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Terugblik Spoorcafés eerste helft 2021

artist impression passerelle

Tijdens het Spoorcafé duiken inwoners, ontwikkelaars en
andere belangstellenden samen de Spoorzone in, om samen stap voor stap de toekomst van het gebied vorm te
geven. We blikken kort terug op de Spoorcafés in de eerste
helft van dit jaar.
Februari: Stationsgebouw & Ooster- en Westerlaan
het Stationsgebouw wordt een plek waar je op een prettige
manier op je trein of bus wacht, en waar je terechtkunt om wat
te werken of elkaar te ontmoeten. De oude lanen Ooster- en
Westerlaan krijgen hun historische karakter weer terug. Zo
worden er bredere stoepen aangelegd, en zorgen nieuwe bomen voor een groen en een aantrekkelijk verblijf.
Kijk de uitzending van februari.
April: De nieuwe passerelle over het spoor
In het Spoorcafé van april zijn de eerste ideeën voor de brug
gepresenteerd. Op dit moment werkt het ontwerpteam hard
aan de afronding van het schetsontwerp van deze bijzondere
loopbrug.
Kijk de uitzending van april.
Nieuwe loopbrug over het spoor

artist impression trappen passerelle
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Mei: Ideeën voor NS-gebieden en oude werkplaatsen
Belangrijk uitgangspunt is dat iedereen met plannen in de
Spoorzone nauw met elkaar onderling afstemt en samenwerkt. En dat bewoners in de ideeën en plannen worden meegenomen. Zo werken we samen aan een gebied waarin iedereen zich thuis voelt. Van grof naar fijn: vanuit het algemenere
ontwikkelkader voor de Spoorzone naar steeds concretere
plannen. Bekijk het ontwikkelkader op de website van gemeente Zwolle.
Daarnaast werd gesproken over de plannen van NS voor de
100 hectare NS-terrein aan de zuidzijde van het station. Lees
voor meer informatie hierover het artikel in deze nieuwsbrief.
Kijk de uitzending van mei.
Vanuit allerlei huiskamers werd er via de chat enthousiast
meegedacht en -gepraat over de ontwikkelingen in de Spoorzone. Binnenkort hopen we je ook weer fysiek te kunnen ontmoeten. Houd onze kanalen in de gaten voor de laatste info!
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