Jaarverslag 2019
In een notendop
• De stichting is opgericht op 15 januari 2019;
• Het schetsontwerp voor het Stinspark is opgeleverd en gepresenteerd aan de
wijkbewoners;
• Er is met verschillende partijen overleg geweest over de voortgang van het ontwerpproces
en de invulling van de verschillende functies van het Stinspark.
Oprichting Stichting
In 2015 kreeg Wijkvereniging WVF signalen dat het park niet langer aan de verwachtingen voldeed.
Op burendag 2016 zijn door de wijkvereniging ideeën, wensen en behoeften verzameld van de
bewoners van Westenholte. De resultaten hiervan zijn besproken met vertegenwoordigers van de
gemeente Zwolle, waarbij een aantal ideeën naar voren kwamen. Omdat het Stinspark een
archeologisch rijksmonument is, is ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (verder: RCE) bij de
ontwikkeling betrokken.
Op 15 januari 2019 is Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder opgericht. Het bestuur bestaat bij
oprichting uit de volgende personen:
• Hiddo Wessels, voorzitter;
• Anda Counotte, penningmeester;
• Koos Bakker, algemeen lid;
• Linda Bosselaar, secretaris.
Voorafgaand aan de oprichting viel het bestuur als een werkgroep onder Wijkvereniging WVF. Om
transparantie te bevorderen, alsook om de financiële stromen te scheiden van de wijkvereniging, is
op 15 januari 2019 de stichting opgericht met als doel (conform statuten):
De stichting heeft ten doel het historische aspect van het Stinspark zichtbaar en voelbaar
maken voor de wijk Westenholte, Zwolle en de provincie Overijssel. Een levendig park te
creëren en de ontmoeting van wijkbewoners te bevorderen, alsmede al hetgeen met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het bestuur van de stichting is in 2019 acht keer1 bij elkaar gekomen om te vergaderen.
Stuurgroep Stinspark
Een afvaardiging van de stichting maakt onderdeel uit van de Stuurgroep Stinspark. Deze stuurgroep
is samengesteld uit leden van de gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, RCE, de wijkvereniging en de
stichting. De stuurgroep heeft een toetsende rol en sturende rol met betrekking tot de wijze van
uitvoering, de mogelijke fasering en de voortgangsbewaking van het project. Uit de samenstelling
van de stuurgroep blijkt duidelijk dat de herinrichting van het Stinspark een burgerparticipatieproject is, waarbij er ook sprake is van gemeenteparticipatie. De stuurgroep is in 2019 drie keer bij
elkaar gekomen. Op 16 december 2019 is tevens schriftelijk verslag gedaan aan de stuurgroep over
de voortgang.
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30 januari 2019, 20 maart 2019, 1 mei 2019, 20 juni 2019, 22 augsutus 2019, 17 september 2019, 10 oktober
2019 en 18 november 2019.

Het schetsontwerp
Op 23 januari 2019 is aan de ontwerpers, Strootman Landschapsarchitecten en Paul de Kort,
opdracht gegeven voor het maken van een schetsontwerp conform de offerte d.d. 22 november
2018. Op 20 juni 2019 is door de ontwerpers het concept-schetsontwerp gepresenteerd. Vervolgens
is op 29 augustus 2019 is het definitieve schetsontwerp aan de stichting en de stuurgroep
gepresenteerd. Op 7 september 2019 is het schetsontwerp tevens aan de wijkbewoners
gepresenteerd tijdens het Westenholte Festival. Het ontwerp is door zowel de stichting, stuurgroep
als de wijkbewoners enthousiast ontvangen.
De opmerkingen die zijn gemaakt met betrekking tot het ontwerp door leden van de stuurgroep, de
wijkbewoners en de stichting zijn verzameld en meegegeven aan de ontwerpers, zodat deze
betrokken konden worden bij de verdere uitwerking van het ontwerp.
Voor een overzicht van de kosten die zijn gemoeid met het ontwerp wordt verwezen naar het
financiële jaarverslag 2019.
Motie gemeenteraad
Op 8 juli 2019 is door de ChristenUnie een motie ingebracht in de raadsvergadering waarin de raad
wordt opgeroepen om alles in het werk te stellen om de financiering via fondsen voor het project
Stinspark mogelijk te maken, de wijkvereniging [stichting] optimaal te ondersteunen en de raad
verder te informeren. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad.
‘De vloek van Voorst’
Op 23 september 2019 is het boek ‘de vloek van Voorst’ van Joke Eikenaar uitgebracht. Het verhaal
van dit boek gaat over het voormalig kasteel van de heren van Voorst. Met dank aan een financiële
bijdrage van de wijkvereniging en de Stadkamer Zwolle is het boek aan alle leerlingen van groep 8
van de basisscholen in Westenholte verstrekt.
Activiteiten stichting
In 2019 heeft het stichtingsbestuur zich met name beziggehouden het coördineren van het
ontwerpproces. Er zijn gesprekken geweest met verschillende partijen die belang hebben bij het
Stinspark. Zo is met een instelling besproken of zij een rol kunnen spelen in het beheer van de
dierenweide. Ook is met BSO’s, zoals Domijn en Prokino, gesproken over een mogelijke locatie voor
een kinderopvang in het Stinspark. De gemeenteraad is geïnformeerd over de voortgang van het
project en er is contact onderhouden met verschillende politieke partijen. Verder zijn gesprekken
gevoerd over de dierenweide met vertegenwoordigers van de gemeente en Travers. De wijk is met
enige regelmaat geïnformeerd door stukken in het wijkblad De Stins. Daarnaast heeft het
stichtingsbestuur zich verder verdiept in de historie van het Stinspark door het verzamelen van
boeken en het voeren van gesprekken met de stadsarcheoloog van Zwolle en de adviseur
archeologie van de RCE.
We kijken terug op 2019 als een jaar waarin mooie stappen zijn genomen in het ontwerpproces.
Vooruitblik 2020
De verwachting is dat in 2020 de opdracht wordt gegeven aan de ontwerpers voor het maken van
het VO+ ontwerp. De hoop is dat eind 2020 meer zicht zal zijn op de start van de uitvoering van het
ontwerp.

