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Bewonersgesprekken
Langzaamaan komt Nederland weer een beetje in
beweging. Ook worden in Zwolle kleine stapjes gezet
om het ‘normale’ leven weer wat op te pakken. Daarom
willen we vanaf 1 juni starten met de laatste
bewonersgesprekken. Heeft u nog geen gesprek gehad?
En u wilt na 1 juni graag in gesprek met ons? Neemt u
dan zelf contact op met Openbaar Belang, via (038) 45
67 222. Dan plannen we in overleg een gesprek met u
in. We houden tijdens het gesprek 1,5 meter afstand
van elkaar.
Stedenbouwkundig plan
Het college van burgemeester en wethouders heeft het
stedenbouwkundig plan goedgekeurd. Maandag 11 mei
heeft de gemeenteraad een vergadering waarin ze
vragen kunnen stellen over dit plan. Nijhuis Bouw is bij
de vergadering aanwezig om antwoorden te geven.
Deze raadsvergadering is digitaal te volgen via
https://channel.royalcast.com/zwolle/#!/upcoming
Informatie project Weezenlanden-Noord
Informatie over het grote project Weezenlanden-Noord
is te vinden op www.weezenlanden-noord.nl
Ook op de website van Openbaar Belang is allerlei
informatie te vinden, zoals het planbesluit voor de
eerste flat:
http://www.openbaarbelang.nl/projecten/weezenlandennoord

Overlastklachten (tijdelijke) huurders
In de nieuwsbrief van BC008 staat de oproep om
overlastklachten van tijdelijke huurders van CareX
door te geven aan de bewonerscommissie.
Dit is niet de juiste procedure.
Deze taak ligt namelijk bij Openbaar Belang. Klachten
van overlast meldt u in alle gevallen bij Openbaar
Belang. Ook als de overlast wordt veroorzaakt door
een tijdelijke huurder meldt u dit bij ons. Alleen op die
manier kunnen wij de klacht in behandeling nemen.
Wij nemen alleen overlastmeldingen aan als ze van een
bewoner afkomstig zijn. Overlastklachten die via de
bewonerscommissie bij ons binnen komt, kunnen we
niet in behandeling nemen. Dit is omdat wij de privacy
van zowel de melders als de overlastgevers in acht
nemen.
Door dit bericht lijkt het alsof er veel sprake is van
overlast van de huurders van CareX. Dit is zeker niet
het geval.
Met de bewonerscommissie richten we ons graag op
de zaken waar de commissie invloed op heeft. We
gaan voor een goede voortzetting van de
samenwerking.
Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u bellen of mailen met
Ryanne Hooijer via (038) 45 67 222 of
r.hooijer@openbaarbelang.nl

