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Versieren buitenruimte:
licht op Bagijneweide
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scenario’s gepresenteerd, om
deelnemers te inspireren over de

mogelijkheden. Met behulp van groene en rode

w beginspraak

leven geroepen waarin vertegenwoordigers zitten

Zwolle

van straten, gebruikers en gemeente. In deze

stickers en een onderlinge discussie zijn

overleggroep hebben we met elkaar afgesproken

vervolgens de meningen gepeild. Waalewijn

welk proces we wilden doorlopen”.

concludeert dat nooit alle mensen voor honderd

De planvorming voor de Bagijneweide is gestart

procent enthousiast zijn. “Wél ontstaat betrok-

met een bijeenkomst waarin deelnemers uitleg

kenheid door mensen mee te nemen in het

kregen over het gebied. Om een concreter beeld

proces. We hebben geleerd dat, behalve de

Ciska Waalewijn,
procesmanager

deskundigen, zeker ook bewoners problemen
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Aanscherpen alle ideeën tot drie
mogelijke scenario´s

inbreng terug in het stedenbouwkundig plan”.
grote betrokkenheid. Hopelijk zien we onze
dat van het cultureel centrum. Hierdoor ontstaat
de ontwikkeling van de Bagijneweide en (vooral)
intensieve proces waarbij wij inspraak hebben in
enthousiasme wordt extra gestimuleerd door het
laten het achterste van hun tong zien. Dat
deel. Mensen worden enthousiast gemaakt en
vind ik erg goed. Namens Palet neem ik daaraan
wordt opgebouwd. Deze wijze van planvorming
het interessant om mee te maken hoe een wijk
“Palet is gevestigd op de Bagijneweide. Ik vind
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“Grote betrokkenheid”

Draagvlak op één
Enkele jaren geleden ontwikkelde de gemeente
Zwolle een visie voor de Bagijneweide. Het plan
werd in een laat stadium aan de omwonenden
gepresenteerd. Een protestactie was het gevolg.
Daarna lag het project lang op de plank. Toen de
gemeente besloot een nieuwe start te maken,
werden oude ideeën in de prullenbak gegooid en
werd met een blanco vel opnieuw begonnen.
Bewoners en andere betrokkenen laten nu
samen met de gemeente hun licht schijnen over
de herontwikkeling van deze buurt. Prioriteit
nummer één: draagvlak.
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“Er samen uitkomen”
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John van Boven, raadslid ChristenUnie
en schrijver notitie Beginspraak in Zwolle:
‘Het project Bagijneweide is een goed voorbeeld

wel kritisch, maar niet in negatieve zin. De

van beginspraak. Vooraf zijn niet te veel, of te

grondhouding bij belanghebbenden is door

strakke, randvoorwaarden gesteld. Met de

beginspraak veranderd; ze willen er sámen

belanghebbenden is gesproken over hun wensen.

uitkomen. Het ontwikkelingsproces van nu is niet

Doordat je weet wat ze willen, kun je als

te vergelijken met dat van een aantal jaar

gemeente beter uitleggen waarom je bepaalde

geleden. Ik denk dat de Bagijneweide nu alleen

keuzes maakt. Het betekent namelijk niet

maar mooier wordt en straks omarmd wordt door

automatisch dat altijd doorgaat wat de burgers

omwonenden en gebruikers”.
Dromen en wensen verbeelden
tijdens eerste inspiratiedag
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willen. Door deze methode zijn de bewoners nog

Henriëtte Heeringa

“Beter resultaat”
Bewoner Henriëtte Heeringa, lid overleggroep en werkgroep werkvormen
“Ik geloof in de dialoog. Vanaf het begin is mijn
uitgangspunt geweest dat ik graag met alle
partijen om tafel zit, zodat ik voor mijn buurt het
beste uit de ontwikkelingen kan halen. Toen ik dit
proces instapte, was mijn rol niet direct duidelijk.
Ik had de ervaring van het misgelopen proces,
waar niemand echt inbreng had. In het procesnieuwe-stijl zijn woorden niet alleen woorden,
maar ook daden geworden. In de overleggroep
bespreken we de verschillende fases van het
proces. We hebben nagedacht over de invulling
van de inspiratiedagen en hoe we moeten
communiceren als er een zogenaamde radiostilte
is. Ik zie wat er met onze input gebeurt. Het
belang van beginspraak is dat je samen optrekt
in deze verandering. Dan komt er een beter
resultaat onder aan de streep te staan”.

Maquette van het plangebied, eigenhandig gemaakt door bewoner

Ciska Waalewijn

