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21 november
15.30 uur bij De
Huppe: inwijding
buurtboom.
U bent van harte
welkom!
Nadere
informatie over
aanmelding (in
verband met
Corona-regels)
volgt.

Buurtjournaal
al 2020 in de uiterwaarden
Burendag
Burendag 2020 leek aanvankelijk vrij geruisloos te passeren. Door de Coronaregels leken de ideeën en initiatieven voor gezamenlijke activiteiten kansloos te
zijn. Gelukkig was theatergroep ‘De Makkers’ in de gelegenheid om hun
voorstelling ‘Tafeltaferelen’ twee maal voor ons te spelen in de tuin van Rinus en
Elly Sluiter.
Met de skyline van Hattem en de
spoorbrug als decor kregen de
aanwezige buurtbewoners een
verhaal voorgeschoteld van
Zwollenaren en hun herinneringen
aan het eten aan tafel. Sommige
verhalen waren herkenbaar, andere
ontroerend en de voorstelling boeide
van begin tot eind.

20 bewoners tegelijk laten plaatsnemen
aan de lange tafel.
De ideeën voor een greppeltocht,
koffieklets en een markt waar we
onderling planten/stekjes/spullen
konden ruilen moesten we dit jaar
annuleren. Maar Burendag 2020 werd
door deze voorstelling toch nog erg
gezellig.

Omdat de voorstelling buiten
plaatsvond konden we maximaal

Elly en Rinus ontvingen een bos
bloemen als dank voor hun gastvrijheid.

Buurtboom wordt op 21 november ingewijd
In het vorige buurtjournaal hebben we al aangekondigd dat er initiatieven zijn
ontplooid om ook in Schelle Oldeneel een buurtboom te plaatsen. Binnenkort
wordt deze buurtboom gepland bij De Huppe. Op 21 november om 15.30 uur
wordt deze boom ingewijd. U bent uitgenodigd!
De buurtboom (een plataan) komt te
staan bij De Huppe. Bij de boom
wordt ook een bankje geplaatst
zodat het een aangename
ontmoetingsplek wordt. Geschikt om
uit te rusten, te genieten van de
omgeving of om een gezellig praatje
te maken met voorbijgangers.
Op 21 november om 15.30 uur
wordt de buurtboom ingewijd.
Buurtbewoners zijn daarbij van harte
uitgenodigd.

Een plataan

Buurtjournaal
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Buurtfilm ‘de boerenbruiloft’
De film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een boerenbruiloft aan de Kleine
Veerweg in 1943, zou in de afgelopen zomermaanden worden opgenomen. Maar hoe
trouw je op anderhalve meter afstand?
Cisca Anthonisse vormt samen met
Elly Klaassen, Gerard ter Avest, Albert
Bredenhoff en Klaas Pierik de
werkgroep die de voorbereidingen
heeft getroffen voor de opname van
de Boerenbruiloft. Het script is
inmiddels klaar, locaties zijn
afgesproken en attributen en
vrijwilligers zijn geregeld.
De film, mogelijk gemaakt met
subsidie, heeft tot doel om mooie
verhalen uit de IJsselstreek in beeld te
brengen. Oorspronkelijk waren de
opnamedagen van deze film gepland
in de afgelopen zomermaanden. Maar
in verband met de

afstandsregels in het kader van
Corona zijn de opnamedagen
uitgesteld.
”De werkgroep heeft besloten dat er
zolang de 1/12 meter maatregel van
kracht is, geen grote groep mensen bij
elkaar kan komen. En de bedoeling
van de film is ook dat het een sociaal
gebeuren is met gezelligheid en
onderling contact. Dus moeten we de
opnames uitstellen”.
Het is buitengewoon jammer, maar
het besluit is logisch en
onontkoombaar. De ‘boer zoekt
vrouw’-aflevering van Schelle
Oldeneel laat dus nog even op zich
wachten!

Omgevingsvisie 2030 van de gemeente Zwolle en Schelle
Oldeneel
Het is midden juli. Terwijl een groot deel van Nederland zomervakantie viert,
publiceert de gemeente Zwolle een document waarin ze duidelijk maakt hoe ze de
toekomst ziet van onze stad en op welke manier ze daarin de burgers van Zwolle wil
betrekken: een ontwerp omgevingsvisie 2030. Wat betekent dat voor ons gebied?
Van 17 juli tot en met 28 augustus
kregen de bewoners van Zwolle de
mogelijkheid kennis te nemen van dit
ontwerp van de omgevingsvisie.
Exclusief bijlagen een document van
117 pagina’s waarin plannen, ideeën en
uitgangspunten werden ontvouwd voor
de groei en ontwikkeling van de stad en
buurtschappen die onderdeel uitmaken
van de stad.
Deze plannen zijn, zo beschrijft de
wethouder in het voorwoord, samen
met de Zwolse samenleving ontwikkeld.

En omdat deze plannen nog niet volmaakt
zijn, krijgen alle bewoners de kans om
aanpassingen voor te stellen of
verbeteringen aan te brengen. Formeel
heet dat een zienswijze in te dienen. Dat
moest dan wel uiterlijk 28 augustus
gerealiseerd zijn.
Het bestuur heeft de omgevingsvisie goed
doorgelezen en nageplozen. We hadden
goede hoop dat de plannen voor Schelle en
Oldeneel zouden aansluiten op onze eigen
buurtvisie. Tenslotte hebben we die
buurtvisie gezamenlijk opgesteld,
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Buurtjournaal

De termijn om uw
mening te geven is
verlengd:
Op 21 oktober
organiseert de
gemeente Zwolle
van 19.30-21.00
uur een online
bijeenkomst voor
de burgers van
Zwolle over het
thema landelijke
omgeving en
buurtschappen.
Op de site van
Zwolle.nl (onder
wonen en leven)
treft u een
kalender aan met
een
aanmeldformulier.
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uitgebracht in een boek en ook
besproken met wethouder Michiel
van Willigen en de wijkmanager. Ook
omdat we samen met de gemeente
Zwolle een gebiedsoverleg zijn
gestart, leek de verwachting
gerechtvaardigd dat
die inbreng terug te vinden was in
deze omgevingsvisie.

roepen we de gemeente op die
participatieve aanpak te verbeteren.
We vragen om in de uitvoering van de
plannen de bestaande
samenwerkingsvormen te betrekken.
Ook verzoeken we de door de
buurtbewoners opgestelde buurtvisie
van Schelle Oldeneel op te nemen als
onderdeel van de omgevingsvisie.

Ondanks de forse omvang van dit
document werd Schelle Oldeneel
niet één keer genoemd. Wel wordt
op pagina 108 beschreven dat de
gemeente inzet op behoud van het
kleinschalige karakter van de Zwolse
buurtschappen. Deze ambitie sluit
goed aan op de buurtvisie, maar we
hadden wel iets meer verwacht van
de door ons ingebrachte visie en
ideeën.

In de gemeenteraad heeft de werkwijze
van B&W veel commentaar gekregen.
Het feit dat de zomervakantieperiode
was uitgekozen om burgers in de
gelegenheid te stellen hun zienswijze in
te dienen werd breed afgekeurd. Die
afkeuring heeft dan ook geleid tot een
verlenging van de periode waarin
burgers van Zwolle hun meningen en
commentaar kunnen indienen.

Om die reden heeft het bestuur
gemeend een zienswijze in te dienen
op deze omgevingsvisie. De intentie
van de gemeente, zo beschrijft de
omgevingsvisie, is om burgers te
betrekken in de ontwikkeling van de
stad. Dat wordt de participatieve
aanpak genoemd. Maar omdat de
bestaande overleg- en
samenwerkingsvormen tussen de
buurtvereniging en de gemeente bij
het opstellen van de omgevingsvisie
onvindbaar en onherkenbaar zijn,

21 oktober online
Op 21 oktober organiseert de gemeente
Zwolle van 19.30-21.00 uur een online
bijeenkomst voor de burgers over het
onderwerp Landelijke Omgeving en
buurtschappen van Zwolle. U kunt
daaraan deelnemen en kennis nemen
van de plannen en uw ideeën en
meningen geven.
De link:
https://www.zwolle.nl/wonen-enleven/bouwen-enverbouwen/projecten/omgevingsvisie/
kalender

Uiterwaarden
Na het gereedkomen van project Ruimte voor de Rivier is Rijkswaterstaat (De
Staat) eigenaar gebleven van veel uiterwaarden in het rivierengebied. In totaal
heeft Rijkswaterstaat 11.000 hectare eigendom in het rivierengebied onder hun
beheer. Zo ook de uiterwaarden in Schelle Oldeneel.
Het boek over Schelle
Oldeneel, verkrijgbaar
bij De Huppe.

Tegelijk werd ook duidelijk dat
Rijkswaterstaat zelf niet de
menskracht en evenmin de ambitie
heeft om het beheer en onderhoud
van dergelijke gebieden uit te
voeren. Dus zochten ze destijds

contact met een partij om dat beheer
en onderhoud uit te besteden. Die partij
werd ‘Uw Stadsboer’, die samen met
natuurorganisatie A Rocha het beheer
en onderhoud van de uiterwaarden de
afgelopen 3 jaren voor hun rekening
heeft genomen.

Buurtjournaal

De buurtvereniging heeft waardering
voor het werk van deze partijen. Het
Voerman struinpad is mooi en het vee
in de uiterwaarden past zeer goed bij
het natuurlijke en agrarische karakter.
Het aanwezige vee behoedt het gebied
voor overvloedige dagrecreatie en
vormt bovendien een schitterend decor.
Tegelijk heeft het bestuur van de
buurtvereniging van meet af aan
benadrukt dat het gunningsproces (wie
mag hier zijn vee laten grazen?)
volstrekt transparant moet zijn. Zodat
ook agrariërs uit deze buurt in
aanmerking kunnen komen en kunnen
inschrijven. Bij de eerste gunning was
dat proces onduidelijk en
onoverzichtelijk.
Rijkswaterstaat heeft inmiddels
besloten is dat alle gronden langs de
rivieren waar een natuurbestemming op
rust en die aansluiten op terreinen van
Staatsbosbeheer in de toekomst in
samenwerking met Staatsbosbeheer
worden beheerd. Dit geldt ook voor de
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uiterwaarden in Schelle Oldeneel. Het is
voor Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer
nog wat zoeken hoe dat beheer het best
kan worden geregeld. Veel kwesties
rondom verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid moeten nog geregeld
worden, net als regels en afspraken over
beheer, toegang, onderhoud etc..
Op dit moment zijn Staatsbosbeheer en
Rijkswaterstaat het beheer van de
uiterwaarden in Schelle Oldeneel (en
enkele andere uiterwaarden langs de
IJssel) aan het voorbereiden. Uitgangspunt
is dat Staatsbosbeheer het beheer in de
eerste helft van 2021 gaat aanbesteden
volgens Europese regels die hiervoor
gelden. De bedoeling is dat vanaf april/mei
2021 dit beheer dan is geregeld.
De buurtvereniging streeft naar een
actieve betrokkenheid van bewoners bij
onderhoud en ontwikkeling van dit gebied.
Deze bewoners vormen de ‘ogen en oren’
in dit gebied. Een actieve rol maakt het
mogelijk de effecten van het gevoerde
beleid op natuur en recreatie direct te
beoordelen en (waar nodig) bij te sturen.

Omgevingsplatform
Omdat de versterking van de IJsseldijken veel impact heeft op huizen en gronden van
aanwonenden, overlegt het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) regelmatig
met een vertegenwoordiging van bewoners en grondeigenaren. Dit overleg heet het
Omgevingsplatform.
Namens de buurt Schelle Oldeneel zit
Sicco van der Sluis in dit overleg. Dirk
Jan van Swaay neemt aan dit overleg
deel als vertegenwoordiger van
grondeigenaren.
In de praktijk blijkt echter dat Dirk Jan
vooral de grondeigenaren van Oldeneel
(‘grondeigenaren met stenen in de dijk’)
vertegenwoordigd. Grondeigenaren van
andere delen langs de IJssel zijn of
worden vertegenwoordigd via
Plaatselijk Belang, LTO of andere
deelnemers aan dit overleg. Daardoor
heeft Schelle Oldeneel een ‘zware’

vertegenwoordiging in het
omgevingsplatform, met een onduidelijke
rolverdeling tussen Dirk Jan
(grondeigenaren Oldeneel) en Sicco (buurt
Schelle Oldeneel).
Inmiddels is het proces van dijkversterking
nu ook aangekomen in een andere fase. In
deze fase wordt de uitwerking van de
dijkversterking per dijkvak steeds
concreter. De aanwezigheid van direct
betrokken bewoners in dit
omgevingsplatform wordt dan steeds
belangrijker.
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Het bestuur
streeft naar
heldere
informatievoorziening, met
name aan de
buurtbewoners
die mogelijk
belang hebben
bij een rol in het
beheer/
onderhoud.
Agrariërs en
andere
buurtbewoners
die daar
interesse in
hebben, worden
opgeroepen zich
te melden bij
het bestuur
(Alfons van
Vilsteren).

Buurtjournaal

Het bestuur gaat
in overleg met de
dijkbewoners
van Schelle om af
te spreken hoe
hun plek in het
omgevingsplatform zal
worden ingevuld.
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Voor de direct betrokken bewoners
is het van belang dat ze hun wensen,
mogelijkheden en ervaringen direct
kunnen uitwisselen met deskundigen
van het waterschap. En omgekeerd
kan het waterschap op basis van die
informatie een beter voorstel doen
en dat voorstel of besluit beter
motiveren en uitleggen.
Het komt dus de kwaliteit van het
besluit en het vertrouwen in de
besluitvorming ten goede wanneer
direct betrokken bewoners direct in
verbinding staan met de ontwerpers,
bedenkers en opdrachtgever van de
dijkversterking.
In dat licht heeft het bestuur van de
buurtvereniging voorgesteld om de
vertegenwoordiging in het
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omgevingsplatform over te dragen
aan een vertegenwoordiger van de
dijkbewoners in Schelle. Zodat één
stoel in het omgevingsplatform
wordt bezet door dijkbewoners uit
Schelle en één stoel door
dijkbewoners uit Oldeneel.
De buurtvereniging Schelle Oldeneel
maakt dan geen deel meer uit van
het omgevingsplatform, maar kan
betrokken vertegenwoordigers waar
nodig ondersteunen.
Het waterschap heeft dat voorstel
overgenomen.
Het bestuur gaat nu in overleg met
de dijkbewoners van Schelle om af te
spreken wie de rol in het
omgevingsplatform gaat innemen.

AED in Schelle Oldeneel
Al enige tijd staat de AED op de agenda van de buurtvereniging. Het verzoek
van een buurtgenoot was simpel: is het niet goed om onze buurt te voorzien
van een AED (een automatische externe defibrillator) zodat bewoners en
passanten met een hartstilstand tijdig kunnen worden gereanimeerd?
Er is de
mogelijkheid voor
subsidie van 250
euro per AED met
een maximum van
1000 euro in
totaal.

Feitelijk gaat de vraag erover of onze
buurt een zogenaamde zes-minuten
buurt wordt. Kan binnen zes
minuten de reanimatie worden
gestart als iemand in deze buurt
getroffen wordt door een
hartstilstand?

Aanschaf van een
AED kost ruim
3000 euro per stuk
(incl. 5 jaar
onderhoud). Lease
is ook mogelijk,
over 5 jaar zijn
dan de kosten ca.
3500,-

De werkgroep AED heeft een aantal
acties ondernomen om in kaart te
brengen welke mogelijkheden er
zijn. Ook is in kaart gebracht wat dit
betekent voor financiën, onderhoud
en kennis en vaardigheden van
buurtbewoners/gebruikers.
De Huppe en de Schelleschool
nemen de aanschaf van een AED in
overweging. De vraag is of te zijner
tijd bij de Bierton ook een AED komt

te hangen. Ook is de vraag of die
AED’s dan beschikbaar zijn buiten
openingstijden. Twee AED’s zijn
volgens het Rode Kruis in dit gebied
het minimum, de werkgroep mikt
vanwege de afstanden op 5 AED’s.
De werkgroep stelt terecht de vraag
of we ons willen committeren aan
deze uitgaven (koop of lease).
Daarnaast moeten we ook de
personele inzet regelen. Dat betreft
het beheer van de apparaten, maar
ook kennis en vaardigheden van
bewoners om de AED te bedienen
en/of reanimatie toe te passen.
In de volgende vergadering wil de
werkgroep dit graag bespreken met
de leden.

Buurtjournaal
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Engelenpad
Buurtbewoners die de Omgevingsvisie van de gemeente Zwolle hebben gelezen
werden ongerust toen ze over de ambities van het Engelenpad vernamen. Uit de
beschrijving doemde een beeld op van een levendige stadsstraat die de
binnenstad van Zwolle verbindt met de uiterwaarden in Schelle Oldeneel. En die
volgens de tekeningen over het landgoed Schellerberg zou komen te lopen.
Levendige stadsstraten werd het
genoemd. Straten met cafés en
kappers. Waar je fijn kan lopen en
winkelen. En het Engelenpad zou zo’n
stadsstraat worden. Het pad is
bedoeld om de verbinding te leggen
tussen de binnenstad en de IJssel.
Zodat bewoners en werknemers in de
spoorzone (Hanzeland) snel en
makkelijk vanuit de stad bij de IJssel
kunnen komen.
Het bestuur van de buurtvereniging
was in de zomer door de
verantwoordelijke ambtenaren
geïnformeerd over de ambities om de
verbinding met de IJssel te versterken
door de aanleg van een wandelpad
(het Engelenpad). Dat plan werd
gepresenteerd als een idee, inbreng
en wensen van de buurt (inclusief
grondeigenaren zoals het landgoed
Schellerberg) zouden daarin nog alle
ruimte kunnen krijgen.
Wethouder Anker nam eind juni vast
een voorschot op de uitvoering van dit
idee en liet een video opnemen
waarin hij het pad aankondigt. En toen
bij lezing van de Omgevingsvisie het
pad reeds bleek te zijn ingetekend op
een kaart werd de situatie heel erg
onduidelijk.
Uiteindelijk heeft de gemeente erkend
dat in de omgevingsvisie een onjuist
beeld is geschetst van het Engelenpad.
En ook de video is als ‘ongelukkig’
bestempeld. Het overleg met de
buurtvereniging kan nu weer opnieuw
worden gestart. Begin november
presenteert de gemeente Zwolle haar
ideeën. We houden u op de hoogte.

Het Engelenpad
(zoals ingetekend
in de
omgevingsvisie)
loopt langs
Greijdanus, over
het landgoed
Schellerberg, de
Bosweg en de
Schellerenkweg.

In onze buurtvisie worden rust, ruimte,
natuur, vrijheid en het agrarische en
dorpse karakter als waarden door de
bewoners en gebruikers gekoesterd.
Waarden die ze willen beschermen.
We realiseren ons terdege de
aantrekkingskracht van dit gebied voor
bezoekers en met name inwoners van
Zwolle. Deze aantrekkingskracht vormt
een belangrijke legitimiteit om deze
waarden te koesteren en te behouden,
zo blijft dit gebied aantrekkelijk om te
wandelen, fietsen of te verblijven en
daarbij te genieten van de rust, de
ruimte en de natuur. Anderzijds zijn we
ook beducht voor aantasting van deze
waarden door een grote toestroom van
gebruikers. De balans tussen
bescherming van de waarden van dit
gebied en het beleven van de
schoonheid en de natuur in dit gebied
maakt een goede samenwerking
noodzakelijk tussen alle partijen die in
dit gebied actief zijn.

Een citaat uit de
zienswijze die de
buurtvereniging
heeft ingediend
naar aanleiding
van plannen met
het Engelenpad.
We zijn niet tegen
een mooi
wandelpad als de
recreatiedruk op
het gebied niet te
groot wordt. Wel
vinden we dat er
in het ontwerp
goed moet
worden
samengewerkt
met alle
betrokkenen.

Buurtjournaal

Jaargang 3, nr.2

pagina 7

Najaarsvergadering
Op 25 november staat de najaarsvergadering gepland. Aanvang 20.00 uur. Iedereen
zal begrijpen dat we deze vergadering online moeten organiseren. Deze keer gaan we
gebruik maken van ‘Zoom’. In de praktijk blijkt dat dit programma iets eenvoudiger in
gebruik is. Vooral gemakkelijk voor buurtbewoners die niet dagelijks online werken.
De agenda voor deze vergadering wordt
vooraf rondgestuurd per mail.
In die mail treft u dan ook een link aan.
Op 25 november vanaf 19.45 uur kunt u
die link activeren. U belandt dan vanzelf
in de vergadering. Buurtbewoners die

problemen ervaren met het inloggen
kunnen tussen 19.45 en 20.00 uur
contact opnemen via telefoon of mail en
kunnen dan geholpen worden met het
realiseren van de verbinding.

IJsselbiënnale
De IJsselbiënnale vindt plaats van 18 juni t/m 19 september 2021. De organisatie heeft
een voorstel van Leonard Passchier voorgedragen. Het is een kunstwerk dat op speelse
wijze ingaat op de hoogwaterveiligheid, een onderwerp dat in Schelle Oldeneel van
groot belang is. Dat voorstel wil de organisatie graag bespreken met direct
omwonenden, zodat duidelijk wordt op welke wijze een dergelijk kunstwerk in die
periode succesvol kan worden getoond in de nevengeul.

De
buurtvereniging
zal de
dijkbewoners van
Schelle en
Oldeneel per mail
vragen of ze
akkoord zijn met
het ter
beschikking
stellen van deze
contactgegevens.
De organisatie
van de
IJsselbiënnale
neemt dan
contact op voor
een (online ?)
afspraak.

Het idee van de kunstenaar is om vier
reddingsvlotten te water te laten. Deze
reddingsvlotten zijn verbonden met de
wal via een landvast. Het geheel is dan
een soort watercamping. De kunstenaar
wil op gezette tijden mensen een nachtje
laten logeren in deze vlotten. De
kunstenaar zelf is dan op een vlot
aanwezig als campingbaas. Ook wil de
kunstenaar de lege containers waarin de
reddingsvlotten worden aangeleverd op
een wat provocerende wijze
tentoonstellen. De kunstenaar prikkelt

daarmee de manier waarop we in ons
land omgaan met veiligheidsregels en
voorschriften.
Die prikkeling is een belangrijk aspect van
kunst. En tegelijk is uitvoerbaarheid ook
belangrijk. Het verzoek van de organisatie
is om in overleg te treden met direct
omwonenden zodat kan worden
vastgesteld onder welke condities dit
kunstwerk een succes kan worden. Een
online bijeenkomst tussen aanwonenden
en de kunstenaar zal worden
georganiseerd.

