23 sociale huurwoningen
voormalig Isalaterrein (ziekenhuis de Weezenlanden)

Aan de rand van de historische binnenstad van Zwolle, tegen de Stadsgracht, wordt de
voormalig ziekenhuislocatie De Weezenlanden herontwikkeld. Er komen zo’n 290 woningen,
verdeeld over eengezinswoningen en appartementen met aanbod in koop, vrije sector huur en
sociale huur.
Voor Openbaar Belang worden op dit zeer aantrekkelijke stukje Zwolle woningen gebouwd. Het
gaat om 23 sociale huurwoningen in 3 woonblokken. De eengezinswoningen komen te liggen aan
de Thoden van Velzenstraat en het Goltspad. Wilt u ook wonen in het hart van de stad? Reageer
dan via De Woningzoeker op één van onze eengezinswoningen!
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Omgeving
Vanaf het Groot Wezenland wandelt u eenvoudig via de Wilhelminasingel of het Kerkbrugje, de
historische binnenstad in. De stervormige binnenstad met zijn verdedigingsmuren, de
Sassenpoort, de Peperbus en de grachten met de monumentale panden zijn publiekstrekkers bij
uitstek.
Het groene karakter van Zwolle komt u iedere dag tegen aan de stadsgracht en in de
verschillende stadsparken. Het meest bezochte park, De Wezenlanden, ligt op een steenworp
afstand van de nieuwe woningen.
De nieuwe buurt ligt tegenover het sfeervolle Assendorp. Een gevarieerde wijk met een
gevarieerd woningaanbod, met uiteenlopende voorzieningen en diverse winkels. Het
woningaanbod in De Weezenlanden wordt heel divers. De toekomstige bewoners zullen dit dus
ook zijn; alleenstaanden, stellen met of zonder kinderen en senioren. Allen met liefde voor het
sfeervolle centrum van de stad.
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Cluster 33

Thoden van Velzenstraat

Goltspad

Goltspad

59 t/m 71

2 t/m 16

18 t/m 32
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De woningen
De uitstraling van de woningen past bij de overige nieuwbouw. Het sluit heel goed aan bij de
historische binnenstad. Daarnaast is er door de verschillende ontwerpen ook verbinding met de
wijken Assendorp en Wipstrik.
De woningen zijn echt van deze tijd, van alle gemakken voorzien en duurzaam. Aan het Goltspad
komen twee heel verschillende woonblokken. Beide met een eigen uitstraling.
De woningen zijn energiezuinig, waardoor de stookkosten laag zijn en daarnaast levert het een
aangenaam woonklimaat op. Er worden 6 tot 10 hoogwaardige zonnepalen op het dak geplaatst
waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De hoeveelheid hangt af van de ruimte op het dak en de
ligging van de woning ten opzichte van de zon. U betaalt een vast bedrag per maand voor de
zonnepanelen. Dit bedrag is ondergebracht in de servicekosten. Het bedrag dat u betaalt is
minder dan de energie die de panelen u opleveren. Hierdoor zijn de uiteindelijke woonlasten lager
dan bij een vergelijkbare woning zonder zonnepanelen.
De woningen zijn allemaal zo’n 110 m2 groot, exclusief buitenruimte. De woningen hebben een
ruime woonkamer met directe toegang tot de open keuken. Ook is er in iedere woning op de
eerste verdieping een badkamer met douchehoek, 2 e toilet en wastafel. Alle woningen
beschikken over 3 slaapkamers en de zolder is bereikbaar via een vaste trap.
De binnenmuren worden behang klaar opgeleverd. Dit houdt in dat de muren kaal zijn. U kunt zelf
behangen of sausen en plinten aanbrengen. De plafondhoogte op de begane grond en de eerste
verdieping is 2,65 meter.
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Keuken
De standaard open keuken heeft een keukenblok met 3 onderkasten, 3 bovenkasten en 1.80
meter werkblad. Er is een vaatwasmachineaansluiting aanwezig en een aansluitpunt voor een
elektrische (bijvoorbeeld inductie) kookplaat. Deze zit aan het einde van het keukenblok. De
keuken kunt u naar eigen smaak inrichten en uitbreiden. Meer informatie hierover vindt u bij de
keuzemogelijkheden.
Verwarming woning
Beneden krijgen de woningen vloerverwarming. Op de eerste verdieping komen radiatoren. Deze
hangen onder de ramen. In de badkamer hangt de radiator aan de wand tussen badkamer en
slaapkamer. De gasgestookte cv-ketel (HR-107) op de tweede verdieping zorgt voor de warmte.
Kozijnen, ramen
Alle kozijnen en ramen zijn van hout. In alle ruimten, behalve de badkamer en zolder, worden
vensterbanken aangebracht.
Tuin
Alle woningen beschikken over een tuin van ongeveer 50 – 65 m2. Achterin de tuin staat een
houten berging van 6 m2. Er is een achteringang aanwezig.
De tuin wordt opgeleverd met een terras van minimaal 2,5 bij 4 meter. Van het terras loopt een
pad (bestraat) naar de achteringang. Er komen geen schuttingen tussen de woningen in. Wel
komt er een gaasafscheiding aan de achterzijde tussen de tuin en de parkeerplaats. Daar komt
ook een afsluitbare poortdeur in. De woningen Thoden van Velzenstraat 59 en Goltspad 16
krijgen aan de linkerzijde van de achtertuin een gemetselde tuinmuur.
Parkeren
Op het binnenterrein komen 23 parkeerplaatsen die Openbaar Belang apart verhuurt. Het is
mogelijk een parkeerplaats te huren voor circa 31,00 per maand. U bent niet verplicht deze te
huren. Het parkeerterrein is afgesloten met een slagboom en wordt gedeeld met de
achterliggende woningen en appartementen.

Gele arcering: 23 woningen
Groene arcering: 23 parkeerplaatsen
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➔ 7 woningen aan de Thoden van Velzenstraat (cluster 30)
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Aan de Thoden van Velzenstraat wordt 1 woonblok van 7 woningen gebouwd. De rechterwoning
(nr. 71) wordt tegen het appartementenblok aan gebouwd.
Het gaat om de adressen Thoden van Velzenstraat 59 t/m 71.

➔ 8 woningen aan het Goltspad (cluster 32)
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Aan het Goltspad komt een blok van 8 woningen. Het gaat om de adressen Goltspad 2 t/m 16.
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➔ 8 woningen aan het Goltspad (cluster 33)
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De woningen aan het Goltspad 18 t/m 32 hebben platte daken. De linkerwoning (nr 32) wordt
tegen het appartementenblok gebouwd. De woningen zijn met de auto alleen aan de achterkant
te bereiken.

Oplevering
De verwachting is dat de woningen in oktober/november 2020 worden opgeleverd. Als u een
woning toegewezen krijgt, dan kunt u er rekening mee houden dat u minimaal 1 maand voor
oplevering bericht van ons krijgt.
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Huurprijzen
De huurprijzen zijn vastgesteld op basis van woninggrootte en uitrustingsniveau. De huurprijzen
zijn exclusief servicekosten.
De huurprijs van de woningen liggen onder de huurtoeslaggrens. Afhankelijk van uw inkomen
komt u wel of niet in aanmerking voor huurtoeslag.
Openbaar Belang wil graag gevarieerde wijken. Daarom kiezen wij ervoor om deze nieuwe
woningen met verschillende huurprijzen aan te bieden. Op die manier kunnen diverse doelgroepen
in deze wijk komen wonen. De gereserveerde woningen worden toegewezen via de
Bemiddelingsmodule.

Huisnummer

Bijzonderheden

Netto huurprijs

Servicekosten

Kosten
zonnepanelen

Thoden van Velzenstraat – Cluster 30 – postcode 8011 ET

59

Tijdelijke verhuur

€ 730

€ 10,42

€ 17,50
(9 panelen)

61

Gereserveerd

€ 657

€ 10,42

€ 17,50
(9 panelen)

€ 730

€ 10,42

€ 17,50
(9 panelen)

63
65

Met puntgevel

€ 730

€ 10,42

€ 19,50
(10 panelen)

67

Gereserveerd

€ 657

€ 10,42

€ 13,50
(7 panelen)

69

Met dakkapel

€ 730

€ 10,42

€ 19,50
(10 panelen)

€ 730

€ 10,42

€ 13,50
(7 panelen)

71

Goltspad – Cluster 32 – postcode 8011 EX

2

Met puntgevel

€ 730

€ 10,42

€ 28,50
(9 panelen)

4

Gereserveerd

€ 657

€ 10,42

€ 31,50
(10 panelen)

€ 657

€ 10,42

€ 28,50
(9 panelen)

6

7

8

Met puntgevel

€ 730

€ 10,42

€ 28,50
(9 panelen)

10

Gereserveerd

€ 657

€ 10,42

€ 31,50
(10 panelen)

€ 730

€ 10,42

€ 28,50
(9 panelen)

€ 730

€ 10,42

€ 28,50
(9 panelen)

€ 730

€ 10,42

€ 31,50
(10 panelen)

12
14

Met dakkapel

16

Goltspad – Cluster 33 – postcode 8011 EX

18

€ 730

€ 10,42

€ 14,50
(6 panelen)

20

€ 730

€ 10,42

€ 14,50
(6 panelen)

€ 657

€ 10,42

€ 14,50
(6 panelen)

€ 730

€ 10,42

€ 14,50
(6 panelen)

€ 657

€ 10,42

€ 14,50
(6 panelen)

€ 657

€ 10,42

€ 14,50
(6 panelen)

€ 657

€ 10,42

€ 14,50
(6 panelen)

€ 657

€ 10,42

€ 14,50
(6 panelen)

22

Gereserveerd

24
26

Gereserveerd

28
30
32

Gereserveerd

De kosten voor de zonnepanelen vallen in de servicekosten. Bij het bepalen van het bedrag is
rekening gehouden met de oriëntatie van de panelen ten opzichte van de zon en met de schaduw
van de hoogbouw.
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Circa € 31,00

Parkeerplaats

Onderdelen servicekosten
Service kosten

€ 2,42

Glasverzekering

€ 2,00

Bijdrage CHR

€ 0,45

Verlichting binnenterrein

€ 1,55

Buurtbeheerder

€ 4,00

Subtotaal

€ 10,42

Zonnepanelen

Varieert

De kosten voor verlichting en de buurtbeheerder kunt u meetellen voor de huurtoeslag (€ 5,55).

Woningtoewijzing
Het merendeel van de huurwoningen wordt via de Woningzoeker verhuurd. U moet dus
ingeschreven staan bij de Woningzoeker wilt u kans maken op één van deze nieuwe
eengezinswoningen.
De inkomensvoorwaarden voor deze woningen kunnen afwijken. In de woningadvertentie op
De Woningzoeker staan de inkomensvoorwaarden vermeld.

Keuzemogelijkheden
Openbaar Belang biedt de toekomstige bewoners voor het inrichten van de keuken, badkamer en
toilet verschillende keuzemogelijkheden. Er zijn keuzes die u als huurder geen geld kost, zoals de
kleur van de keukenkastjes en tegels. Ook bieden we enkele meerwerkopties aan tegen marktconforme prijzen. U kunt dan denken aan een verlengd aanrechtblad of extra keukenkastjes.
Mocht u via De Woningzoeker een woning toegewezen krijgen, dan ontvang u op dat moment
ook een uitnodiging om uw keuken uit te zoeken. U kunt er rekening mee houden dat dit in
januari 2020 is.
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Woningplattegronden
Thoden van Velzenstraat, cluster 30
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Thoden van Velzenstraat 59, 61, 63, 67, 71, begane grond
Thoden van Velzenstraat 65 heeft andere vloeroppervlakte (zie afbeelding op pagina 10).

11

Thoden van Velzenstraat 59, 61, 63, 67, 71, 1e verdieping
Thoden van Velzenstraat 65 heeft andere vloeroppervlakte (zie afbeelding op pagina 10)

12

Thoden van Velzenstraat 59, 61, 63, 67, 71, zolder
Thoden van Velzenstraat 65 heeft een grotere zolder vanwege de puntgevel (zie afbeelding op
pagina 5 en 10).
Thoden van Velzenstraat 69 heeft een dakkapel (zie pagina 19).

13

Goltspad 2 t/m 16, cluster 32

14

Goltspad 2 t/m 16, begane grond

15

Goltspad 2 t/m 16, 1e verdieping

16

Goltspad 14 en Thoden van Velzenstraat 69, zolder met dakkapel
Goltspad 4, 6, 10, 12 en 16 zie de plattegrond op pagina 13.
Goltspad 2 en 8 hebben een grotere zolder vanwege de ‘driehoek’ (zie afbeelding op pagina 5 en
14).

17

Goltspad 18 t/m 32, cluster 33

18

Goltspad 18 t/m 32, begane grond

19

Goltspad 18 t/m 32, 1e verdieping

20

Goltspad 18 t/m 32, zolder

21

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze verhuurinformatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met
het team Klantcontact van Openbaar Belang:
-

Telefonisch via (038) 45 67 222
Via de mail info@openbaarbelang.nl
Binnenlopen tussen 9.00 en 12.00 uur of op afspraak tussen 12.00 en 16.30 uur in ons
kantoor aan de Binnengasthuisstraat 1

Voorbehoud
-

-

Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
Apparatuur, aangegeven als interieursuggestie in de plattegronden, wordt niet
meegeleverd.
De artist impression geeft een impressie weer. Hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
De indeling op de situatietekening van het openbare gebied (paden, groenstroken, bomen,
parkeerplaatsen, wegen enz.) en de terreinmaten zijn weergegeven aan de hand van de
beschikbare gegevens op het moment van schrijven. Hierin kunnen wijzigingen optreden
buiten de invloedsfeer van de ontwikkelaar.
De grootte van de kavels is nauwkeurig bepaald. Verschillen met de praktijk kunnen
voorkomen. Verschil in oppervlakte wordt niet verrekend.
De op de tekening aangegeven maten zijn ‘circa’ maten.

U kunt aan de inhoud van deze verhuurinformatie geen rechten ontlenen.
© Woningstichting Openbaar Belang, december 2019.
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