
Refereert naar de motie van 5 juli een 
motie op initiatief van D66: “Uitnodiging 
aan de stad voor ontmoetingsplekken”. 





Ons idee is:

Het creëren van een mooie voor iedereen toegankelijke 
ontmoetingsplek voor alle inwoners van Zwolle-Zuid. 
Nadenkend over een geschikte plek ontstond het idee om de 
dichtbegroeide oever van het water aan de Ministerlaan om te 
bouwen tot een goed toegankelijke plek:  het idee van een 
“Ontmoetingssteiger” was geboren !





Deze ontmoetingsplek heeft m.n. de volgende 
doelen:

1. Een gezellige openbare plek waar je gemakkelijk kunt komen;
2. Centraal in het gebied en voor iedereen toegankelijk;
3. Een aanlegplaats die mensen uit Zwolle-Zuid uitnodigt om te komen 

en te ontmoeten;
4. Een mooie verbinding tussen de wijken van Zwolle-Zuid;
5. Een sociale haven voor een mooi gesprek;
6. Een plek waar je de vishengel uitgooit; 
7. Een plek waar mens en natuur samenkomen.



Locatie Ministerlaan:



Ligging:



Voorbeeld:



Ons idee moet uitgevoerd worden omdat:
• Mede vanwege de behoefte door Corona aan ontmoetingsplekken in Zwolle ter 

versterking van de sociale structuur;

• Behoefte vanuit sociaal maatschappelijke en zorgsector van Zwolle-Zuid, waaronder:

De Trommel, Frion, Luijk.Zorg, InteraktContour, ReZet, Travers, Kindcentrum Doen, etc.

• Een plek voor iedereen, voor diverse activiteiten:

- Van vissen tot schaatsen, van kanovaren tot muziek maken. 

- Van een goed gesprek tot lezen van een goed boek. 

• De plek heeft een goed bereikbare centrale ligging voor belanghebbenden en publiek, 
naast de parkeerplaats met veel doorloop.

Daardoor meer automatische sociale controle, en daarmee een pré voor onze steiger.



Uitdagingen:

• Verkeerssituatie: Voor een veiliger toegang is het idee is om een 
verhoging met 4 drempels en een doorgetrokken voetpad aan de kant 
van de parkeerplaats en een uitrit fietspad te maken.

• De aanlooproute van de straat / parkeerplaats naar de steiger 
mag een verval hebben van maximaal 1 op 20. Deze steiger moet toegankelijk 
zijn iedereen, dus ook voor rolstoelgebruikers en (visueel) gehandicapten.

• Operationeel beheer na realisatie.



Onze bijdrage bestaat nu al uit:

• Blijven creëren van draagvlak door:
- promotie en 
- verder in kaart brengen van de 

wensen;
• Informatiepunt met aandacht voor alle 

belanghebbenden;
• Informatie inwinnen bij experts over de 

mogelijk- en onmogelijkheden, zoals:
- Wat is de status van de plek;
- Wie is waar verantwoordelijk voor;
- Benodigde Infrastructuur en 
- behoefte aan (verkeers)veiligheid.



Meld u aan voor vragen of om op de hoogte 
te blijven:

Ontmoetingssteiger@gmail.com

Dit idee is ook geplaatst op MijnWijk.Zwolle.nl.

Met 78 ondersteuners tot nu toe. 


