
            
 
 

Motie Overzicht ontwikkelingen die impact hebben op je directe 
leefomgeving voor alle Zwollenaren helder in beeld 

 
 
De gemeenteraad van Zwolle, in vergadering bijeen op maandag 29 oktober 2018, 
gelezen hebbende de beslisnota Plan van aanpak Omgevingsvisie. 
 
Constaterende dat: 

• Zwollenaren nu geen eenvoudig te vinden overzicht hebben van wat er in hun 
eigen omgeving gebeurt op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen 
(bouwplannen, energietransitie, mobiliteit enzovoorts). 

• Er wel digitale informatie is over projecten, maar niet altijd duidelijk op kaart te 
vinden is waar in Zwolle deze spelen en in welke fase deze zich bevinden. Het 
overzicht bovendien niet compleet is en enkel de grotere projecten van de 
Gemeente zelf toont. 

• Inwoners daardoor niet altijd op een eenvoudige wijze kunnen meedenken en 
-praten, ideeën kwijt kunnen of zichzelf kunnen organiseren om zelf iets te 
ontwikkelen.  
 

Van mening dat: 

• We er, zeker in het kader van de Omgevingsvisie, voor moeten zorgen dat we 
ontwikkelingen in de fysieke ruimte zichtbaar maken voor betrokken inwoners. 

• Dit overzicht van geplande ontwikkelingen een plek dient te krijgen in de 
‘nabijheid’ van inwoners, fysiek of digitaal. 

• Hierbij zoveel mogelijk de verbinding moet worden gezocht met andere 
ontwikkelingen (energietransitie, ontwikkelingen in groen, verkeer, maar 
mogelijk ook sociaal domein) en deze ook een plek dienen te krijgen in het 
overzicht. 

• We het overzicht op creatieve wijze dichtbij mensen brengen en daarbij 
gebruik maken van plekken zoals de wijkcentra, gemeentehuis, Stadkamer, 
Stadskantoor en de website van de gemeente. 
 

 

Verzoekt het college: 
 

• Een overzicht te creëren over ontwikkelingen in de stad, waarmee mensen 
informatie kunnen krijgen, kunnen meedenken, ideeën kunnen achterlaten en 
geïnspireerd kunnen raken. Uiterlijk bij de PPN-bespreking in juni 2019 een 
voorstel te doen over de vorm, de plek en de kosten van dit overzicht van de 
ontwikkelingen.  
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