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De gemeente Zwolle gaat bekij-
ken welke mogelijkheden er
zijn om binnen de stadsgren-
zen op verantwoorde wijze
met gentechnologie om te
gaan. Een motie van Groen-
Links met dat verzoek werd
met algemene stemmen aange-
nomen. De motie is een ver-
volg op de Mars tegen Monsan-
to afgelopen zaterdag. Daarin

liepen Zwollenaren mee, die
zich zorgen maken over de ge-
netische manipulatie van land-
bouwgewassen. Een uitkomst
van het onderzoek, dat in over-
leg met inwoners van Zwolle
moet plaatsvinden, zou vol-
gens GroenLinks kunnen zijn
dat Zwolle een gentechvrije ge-
meente wordt. Nijmegen en
Culemborg zijn dat al.

ChristenUnie heeft maandag
tijdens de raadsvergadering
het college vragen gesteld over
het onderzoek dat de gemeen-
te doet naar geluidsoverlast bij
evenementen. De partij wilde
onder meer weten hoe er met
het verschil tussen gemeten en
ervaren overlast wordt omge-
gaan. Wethouder René de Heer
liet weten dat hij gaat kijken
naar de mogelijkheden om een
geluidsplan op te stellen. „Dat
is nu juridisch nog niet moge-
lijk, maar wellicht dat we het
op vrijwillige basis kunnen be-

spreken met de organisatoren.”
In een geluidsplan staat wat de
verwachte overlast is en wat er
aan gedaan kan worden om die
overlast te beperken. Het on-
derzoek is na de zomer afge-
rond. Daarbij wordt ook de en-
quête van deze krant over ge-
luidsoverlast rond evenemen-
ten meegenomen, zo liet de
wethouder desgevraagd weten.
Naar aanleiding van dancefesti-
val Megabase afgelopen zater-
dag, kwamen 123 klachten bin-
nen, liet de gemeente nog we-
ten.

Een boswachter van Natuurmo-
numenten stapt Hemelvaarts-
dag om 6.00 uur op de fiets
voor een dauwtraptocht. Hij
vertrekt vanaf Schapenboerde-
rij De Vreugdehoeve aan de Zal-
kerveerweg 20. Na de tocht van
anderhalf uur ontbijten de deel-
nemers samen. Deelname: 10
euro. Aanmelden via Natuur-
monumenten: 035-6559911.
Voor de oecumenische viering

in het Dominicanenklooster
wordt vanaf 7.00 uur een wan-
deling gemaakt. Deelnemers
verzamelen op de parkeer-
plaats achter het klooster aan
de Assendorperdijk. Na de wan-
deling staat om 9.00 uur een
ontbijt klaar in het klooster.
Deelname: 3 euro per persoon
en 10 euro voor gezinnen. Opga-
ve: trienekewubs@klooster-
zwolle.nl.

Erik Delobel, programmeur
van Hedon, vertelt vandaag
over de groei van het Zwolse
poppodium tijdens het evene-
ment Nachtleven in Bar Stout.
Studenten zijn vanaf 23.00 uur
welkom aan de Kamperstraat.
Na het verhaal van nachtburge-
meester Delobel neemt tech-
no-dj Roy El Kei plaats achter
de draaitafel. De toegang (van-
af 18 jaar) is gratis.

In de Nederlands hervormde
kerk in Windesheim geven Ka-
tinka van Driezum, Lindy Kar-
reman en Liesbeth Waverijn
donderdag een Windesheim-
concert. De muzikantes treden
op onder de naam Trio Vasara
en spelen op Hemelvaartsdag
vanaf 20.00 uur werken van
Stravinsky en Mozart op hobo,
piano en hoorn. Meer informa-
tie: hfrederiks@kpnplanet.nl.

door Michael Amsman

ZWOLLE – In de Indische Buurt
staat vanmiddag gepast feestge-
druis op de agenda. De wijkbewo-
ners vieren dan samen met corpo-
ratie Openbaar Belang en aanne-
mer Nijhuis dat een ingrijpende
renovatie is afgerond. De 93 onder-
steboven gehaalde huizen kun-
nen er weer dertig of veertig jaar
tegenaan. Omdat de huurhuizen
van Openbaar Belang in de Indi-
sche Buurt niet zo wormstekig
waren dat sloop plus nieuwbouw
goedkoper zou uitpakken dan re-
novatie, begon in september een
drastische modernisering. Acht
maanden verder is de klus ge-
klaard. De 93 huizen zijn voozien
van nieuwe keukens, toiletten en
badkamers, de buitenmuren zijn
opnieuw gevoegd, het houtwerk
heeft een nieuw kleurtje gekre-
gen, alle verdiepingen zijn geïso-
leerd, et cetera et cetera.
Uitgangspunt van de renovatie
was dat de bewoners hun huis
niet hoefden te verlaten en geen
onredelijke overlast zouden erva-
ren. Dat is gelukt, zegt John Rosse-
weij, bewoner van de Sumatra-
straat, tijdens een wandeling door

de opgeknapte wijk. „Per huis wa-
ren ze acht dagen bezig. In die
paar dagen kregen we dus een
keuken, badkamer en toilet en
nieuwe deuren”
Plus eindelijk isolatie op de boven-
verdieping - ijsbloemen zijn verle-
den tijd bij Rosseweij en zijn
buren. „Ik moet nu de deur open
zetten om wind binnen te krij-
gen, vroeger gebeurde dat van-
zelf”, illustreert Rosseweij de
voorheen gebrekkige isolatie van
de jarentachtighuisjes. De energie-
labels van de huizen zijn verbe-
terd van van F of D naar B, wat be-
tekent dat de bewoners minder
hoeven te stoken. De huurverho-
ging van 8,50 euro per maand valt
weg tegen de besparing op gas.
De wandeling door de opgeknap-
te straten (Banka-, Borneo-, Java-,
Riouw- en Sumatrastraat) laat
zien dat de blokjes een nettere en
strakkere uitstraling hebben. Om-

dat er nieuwe deuren inzitten en
de kozijnen zijn vervangen, maar
ook omdat het voegwerk is her-
steld en de kozijnen een nieuw
kleurtje kregen. Die waren in een
raar soort groenblauw geverfd,
een kleur die zich beter leende
voor een decor van Avro’s Toppop
Discoshow dan voor de gevels
van huizen. De bewoners kregen
vorig jaar de keuze uit grijs, groen
en blauw: de meerderheid van
één blokje verkoos blauw, de rest
koos voor grijs.
Ook de openbare ruimte is aange-
pakt. De twee pleintjes aan weers-
zijden van de Sumatrastraat heb-
ben planten, bomen en muurtjes
gekregen, plus speeltoestellen
voor de jongere jeugd. De wijkbe-
woners waren zelf al begonnen
om het verrommelde pleintje aan
te pakken, maar dat bleef een beet-
je hangen. Door een extra gebaar
van Nijhuis, Openbaar Belang en
de gemeente lukte het toch om er
een volwaardig speelpleintje van
te maken. „Ik hoop dat de boel nu
een beetje schoon blijft en niet
verwaarloost”, zegt Rosseweij.
„Het heeft nu zo’n uitstraling dat
mensen er geen rommel meer
neerzetten, denk ik.”
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8,50 euro per maand valt
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Bank Elda. Een ruime 4-zits bank met metalen onderstel, in een nieuwe 
bekleding met de looks van nubuck leer. Naar keuze uit te voeren met 
contrasterend of ton sur ton stiksel. In diverse stoffen, leersoorten, kleuren 
en maten. Als afgebeeld 1.699. Introductieprijs 1.499

Topform voor tijdloos design

www.topform.nl

Elda bij 
Batjes Meubelen

Ontdek de Elda en de nieuwste Topform 
collectie bij Batjes Meubelen. De 
adviseurs van Batjes Meubelen kunnen 
u helpen bij de juiste keuze meubelen, 
de stoffen, kleuren en het 
materiaalgebruik. “Living should be 
easy” is het thema van Topform en 
Batjes Meubelen helpt u dit te realiseren. 

meubelen

Batjes Meubelen • Grote Voort 80-82 • 8041 BH Zwolle • 038-4218260 • www.batjes.nl
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� Bewoner John Rosseweij (rechts) in geprek met vertegenwoordigers van Openbaar Belang, Nijhuis Bouw en de ge-
meente Zwolle over de woningrenovatie in de Indische Buurt. Achter hen een gerenoveerd huis, rechts een nieuw
speeltoestel in de Sumatrastraat. eigen foto

IJsbloemen zijn uitgeroeid
in deel van Indische Buurt
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