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Informatieavond ontwerp Petuniaplein  04-09-2019 

 

Aanwezigen 

50 á 60 geïnteresseerde bewoners en winkeliers 

Namens de gemeente: Pascal Donze (ontwerper), Ellaline Roepers (wijkbeheerder) 

 

Inleiding 

Deze informatiebijeenkomst is georganiseerd om een aantal verbeterpunten voor het 

winkelplein Petuniaplein te bespreken. Door bezuinigingen zijn verbeteringen 10 jaar 

geleden niet uitgevoerd. Vervolgens heeft de gemeenteraad in 2017 besloten om de 

wijkwinkelcentra in Zwolle op te knappen. In 2018 is het Petuniaplein samen met 

winkeliers en bewoners beoordeeld. Daarna zijn belangstellenden en betrokkenen 

uitgenodigd  voor een inloopbijeenkomst op 25 februari 2019 om ideeën te geven voor 

de vernieuwing van het winkelplein. 

Een klankbordgroep van bewoners en winkeliers beoordeelde alle suggesties. Met het 

advies van de klankbordgroep is een ontwerp voor de herinrichting gemaakt, die deze 

avond is gepresenteerd. In de presentatie is toegelicht welke veranderingen gekozen 

zijn en waarom.  De aanwezigen hebben deze avond hun opmerkingen en 

aandachtspunten kunnen geven op het ontwerp. 

 

Voorstel ontwerp: 

 De aanwezigen reageerden overwegend positief, met name omdat 95% van het 

voorstel van de klankbordgroep in het ontwerp is opgenomen en dat er goede 

verbeteringen zijn gekozen. 

 Kunnen winkeliers er zelf ook voor zorgen dat het er netjes uitziet, door de rommel 

te blijven opruimen en de gevels netter te maken? De winkeliers hebben ook een 

aandeel in het moderniseren en aantrekkelijk maken van hun winkels. 

 

Begaanbaarheid stoepen: 

 De huidige opritten kunnen logischer in de stoepen gevoegd worden om het 

oversteken makkelijker te maken.  

 De gemeente zal dit nog eens bekijken. 

 Als de betonpalen op de kruising bij de Jumbo weggehaald worden, is daar meer 

ruimte op de stoep. 

 Gemeente: De palen zijn nu weggelaten in het ontwerp, maar zodra zich opnieuw 

onveilige situaties voordoen, zullen ze teruggeplaatst worden. 

 Waarom wordt er niet gekeken naar de stoep die het grasveld aan de Rozenweg 

doorkruist? Er staat altijd een geparkeerde auto. 
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 Door een garage van een aanwonende kan de stoep daar niet verwijderd worden. 

 

Marktplein: 

 Het marktplein is ongeschikt voor lange vracht- en marktwagens. Zij kunnen de 

draai niet maken. 

 De tegels in het plein worden doorlopend losgereden. 

 De gemeente zal de draai bestuderen. De losse tegels worden met het opknappen 

van het plein vervangen. Het herstellen van de tegels komt niet ten laste van het 

budget voor de herinrichting van het plein omdat het hier gaat om normale 

herstelwerkzaamheden. De grootte van en de inritten van het marktplein blijft 

behouden. 

 Het marktplein wordt ook gebruikt als laad- en losplaats voor het café. 

 Het marktplein is niet bedoeld als laad- en losplaats. Er zijn twee laad- en 

losplaatsen aan de zijkanten van het plein. 

 

Bussen door Westenholte: 

 Waarom moeten die bussen door het centrum van Westenholte? De bussen maken 

veel bochten wat gevaarlijke situaties geeft, zeker op de kruising bij de Jumbo. Kan 

de bus niet gewoon rechtdoor rijden? 

 Gemeente: De busroute ligt buiten de opdracht van het opknappen van het plein. 

Als de gemeente eerst in gesprek moet met Connexxion, dan vertraagt dat de 

opknapbeurt van het plein. Door de bussen wordt getwijfeld of de paaltjes wel weg 

moeten. 

 Waarom wordt de bussluis niet verwijderd? Men maakt zich zorgen over 

ongelukken. Er is geen ruimte voor de fietsers. De aanwezigen zijn verdeeld in de 

mening of dit punt opgepakt moet worden. 

 Het verwijderen van de bussluis valt buiten de opdracht. Zodra die verwijderd wordt 

komen er nieuwe en ingewikkelde verkeersvraagstukken die de opknapbeurt van 

het plein vertragen. De fietsers gaan over het fietspad en de parallelweg en hoeven 

daardoor niet langs de bussluis. 

 

Veiligheid winkeliers: 

 Twee winkeliers maken zich zorgen om overvallen als de betonpalen en 

bloembakken weg zijn. Er wordt geopperd om dan toch maar weer fietsnietjes te 

plaatsen. 

 Gemeente: De fietsenrekken zijn juist weggelaten, op verzoek van de winkeliers 

omdat zij overlast hebben van het fietsers en de geparkeerde fietsen. 

Opmerking: Er staat alleen een bloembak voor de drogist, en voor het café staat 

een bankje. Verder staat er een bloembak helemaal op de hoek van de winkels aan 

de kerkzijde en bij Gerbera op het open deel. 

 Een van de aanwezigen vindt dat de winkeliersvereniging en de wijkvereniging de 

bloembakken kunnen adopteren en prima zelf kunnen onderhouden. 

 

Bankjes: 

 Kan er een bankje blijven op de hoek bij de Jumbo of bij de Gerbera voor de 

ouderen om uit te rusten? 
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 Gemeente is en gaat hierover in overleg met een contactpersoon voor de ouderen. 

 Ooit zou het Petuniaplein nieuwe bankjes krijgen. Er staan nu 2
e
 hands bankjes uit 

Stadhagen. Waarom moeten de huidige bankjes nu verplaatst worden en komen er 

geen nieuwe bankjes? 

 Vanuit oogpunt van het beperkte budget, verspilling van materiaal en recycling is 

het niet wenselijk om materiaal dat in goede staat is te vervangen. Mocht er toch 

ruimte zitten in het budget, dan zal de gemeente er naar kijken. 

 

Laad- en losplaatsen: 

 De Jumbo heeft een laad- en losplaats. 

 Het café gebruikt de markt als laad- en losplaats. 

 De bakker krijgt zijn levering vanaf de weg bij de ondergrondse containers bij de 

ingang van de Jumbo. 

 De laad- en losplaats aan de oostzijde van het Petuniaplein wordt vooral gebruikt 

voor parkeren. 

 Er zijn twee laad- en losplaatsen aan weerszijden van het plein. Naast de Jumbo en 

aan de kerkzijde aan de achterkant van de steeg waar de winkels op aan sluiten. 

 

Plaatsen van borden: 

 Het verzoek wordt gedaan om borden te plaatsen om te voorkomen dat er over de 

stoep langs de winkels gefietst zal worden. 

 Gemeente: we plaatsen geen borden, als er een algemene regel geldt, zoals hier 

dat je niet op de stoep mag fietsen. Borden helpen weinig, als ze al gezien worden 

in een winkelcentrum tussen allerlei aanwijzingsborden. 

 

Overige overlast: 

 De fietsen van de studenten, die boven de winkels wonen, zijn een storend. 

 De gemeente moet wat doen aan de hangjeugd. Politie en gemeente doen niets. 

Jeugd moet daar weg. Gemeente moet meer troep van de jeugd opruimen. En 

vooral die wietzakjes. Bankjes moeten verwijderd worden zodat jeugd niet kan 

hangen. 

Opmerking: Uit reacties op de inloopbijeenkomst in februari 2019 komt naar voren 

dat er behoefte is aan meer ontmoeting op een gezelliger plein. Gevraagd wordt om 

daarom om bankjes en terrasjes. Op die avond zijn geen opmerking gemaakt over 

hangjongeren. 

 Wellicht dat gesprekken en afspraken met studenten kunnen helpen over hun 

parkeergedrag. Gemeente vraagt zich af, wat hierin al geprobeerd is. 

 Iedereen mag ontmoeten in de buitenruimte. Politie en Travers zijn in gesprek met 

de jongeren om overlast te verminderen. Politie is ook in contact met de 

aanwonenden, die de overlast melden. 

 Op afval op straat, staat een boete bij betrappen op heterdaad. Gemeente verstrekt 

knijpers, handschoenen en vuilniszakken zodat bewoners meehelpen aan een 

schone omgeving.  

 Zodra openbare afvalbakken vol zijn, kan dat bij de gemeente gemeld worden zodat 

de bakken extra geleegd worden. 
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 Opmerking: Bij Rova kan een toolkit voor een opruimactie worden aangevraagd. De 

toolkit bevat onder andere een handkar om afval te verzamelen, zwerfvuilgrijpers, 

petjes, een stempel voor bezoekers die schoon gedrag vertonen, posters voor 

omwonenden en een zwerfvuilstofzuiger. 

https://www.zwolle.nl/afval/zwerfafval 

 

Sfeer en uitstraling: 

Een bewoner merkt op dat een paar mensen te veel klagen en vindt dat de winkeliers er 

zelf ook voor kunnen zorgen dat het er netjes uitziet, door de rommel op te ruimen en 

de gevels netter te maken. Hij vindt het prettiger in Stadshagen winkelen omdat het 

daar verzorgder is. De winkeliers hebben hun eigen aandeel in het moderniseren en 

aantrekkelijk maken van hun winkels. Deze bewoner ervaart het winkelcentrum in 

Westenholte als ouderwets. 

 

Vervolg: 

De gemeente zal de laatste 5% nog verder bestuderen voor de definitieve invulling.  

Er wordt naar gestreefd om begin 2020 in uitvoering te gaan. Dit is afhankelijk van de 

beschikbaarheid van het groen. Door de droogte van de laatste 2 zomers zijn veel 

planten en bomen minder verkrijgbaar waardoor de besteltijden langer zijn. 

 

 

https://www.zwolle.nl/afval/zwerfafval

