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Terugblik Spoorcafés
Het Spoorzone-team blijft graag met jou in gesprek
over de ontwikkelingen in de Spoorzone en de plannen
voor het gebied. Want jouw betrokkenheid en ideeën
zijn erg belangrijk. Om met jou in contact te blijven, organiseren we regelmatig het Spoorcafé. Gelukkig konden we elkaar weer wat meer ‘live’ ontmoeten. Blik je
met ons terug op de laatste drie cafés?
Juni – ‘Spoorcafé meets PROTO’
Ondanks het natte weer kon het Spoorzone-team veel mensen verwelkomen bij de tijdelijke Spoorzone-spot. Vol enthousiasme en nieuwsgierigheid werden er allerlei vragen
gesteld. Maar er werden ook zorgen geuit over bijvoorbeeld
de hoogte van de nieuwe gebouwen die in het gebied komen. Daarnaast ervoeren meerdere Zwollenaren bij Movez
hoe gemakkelijk het nieuwe deelvervoer in de Spoorzone
is. Veel bezoekers beklommen ook de speciale PROTO-toren
om te genieten van het mooie uitzicht over het gebied. En
er kwamen veel positieve reacties op de bijzondere kunstwerken in en rondom Perron038, op het Lübeckplein en in
de binnenstad.
Kijk hier de video-terugblik.

Het Spoorzone-team in gesprek met bezoekers bij de Spoorzone-spot

September – het Hanzekwartier
Live vanuit de studio van RTV Focus ging presentator Vincent
Corjanus met de gasten aan tafel in gesprek over de ontwikkelplannen voor het gebied, en het ‘waarom’ daarachter.
Daarnaast werden de vele vragen van online bezoekers beantwoord. Onder andere over de aantallen woningen en de
hoogte daarvan, in combinatie met het idee om het gebied
groener en prettiger te maken. Ook waren er verschillende
vragen over het verkeer en de veiligheid in de buurt, omdat
er straks meer mensen komen wonen.
Kijk de uitzending hier terug.
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September: presentator Vincent Corjanus in gesprek met de gasten aan
tafel in de studio

Oktober – de passerelle
Tijdens dit ‘live’ Spoorcafé bij Brainz ging het Spoorzone-team met zo’n 60 bezoekers in gesprek over het definitieve ontwerp van de unieke loopbrug over het spoor. Ook
konden zij met leden van het ontwerpteam spreken over de
architectuur en de duurzaamheid van de brug. De reacties
van de aanwezigen waren positief; men vindt het ontwerp
mooi. Uiteraard waren er ook vragen, bijvoorbeeld of de afscherming van de brug het uitzicht niet belemmert. En over
eventuele overlast aan de Westerlaan wanneer de passerelle
gebouwd wordt. Lees de antwoorden op deze vragen in de
uitgebreidere terugblik.

Oktober: weer een live Spoorcafé, bij Brainz

Wil je voortaan ook voor het Spoorcafé worden
uitgenodigd?
Meld je hier dan voor aan via www.zwolle.nl/spoorzone.
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