
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewonersavond  

Ruim 100 bew oners en omw onenden uit  de 

Weezenlanden-Noord w aren aanw ezig bij een 

informatiebijeenkomst op dinsdag 20 februari in het 

Thomas à Kempis College. De bijeenkomst start te met 

de toelicht ing van de gemeente Zw olle op de concept 

visie Centrum-Oost. Openbaar Belang sloot de avond 

af met haar vervolgplannen.  

 

Deze nieuw sbrief is een verkorte w eergave van de 

bew onersavond. 

 

Concept visie gemeente Zwolle 

De gemeente heeft  onderzocht : 

- Hoe het centrum van Zw olle aant rekkelijker 

gemaakt kan w orden. Onderdeel hiervan is hoe om 

te gaan met mobiliteit en parkeren. 

- Hoe er de komende 10 jaren in en rond het 

centrum van Zw olle 3000 w oningen gebouw d 

kunnen w orden.  

- Hoe Weezenlanden-Noord stedelijker kan w orden. 

Het meer stedelijk w orden betekent dat er meer 

w oningen komen naast de 230 beloofde sociale 

huurw oningen.  

Bij de nieuw e invulling van Weezenlanden-Noord vindt 

er een goede afstemming plaats met w at er in de rest  

van de stad gaat gebeuren. Dit  heeft  betrekking op 

het parkeren en de inricht ing van de Schuurmanstraat 

(parkeren onder de grond en geen parkeren op 

maaiveld) en het mogelijk verplaatsen van de 

busroute. Hierdoor w ordt een ‘groenere verbinding’  

tussen de binnenstad en Park de Wezenlanden 

mogelijk. Ook w ordt ingezet dat de stad de 

kanaalzone (het Almelose Kanaal) meer kan ervaren.  

Dit  is slechts een beperkte opsomming uit  de visie. De 

concept-visie is te vinden op de homepage van onze 

site w w w .openbaarbelang.nl. Ook te vinden op 

w w w .zw olle.nl. (zoeken op ‘besluitenlijst  college’ , 13 

februari 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente heeft  de visie aan u gepresenteerd 

om te horen w at u hiervan vindt. U kunt  tot en 

met uiterlijk vrijdag 2 maart uw  react ie op 

verschillende manieren achterlaten: 

- Link op w ebsite van de gemeente 

- Brief achterlaten in de brievenbus bij  

 Wiecherlinckstraat 74 t /m 108 

Plannen Openbaar Belang 

Zow el Openbaar Belang als de gemeente w illen 

van Weezenlanden-Noord een mooie en groene 

w ijk maken, w aar verschillende doelgroepen 

kunnen gaan w onen. Deze visie maakt dat 

mogelijk.  

 

Planning  

De definit ieve planning hangt af van het 

stedenbouw kundig plan dat de komende maanden 

w ordt gemaakt. Waar w e nu op inzetten is dat de 

sloop in 2021 start  bij de f lat  aan de 

Schuurmanstraat  3 t /m 49. Op deze locat ie w ordt 

een appartementengebouw  gebouw d met sociale 

huurappartementen. Er komen daar w aarschijnlijk 

60 – 90 appartementen en zodoende kunnen veel 

bew oners uit  de Weezenlanden-Noord (met een 

vast huurcontract) hier in één keer, dus zonder 

tussenverhuizing, naar toe verhuizen.  
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Toezeggingen 

Ook in de vernieuw de plannen houden w e vast aan 

w at w e eerder hebben toegezegd: 

- Recht van terugkeer 

- Minimaal 230 sociale huurw oningen 

- Streven naar gelijke w oonlasten bij terugkeer 

 

Een nieuw (t)huis 

Er zijn verschillende mogelijkheden w aar u uw  nieuwe 

thuis kunt maken. 

Woont u in de eerste f lat  die gesloopt w ordt? 

- U kunt met ophoging van de inschrijfduur in 1x 

naar een andere sociale huurw oning (ook van 

andere corporat ies) buiten Weezenlanden-Noord.  

- U kunt t ijdelijk ergens gaan w onen in of buiten 

Weezenlanden-Noord en dan later terugkeren 

naar de nieuw bouw . 

 

Woont u in één van de andere f lats? 

- U kunt in 1x verhuizen naar de eerste 

nieuw bouw  in Weezenlanden-Noord.  

- Wilt  u terugkeren op een andere plek in dit  

gebied, dan gaan w e later kijken hoe dit  voor u 

georganiseerd kan w orden. 

- U kunt met ophoging van de inschrijfduur in 1x 

naar een andere sociale huurw oning (ook van 

andere corporat ies) buiten Weezenlanden-Noord.  

 

Er w erd door bew oners enthousiast gereageerd op de 

mogelijkheid gelijk te verhuizen naar de nieuw bouw  

van de eerste fase. Ook leverde dat de terechte vraag 

op hoe dit  dan kan in relatie tot sociaal plan en de 

daaraan gekoppelde uitverhuisvergoeding.  Openbaar 

Belang kan hier pas echt duidelijkheid over geven 

w anneer de planning def init ief  is. Vanzelfsprekend 

gaan w e hierover ook in overleg met de bew oners-

commissie. 

 

Passend toewijzen 

De nieuw e huurw oningen moeten vanuit  regelgeving 

‘passend’  w orden toegew ezen. Dat betekent dat uw  

inkomen moet passen bij de huurprijs. Omdat u onder 

een sociaal plan komt te vallen, zijn er bij toew ijzing 

uitzonderingen mogelijk. U kunt bijvoorbeeld met een 

hoger inkomen toch een w oning met een lagere huur 

toegew ezen krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugkeergarantie 

De terugkeergarant ie geldt voor alle bew oners in 

Weezenlanden-Noord die op het moment dat  hun 

sociaal plan in w erking treedt een contract voor 

onbepaalde t ijd hebben voor hun w oning. 

 

Vervolgstappen 

- Gemeente rondt de visie af 

- Openbaar Belang stelt  stedenbouw kundig  

plan op  

- Openbaar belang w erkt planning, fasering en 

sociaal plan verder uit  

Wanneer w e nieuw s hebben, komen w e w eer bij 

u in de w ijk langs. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met  

Openbaar Belang via (038) 45 67 222 of via 

info@openbaarbelang.nl. 

 

 

Op donderdag 1 maart zijn w e bij u in de w ijk. 

Tussen 11.00 en 12.00 uur kijken w e hoeveel 

brieven en vragen er zijn gepost. Heeft  u nog 

vragen, dan kunt u langskomen. U vindt ons in 

het port iek van de Wiecherlinckstraat 74 t/m 108 . 

 

 

Verder kunt u ook contact zoeken met de 

Bew onerscommissie 008 via 

bew onerscommissie008@gmail.com of met de  

Centrale Huurdersraad via 

info@centralehuurdersraad.nl. 


