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Even voorstellen:

Leontien Benders, omgevingsmanager Spoorzone Noord

Eind 2018 startte mijn eerste contact met de Zwolse
Spoorzone. Dit betrof een uitvraag van wensen en eisen
bij de omgeving aan de noordzijde van het station.
Om het Spoorzone projectteam voor de herinrichting
van de Oosterlaan en Westerlaan input te geven voor
een voorlopig ontwerp, sprak ik bewoners, ondernemers en professionele stakeholders.
De opbrengst van deze gesprekken wordt op dit moment
op de tekentafel verwerkt. Dit is een mooi voorbeeld van
mijn rol als omgevingsmanager: de omgeving betrekken,
bij voorkeur ook al tijdens de voorbereidende fase.
Inzicht
Voor bewoners en ondernemers aan de noordzijde van het
station, de centrumzijde, ben ik een verbindende schakel
tussen de omgeving, de gemeente en de opdrachtnemende partijen. Dat betekent voor u dat u als belanghebbende
weet wat er speelt en wat u kunt verwachten tijdens de
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verschillende fases binnen een project. Het hebben van
inzicht op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid,
veiligheid is belangrijk voor u en dit valt of staat met een
goede onderlinge communicatie. De gemeente Zwolle
vindt het belangrijk dat u overzicht van het geheel hebt
zodat u weet wat er in uw nabije omgeving gebeurt.
De impact van de verschillende bouwopgaves aan de
noordzijde van het Zwolse spoor willen we voor u helder
en begrijpelijk houden. U kunt zich voorstellen dat werkzaamheden op de ene locatie invloed kunnen hebben op
(verkeers)situaties elders in de stad. Vanuit de Spoorzone
houden we daar voortdurend rekening mee. Dit vraagt een
intensieve afstemming met elkaar en met andere lopende
projecten in de stad en dat is een taak die ik als omgevingsmanager voor de noordzijde van de Spoorzone graag op
me neem.
Gebruikers centraal
De Spoorzone ligt in een gebied, waar voetgangers, fietsers,
reizigers en bestuurders van gemotoriseerd verkeer intensief gebruik van maken. Dit zijn voor ons belangrijke doelgroepen, net als bewoners en de mensen die in het gebied
werken of ondernemen. Het uitgangspunt is dat de huidige
en toekomstige gebruikers van het gebied centraal staan.
Voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan, is onderdeel van mijn werk. En dat doe ik met heel veel plezier!

Laagdrempelig
In februari is het nieuwe busstation opgeleverd en is de
Schuttebusbrug in gebruik genomen. In maart is ook de
bouw van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling en de
herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg gestart. Iedere stap binnen deze en andere projecten vraagt
om een goede afstemming met alle betrokken partijen:
bijvoorbeeld om verwachte overlast te beperken. U kunt bij
mij terecht met uw vragen, zorgen of opmerkingen. Mijn
doel is om voor iedereen een laagdrempelig aanspreekpunt
te zijn en zorg te dragen voor het tijdig delen van de juiste
informatie. Heb ik de kennis als u mij belt, mailt of spreekt
niet voorhanden? U kunt erop vertrouwen dat ik er voor u
achteraan ga en bij u terugkom met antwoorden.
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Samen
Samen met bewoners en ondernemers in de omgeving
streven wij naar succesvolle ontwikkelingen in het gebied.
U wordt geïnformeerd of geconsulteerd over de lopende en
komende projecten. En daar waar het nodig is, zoeken we
samen naar oplossingen. Daar steek ik graag energie in!
Wees welkom op het Spoorcafé elke derde woensdag van
de maand.*) Zo blijft u op de hoogte van de actualiteiten in
de Spoorzone en ontmoet u gelijkgestemden en vertegenwoordigers van de Spoorzone projectorganisatie. Wie weet
waar en wanneer we elkaar zullen treffen, op het Spoorcafé
of ergens anders, ik kijk er naar uit!
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over Spoorzone projecten
aan de noordzijde van het station (de centrumkant)?
Stuur dan een mail naar l.benders@zwolle.nl of bel mij op
06 - 574 369 13. Voor vragen of opmerkingen over gemeentelijke werkzaamheden of activiteiten aan de zuidzijde van
het station kunt u contact opnemen met Anne-Marie
Mosterman, gebiedsontwikkelaar bij gemeente Zwolle
via a.mosterman@zwolle.nl of 06 - 184 584 17.

*) I n de maanden juli en augustus is er geen Spoorcafé in verband met
de vakantieperiode.

