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Doe en praat mee over de Spoorzone
Elke derde woensdagavond van de maand, met uitzondering van juli en augustus, kunt u aanschuiven in het
Spoorcafé. Het Spoorcafé is er om elkaar te ontmoeten,
te verbinden en op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen in de Spoorzone.
Ook in de eerste helft van 2019 waren de stoelen gevuld
met bewoners en overige geïnteresseerden en gingen zij in
gesprek met studenten, initiatiefnemers en vertegenwoordigers van de Spoorzone projectorganisatie. Schuift u de
volgende keer, dat is op 19 juni, ook aan?
We trapten in februari af met een Spoorcafé waarin er veel
te bespreken was: van de ondergrondse fietsenstalling tot
aan de stationsentrees en van de passerelle tot aan de (wensen rondom de herinrichting van) de Ooster- en Westerlaan.
Maart stond in het teken van de Spoorzone als gebied waar
plannen en ideeën kunnen zorgen voor een aantrekkelijker
woon-, werk- én verblijfsklimaat. Initiatiefnemers van
Perron038 en Kattegat Wonen en Bouwkunde studenten
van Windesheim vertelden hier vol enthousiasme over.
Gebiedsontwikkeling
In april sloegen we het Spoorcafé een maandje over. Ruim
75 bezoekers wisten een maand later het Spoorcafé te

vinden en werden in Gerrits Tuin bijgepraat over een aantal
belangrijke thema’s die een rol spelen bij de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone: mobiliteit, energie, verstedelijking,
economische ontwikkeling en duurzaamheid. Aan tafels
werd goed geluisterd naar de inbreng van alle aanwezigen.
Dit vormt genoeg aanleiding om hier in juni nog eens extra
de diepte voor in te gaan. Dit Spoorcafé vindt plaats bij het
Zone.college (voorheen Groene Welle), Koggelaan 7. U kunt
vanaf 19.00 uur inlopen, het programma start om 19.30 uur.
Graag tot ziens op het Spoorcafé
Ook in het najaar bent u van harte welkom bij de Spoorcafé’s,
een initiatief van de gemeente Zwolle, provincie Overijssel,
NS en ProRail. Praat en doe mee, ontmoet andere bewoners
en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de
Spoorzone. Meer weten? Kijk op www.zwolle.nl/spoorzone.

