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College van B&W
D66 Olivier van Bekkum
12 augustus 2021
Inwonerbetrokkenheid mast Zwolle Zuid

Geacht College,
In de Stentor van 9 augustus jl. lazen wij een artikel met de kop ‘Komt er
een 40 meter hoge zendmast aan de Energieweg in Zwolle?’. Daarin
schetsen bewoners hun zorgen over de komst van een nieuwe, hogere
zendmast in hun straat. Ze geven aan daarvan niet op de hoogte te zijn
gesteld. De gemeente wijst in het artikel naar de indiener van de
benodigde vergunning als verantwoordelijke voor de communicatie. Dat is
wat D66 Zwolle betreft contrair aan de manier waarop wij in Zwolle graag
invulling geven aan het betrekken van inwoners bij veranderingen in de
fysieke omgeving en een proactieve rol van de overheid daarin. En dat
past bovendien niet in de kaders die in de nieuwe Omgevingsvisie worden
geschetst.
Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen:

1

In de Stentor geven bewoners aan ‘toevallig’ achter de plannen te
zijn gekomen. Hoe past dit binnen het beleid en streven van het
college van B&W om inwoners pro actief te betrekken bij
ontwikkelingen in de stad?

2

Welke rol neemt de gemeente om de initiatiefnemer alsnog in
dialoog te laten gaan met de buurtbewoners?

3

In de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente Zwolle wordt het
volgende geschreven t.a.v. de verantwoordelijkheid van
initiatiefnemers om buurtbewoners te informeren over
veranderingen in de fysieke omgeving en over de rol van de
gemeente daarin: “Uiteraard helpt de gemeente daarin. We hebben
de nodige ‘antennes’ in de Zwolse wijken en het buitengebied,

waardoor we initiatiefnemers op pad kunnen helpen in het leggen
van contact en zorgen voor verbinding.” Hoe komt het dat de
‘antenne’ van de gemeente ditmaal blijkbaar niet heeft gewerkt en
op welke manier wilt u dat de volgende keer voorkomen? *
4

Wat is er nodig binnen de gemeentelijke organisatie om de ‘antenne’
te kunnen zijn?

Dank voor de beantwoording.
Olivier van Bekkum
D66

*Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’, (pag 51, 7.2.3)

