
Plannen voor plantsoen Scarlattistraat 2 t/m 20 
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In bovenstaande foto’s is te zien hoe we het plantsoen en aangrenzend speeltuintje de 

komende tijd graag willen veranderen. 

 

In onderstaande lijsten geven wij onze wensen weer voor het plantsoen en voor het 

speeltuintje. 

Wensen plantsoen 

Wensen Uitvoerder Reactie gemeente 

Picknicktafel kopen Wij Zie subsidiemogelijkheden 

Los bankje kopen Wij Zie subsidiemogelijkheden 

Nestkastjes plaatsen Wij Nestkastjes graag zoveel mogelijk in eigen bomen 
plaatsen of aan gevels van woning.  

Insectenkastjes plaatsen Wij Is mogelijk op adoptiegrond  

Wilde bloemen (prairie) 
planten 

Wij Is mogelijk op adoptiegrond 

Acasia snoeien Gemeente In de komend de 2 weken wordt de dode tak eruit 
gehaald. Hij stond al op de onderhoudsplanning 

Moestuintje aanleggen Wij Is mogelijk op adoptiegrond 

Wilgenhut bouwen Wij Is mogelijk op adoptiegrond 

Vuilnisbak plaatsen Gemeente Jullie kunnen een afvalbak adopteren. Deze kunnen 
jullie aanvragen via  mijn collega Vanessa Sahetapy 
(v.sahetapy@zwolle.nl) zij zorgt er voor dat er een 
gele adoptiebak wordt geplaatst en dat jullie hiervan 
de sleutel krijgen zodat je deze kan openen.   

Parkeerplekken afschermen 
met hek en klimplanten 

Wij Dat is mogelijk zolang het gaat om een groene 
afscheiding. Graag vooraf overleg over hoogte en 
materiaal.  



Demontabel paaltje 
plaatsen 

Gemeente Ja, is mogelijk. We kunnen de huidige betonnen 
palen vervangen voor een Amsterdammer.  

Ingang plantsoen tactisch 
‘blokkeren’ m.b.v. 
bloem/plantperk 

Wij Is mogelijk bij adoptie. Graag intekenen bij ontwerp  

Boom voor lantaarnpaal of 
licht ervan laten dimmen 

gemeente Mijn collega Marcel Bremer van Verlichting gaat 
binnenkort de lichtmasten voor huisnummers 14 
t/m 20 dimmen of afschermen 

Wensen Uitvoerder Reactie gemeente 

BBQ plek aanleggen 
(betegeld of grind) 

Wij Leuk wanneer jullie en bbq-plek aanleggen. Wel 
goed om hier omwonenden in mee te nemen zodat 
er geen overlast ontstaat.  

Stekelplanten eruit halen Gem Wij gaan de stekelplanten eruit halen na het 
broedseizoen (15 juli) wanneer de adoptie rond is 

Nieuw bordje ‘geen 
hondenpoep’ 

Gemeente  
Of wij 

Jullie kunnen een antihondenpoepbord beschilderen 
die wij ophangen. Hiervoor kunnen jullie contact 
opnemen met mijn collega Vanessa Sahetapy. Zij 
stelt een bord er verf beschikbaar. 
V.sahetapy@zwolle.nl  

Struiken toevoegen Gemeente? Wanneer jullie overgaan tot adoptie krijgen jullie 
van het wijkteam een planttegoed van 500,00 euro 
hiervoor kunnen jullie nieuwe planten aankopen. Op 
https://mijnwijk.zwolle.nl/holtenbroek vinden jullie 
een kopje hulpmiddelen, tips en ideeën. Hierin staat 
ook een lijstje voor subsidiemogelijkheden. 

Fruitbomen plaatsen Gemeente? Fruitbomen vallen ook onder de adoptie. Wanneer 
jullie deze willen aanplanten dan  is het beheer en 
onderhoud ook voor de bewoners. Ook hiervoor 
kunnen subsidiepotjes worden aangesproken.  

Grasmaaier regelen Wij Wijkboerderij de Klooienberg is een deellocatie voor 
uitleen van tuingereedschap wanneer bewoners 
grond hebben geadopteerd. Je kunt ze benaderen 
via klooienberg@travers.nl  

Grond saneren Gemeente? Ja, wanneer we overgaan tot adoptie gaan wij de 
grond plantklaar maken. Dit kan niet eerder dan na 
het broedseizoen (15 juli)  

Speelse ophoging Wij Bij adoptie is dit mogelijk. Wanneer jullie aangeven 
hoeveel kuub grond je nodig hebt, dan kunnen we 
dat regelen via de ROVA.  
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Wensen speeltuintje 

Wensen Uitvoerder Reactie gemeente 

Vuilnisbak plaatsen Gemeente Jullie kunnen een afvalbak adopteren. Deze kunnen 
jullie aanvragen via  mijn collega Vanessa Sahetapy 
(v.sahetapy@zwolle.nl) zij zorgt er voor dat er een 
gele adoptiebak wordt geplaatst en dat jullie hiervan 
de sleutel krijgen zodat je deze kan openen.   

Rubberen tegels vervangen 
door gras 

Gemeente Dit is mogelijk. Mijn collega Ype de Bruin gaan dit 
meenemen in het speelteam. Wanneer duidelijk is 
wanneer de tegels eruit gaan dan informeer ik jullie.  
Een voorwaarde is wel dat jullie de nieuwe 
ondergrond (gras)  gaan beheren (maaien).  

Speeltoestellen 
schoonmaken 

Wij Wanneer we de rubberen tegels verwijderen gaan 
de toestellen er tijdelijk uit. Wanneer ze terug 
worden geplaatst is het een mooi moment om ze 
schoon te maken.  

Meer verlichting plaatsen Gemeente Deze vraag heb ik ook voorgelegd aan mijn collega 
van verlichting. Zodra ik zijn reactie heb, informeer 
ik jullie. Mocht het niet lukken om gemeentelijke 
verlichting aan te brengen dan is het wellicht een 
optie om op de zijgevel van nr. 32 een 
bewegingslicht te maken.  

Beplanting bij muur 
vervangen 

Gemeente Is mogelijk bij adoptie 

Paadjes kronkelend 
tussendoor aanleggen 

Wij Is mogelijk bij adoptie 

 

Verder hebben wij nog een aantal vragen: 

1. Is er budget hiervoor en zo ja, hoeveel? 

Als gemeente maken wij de grond plantklaar en krijgen jullie een planttegoed van 

500,00 euro. Daarnaast kunnen jullie allerlei subsidiepotjes aanschrijven.  

2. Kunnen we ondersteuning krijgen in de uitvoering? 

Ja, de ROVA maakt de grond plantklaar.  

3. Kunnen we advies krijgen door een groendeskundige? 

Ja, de wijkvoorman van ROVA kan jullie een plantadvies geven.  

4. Is er gereedschap beschikbaar dat we kunnen gebruiken? 

Ja, via wijkboerderij de Klooienberg kunnen gebruikmaken van tuingereedschap 

5. Zijn er subsidies via andere organisaties aan te vragen? 

Ja, zie https://mijnwijk.zwolle.nl/holtenbroek onder hulpmiddelen, tip en ideeën  

6. Op welke termijn kunnen wij hiermee aan de slag? 

Het rooien van de beplanting kan na 15 juli plaatsvinden. De aanpak van de speeltuin 

is afhankelijk van het speelteam. Zodra hier meer duidelijkheid over is laat ik het 

jullie weten.  
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7. Kan de grond t.p.v. de te verwijderen struiken worden vervangen door schone 

grond? Er zit nu veel vervuiling in zoals stenen en troep.  

De grond wordt door ROVA plantklaar gemaakt.  

 


