldweg

1

Overigen

3

geen A 18 door Zwolle

1

de bezemwagen moet vaker komen

1

rondweg om Zwolle

1

0

1
1

29

0

0

2
2

0

3

3

0

0

0
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Bedrijvigheid

28

44

4

10

12

ontwikkeling bedrijven

14

22

2

5

6

stimuleren bedrijven

5

10

1

2

3

vergroten “postzegel” agrarische berdrijven

2

1

geen beperking landbouwbedrijven

4

9

huisvesting bedrijven in leegstaande boeren schuren

3

2
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Natuur

1

2

2

1

34

55

14

6

1

Natuur en landbouw

9

44

11

5

1

Natuur kan en mag niet ten koste van landbouw

9

44

11

5

1

10

3

1

Onderhoud natuur

30

1

onderhoud aan bestaande natuur kan beter. Geeft meer gezonde
natuur

2

bermen na het snoeien opruimen. Het ziet er niet netjes uit

1

onderhoud bossen en fietspaden

1

behouden wat goed is

1

zuinig zijn op bestaande natuur

1

behoud houtwallen en solitaire bomen in het landschap

1

meer groen. Weidehekken van hout

1

beter slootbeheer, berm, snoeihout

1

onderhoud sloten door gemeente eerlijker verdelen over gebied

1

Groen in de kern

2

Noordrand Zwolle verfraaien

1

Project Dorpen in’t groen in Zwolle uitvoeren

1

De Leemputten

8

Leemputten naar het Geldersch Landschap zonder omheining

1

Nieuwe invulling voor Leemputten (iets voor kinderen, toerisme,
historie, iets interessants)

1

Onderhoud Leemputten. Fiets- en wandelpaden

1

Wandel- en fietspaden

3

Fietspaden onderhoud + uitbreiding

1

padenstructuur voor ommetjes

1

doorsnijd bestaande natuur niet te veel met fiets- en wandelpaden

1

Overig

2

uitkijktoren

1

snoeihout vrij verbranden zonder vergunning

1

0

8

0

0

2

1
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Cultuurhistorie

14

14

3

0

5

Historische gebouwen en objecten

0

5

11

14

3

Behoud oude gebouwen

3

7

2

mooie gebouwen restaureren en in stand houden

1

mariakapel bij kloppendiek

1

zgn. historische oudheden laten herleven

1

2

oude pannen/stenenbakkerijen tot leven brengen

3

5

1

bouw replica steenbakoven/inrichten museum

1

circumvalatielinie zichtbaar maken

1
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Wonen

28

59

13

6

8

Senioren

4

0

seniorwoningen

2

aangepaste woningen voor ouderen / gehandicapten

1

levensloopbestendige woningen, zodat jong en oud in eigen omgeving kan blijven

1

Starters

8

14

2

3

2

starterswoningen

4

actief woonbeleid. Subsidie voor starters

1

betaalbare woningen voor jongeren

1

huurwoningen voor jongeren

1

doorstroomwoningen

1

45

11

3

6

1

2
2

Historische informatie
historie van de leemputten/infocentrum

1

zwols museum/fotoarchief

1

aansluiting zoeken met oudheidkundevereniging groenlo

1

omschrijving

Woningbouw in brede zin

14

Woningbouw in Zwolle voor alle categorieen mensen (duur en goedkoop)

1

een boerderij opslitsen in meerdere woningen

3

dubbele bewoning in buitengebied. Niet beperkend voor agrarsiche
bedrijvigheid

1

bouwplaatsen op grond Wellink niet te duur maken, anders kunnen
er alleen maar gestopte boeren wonen

1

Woningbouw na ‘Wellink’

1

inventarisatie of verdere uitbreiding van woningbstand gewenst is,
dus na plan ‘Wellink’.

1

meer woningen in de kern

2

nieuwbouw moet nu en in de toekomst mogelijk blijven

1

meer huizen

1

variatie in woningaanbod

2

Overig

2

tegemoetkomen aan woonwensen, maar niet ten koste van de leefbaarheid platteland en bedrijfsvoering

1

beperkte nieuwbouw in de kern

1

31

0

omschrijving

aantal
memo’s

totaal
punten

rood

geel

groen

40

50

6

10

12

Leemtram

6

24

Geen leemtram

4

24

3

4

7

Wel Leemtram

2

Ruiterpaden

2

3

1

1

Boomplantdag voor kinderen in Zwolle

2

0

Fietspaden

11

6

Fietspaden aansluiten op knooppuntenroute

9

6

2

2

Fietspaden herstellen

2

Schuilhutten fietsers/ruiters/aangespannen rijden

1

Strootman

5

Douche/kleedruimte/toiletten

4

Beter benutten van Strootman

1

Buiten recreatie

6

Meer bankjes langs fiets- en wandelroutes

4

Aandacht voor behoud van rust en ruimte

1

Uitkijktoren in de natuur

1

Sport

8

3

1

Sportzaal

1

Ouderengym behouden

4

Meer sportmogelijkheden buiten

2

Simpel houden regels Bed en Breakfast

1

Recreatie/sport

0

10

1

7

2
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21

22

3

5

3

Scholing

7

3

1

1

Basisschool behouden

4

Peuterzaal behouden

2

School moet beter bereikbaar worden voor fietsers

1

Dorpshuis

7

3

1

1

Dorpshuis op het Strootman

3

Sporthal

1

Organiseren activiteiten

1

Verzamelpunt

1

gebouw op het Strootman om te douchen of om te kleden

1

Activiteiten

7

3

1

omschrijving

Sociale Samenhang
32

0

Acitiviteiten voor jongeren 12-15 jaar
Organiseren van een excursie of een cursus
meer festiviteiten voor de feestvereniging op het strootman
Kermis, Meimarkt en carnaval behouden
Zwolle moet multicultureel en voor alle leeftijden blijven

16

3

1

omschrijving
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35

59

7

15

8

kinderopvang

2

4

1

1

kinderopvangmogelijkheid

1

4

1

1

speelgelegenheid

4

6

3

speelgelegenheid plan Wellink

1

uitbreiding kinderspeelattractie ‘t strootman

1

6

3

speelplaats school uitbreiden i.v.m. nieuwbouw Wellink

1

speelplekken/toestellen geschikt voor kinderen tot 4 jaar

1

alcoholmatiging

4

5

2

1

alcoholmatiging

1

5

2

1

14

32

5

7

3

Voorzieningen

activiteiten/samenwerking jeugd
breed draagvlak voor jongerenwerk

3

ondersteuning/samenwerking/communicatie jongerenwerk/vereniging

1

meer voor jeugd, ouders op de hoogte brengen

1

school er bij betrekken

1

meer samenwerking tussen basisschool en jongerenwerk, zelfde doel
nastreven

3

ruimte voor bierketen

1

meeractiviteiten voor jongeren m.n. voor leeftij 12-16 jaar

1

inputvan derden voor jongerenwerk

1

bibliobus

2

24 uurs inleverpunt voor bibliobus

1

feestterrein/feestvereniging

4

7

1

2

groot belang van de contactgroep/feestvereniging

1

7

1

2

onderhoud evenemententerrein (grasveld maaien)

1

feestterrein moet blijven, mogelijkheden benutten

1

sport en spelmogelijkheden

1

ehbo-post

2

4

1

2

aed op school, reanimatiecursus

1

4

1

2

algemeen

3

1

1

vrij toegankelijke ruimte voor samenkomsten

1

netwerk ontwkkelen (mantelzorg) voor hand en spandiensten

1

1

1

afschaf groene container in het buitengebied

1

33
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16

20

4

2

4

dorpsblad / dorpssite

9

13

3

1

2

oprichten dorpsblad / nieuwsbrief / informatieblad

4

website zwolle

2

aankondigen schoolactiviteiten zoals paaseieren actie, sponsorloop

1

uitnodigingen activiteiten feestvereniging/ carnaval

1

verslagleggen activiteiten feestvereniging/ carnaval

1

mobiele telefonie

3

4

1

mobiele telefonie moet beter, kom Zwolle

3

communicatie overheid

3

verbetering communicatie met overheidsinstanties

2

streven naar wethouder kleine kernen

1

communicatie algemeen

1

enquete houden met gerichte vragen over zwolle, ingedeeld naar
leeftijdscategorieen

1

ontmoetingsplaatsen creeren zoals inloophuis (zie ook sociale samenhang)

1

Communicatie

omschrijving
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11

10

2

1

2

subsidies

3

0

subsidie meimarkt + kermis

1

0

gemeentelijke subsidies verenigingen behouden!

1

0

meer steun van de gemeente aan verenigingen in Oost Gelre. Minder
regels!

1

0

communicatie Zwolle - Gemeente

7

10

2

1

2

meer veranderingen in overleg doen

1

gemeente moet beter bereikbaar zijn voor klachten

1

verbeteren communicatie

1

directe lijnen, niet via zoveel omwegen

1

melding slechte weg moet bij gemeente serieus worden behandeld.
Niet de weg afsluiten maar herstellen.

1

contactgroep Zwolle cotact met gemeente goed onderhouden (kleine
kernen beleid ect.)

1

als volwaardige burgers. Gelijke rechten (plichten zijn er al) en
informatie

1

overig

1

gemeentelijke belastingen niet verhogen!

1
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Overig

2

0

0

0

0

inloopgebouw op strootman. Verruimde schaapskooi

1

0

gezamenlijke energiewinning uit de zon

1

0

Omgang gemeente

34

1
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