Jaarverslag 2021
In een notendop
• Verschillende subsidies zijn aan het Stinspark toegekend
• Het definitieve ontwerp is afgerond
• op 10 september 2021 is het plan gepresenteerd en met veel enthousiasme door de
wijk ontvangen.
De stichting
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. De stichting heeft in 2021 13 keer1
vergaderd. Daarnaast is er regelmatig onderling contact geweest om elkaar op de hoogte te houden.
In april 2021 is de officiële website van de stichting gelanceerd: www.van-voorst-tot-verder.nl .
Hierdoor kan een groter publiek worden geïnformeerd. Verder is er een zogeheten bidbook (of
brochure) gevormd. Hierin wordt uitleg gegeven over de historie van het park, het ontwerp en de
functies van het park.
Er hebben dit jaar vier2 bijeenkomsten met de leden van de stuurgroep (gemeente Zwolle,
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Stichting Stinspark en Provincie Overijssel) plaatsgevonden. De
leden van de stuurgroep zijn verder nauw betrokken bij het afronden van het ontwerp.
Het ontwerp
Op 10 september 2021 is het ontwerp aan de wijk gepresenteerd3. De stichting heeft samen met
ANNO een middag en avond georganiseerd voor belangstellenden. Dit was, ondanks de regen, een
bijzonder leuke middag. Wijkwethouder Monique Schuttenbeld heeft het ontwerp onthuld.
Daarnaast hebben de ontwerpers Paul de Kort en Remco van der Togt uitleg gegeven over het
ontwerp. Er was verder gelegenheid om in gesprek te gaan met de stichting, de gemeente Zwolle en
de ontwerpers. Via ANNO was ook de museumbus aanwezig in het Stinspark. Verder was de
Burgemeester van Buiten in het park met verschillende leuke activiteiten voor kinderen, er kon een
rondje gemaakt worden door het park met StinsAirlines en docenten van de Ridder Joris School
hadden ook verschillende activiteiten. De stichting blikt terug op een goede bijeenkomst.
Erfgoed Deal
In januari 2021 is een aanvraag ingediend bij de Erfgoed Deal. Op 15 februari 2021 is bekend
geworden dat het Stinspark is beloond met een bijdrage van circa vier ton uit de Erfgoed Deal van
het Rijk. In de Erfgoed Deal worden projecten gehonoreerd die de thema’s klimaatadaptatie,
energietransitie en stedelijke groei en krimp combineren met erfgoed. “Het projectplan ’Stinspark
Zwolle’, het realiseren van een park waar erfgoed en klimaat samenkomen, laat een ambitie zien
waar nieuwbouw, verstedelijking en een stadspark samenkomen in een goed ontwerp”, aldus de
beoordeling van de aanvraag. De bijdrage vanuit de Erfgoed Deal vormt een belangrijk onderdeel van
de totale begroting. Andere bijdragen komen van de gemeente Zwolle en provincie Overijssel.
Vanuit de Erfgoed Deal zijn verschillende acties voortgekomen. Anda Counotte, penningmeester,
heeft een presentatie gegeven voor Erfgoed Sterren over het Stinspark en sociale kwaliteit. In
december 2021 is een artikel opgenomen over het Stinspark in het tijdschrift van de Erfgoed Deal.
Daarnaast is gewerkt aan een podcast. Deze podcast zal begin 2022 te beluisteren zijn.
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11 januari 2021, 25 januari 2021, 22 februari 2021, 15 maart 2021, 12 april 2021, 17 mei 2021, 31 mei 2021, 7
juni 2021, 23 augustus 2021, 21 september 2021, 15 oktober 2021, 8 november 2021, 13 december 2021.
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26 januari 2021, 23 februari 2021, 27 mei 2021 en 5 oktober 2021.
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https://www.van-voorst-tot-verder.nl/nieuws/een-geslaagde-bijeenkomst-in-het-park
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Overige activiteiten/samenwerking
Dit jaar heeft de stichting, in nauwe samenwerking met de gemeente Zwolle, veel tijd besteed aan
het benaderen van fondsen en financiers. De aanvragen ingediend bij het Mondriaan Fonds en het
BPD Cultuurfonds waren succesvol. Beide fondsen hebben een aanzienlijke bijdrage aan het
Stinspark toegekend. Verder heeft de gemeente Zwolle in haar begroting voor zowel 2022 als 2023
een prachtig bedrag van € 211.000,-- opgenomen ten behoeve van het Stinspark.
Er is een comité van aanbeveling gevormd. Dit comité bestaat uit de volgende leden:
- Seger baron van Voorst tot Voorst
Telg van de familie die kasteel Voorst bezat
- Anna Bouwman
Adjunct-directeur Zwolse Theaters
- Frank Inklaar
Docent Open Universiteit, historicus en auteur
- Rick van der Kamp
Directeur Vander kamp Pompen / voorzitter
ondernemersvereniging Voorst
- Gerda van ’t Land
Directeur Buitengewoon Reizen / wijkbewoner
- Vincent Robijn
Directeur HCO / directeur bestuurder Stichting
Allemaal Zwolle
De leden worden met enige regelmaat geïnformeerd over de voortgang van de herontwikkeling van
het park. Vanwege de coronamaatregelen heeft er nog geen bijeenkomst met het comité kunnen
plaatsvinden.
Vooruitblik 2022
Nu het ontwerp is afgerond, gaat de herontwikkeling naar een volgende fase. De gemeente Zwolle
zal de aanbesteding op zich nemen, evenals de coördinatie van de uitvoering. De stichting blijft nauw
betrokken bij de bewaking van het ontwerp en de uitgangspunten van het park. Daarnaast zal de
stichting een activiteit organiseren rondom de ‘eerste schep’ die in de grond gaat. Dit is voor
verschillende partijen een belangrijk moment.
Verder zal de stichting doorgaan met het zoeken naar de ontbrekende financiën. Daarnaast zal de
stichting zich richten op fase 2 van de herontwikkeling. Fase 2 omvat de plaatsing van functies zoals
een BSO, een dierenweide, een theehuis en de invulling van de voorburcht. Dit zal in samenspraak
gaan met wijkbewoners en organisaties. Ook wordt gekeken naar fase 3: de (culturele en educatieve)
invulling van het park. Ook wordt gekeken hoe het Stinspark kan aansluiten bij het Hanzejaar dat in
2023 plaatsvindt.
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