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Even voorstellen:

Peter Sluijs, projectleider Spoorzone
bij gemeente Zwolle
‘Met veel enthousiasme werk ik al twee jaar als projectleider voor de Spoorzone. Het gave aan het werken voor
de Spoorzone vind ik dat er heel veel energie in het
gebied zit. Veel ondernemers, organisaties en bewoners
zijn erg betrokken bij de Zwolse Spoorzone. En we zetten met elkaar mooie stappen om het hart van Zwolle
levendiger, groener en aantrekkelijker te maken!’
‘Dat doe ik uiteraard niet alleen. Vanuit de gemeente Zwolle
werken we met een heel team aan de ontwikkelingen
in de Spoorzone. Als projectleider ben ik betrokken bij
allerlei initiatieven in het gebied. Vaak gaat het hierbij
om projecten die nu nog niet zichtbaar zijn; ze zitten nog
in de ideeën- of planfase. Een voorbeeld daarvan is de
transformatie van het gebouw City Post aan de Westerlaan.
Ook werk ik nauw samen met NS Vastgoed, omdat zij
eigenaar zijn van veel gronden rondom het station. Samen
onderzoeken wij op dit moment de mogelijkheden en
kansen voor deze gronden.’
Toekomst
‘Voordat ik in Zwolle werkte, heb ik onder andere in Rotterdam, Utrecht en Amersfoort gewerkt aan transformaties van

Spoorzone nieuws #24 - november 2019 																		

gebouwen en gebieden. Het leuke van het werken voor
de Spoorzone is dat alles wat ik eerder heb gedaan nu
samenkomt in één gebied. In mijn rol als projectleider mag
ik samen met partijen en bewoners aan de toekomst van de
Spoorzone bouwen. Samen ontdekken we stap voor stap
hoe dit deel van de stad er straks uitziet. Dat maakt mijn
werk bijzonder.’
Veel interesse
‘Ik merk dat steeds meer partijen staan te trappelen om hier
aan de slag te gaan. Het enthousiasme over de Spoorzone
groeit telkens weer! Mensen zijn echt geïnteresseerd en verwachten dat dit dé plek is waar het gaat gebeuren. En dat
terwijl het gebied eerst niet zo bekend stond. Mijn ambitie
is dan ook om de ambities die andere partijen hebben een
plek te geven in de Spoorzone. Daar ga ik voor!’
Ideeën?
‘Heb je een idee voor de Spoorzone: voor een specifiek deelgebied of een gebouw? Partijen, organisaties, bedrijven,
instellingen en bewonersgroepen die ideeën hebben en
mee willen doen in de Spoorzone kunnen contact met mij
opnemen. Mail naar p.sluijs@zwolle.nl of bel 06 22 84 68 84.
Ik denk graag mee!’

