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Kort nieuws
Nieuw: Gerrits Tuin
De Spoorzone heeft er sinds kort een bijzondere plek
bij: Gerrits Tuin, achter het pand van VanWonen aan de
Willemsvaart 21. Drie jaar lang is er in Gerrits Tuin ruimte
voor initiatieven die te maken hebben met cultureel
ontmoeten, circulair leven en innovatief ondernemen.
Je kunt er onder andere bloemen plukken die wethouder
Anker eerder dit jaar plantte en er ligt bijvoorbeeld een
pumptrackbaan, een verharde crossbaan voor BMX’ers.
Meer weten? Kijk op www.gerritstuin.nl of volg Gerrits Tuin
op www.facebook.com/gerritstuin.

Kattegat Festival gaat in herhaling
Na een geslaagde eerste editie van het Kattegat Festival
gaat het festival aan de Oostzeelaan op 24 augustus 2019
in herhaling. Het belooft opnieuw een dag te worden
boordevol muziek, workshops, theater, foodtrucks en nog
veel meer. Kom, luister, kijk, proef, dans en laat je verrassen
op dit creatieve en inspirerende festival voor jong en oud.
Meer weten? Kijk op www.kattegatfestival.nl of volg
www.facebook.com/kattegatfestival.
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Ministers en staatsecretaris op bezoek
Zwolle zet een nieuwe stap in stedelijkheid. In de Zwolse
Spoorzone komen veel opgaven samen die op landelijk
niveau spelen: denk bijvoorbeeld aan wonen, economie,
klimaat en mobiliteit. Medio mei ontving Spoorzone
wethouder Ed Anker minister Kajsa Ollongren van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
en minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris
Stientje van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat. Ze bezochten meerdere plekken in de Zwolle
en de Spoorzone, waaronder het nieuwe busstation.

Mini-expositie Spoorzone in stationsgebouw
Bewoners, ondernemers, studenten, overige
belangstellenden en vertegenwoordigers van de Spoorzone
projectorganisatie gaan tijdens het maandelijkse Spoorcafé
met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen in de
Spoorzone. Om ook reizigers mee te nemen in wat er
allemaal op en rondom het station in Zwolle gebeurt,
is dit voorjaar een mini-expositie in het monumentale
stationsgebouw geopend. De moeite van een bezoekje
waard. En dat geldt niet alleen voor reizigers! Je vindt
de mini-expositie in de OV Ticket & Service winkel in het
stationsgebouw.

