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Een wijk in beweging. 
 
 We kijken terug op weer een jaar dat werd gedomineerd door Corona waardoor er druk stond op veel 

activiteiten.  

 

 

 

Samenstelling van bestuur op 31 december 2021 
  

Voorzitter   : vacant (tijdelijk ingevuld door John Vullers en Wim Hovestad) 
Penningmeester   : Jan Molhoek 
Secretaris   : Wim Hovestad 
Commissie Wijkzaken  : John Vullers en Wim Hovestad 
Voorzitter Jeugdcie.  : Ivan van der Vegte 
Algemeen bestuurslid  : John Vullers 

Algemeen bestuurslid  : Otto de Vente 

  
  



 

4 

Wijkzaken 
 
Het jaar 2021 werd voor de commissie wijkzaken ingevuld met een aantal onderwerpen. 

 
Busroute 
Gezien het beleid om ouderen langer en zelfstandig thuis te laten wonen was het voor de wijkvereniging  
een zwaarwegend argument om voor de belangen van deze  kwetsbare groep op te komen, in de 
wetenschap dat zeker niet iedereen hier blij mee zal zijn. Immers de (oude) bus gaf ook overlast in met 
name de Lorentzlaan en Kerkweg. Zowel voor als tegenstanders van de “oude route” hebben zich gemeld.  
 

Werkgroep geluidshinder wegen. 
In 2021 is er gestart met een werkgroep die zich bezig gaat houden met het geluid dat naar onze wijk 

komt.  Uiteraard is er menselijk geluid in onze wijk. Dat is ook normaal. Lokaal autoverkeer, spelende 

kinderen, scooters etc etc. Heel gewoon en al met al produceren we samen een aantal decibels. 

Daar komen ook de mechanische geluiden bij van het verkeer van buiten onze woonwijk. Daarbij doelen 

wij met name op de A28 en de N35 (Ceintuurbaan). 

Samen met andere wijken is een werkgroep ingericht die er voor gaat zorgen dat de problemen in kaart 

worden gebracht, deze grondig worden geanalyseerd en uiteindelijk zullen leiden tot voorstellen om de 

geluidsoverlast te verminderen 

Platform Zwolse wijken 
Mede op initiatief van de commissie wijkzaken is het platform Zwolse Wijken gestart jet platform bestaat 

uit een flink aantal wijkverenigingen en stichtingen die in Zwolle actief zijn. Samen spannen zij zich in voor 

een betere inspraak van Zwollenaren op water in onze stad gebeurt en mogelijk gaat gebeuren. Hiervoor 

zijn diverse gesprekken gevoerd met onder andere gemeenteraadsleden. Het platform heeft is 

momenteel bezig om een eigen visie op participatie op te stellen. Dat blijkt nodig omdat nu de invloed van 

inwoners te gering is. Hierbij gaat het om tal van onderwerpen waarbij de plannen veel tot heel veel 

invloed hebben op de leefomgeving van ons allemaal. 

Aanpassingen uiterwaarden Vecht, noord van de A28 
Het Landschap Overijssel heeft een plan “Natuurherstelmaatregelen in de Uiterwaarden van het Zwarte 

Water en de Vecht ten noorden van Zwolle” ontwikkeld. Er zal daarbij o.a. een onverhard “laarzenpad” 

worden aangelegd  (Spiekpolder) die “onze” Struinwaard via de uiterwaarden gaat verbinden met de 

Haersterveerweg.  

Laagvliegen 
In 2021 heeft de tweede kamer een besluit over Lelystad Airport controversieel verklaard. Desondanks 

speelden diverse vergunningsaanvragen en een herindeling van het luchtruim ondertussen gewoon door. 

Dat blijft de aandacht vragen en de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) blijft zeer 

alert reageren.  Als wijk zijn wij aangesloten bij SATL. 

Berkum Energie Neutraal 
De stichting Duurzaam Berkum is de stichting die het proces om Berkum aardgas vrij te maken aanstuurt. 

Dat doet de stichting niet alleen maar samen met veel anderen waaronder de woningcorporatie Delta 

Wonen en de gemeente Zwolle. Als wijkvereniging zijn wij intensief betrokken doordat we twee plaatsen 

innemen in het bestuur van de stichting en ook zitting hebben in het coördinatieteam dat vooral de 

technische kant onderzoek.  

Wij vinden het belangrijk dat wij als wijk zelf kunnen bepalen op welke wijze we onze huizen en bedrijven 

gaan verwarmen als over enige jaren het aardgas niet langer beschikbaar is. Het standpunt dat we als wijk 

dat zelf willen beslissen roept veel lastige en ingewikkelde vragen op. Kan dat juridisch wel? Is iedere 

bewoner voldoende in staat om die beslissing te kunnen nemen; is er voldoende kennis van zaken? Is het 
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wel verstandig om het zelf te willen beslissen of is het beter de overheid dat te laten doen zodat ook de 

overheid verantwoordelijk kan worden gesteld bij calamiteiten? Kortom een ingewikkeld vraagstuk. 

Samen erover praten is in ieder geval nodig en dat bewaakt de Stichting Duurzaam Berkum en het bestuur 

van de Wijkvereniging nauwlettend. 

Emmaüs bouwlocatie 
Ofschoon de wijkvereniging geen procedure bi de Raad van State heeft gestart is er wel contact gebleven 

tussen de betrokken leden en omwonenden. Op 3 mei 2021 heeft de Raad van State een besluit genomen 

m.b.t. de Emmaüs bouwlocatie: de bezwaren van omwonenden zijn afgewezen en derhalve kan de bouw 

beginnen. Teleurstelling bij de één en vreugde bij de ander.  

WBTR 
Per 1 juli trad de WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ) in werking ; een wet die pas een paar 

maanden eerder bekend was gesteld. Die wet heeft betrekking op allerlei zaken en regelgeving die te 

maken hebben met Verenigingen en Stichtingen. Wij hebben een Wijkvereniging Berkum en de Stichting 

Exploitatie Weijenbelt; dus we hebben er vol mee te maken. In 2021 hebben we ons beraden op de 

effecten van de nieuwe wet en de maatregelen genomen waardoor we aan de voorschriften kunnen gaan 

voldoen. De uitvoering van de plannen komen in de komende jaren aan bod. 

Vechtpoort 
Over het gebied Vechtpoort is het laatste woord nog niet gesproken. Begin van deze eeuw was er het plan 

om 2000 woningen te bouwen in de graslanden direct aansluitend aan de Nieuwe Vecht. Dat gaf destijds 

veel beroering in de wijk en uiteindelijk is een soort compromis ontstaan waarbij maximaal 500 woningen 

op Vechtpoort zouden worden gebouwd. Toen kwam er een crisis en ging het hele plan de lade in. De 

gemeente Zwolle heeft in de concept Omgevingsvisie weer wat opgenomen over Vechtpoort. Op initiatief 

van de wijkvereniging is een zienswijze opgesteld waarin een tegenvoorstel is gedaan. Namelijk bouw 

kleinschalig op Vechtpoort 1 en desnoods grootschalig op Vechtpoort 2 (ten zuiden van het spoor Zwolle-

Emmen), naast Herfte. Ook daar is niet iedereen blij mee maar uit de reacties uit de wijk bleek daar ruime 

steun voor. Meer dan 100 wijkbewoners hebben dat ook op een bijeenkomst aangedragen bij de 

gemeente Zwolle.  Er is echter niets over opgenomen in de Omgevingsvisie, ondanks de grote inbreng 

vanuit Berkum. In 2021 kwam het onderwerp opnieuw aan de orde doordat politieke partijen hun mening 

verwoorden in concept verkiezingsplannen. En enkele partijen weer het oude plan op wilden pakken om 

grootschalig te bouwen op vechtpoort 1. Er is een lobby gestart om de plannen bijgestuurd te krijgen en 

op zijn minst aangepast te krijgen bij de visie die ten tijde van de Omgevingsvisie door en namens de wijk 

is ingebracht. Het onderwerp zal de komende jaren nog wel vaker op tafel komen! 

Diversen 
Het schoonhouden en te hard rijden in de wijk zijn terugkerende onderwerpen. Er is enkele malen op 

gewezen in de Berkumer en er is een werkgroepje “verkeersveiligheid” gestart. We denken dat in 2022 

we voorstellen vanuit de werkgroep gaan krijgen. 

Duurzaam Berkum 
Na een periode van rust is de vaste commissie Duurzaam Berkum weer actief aan de slag gegaan. Er 

wordt gestart met het onderwerp wateropvang. De commissie houdt intensief contact met Berkum 

Energie Neutraal zodat de activiteiten goed op elkaar blijven afgestemd.  
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Evenementen 
 
Ook in 2021 bleek het niet mogelijk om grote evenementen te houden in de wijk. Corona en de daarmee 
gepaard gaande overheidsmaatregelen maakte bijvoorbeeld de Berkumloop en de Oranjeweek en de 
Berkum Blues Night onmogelijk. 
 

Afdeling Jeugd 
 
2021 was wederom een moeilijk jaar om activiteiten te organiseren. Gelukkig hebben wij in het tweede 
Corona jaar  3 activiteiten georganiseerd.  Wederom een genot op onze jeugd zo te zien genieten van 
sport, spel en vermaak. 

• Oudhollandse spelletjesmiddag 

• Sint Maarten 

• Sinterklaas: elk jaar een groot feest als hij weer in Berkum is geweest dit jaar kwam de Sint in de 

straat. 

Diverse foto’s hieronder van de diverse activiteiten. Op onze site onder “activiteiten” is er een aparte 
groep jeugdactiviteiten aangemaakt. Nog veel meer foto’s in het fotoalbum onder dezelfde button.  

Oudhollandse spelletjesmiddag 
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Sint Maarten 
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Weij Senioren. 
 

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van ons commissielid Emmy Willems. 
De taakverdeling is nu als volgt: 
Notulist: wisselend 
Penningmeester: Anneke Meeuwisse 
Pr en communicatie: Anneke Meeuwisse 
Beheer mailbox: Ellen van het Hul 
Afgevaardigde bestuur: Ellen van het Hul 
Leden: Linda Meijer, Anneke Meeuwisse, Sabine Bakker, Veronica van het Hul. 
 
Elke 2e woensdagmiddag van de maand, van september tot en met mei, vanaf half drie zijn de 
senioren uit onze wijk welkom in wijkcentrum “De Weijenbelt”. Doel is om ouderen met elkaar in 
contact te brengen en zo te bouwen aan contacten dichtbij huis.  
De commissie had een mooi jaarprogramma klaar, maar door corona zijn veel geplande activiteiten 
niet doorgegaan. Onze activiteit die we normaal gesproken tijdens de Oranjeweek in Berkumstede 
organiseren hebben we in het klein door kunnen laten gaan.  
Wat wel georganiseerd kon worden: een lezing van een natuurfotograaf, cabaretavond, er werden 
een paar koffie ochtenden gehouden en een middag fietsen. 
Verder zijn we gestart met wandelen voor senioren. Deze activiteit heeft in samenwerking met 
Sportservice Zwolle een paar keer plaatsgevonden. 
Om onze bezoekers te laten weten dat ze door Weij Senioren in de coronatijd niet worden vergeten 
hebben de commissieleden vlak voor Pasen persoonlijk een pakketje aangeboden met als boodschap 
hou vol en we denken aan jullie. 
Voor het seizoen oktober 2021- mei 2022 heeft de commissie subsidie aangevraagd en toegekend 
gekregen van De Gasthuizen. Hier is door de corona maatregelen nog niet veel gebruik van gemaakt. 
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Moestuinen 
Het is wederom een vreemd jaar, het enige wat meer gewoon is, is het weer. Heel wat natter dan we 
gewend waren de laatste jaren. Dus minder werk met besproeien. 
De tuinopruimochtend op 1,5m is niet echt gezellig, maar ook door het jaar heen natuurlijk netjes 
bijgehouden. Blij zijn we ook met de nieuwe schuilhut. Regelmatig zie je daar tuinders met een kopje 
koffie maar ook vind je daar plantjes en ook groenten die lieve tuinders daar achterlaten om mee te 
nemen. De paden door deze tuinen worden met houtsnippers van de ROVA afgedekt, zodat onkruid 
hier weinig kans krijgt. 
Dit jaar zijn er op diverse tuinen veel coloradokevers te bespeuren, op aardappel en aubergine. 
Omdat de oppervlakte beperkt is proberen we deze zoveel mogelijk te vangen, en liefst zonder 
bestrijdingsmiddelen.  
Ook dit seizoen is er weer veel werk verzet op ons moestuincomplex. We hebben kunnen genieten 
van de mooie bloem- en heestertuinen aan de wegkant, deze tuinen krijgen al echt vorm en trekken 
veel bijen en vlinders. Prachtig, daar profiteren we allemaal van. 
De inzet van de tuincommissie op het onderhoud van de alle tuinen begint vruchten af te werpen. 
Vrijwel alle tuinen lagen er verzorgd bij. 
Onze nieuwsbrief “Verse oogst”, boordevol inspiratie en activiteiten, wordt met veel plezier gemaakt 
en gelezen. Ondanks de vreemde tijd is er genoeg animo voor het moestuinen complex. Juist een 
plek om er even uit te zijn. 
 
Enkele cijfers: 
 
-vertrokken tuinders: 6 
-nieuwe tuinders: 7; 1x tuin gesplitst in 2x 50m2 
 
Er zijn nu 53 tuinders; waarvan 8 gesplitste tuinen en 5 schaduw tuinen. 
 
De tuincommissie bestaat evenals vorig jaar uit 3 tuinders, te weten: 
- Carla Klaasen,  
- Annemieke Tijhuis,  
- Erik Wilbrink, 

expositiecommissie  
 
Wegens Corona is de Weijenbelt vaak gesloten geweest en daarom zijn er geen exposities getoond in de 
Weijenbelt. 
 

Repair Café  
Het Repair Café mocht in juli 2021 weer open in de kelder van Berkumstede. De coronamaatregelen 
waren duidelijk gewijzigd! Sindsdien zijn er bij het team van ’handige handjes’ toch al weer zo’n 70 
aanbieders langs geweest en geholpen. Dat wil zeggen: ook wij moeten soms het ‘irreparabel’ uitspreken. 
Het team is wel van plan gewoon door te gaan, maar gelet op de vergrijzing is er wel behoefte aan nieuwe 
medewerkers! 
Naar een andere locatie kijken wij niet rond: de wijkvereniging heeft ons wel een  zaaltje aangeboden in 
de Weijenbelt, maar in de kelder van het verzorgingshuis hebben wij ook nog beschikking over een 
werkplaats en gereedschap, afgezien van de ruimte en de koffie! Wij wilden het maar zo houden tenzij 
Driezorg moeilijk gaat doen… 
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Verenigingszaken 
 

Kinderboerderij 
Corona heeft ook dit jaar veel invloed gehad op de activiteiten op de kinderboerderij. We zijn lange tijd 
gesloten geweest voor bezoek.  Er is dit jaar werk gemaakt van de aankleding van de kinderboerderij. Er 
zijn o.a. bloembollen gepoot en er is schilderwerk verricht. Zaterdag 6 februari is met een grote groep 
vrijwilligers er weer oude stalmest verspreid over ons grasland. Hierdoor kan het gras deze zomer goed 
groeien waardoor we minder hooi hoeven te kopen. 
 
Ambelt 
We hebben wekelijks bezoek gehad van een groep leerlingen van de Ambelt die zijn aangewezen op 
dagbesteding. 
3 april was er toch paaseieren zoeken voor jonge kinderen (op kleine schaal). 
5 juni is het schaapscheerdersfeest gehouden. Er was weer veel belangstelling. Helaas mochten alleen de 
kinderen naar binnen vanwege corona maatregelen. 
Peuteruurtje: Op vrijdag van 11-12 uur is er een mogelijkheid om peuters te ontvangen (na de kinderen 
van de Ambelt). Elfjes & kabouterpad: Op zaterdag 16 oktober georganiseerd voor 3-5 jarigen. 
Er 2 nieuwe trekkertjes zijn aangeschaft. 
 
Hekwerk vervangen.  
Het buitenhekwerk van de middelste wei is vervangen. 
 
Educatieborden 
Er zijn educatieborden geplaatst bij alle verschillende dierenverblijven. 
 
Dieren 
Er is helaas een oude ram overleden. Verder is er een kip dood gegaan en hebben we een konijn en een 
poes in moeten laten slapen. Er zijn 4 loopeenden en een ram verkocht. De dieren hebben weer hun 
gebruikelijke controle gehad voor de dierenarts en de benodigde entingen, waardoor de kinderboerderij 
weer de ‘Dier Oké’ sticker heeft gekregen. De kippen zijn aan het eind van het jaar weer een hele tijd 
binnen gehouden vanwege de dreiging van vogelgriep. Dit is een landelijke maatregel. 
We krijgen regelmatig dieren aangeboden. De dierenweide is geen rusthuis voor andermans dieren. Het 
dient geen enkel doel meer dieren te gaan houden. De kosten worden wel hoger wanneer er meer dieren 
zijn. Dit betekent dat we alleen dieren aannemen, wanneer er binnen ons plan (aantal dieren, huisvesting 
en financieel) ruimte is.  
 
Financiën 
De kinderboerderij heeft een positief resultaat behaald over 2021. De Berkumloop is helaas niet door 
gegaan. Daar heeft de kinderboerderij dus geen inkomsten van gekregen. 
 
PR 
In iedere Berkumer is weer de stand van zaken van de kinderboerderij vermeld. 


