psamen maken we de wijk

Zwolle

Assendorp een wijk van betrokken bewoners
‘Assendorp staat bekend om de knusse straatjes met de
vooroorlogse woningen en markante gebouwen zoals het
Dominicanenklooster. Iedereen voelt zich thuis in Assendorp, niet in de laatste plaats door de betrokkenheid en
de verantwoordelijkheid die veel wijkbewoners voelen
voor hun wijk. Het aantal bewoners-initiatieven in Assendorp dat bij de gemeente wordt aangemeld is opmerkelijk hoog. Tijd om een paar bewoners in het zonnetje te
zetten. Veel mede-initiatiefnemers doen we daarmee te
kort, maar die geven we graag een ander moment het
woord. Ben je geïnspireerd door alle voorbeelden? Kijk
ook eens op www.zwolle.nl/doemee. Wie weet hebben
we binnenkort contact met elkaar.’
Paulien ten Dam-Blankenvoort, wijkbeheerder Assendorp

Wijkfestival Pierik Leeft!

De Eendrachtstraat heeft er een parkeerplaats
voor opgeofferd. Maar zo ver hoeft het niet te
gaan. De boomtuintjes in de Lindestraat en
Anjelierstraat en de bloembakken en geveltuintjes in de Sallandstraat maken de buurt
al een stuk gezelliger. En het maakt de straat
klimaatbestendig. www.zwolle.nl/geveltuintje
www.zwolle.nl/boomtuintjes

heb ik de buren gepolst of zij mee willen
werken en betalen aan het opnieuw betegelen van de steeg. Het merendeel was enthousiast. Naast de subsidie van de gemeente en
de provincie heeft elke bewoner 100 euro
bijgelegd. Een bedrijf heeft de infiltratiekratten geplaatst en samen met een stratenmaker
hebben we het pad opnieuw betegeld. En het
werkt! Sinds het nieuwe pad loopt het water
beter weg, ook na een hevige stortbui.’
Maarten Vonk Noordegraaf, bewoner
Anemoonstraat
www.zwolle.nl/klimaatadaptatie
Seringenstraat was al de eerste klimaatbestendige straat in Zwolle. Zij hadden
ook de primeur van de eerste Leefstraat.
Lees er meer over op klimaatactieveseringenstraat.wordpress.com en www.zwolle.
nl/leefstraat

Cliviastraat veiliger en
kleurrijker

Pierik

Cliviastraat verkeersborden maken

Zaterdag 15 september eind van de middag
liep het Fresiaplein vol. Het eerste wijkfestival Pierik Leeft! was een feit. Laura Snijder
is een van de initiatiefnemers: ‘Volgend jaar
doen we het weer!’

Elk jaar is burendag in de Clivisstraat een groot
succes. Dit jaar wilden de bewoners de straat
opfleuren, maar ook veiliger maken. Buurtbewoner Frederiek Simons: ‘De plantenbakken
in de straat konden wel wat nieuwe planten
en bloemen gebruiken en we wilden de straat
veiliger maken. Van de gemeente hebben we
een bijdrage gekregen voor de aanschaf van
materiaal. De verkeersborden die de kinderen
hebben gemaakt zijn heel mooi geworden en
door een paar handige bewoners opgehangen. We hopen dat hiermee veel bestuurders
beter op hun snelheid letten. Met de kleurrijke borden en bloembakken is de straat een
stuk gezelliger en veiliger geworden. Burendag is altijd een mooie gelegenheid om weer
wat samen te doen en bij te praten met een
hapje en een drankje.’
www.zwolle.nl/premie-voor-buurtinitiatieven

‘Ik woon met plezier in de Pierik, maar het is
altijd zo rustig. Ik wilde graag wat meer buren
leren kennen. Samen met een paar buurtbewoners organiseerden we wijkfestival Pierik
Leeft!.
We hadden een vol programma met muziek
en lekker eten. Kinderen zijn vermaakt met
schminken en voorlezen. Volwassenen kregen een lesje tango, lieten zich verleiden voor
een koudetraining in een ijsbad of maakten
iets moois van keramiek, textiel of met alcohol-druk-techniek.’
Laura is tevreden. Volgend jaar in de herhaling. ‘Als ik mensen spreek over het festival
hoor ik vaak ‘Fijn dat er wat gebeurt in de
wijk’. Ik denk dat we in ieder geval bereikt
hebben dat mensen elkaar na het festival
makkelijker opzoeken. Ik heb in ieder geval
al meer buurtbewoners leren kennen. Heel
fijn!’

Ontmoeten en spelen in
Het Tussendoortje

Geveltuintjes, groenstroken Groenstrook Eendrachtstraat, Bloembakken
en boomtuintjes sieren de geveltuintjes Sallandstraat,
straat
Klimaatbestendige steeg

Boomtuintje Anjelierstraat

Het uitgangspunt was een groen buurtinitiatief als bijdrage aan een vitale leefomgeving
en klimaatadaptatie. Daarvoor zijn elf nieuwe
Leilindes in de Blokstraat geplaatst voor meer
schaduw en om auto’s uit het zicht te houden.
Met de biodiverse beplanting in de borders
en bloemen op de zaaistrook is een speels
karakter gecreëerd. Samen met de insectenkastjes zorgt dit voor een geschikte leefomgeving voor insecten. Het gras geeft een
groener aanzicht en maakt de speelplek een
stuk hygiënischer, doordat de katten daar niet
meer poepen. Het pad rondom de heuvel
maakt de speelplek en aangrenzende tuinen
beter bereikbaar. Met de heuvel, de kruiptunnel en de klimboom is een aantrekkelijke
speelplek ontstaan, die fantasie en natuurlijk
spelen bij kinderen stimuleert. Ook voor de
volwassenen is het nu een gezellige ontmoetingsplaats geworden, inmiddels beter bekend
als ‘Het Tussendoortje’. Dit initiatief heeft de
buurtcohesie versterkt en met het tweemaandelijkse onderhoud, het tussendoren, is er
ook een vervolg aan gegeven. Kijk voor meer
inspiratie op: www.hettussendoortje.info

‘De straat mag wat groener en vrolijker, en
opgeruimd staat netjes’, dachten de bewoners
in de Lindestraat. We verven het muurtje om
de fietsparkeerplek en maken dan gelijk een
speelplekje voor kinderen.
Team stadsdeel Midden gemeente Zwolle
Wijkwethouder René de Heer
Wijkmanager Suzanne Douwsma
Wijkbeheerder Paulien ten DamBlankenvoort
Wijkmedewerker Jenine Timmerman
Telefoon: 14038
Email: stadsdeelmidden@zwolle.nl
Twitter: @TeamStadsdeelMi
www.zwolle.nl/doemee
www.zwolle.nl/assendorp

en

‘We hadden al lange tijd last van wateroverlast na een regenbui in de steeg tussen de
Anemoonstraat, Leliestraat en Hortensiastraat. De tegels lagen scheef en fietsen bleven haken tussen de tegels. Op een avond van
de gemeente over vergroening van de straten
hoorden we over de mogelijkheid om met infiltratiekratten de afwatering te reguleren. Het
klimaat verandert dus we krijgen alleen maar
meer stortbuien. Samen met een buurvrouw

Hoe krijg je dat OERRR-gevoel in de straat,
met zoveel bestrating, huizen en auto’s? Daar
is een aantal bewoners van de Groenestraat
en Blokstraat ongeveer een jaar mee bezig
geweest, onder het motto ‘Duurzaam Groen,
Samen Doen’.

Colofon
Tekst bewoners en gemeente Zwolle
Foto’s: gemeente Zwolle en uit privébezit
bewoners
Het Tussendoortje

