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1

INLEIDING

In Zwolle en Holterhoek voert de Vereniging Kleine Kernen Achterhoek/Liemers het project
“Dorpen met VISIE” uit. Een van de eerste onderdelen van dit project is het opstellen van
een Dorpsplan.
Het Dorpsplan is gebaseerd op opmerkingen en suggesties die aangedragen zijn door de
bewoners van Zwolle en Holterhoek. In een Tussenrapportage zijn deze gegevens verwerkt.
Na een interactieve bespreking met diverse geledingen van de gemeente en organisaties uit
Zwolle en Holterhoek is vervolgens het Dorpsplan opgesteld.
Het Dorpsplan kan gezien worden als een werkplan voor de Contactgroep Zwolle
Holterhoek. De belangrijkste leefbaarheidspunten staan er in genoemd en er wordt richting
gegeven aan de werkzaamheden van de Contactgroep Zwolle Holterhoek.
De meeste leefbaarheidspunten zullen in overleg met de gemeente worden aangepakt.
Daarom kan het Dorpsplan ook gezien worden als agenda voor het overleg met de
gemeente.
Getracht is om het Dorpsplan zo concreet mogelijk te schrijven door de verschillende
handelingsmogelijkheden van Contactgroep Zwolle Holterhoek duidelijk te benoemen.
Hiermee wordt helder hoe er gewerkt gaat worden en wat de verschillende stappen zijn.
Daarmee worden de werkzaamheden van Contactgroep Zwolle Holterhoek evalueerbaar.
De verschillende werkzaamheden zijn geplaatst in beleidsmatige kaders rond verschillende
thema’s. De samenhang tussen de verschillende werkzaamheden en het beleidsperspectief
worden daarmee duidelijk.

Dorpen met VISIE is een project van:
Vereniging Kleine Kernen Achterhoek/Liemers
Hummeloseweg 85, 7021 KN Zelhem
Telefoon 0314-631168, fax: 0134-641905
De werkzaamheden voor het Dorpsplan zijn uitgevoerd door
Mart Schouten Organisatie en Advies
Heuvelenweg 14, 7241 HZ Lochem
Telefoon 0573-257120, fax: 0573-250956
E-mail martsch@worldonline.nl
Het Dorpsplan is opgesteld ten behoeve van:
Contactgroep Zwolle Holterhoek
Hegemansweg 4
7152 EG Eibergen
Telefoon: 0544-461138 (0543-547460)
E-mail hwj.bos@hetnet.nl
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2a

AANLEIDING

De Contactgroep Zwolle Holterhoek heeft zich aangemeld voor het project “Dorpen met
VISIE”. Dit is een project van de Vereniging Kleine Kernen Achterhoek / Liemers.
Gemeente Eibergen heeft hierop positief gereageerd en toegezegd de nodige financiële
middelen beschikbaar te stellen om het project uit te kunnen voeren.
Het project “Dorpen met VISIE” kent verschillende fasen:
• Een verkenningsfase waarin bekeken wordt welke organisaties en instanties bij het
project betrokken moeten worden en welke beleidsontwikkelingen van belang zijn.
• Een kwaliteitsfase, waarin allereerst een Dorpsplan of leefbaarheidsvisie wordt
gemaakt, waarin de actuele leefbaarheidsaspecten, die de bevolking van Zwolle en
Holterhoek naar voren brengt, beschreven worden. Vervolgens wordt een Ruimtelijke
Visie opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling
van Zwolle en Holterhoek vorm kan krijgen. Deze ruimtelijke visie sluit aan bij de
opmerkingen uit de leefbaarheidsvisie.
• Een beplantingsfase, waarin op het ‘groene’ gebied een concrete invulling wordt
gegeven aan de ruimtelijke visie, door op particuliere erven streekeigen bomen en
struiken te planten.
• Een bestendigingsfase waarin getracht wordt om de nieuwe inzichten en
projectvoorstellen van het project te realiseren.
Het voorliggende Dorpsplan is de afsluiting van een onderdeel van de kwaliteitsfase.

2b

WERKWIJZE BIJ HET DORPSPLAN

In grote lijnen kent het opstellen van het Dorpsplan een aantal stappen:
a Inventarisatie
Aan bewoners van Zwolle en Holterhoek werd gevraagd om ideeën, suggesties en
opmerkingen te geven. Alle dorpsbewoners waren hiervoor uitgenodigd door middel van
een huis-aan-huis aankondiging van de Contactgroep Zwolle Holterhoek.
Op 12 oktober 1999 is ‘s avonds een bijeenkomst geweest met ongeveer 45
dorpsbewoners.
b Ideevorming
De gegevens, ideeën en suggesties zijn in een Tussenrapportage verwerkt tot een groot
aantal aandachtspunten en projectvoorstellen. Deze Tussenrapportage is door
Contactgroep Zwolle Holterhoek vastgesteld.
c Interactie
De aandachtspunten en projecten uit de Tussenrapportage zijn besproken op een
interactieve bijeenkomst, met Contactgroep Zwolle Holterhoek, Gemeente Eibergen
(leden van B & W, leden van het managementteam en raadsfracties) en de organisaties
werkzaam in Zwolle en Holterhoek (GLTO afdeling Eibergen-Groenlo, Vereniging
Agrarisch Natuurbeheer, WCL-Winterswijk, Lugerusschool, Stuw, SPA, VKK A/L).
d Opstellen Dorpsplan
In een werkbijeenkomst van Contactgroep Zwolle Holterhoek is de Tussenrapportage
vervolgens verwerkt tot een concept-Dorpsplan.
f
Beleidsagenda
Het Dorpsplan wordt aan de gemeente voorgelegd en met de gemeente wordt overlegd
over de uitvoering van de verschillende onderdelen.
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2c

PERSPECTIEF

Het Dorpsplan brengt de bestaande situatie van ideeën, suggesties en gevoelens vanuit de
bevolking in kaart. Voor alle betrokkenen is dit een oefening in een nieuwe manier van
omgaan met elkaar. Door het toepassen van nieuwe werkwijzen komen communicatielijnen
anders te liggen:
Bewoners worden rechtstreeks gehoord en zijn benieuwd wat er met hun suggesties wordt
gedaan.
Contactgroep Zwolle Holterhoek wordt op een andere wijze gesprekspartner van de
gemeente en van instellingen die van belang zijn voor de leefbaarheid. Ook zal de
Contactgroep zich naar de achterban toe moeten verantwoorden.
De gemeente Eibergen wordt op een andere manier betrokken bij de leefbaarheid van
Zwolle en Holterhoek.
Andere instanties worden betrokken bij het beleid en de werkzaamheden van Contactgroep
Zwolle Holterhoek. Het netwerk ten behoeve van de leefbaarheid wordt versterkt.
Op deze wijze kan dit project ook gezien worden als een oefening in het op een nieuwe
manier van omgaan met elkaar, passend binnen het interactieve plattelandsbeleid dat de
gemeente wil toepassen.
Het is gewenst dat Contactgroep Zwolle Holterhoek jaarlijks het Dorpsplan evalueert en
bijstelt. Mogelijk kan het Dorpsplan na ongeveer 5 jaren geheel geactualiseerd worden.
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3

DORPSPLAN VOOR ZWOLLE EN HOLTERHOEK

In onderstaand Dorpsplan staan per onderdeel enkele korte beleidsnotities, overwegingen en
soms wat achtergrondinformatie. Vanuit deze notities wordt zichtbaar wat de grote lijnen in
het werk van Contactgroep Zwolle Holterhoek zijn en hoe de verschillende werkzaamheden
met elkaar samenhangen. De beleidsnotities, overwegingen en achtergrondinformatie zijn in
kaders geplaatst.
Vervolgens zijn per onderdeel de concrete handelingsmogelijkheden of maatregelen
uitgewerkt. Dit zijn de zaken waaraan Contactgroep Zwolle Holterhoek gaat werken.
De maatregelen, waaraan Contactgroep Zwolle Holterhoek met bijzondere aandacht wil
werken zijn vet gedrukt.

3a VERKEER EN VERKEERSVEILIGHEID
De meeste aandacht gaat uit naar verkeer en verkeersveiligheid. Veel van de onveilige
situaties worden toegeschreven aan externe ontwikkelingen zoals het militaire verkeer en het
verkeer voor het regionale bedrijventerrein.
Het blijkt dat de doorgaande weg naar de grens, de Vredenseweg, als bijzonder gevaarlijk
wordt gezien. Op de weg ontbreekt de scheiding tussen gemotoriseerd verkeer en langzaam
verkeer. Het kruispunt met de Winterswijkseweg is gevaarlijk: per jaar zijn er meer dan drie
ernstige ongelukken geweest. Door de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein wordt
de onveiligheid op deze weg vergroot.
Men kijkt uit naar de verbeteringen van de veiligheid die in het kader van duurzaam veilig
zullen komen. Er zal prioriteit moeten zijn bij het versneld oplossen van de meest onveilige
situaties.

1.

2.

Contactgroep Zwolle Holterhoek vraagt aan de gemeente om in samenwerking
met de Contactgroep een totaal-verkeersplan op te stellen voor het hele
werkgebied van de Contactgroep. Daarbij moet vanuit de visie van Zwolle en
Holterhoek gekeken worden naar de optimale verkeersveiligheid en verkeersgeleiding.
In dit verkeersplan moet in elk geval aandacht besteed worden aan:
• kruising Vredenseweg-Winterswijkseweg (bijvoorbeeld: rotonde, verkeersremming,
oversteek fietsers, ongelijkvloerse kruising),
• versneld uitvoeren van verkeersscheiding gemotoriseerd en langzaam verkeer op de
Vredenseweg,
• veiliger maken voor fietsers, van de Zwilbroekseweg (met het oog op het vele verkeer
in verband met het militaire kamp) en van de Winterswijkseweg,
• gezocht moet worden naar oplossingen waarbij het gebruik van drempels zoveel
mogelijk vermeden wordt,
• de veiligheid voor kinderen en fietsers o.a. op de fietsroutes naar school moet
vergroot worden. De fietsveiligheid moet verbeterd worden op de kruising
Vredenseweg-Boerijendijk en bij de grensovergang,
• effectieve snelheidscontroles,
• maken van een 30-km gebied van de bebouwde kom van Zwolle en verlagen van
rijsnelheden (tot 60 km) op verschillende plaatsen in het buitengebied,
• verbeteren van het abrupte einde van het fietspad bij de grens.
Contactgroep Zwolle Holterhoek vraagt aan de gemeente om een onderhoudsplan
op te stellen, te publiceren en uit te voeren voor de overgangen van weg naar
berm.
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3.

4.

5.

Contactgroep Zwolle Holterhoek vraagt aan de gemeente om een onderhoudsplan voor
fietspaden en zandpaden op te stellen, te publiceren en uit te voeren. Daarbij moet ook
aandacht besteed worden aan het onderhoud in de winterperiode.
De Contactgroep Zwolle Holterhoek onderzoekt welke kruispunten in het buitengebied
beter verlicht moeten zijn. Uitgangspunt is dat zo min mogelijk verlichting toegepast
moet worden. Het resultaat wordt voorgelegd aan de gemeente met het verzoek de
noodzakelijke verlichting te realiseren. In “Onze Gids” maakt de Contactgroep bekend
waar men kan melden dat straatverlichting defect is en gerepareerd moet worden.
De Contactgroep Zwolle Holterhoek vraagt aan de verkeersouders van school of, met
het oog op de veiligheid van schoolkinderen, stooiroutes aangepast moeten worden.
Eventuele wijzigingsvoorstellen worden aan de gemeente doorgegeven.

3b MOGELIJKHEDEN VOOR LANDBOUW
De omvang van de bebouwde kom van Zwolle is maar beperkt. Het grootste deel van Zwolle
en Holterhoek is buitengebied en heeft een duidelijk agrarisch karakter. Dit komt ook tot
uiting in de visie op grondgebruik (landbouw boven natuur), houding ten opzichte van
recreatie (niet teveel) en ideeën over regelgeving ten aanzien van landbouw (geen hinder als
gevolg van burgerbewoning).
Het landbouwbelang is echter een specifiek belang dat door landbouworganisaties behartigd
wordt. Voor de Contactgroep zijn er echter wel raakvlakken, met name daar waar het de
leefbaarheid betreft.
6.

7.

8.

De Contactgroep Zwolle Holterhoek houdt in haar beleid en werkzaamheden ten
behoeve van de leefbaarheid rekening met de landbouwbelangen. De Contactgroep
geeft, waar nodig en gewenst, steun aan het GLTO en de VAN. De primaire
verantwoordelijkheid om het overheidsbeleid zo positief mogelijk te maken ten gunste
van landbouwers ligt bij de landbouw organisaties.
De Contactgroep Zwolle Holterhoek vraagt aan de gemeente om in het
bestemmingsplan te regelen, dat woonbebouwing in het buitengebied ondergeschikt
gemaakt wordt aan de landbouwfunctie van het gebied. Hierdoor leggen
burgerwoningen minder restricties op aan de landbouw.
Tegelijkertijd wordt gevraagd om de omzetting van agrarische bestemming naar
woonbestemming te vergemakkelijken, echter zonder dat het leidt tot extra claims op de
landbouw.
Tevens wordt aan de gemeente gevraagd om de mogelijkheden van boerderijsplitsing
(zonder dat het ten koste gaat van het gemeentelijke contingent) toe te passen.
De Contactgroep Zwolle Holterhoek heeft zelf geen directe taken en
verantwoordelijkheden ten opzichte van landbouwbelangen.
Als landbouworganisaties daarom vragen kan de Contactgroep Zwolle Holterhoek steun
geven bij hun streven naar o.a. :
• nieuwe mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer; verbetering van samenwerking
tussen landbouw en natuur en behoud van grond voor de landbouw,
• hergebruik of sloop van vrijkomende agrarische gebouwen, en mogelijkheden van de
reconstructiewetgeving,
• voorlichting over regelgeving en voorlichting over hulp bij bedrijfsbeëindiging.
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3C

WONEN

In Zwolle en Holterhoek is het wonen een belangrijk aspect. Het is duidelijk dat de
bevolking vindt dat ze een gemeenschap is, die recht heeft op continuïteit. Dat
betekent dat de jongeren uit de gemeenschap mogelijkheden moeten krijgen om in het
gebied te blijven wonen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er voldoende woningen zijn
om de jongeren uit het gebied te huisvesten.
De bestaande vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied kunnen mogelijk
ook benut worden voor huisvesting.
9.

De Contactgroep Zwolle Holterhoek neemt, in samenwerking met de gemeente,
krachtig initiatief om het dorp als kleine kern erkend te krijgen door de provincie,
waardoor woningbouwmogelijkheden gegarandeerd worden.
Er wordt naar gestreefd om nieuwe woningen in de kern (en niet in het buitengebied) te
bouwen.
10. In samenwerking met de gemeente ontwikkelt Contactgroep Zwolle Holterhoek een
systeem (bijvoorbeeld voor de wijze van inschrijving en van toedeling) waardoor het
mogelijk wordt om nieuwe woningen toe te wijzen aan sociaal en/of economisch
gebondenen. Het systeem moet ook onder de nieuwe Volkshuisvestingswet kunnen
functioneren.

3d

OMGANG MET DE GEMEENTE

De Contactgroep Zwolle Holterhoek heeft een goede verstandhouding en werkrelatie met
de gemeente. Dat wil men graag zo houden. Het is van belang om de wijze van
samenwerken in een convenant vast te leggen, waarbij ook enkele leefbaarheidsdoelen
worden opgenomen.

11. De Contactgroep Zwolle Holterhoek en de gemeente gaan een
samenwerkingsconvenant aan, overeenkomstig convenanten in Beltrum en
Rekken. In het convenant wordt wederzijds geregeld hoe beide partijen met elkaar om
willen gaan.
Tevens worden in het convenant enkele centrale leefbaarheidsdoelen aangegeven die
worden nagestreefd. Daarbij is te denken aan:
• het in stand houden van de school, als brede school in een multifunctioneel gebouw
van het dorp,
• in stand houden van de peuterspeelzaal,
• samenwerkingsstructuren die ook functioneren na een gemeentelijke herindeling,
• streven naar de status van kleine kern voor Zwolle,
• garantie dat de ambulance in het hele gebied aan de norm voldoet.
12. De Contactgroep Zwolle Holterhoek vraagt aan de gemeente voorlichting te blijven
geven over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk. Het is van
belang dat het overheidsbeleid navolgbaar blijft en in de ogen van de bevolking
consequent wordt uitgevoerd.

Dorpsplan Zwolle en Holterhoek -7-

13. De Contactgroep Zwolle Holterhoek vraagt aan de gemeente om nog in het jaar
2000 het beleid ten aanzien van drukriolering en IBA’s helder voor het voetlicht te
brengen, waarbij duidelijk is wanneer men een vrije keuze heeft tussen de systemen;
wat de eigen bijdragen worden en hoe hoog de jaarlijkse heffing zal zijn. De bewoners
moeten voldoende gelegenheid krijgen om voor een systeem te kiezen en dit binnen de
wettelijk gestelde termijnen aan te leggen.
14. De Contactgroep bespreekt met de politie de mogelijkheden en het belang van
regelmatig overleg en samenwerking, o.a. met de wijkagent. Daarbij komt ook aan de
orde hoe vandalisme aangepakt kan worden.

3e BEDRIJVIGHEID
De aandacht voor bedrijvigheid spitst zich vooral toe op de mogelijkheden voor nieuwe
bedrijvigheid in het buitengebied. Daarbij speelt mee, dat men enerzijds wil voorkomen dat
nieuwe bedrijvigheid de bestaande agrarische bedrijvigheid kan belemmeren. Anderzijds
wil men stoppende of omschakelende agrariërs de mogelijkheid bieden om hun gebouwen
rendabel te houden of te maken.

15. De Contactgroep Zwolle Holterhoek vraagt aan de gemeente om in overleg met de
Contactgroep en het GLTO beleid te formuleren ten aanzien van bedrijvigheid in het
buitengebied en ook in de kern Zwolle. Daarbij zal aandacht gegeven moeten worden
aan de volgende aspecten: passend binnen de bestaande muren; passend binnen het
bestemmingsplan; lijst van toegestane bedrijven; hinder voor de omgeving; behoud van
bestaande bedrijvigheid in Zwolle; geen nieuwe bedrijvigheid in de kern; geen
industriële ontwikkeling in de kern.

3f

RECREATIE EN TOERISME

Recreatie en toerisme staan in deze agrarische streek niet voorop in de belangstelling.
Men ervaart een spanning tussen het landbouwbelang en het toeristische belang.
Desondanks ziet men wel mogelijkheden voor versterking van het kleinschalig
plattelandstoerisme, dat weinig hinder voor de landbouw met zich mee brengt en dat de
agrarische ontwikkeling niet belemmert. Het is daarbij van belang dat de eigen bewoners
ook profijt hebben van de recreatieve voorzieningen.

16. Bij het opstellen van het Ruimtelijk Kwaliteitsplan wordt bekeken of er wandel- en
fietspaden aangelegd kunnen worden. Daarbij wordt aandacht besteed aan:
• kwalitatief goede paden,
• aantrekkelijke routes,
• verbindingen met andere fietspaden,
• grensoverschrijdende routes,
• trajecten over particulier terrein (tegen vergoeding),
• overleg met grondeigenaren en aanliggenden,
• minimaliseren van hinder voor landbouw,
• belang voor de eigen bevolking (lokaal ommetje; veiligheid schoolkinderen),
• Kantoordijk afsluiten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouw- en
bestemmingsverkeer
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17. De Contactgroep Zwolle Holterhoek vraagt aan de recreatieondernemers in de
omgeving zorg te hebben voor voorkoming van overlast. De ondernemers kunnen hun
gasten en groepen daarop aanspreken. Met name overlast door zwervende groepen bij
droppings, recreanten over particulier terrein, vervuiling van het gebied wordt als storend
ervaren.
18. De Contactgroep Zwolle Holterhoek vraagt aan de gemeente om bij de ontwikkeling van
de recreatieve sector voldoende rekening te houden met de belangen van de
landbouwsector.

3g ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE EN AANZIEN VAN HET GEBIED
De openbare ruimte moet voldoende onderhouden worden. Men vindt het van belang dat de
bermen en sloten in het buitengebied en de straten in de bebouwde kom op orde gehouden
worden. Tevens hecht men er waarde aan dat de karakteristieke beplanting op de
particuliere erven versterkt wordt.

19. De Contactgroep Zwolle Holterhoek vraagt aan de gemeente om, in overleg met de
Contactgroep, GLTO en het VAN een onderhoudsschema voor de bermen en
slootkanten op te stellen en uit te voeren. Het onderhoud kan mogelijk in de vorm van
agrarisch natuurbeheer uitgevoerd worden.
20. De Contactgroep Zwolle Holterhoek vraagt aan de gemeente om minimaal één maal per
jaar en zo nodig vaker de straten in de bebouwde kom te vegen.
21. In aansluiting op het opstellen van het Ruimtelijk Kwaliteitsplan organiseert de
Contactgroep, als onderdeel van Dorpen met VISIE, de beplantingsfase, waarin
streekeigen bomen en struiken op particuliere gronden worden gepoot.

3h SOCIALE SAMENHANG
De bevolking van Zwolle en Holterhoek ziet zichzelf als een gemeenschap. Dit lokaal
bewustzijn, deze sociale cohesie, deze gemeenschapszin is een belangrijke drijvende
kracht voor allerlei ontwikkelingen en mogelijkheden. Het is van belang om deze kwaliteit
te koesteren. Enerzijds gebeurt dat doordat men zich bewust is van deze aanwezige
kwaliteit. Anderzijds is het van belang dat aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen en
uitvoeren van activiteiten die de onderlinge samenhang kunnen versterken en in stand
houden.

22. De Contactgroep Zwolle Holterhoek let in haar beleid en werkzaamheden specifiek op
de mogelijkheden om de gemeenschapszin in stand te houden en te versterken. Dat
komt o.a. naar voren bij:
• stimuleren dat jongeren betrokken worden bij activiteiten,
• overleggen met de Stuw over de mogelijkheden voor extra activiteiten voor ouderen
en jongeren, met het oog op de sociale functie van deze activiteiten.
• stimuleren dat sociaal-culturele activiteiten en cursussen in het dorp zelf (in het
schoolgebouw) gehouden worden,
• behouden van speeltoestellen en het evenemententerrein met voorzieningen in het
dorp,
• in ere houden van tradities, zoals: in de Holterhoek klootschieten voorafgaand aan
carnaval (met de mogelijkheid om daardoor wegen af te sluiten); buurtfeesten;
kermissen,
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• samenwerken tussen de Volksfeestvereniging Holterhoek en de buurtverenigingen en
feestverenigingen van Zwilbroek,
23. De Contactgroep Zwolle Holterhoek promoot het gebruik van Mobimax bij de
dorpsbewoners, zodat men deze mogelijkheid meer kan benutten om kontakten in de
omgeving te onderhouden. Bovendien biedt Mobimax aan vervoersarme personen de
mogelijkheid om naar de voorzieningen te gaan.

4

ZAKEN UIT DE TUSSENRAPPORTAGE DIE NIET IN HET DORPSPLAN STAAN

Het is voor Contactgroep Zwolle Holterhoek niet mogelijk om aan alle suggesties vanuit het
dorp die in de Tussenrapportage staan aandacht te besteden. Hiervoor kunnen verschillende
redenen zijn: de activiteit ligt buiten de invloedssfeer of het werkterrein van de Contactgroep,
of is niet concreet genoeg. Het onderwerp is (technisch) niet uitvoerbaar, of al uitgevoerd, of
niet meer actueel. De activiteit is strijdig met andere activiteiten of wetgeving, of past niet in
het beleid van Contactgroep Zwolle Holterhoek.
Voor een deel zijn het zaken die niet zullen worden opgepakt. Voor een ander deel zijn het
zaken die voorlopig minder prioriteit krijgen. Om te voorkomen dat deze punten geheel uit de
aandacht verdwijnen worden ze hieronder genoemd.
•
•

Verkeersremmers bij de kruising Vredenseweg-Boerijendijk en bij de grens,
Aanleggen van een Mobimax-halte in Zwolle, of gratis ophalen vanuit huis.

5

WERKGEBIED VAN CONTACTGROEP ZWOLLE HOLTERHOEK

Het werkgebied van de Contactgroep is grijs gekleurd in de kaart op de volgende bladzijde.
Het werkgebied is historisch bepaald en omvat het gebied dat door de bewoners als een
eenheid gezien wordt. Met deze afbakening wil de Contactgroep duidelijkheid scheppen over
de geografische begrenzing van haar inzet. Het werkgebied bestaat uit:
•
Het verzorgingsgebied van de basisschool St. Ludgerus in Zwolle.
•
Het bereik van de Volksfeestvereniging Holterhoek.
•
Het bereik van de feestvereniging Zwolle.
Het werkgebied van de Contactgroep overschrijdt op enkele plaatsen de gemeentegrens.
Een aantal inwoners van gemeente Groenlo en Lichtenvoorde (Lievelde) maakt deel uit van
de leefgemeenschap Zwolle.
Om de gebiedsafbakening niet te gecompliceerd of te persoonsafhankelijk te maken is de
N319, de weg van Groenlo naar Winterswijk als zuidgrens aangemerkt.
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