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NS en gemeente Zwolle onderzoeken
samen kansen voor gebied rondom
station
In september hebben wethouder Ed Anker en regiodirecteur van NS Joost van der Bijl hun handtekening
gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Beiden
zijn enthousiast over het veelbelovende gebied dat
rondom het station ligt. De komende periode worden
de mogelijkheden en kansen voor de verschillende
gebieden rondom het station gezamenlijk onderzocht.
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
is een vervolg op de Strategische Agenda die eind 2018 is
vastgesteld. De komende periode gaan NS en de gemeente
Zwolle samen op zoek naar mogelijkheden en kansen voor
de gronden rondom het station waar NS Stations eigenaar
van is. ‘De ambities van de gemeente voor dit gebied zijn
hoog’, zegt regiodirecteur van NS Joost van der Bijl.
‘Graag willen we als NS deze ambities invullen en onze
kennis op het gebied van mobiliteit en gebiedsontwikkeling
inzetten. De bedoeling is een woon-werk situatie
te realiseren met een mix aan voorzieningen. In de
samenwerking zullen we de ambities een stap verder
uitwerken, zodat het gebied wordt herontwikkeld.’

Veel interesse
De kansen en mogelijkheden worden de komende maanden
in kaart gebracht en verwoord in een Nota van Uitgangspunten. ‘Een mooie stap’, zegt wethouder Ed Anker.
‘Er gebeurt op dit moment veel in de Spoorzone: we
bouwen, onderzoeken, experimenteren en ontdekken.
En dat blijft niet onopgemerkt, want er is veel interesse
voor dit gebied’.
De ambitie is om van de Spoorzone een gebied te maken
waar mensen elkaar graag ontmoeten en waar veel te
beleven is. Het wordt groener, dynamischer en duurzamer.
Het is een uitgelezen plek om nieuwe stedelijke woonvormen te realiseren. Maar ook om nieuwe werkplekken
te creëren voor kleine starters en grotere gevestigde
organisaties, voor onderwijs en bedrijfsleven, voor
creatieve en ondernemende mensen. Een goede mix van
wonen, werken en studeren, zal zorgen voor levendigheid,
dynamiek, interactie en innovatie, ook buiten kantooruren.
NS en de gemeente Zwolle onderzoeken de mogelijkheden
voor de gronden en opstallen van NS Stations in de deelgebieden District Z, Innovatiekwartier, De werkplaatsen en
Lurelui (gedeeltelijk).
(zie de kaart op de volgende pagina)
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Overzichtskaart met gebieden rondom het station.

