
hmijn wijk

‘Dit is toch ook veel leuker voor de 
boom?’ Zo enthousiast als bewoonster 
Marieke nu is, was zij niet om contact 
met de gemeente te leggen om haar 
ideeën voor te leggen. Uiteindelijk 
trokken anderen haar over de streep. Nu 
vindt ze de gemeente tof en is ze trots op 
de boomtuin in de IJsvogelvlinder.

‘Ik snap nu waarom er overleg nodig 
is met de gemeente als je iets wilt 
aanpakken in je straat. Bovendien heeft 
het ook voordelen. We kregen hulp van 
ROVA, een bedrag voor de aanschaf van 
planten en heel tof: het plantvak dat ik 
wilde inrichten werd op advies van de 
wijkregisseur groter. Daar was ik blij 
mee, want de boom heeft behoorlijk grote 
wortels die beplanting in de weg staan.’

Adoptie gemeentegrond 
John de Vries is een van de wijk-
regisseurs in stadsdeel Zuid. Hij legde 
Marieke uit wat het betekent als je op 
gemeentegrond tuiniert. ‘We kijken 
eerst of het op de gewenste plek kan. 
Bijvoorbeeld vanwege kabels en leidingen 
in de grond. Als we groen licht geven 
dan adopteren bewoners de grond. Dat 
doet Marieke samen met haar man Erik. 
Zij mogen dan het vak inrichten, maar 
moeten het ook onderhouden.’

Buren
Maar voordat het zo ver was moest 
Marieke draagvlak in de buurt krijgen. 

‘Een buurvrouw was enthousiast en 
toen ben ik alle huizen langs gegaan. Ik 
had mijn idee op verzoek van John op 
MijnWijk geplaatst. Ik ben niet zo van 
de sociale media, maar dit was toch wel 
handig voor het contact met de buren en 
om anderen te inspireren.’

Blije boom
De reacties van de buren waren positief. 
Het plantvak om de boom heeft Marieke 

samen met Erik ingericht. 
‘Maar iedereen biedt aan om te helpen.’ 
Ze kozen voor kleurige bloemen, 
groenblijvers en planten die vogels, 
vlinders, bijen en andere insecten 
trekken. ‘We willen een steentje bij-
dragen aan de verbetering van de natuur. 
Ik ben heel nieuwsgierig wat er in het 
voorjaar opkomt en bloeit, maar ik ben 
nu al trots op het resultaat. En dit is 
toch ook veel leuker voor de boom!’

Dag beste mensen,
Ik kijk terug op 2022 als een bijzonder 
jaar. Een jaar dat voor veel mensen 
grote verandering heeft gebracht. Zelf 
heb ik als nieuwe wijkwethouder velen 
van u mogen spreken. Wat me in al die 
gesprekken opvalt, is dat Zwolle-Zuid 
bruist van de energie. 
Ook u vindt dat: uit het in december 
uitgebrachte Buurt voor Buurt 
onderzoek wordt duidelijk dat het 
goed wonen en verblijven is in Zwolle-
Zuid. Natuurlijk zijn er ook altijd nog 
verbeterpunten. Aan het begin van 
2023 bespreekt ons wijkteam samen 
met de wijkpartners én met u welke 
ontwikkelingen we belangrijk vinden 
om op te pakken. 
Ik ben blij dat we hier weer mee bezig 
kunnen zijn, want ook in ‘Zuid’ hebben 
de coronajaren best gevolgen gehad. 
Ik hoor van inwoners, buurtcentra, 
ondernemers en verenigingen dat het 
zware jaren zijn geweest. Gelukkig 
kunnen we elkaar nu weer ontmoeten. 
Dat doet mensen goed.  
Begin dit jaar begon de oorlog in de 
Oekraïne. We kregen hierdoor als stad 
in één keer de verantwoordelijkheid om 
vele extra vluchtelingen op te vangen. 
Zwolle heeft zijn humanitaire rol hierin 
echt goed ingevuld. Er is door heel veel 
inwoners en organisaties  hard gewerkt 
om deze mensen een veilige plek te 
geven. 
Gevolg van de oorlog is ook dat we in 
een energiecrisis terecht zijn gekomen. 
Bijna allemaal hebben we ons gedrag 
hierop aangepast: de verwarming een 
graadje lager, zelf isolatie aangebracht 
of andere kleine maatregelen in 
huis doorgevoerd. Ook zijn sommige 
huishoudens geholpen door de Warme 
harten campagne. Dit helpt al een hele 
hoop. Bovendien worden de meest 
kwetsbare mensen extra geholpen 
door financiële of fysieke hulp. De hulp 
vanuit buurt en wijk is daarbij ook heel 
erg van waarde. Met al deze inzet is 
deze nieuwe crisis natuurlijk nog niet 
voorbij.  Maar het laat ons wel zien dat 
we in Zwolle ook nu weer naar elkaar 
blijven omkijken. Iets om trots op te zijn 
en te koesteren.
Ik wens u en uw dierbaren een heel fijn, 
energiek en gezond 2023!

Met warme groet, 
Arjan Spaans, 
wijkwethouder Zwolle-Zuid

Een groene IJsvogelvlinder voor meer vogels en insecten

Mijn Wijk
Heb je net als de bewoners van de 
IJsvogelvlinder een goed idee om 
de buurt groener, veiliger, speelser, 
biodiverser of socialer te maken? 
Plaats dat idee dan op MijnWijk, de 
website voor bewonersinitiatieven. 
Zo krijg je automatisch contact met de 
wijkregisseur van de gemeente. 
www.zwolle.nl/mijnwijk

Wijkservicepunt Zwolle-Zuid 
gemeente Zwolle
In het Wijkservicepunt (WSP) Zuid 
werken wijkmanager Serge Westerdiep, 
wijkregisseurs Monique Wiegers en 
John de Vries en wijkmedewerker Lucia 
Koetsier. Zij werken samen met ge-
meentelijke collega’s, wijkorganisaties 
en bewoners aan een leefbare wijk.

Wijkcentrum de Pol | Gelijkheid 1 
kamer 13 | telefoon (038) 498 21 51
Mail wijkservicepuntzuid@zwolle.nl
Web www.zwolle.nl/zwolle-zuid
Facebook @hetverhaalvanzwollezuid 
Twitter @wijkservicepuntwest

Meldingen openbare ruimte
Is er iets kapot in de buurt, ligt er afval, 
is er een onveilige situatie of heeft u 
overlast? Meld dit op www.zwolle.nl/
melding. Je kunt ook met het Klant-
ContactCentrum van de gemeente 
bellen. Het telefoonnummer is: 14038.
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‘ Ik zie mijzelf helemaal niet als 
iemand met energiearmoede. Mijn 
energierekening is hoog, maar ik kom 
nog wel rond. Toch blijk ik te voldoen 
aan de voorwaarden voor gratis 
isolatie van Warm Thuis.’

 Hester 
 www.warmthuiszwolle.nl

Van links naar rechts: 
Serge Westendiep, Lucia Koetsier, 
Monique Wiegers en John de Vries


