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Bewonersgesprekken 
Weezenlanden-Noordz

Borneostraat behoudt 
authentiek karakter 

Openbaar Belang zet 
helft van huurverhoging 
in voor maatwerk

Kans grijpen 
om nu te verhuizen 



Weliswaar is het kantoor gesloten voor bezoek 
en is daar slechts een minimale bezetting  
aan wezig, maar via de digitale weg en over  
telefoon onderhoudt de corporatie volop  
contact met haar huurders. “En met onze 
ketenpartners”, vervolgt Quint, doelend op 
onder meer aannemers. “Alles onderhouds-  
en verduur zamingsopdrachten gaan door.  
Wij willen stilstand voorkomen.” 

In de praktijk betekent dit dat de geplande 
werkzaamheden doorgaan (zie ook artikel 
over Bekenbuurt en Borneostraat). Buiten  werk-
zaamheden worden uitgevoerd en alleen 
als het echt nodig is, zoals voor het maken 
van aansluitingen van bijvoorbeeld zonne
panelen, gaat de aannemer naar binnen  
volgens een corona-protocol op afspraak  
en veilig. 

“Wij vinden het ook belangrijk om de eco-
nomie draaiende te houden en daar waar wij 
dat kunnen, daaraan mee te werken door op-
drachten aan de bouw te blijven verstrekken”, 
legt Quint uit. “Met de reguliere werkzaam-
heden dus, maar ook waar het nieuwbouw-
werkzaamheden betreft. Zo liggen wij nog 
steeds op planning met de 23 woningen die 
voor ons worden gebouwd op het voormalige 
Isalaterrein in de stad. Continu wordt bij werk-
zaamheden gekeken wat de richtlijnen zijn van 
het RIVM. De aannemers passen zich met hun 
protocol daarop aan en wij volgen hen. Door 
op die manier voortdurend de processen aan 
te passen, kunnen wij onze dienstverlening op 
peil houden. En dat is belangrijk. Ook nu!”

Geen leegstand
Openbaar Belang wil haar woningen, ook in 
deze tijd, gewoon blijven verhuren. Tussen  

de vertrekken en de nieuwe huurder blijft de 
woning een paar dagen leeg.Die dagen ge-
bruikt de aannemer om eventuele werkzaam-
heden uit te voeren. Het kost wat meer dagen 
doorlooptijd dan normaal, maar zo is dit pro-
ces ook corona-proof. De afgelopen weken 
zijn de nietspoedeisende reparatieverzoeken 
blijven liggen. Alleen als werkzaamheden echt 
op dat moment nodig waren, ging er een aan-
nemer binnenshuis aan het werk.

“Op dit moment zitten we in een overgangs-
fase. De werkprotocollen van de bouwers laat 
reguliere reparaties weer toe. Daarom kunnen 
de bewoners sinds kort weer een gewoon 
reparatieverzoek via Mijn Belang inplannen. 
Mocht het RIVM de maatregelen toch weer 
aanpassen, dan gaan wij daar vanzelfsprekend 
in mee. Ieders gezondheid staat bovenaan!”, 
benadrukt Quint.

Voor de eigen medewerkers is er ook een 
helder verhaal. Het kantoor blijft vooralsnog 
dicht en alleen als het echt nodig is, mogen 
huurders of ketenpartners op afspraak binnen-
komen. Tot half september blijft thuiswerken 
de norm en eind augustus wordt besloten 
hoe het daarna op de werkvloer eruit gaat 
zien. “Maar vooralsnog blijft het dus afstand 
houden voor iedereen”, zegt Quint. “Dat niet 
iedereen thuis kan werken, weten wij. Soms 
omdat de thuissituatie daarvoor echt niet 
ideaal is, maar ook omdat sommige systemen 
waarop onze dienstverlening draait, thuis niet 
kunnen worden bediend. Maar altijd volgen 
wij de richtlijnen van het RIVM, terwijl wij onze 
dienstverlening zoveel mogelijk doorzetten.” /

Net als bij andere organisaties heeft het corona- 
virus bij Openbaar Belang de dagelijkse gang 
van zaken omgegooid. “Onze processen zijn  
zodanig aangepast dat wij onze dienstverlening 
zo veel mogelijk en veilig kunnen doorzetten”, 
vertelt directeur Sjoerd Quint. “Onze huurders 
die door corona in betalingsproblemen komen, 
hebben wij gevraagd zich snel te melden. Wij 
kunnen hen maatwerk leveren.”
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Directeur Sjoerd Quint

Quint doelt dan onder meer op de 
huurders die door het wegvallen 
of een daling van hun inkomen in 

betalingsproblemen komen. Op individueel 
niveau wil Openbaar Belang met hen kijken 
naar een passende oplossing. Niemand 
wordt op straat gezet tijdens deze crisis. 
“Maar zijn er problemen, dan horen wij  
dat wel graag snel.”

Persoonlijke aanpak
Zo probeert Openbaar Belang ook nu haar 
persoonlijke aanpak gestalte te geven.  

Openbaar Belang past werkprocessen 
aan in tijden van het corona-virus

“Wij willen onze dienstverlening 
 zoveel mogelijk doorzetten”

De 23 nieuwe en duurzame 
woningen op het voormalig 
Isalaterrein zijn bijna klaar.



Bewonersgesprekken 
Weezenlanden-Noord
doet enthousiasme 
voelbaar groeien
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Naast Ryanne en buurtbeheerder 
Richard Vinke, ging nog een 
aantal collega’s van Openbaar 

Belang één-op-één met de bewoners in 
gesprek. Het was voor hen een logisch  
vervolg op wat ooit begon met grote 
bewonersbijeenkomsten, vervolgens 
voortging in de vorm van bakfiets
gesprekken en later portiekgesprekken. 
Tijdens bewonersgesprekken kon het 
een en ander nog eens worden  
gefinetuned.  
 
“Is het duidelijk wat er allemaal is  
verteld? Verwacht u nog meer van 
Openbaar Belang? Overweegt u om  
terug te keren naar de nieuwbouw?  
Zo hadden wij een hele vragenlijst  
die wij met elke bewoner zijn langs
gelopen”, schetst Ryanne. “Wij gingen 
als het even kon met ons tweeën naar 
de bewoners toe. Heel intensief en we 
waren bijna klaar. Maar toen zorgde  
het coronavirus ervoor dat wij de laatste 
gesprekken moesten opschuiven.” 

Beter tekeningen dan tekst
Dat de gesprekken meerwaarde hebben, 
staat voor Openbaar Belang wel vast. 
“Tijdens zo’n gesprek durven sommige 
mensen toch wat makkelijker te zeggen 
wat henzelf bezighoudt”, stelt Ryanne. 
“Daarnaast kregen we ook duidelijke 
feedback over onze communicatie tot 
nu toe. Een enkeling vond het totaal aan 
informatie teveel, maar de meeste  
mensen stelden het juist op prijs. 
Daarbij merkten wij wel, dat mensen 
project plannen zoals hier in Weezenlan-
den-Noord, graag in beeld willen zien. 
Tekeningen in een nieuwsbrief werken 
beter dan lange teksten. Daarin raken 
mensen sneller de draad kwijt.” 

De gesprekken gaven uiteraard ook 
aanleiding de individuele situatie te  
bespreken. Wat kan ik nu bijvoorbeeld 
verwachten als ik terug wil keren?  
Hoeveel vergoeding krijg ik voor de  
verhuizing? En wanneer? “Alles staat  
beschreven in het planbesluit dat alle 
bewoners ontvangen een paar maanden 
voor de peildatum van hun flat. Maar  
op zo’n moment kun je er samen even 
naar kijken en duidelijkheid geven”,  
vertelt Ryanne. 

Maatwerk
Los van het Planbesluit geeft Openbaar 
Belang een aantal mensen de kans om 
eerder te verhuizen. “Dat was vorig jaar 
een vraag van de bewoners aan de 
Bewonerscommissie die wij samen met 
hen hebben opgepakt en uitgewerkt 
tot een mooie maatwerkoplossing. Zij 
merkte namelijk dat sommige bewoners 
er tegenop zien langere tijd naast/ 
tussen sloop- en bouwactiviteiten te  
wonen. Het zijn met name ouderen  
die hier wonen”, verduidelijkt Ryanne. 
“Zij verhuizen soms liever nu al, terwijl 
de rechten uit het planbesluit (zoals  
op hoging van inschrijfduur bij de  
Woningzoeker en een verhuiskosten-
vergoeding) 1,5 jaar voor de sloop 
van hun flat pas van toepassing is. Wij 
hebben besloten in specifieke gevallen 
maatwerk te gaan leveren. 

Voor alle bewoners uit Weezenlanden- 
Noord hebben we het aanbod gedaan 
nu al te verhuizen naar de Assendorper-
dijk of de Eiken/Iepenstraat. Bijna  
10 bewoners zijn hierop ingegaan.  
Weliswaar krijgen ze dan een vergoe-
ding lager dan de wettelijke verhuis
kostenvergoeding, maar daarmee 

kunnen ze nu al een nieuwe start gaan 
maken. “Dat is echt maatwerk”, bena-
drukt Ryanne. “Wij zullen individuele 
verzoeken steeds apart bekijken, maar 
ons streven is onze huurders zo goed 
mogelijk te helpen. En dat werkt.  
Tijdens onze gesprekken kwam heel 
duidelijk de tevredenheid onder de 
bewoners naar boven. Waar de mensen 
hier eerst nog dachten: ‘het zal allemaal 
wel niet gebeuren’, is dat nu omgeslagen  
naar: ‘Kom maar op! Laat het maar  
gebeuren. Liever vandaag nog dan  
morgen.’ De bewoners vinden het echt 
een mooi plan!”  /

Hoewel het coronavirus de bewoners
gesprekken in WeezenlandenNoord 
deed stranden, lijkt het sloop en 
nieuwbouwplan geen ver traging op 
te lopen. “De bewoners die wij nog 
niet hebben gesproken, hopen wij nog 
voor de zomer te ontmoeten”, vertelt 
Ryanne Hooijer van Openbaar  
Belang. Terugblikkend op de bijna  
130 bewoners met wie al wel een ge
sprek plaatsvond, ziet ze vooral een 
groeiend enthousiasme onder hen.

Eind maart heeft naast het college van  
B&W, ook de gemeenteraad het steden-
bouwkundig plan goedgekeurd. Dat  
betekent dat Nijhuis|Explorius de plannen 
weer verder concreet kan maken.  
De verwachting is dat najaar 2020 het 
bestemmingsplan wordt ingediend. 
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Update



Ryanne in gesprek met mevrouw Eggink.

Buurtbeheerder Richard Vinke (links) en woonconsulent 
Ryanne Hooijer in gesprek met meneer Al Chams. 



Hemink Groep start na de zomer met de aanpak van 
25 eengezinswoningen aan de Borneo- en Riouwstraat. 
Openbaar Belang wil hier met behulp van diverse maat-
regelen meer wooncomfort, lagere energielasten en een 
mooier buitenaanzicht realiseren. Het zijn maatregelen 
om de woningen energiezuiniger te maken. Het authen -
tieke karakter van de woningen blijft behouden.

Om dit bereiken, gaat Hemink Groep bij de woningen (gebouwd 
in 1948), de daken en de buitenste laag van de gevels vervangen.  
Er komen zonnepanelen, als ook een nieuwe mechanische 
CO2-gestuurde ventilatiebox en een hoog rendement CV-ketel. 
Nieuwe kozijnen maken het plaatje compleet. 

“Wij hebben in deze straat in september 2019 een leefbaarheids
onderzoek gedaan”, vertelt Dorien Wouters, woonconsulent van 
Openbaar Belang. “Daarin vroegen wij bewoners onder meer 
over het wonen in deze buurt en over de woning zelf. Wat vinden  
ze van het wonen op zich, de indeling van de woning en de 
opper vlakten bijvoorbeeld?”

“Veel keuzes zijn er niet”, geeft Dorien toe. “Wij willen de woningen  
dan ook vooral verduurzamen. Daarnaast hebben wij bewoners  
de optie geboden om aan de achterzijde een aanbouw te laten 
plaatsen. Negen huishoudens hebben hiervoor gekozen en betalen 
hiervoor een maandelijkse huurverhoging.” 

Borneostraat behoudt 
authentiek karakter 
                     ook na verduurzaming
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Hemink Groep verwacht ondanks de huidige coronatijd 
aan het einde van dit jaar volgens planning klaar te zijn. 
Veel werkzaamheden zijn immers buiten. Logistiek ligt 
er nog wel een uitdaging. De straten ter plekke zijn smal 
en voortuinen ontbreken. “De steigers moeten  
op de stoep staan en wij moeten met de gemeente 
afstemmen hoe wij de aan en afvoer van het materieel 
organiseren”, zet Dorien uiteen. “Bewoners kunnen dan 
even niet voor de woning parkeren.” De bewoners laten 
het tot dusverre rustig op zich afkomen, merkt ze. “Zij 
staan er wel relaxed in. Het merendeel van de bewoners 
is duidelijk heel blij, want door die isolatie wordt het 
wooncomfort toch wel echt beter.”  /

Alles Op Orde?
 Heeft u minder of geen inkomen i.v.m. de coronacrisis?
 Heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier?
 Is uw administratie niet op orde en weet u niet waar u 

moet beginnen?
 Vindt u het moeilijk om uw geordende administratie  

bij te houden?
 Denkt u in aanmerking te komen voor bepaalde  

regelingen en voorzieningen?
 Bent u het overzicht kwijt over uw inkomsten en  

uitgaven?
 Zijn er betalingsachterstanden en/ of schulden waar  

u niet meer uitkomt? 

Op Orde Zwolle kan helpen…
Kijkt u voor meer informatie op de website  
www.opordezwolle.nl 

Liever telefonisch contact, dat kan ook. 
Het telefoonnummer van Op Orde is: (038) 456 9750.


tip 1

tip 2

Woningen verduurzamen en 
keuze voor een aanbouw

Gezinnen zijn deze tijd veel bij  
elkaar in huis. 24 uur op elkaars lip. 
De spanningen kunnen oplopen.  
Het is als ouder niet altijd makkelijk 
om het goed te doen. Op de site 
www.achterhetbehangplakken.nl 
kunt u chatten met deskundigen. 

Zij zijn er om zonder oordeel te luiste
ren, mee te denken en te helpen.

Zwolse ouderen die door de corona
crisis weinig tot geen contact hebben 
met de buitenwereld, kunnen terecht 
bij de SamenOuderen Kletslijn.  

U kunt hier terecht wanneer u wat 
wilt vertellen of wanneer u behoefte 
heeft in een gezellig praatje. 

De kletslijn is te bereiken op 
(088) 2011 250 van maandag t/m 
vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. 

Vrijwillige kletsmajoors zitten klaar 
voor een luisterend oor of juist voor 
een gezellig praatje.

Voor een gezond leefmilieu in huis 
is het belangrijk dat u dagelijks venti
leert. Daarmee komt er voldoende 
frisse lucht binnen. Zo zorgt u ervoor 
dat u waterdamp en geurtjes afvoert. 
Het verwarmen van een vochtige 
ruimte kost meer energie dan het  
verwarmen van een geventileerde 
ruimte. Laat ventilatieroosters open 
staan en zet de mechanische venti
latie nooit uit. Zet dagelijks ramen 
open en gebruik uw afzuigkap.

Maak ook regelmatig de ventilatie
roosters schoon. U kunt het rooster 
schoonmaken met een borstel of  
de stofzuiger. Bij sommige roosters 
kunt u aan de binnenkant de kap  
eraf halen. De kap kunt u in een  
sopje schoonmaken.

tips 
We hebben

wat slimme
voor u! tip 3

Ook op pagina 11 en 13 
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akkers lichtten zij het plan verder toe. “Vervolgens bel-
den wij bij mensen aan en deden overal rondvraag.  
Zo leerden wij hen beter kennen en kregen we het aan  
het rollen”, blikt Fieke terug. De buurtbewoners waren 
daarbij grotendeels zelf aan zet. De verhaallijn, de 
rollen, de locaties; zij mochten het invullen. “Vanaf 
het begin hadden zij wel één duidelijke wens: de film 
moest een positief beeld geven van de buurt. Terecht”,  
vindt Fieke die zelf in de Indische Buurt woont. “Dit is 
een eerlijke buurt. De mensen hier houden niet van 
de schone schijn. Je weet waar je aan toe bent en wat 

Met de buurtfilm Kerst Mist heeft 
Theater De Makkers uit Zwolle een 

nieuwe vorm gevonden voor het  
vergroten van de onderlinge betrokken-

heid in de buurt. “De film is gemaakt 
met, door en voor de bewoners van de 

Indische Buurt”, vertelt theatermaker 
Fieke van der Panne. Met succes. 

Tijdens de première in Schouwburg 
Odeon was de zaal uitverkocht.

Bewoners Indische Buurt 
maken eigen kerstfilm 

met Theater De Makkers

Vooraf hebben wij best wat sceptische  
reacties op ons plan gehad”, vertelt  
theatermaker Fieke, die samen met mede-

oprichter Yuna Linde van Theater De Makkers 
het idee uitwerkte. “Wij gingen er daarom 
vanuit dat het best pittig zou worden. Maar wij 
zijn continu verrast. Geen moment is de nega-
tiviteit erin geslopen tijdens dit project.” 

Bewoners aan zet
Met een flyer huisaanhuis verspreid, riepen 
de theatermakers buurtbewoners op om mee 
te doen. Tijdens bijeenkomsten in de Vlas

“

Bent u meer dan een week niet thuis 
geweest? Zet dan de kranen op de warmste stand 
minimaal 6 minuten open. Zo spoelt u de leidingen 

goed door en voorkomt u legionella.

je van de ander kunt verwachten. Die openheid typeert de wijk.” 
Als medebewoner merkt Fieke echter dat er ten onrechte vaak 
een ander oordeel over de wijk wordt geveld. “Mensen reageren 
terughoudend als je vertelt dat je hier woont. Dat is wel aan het 
veranderen, maar je merkt het nog wel. Daarbij gebeurt er weinig 
op het gebied van kunst en cultuur, terwijl de wijk dat wel verdient. 
Vandaar dat wij met ons idee van een buurtfilm hier terechtkwamen.”  

Onderlinge betrokken
Met (financiële) steun van Travers, de gemeente Zwolle, Buurt & 
Cultuurfonds en het Hybride Productiehuis slaagde Theater De 
Makkers erin alles in de steigers te zetten. “Dat het een kerstfilm 
werd, was de keuze van de bewoners”, glimlacht Fieke. “In deze  
wijk wordt Kerst namelijk altijd fanatiek gevierd. In de film wil  
de burgemeester Kerst gaan afschaffen...” Zeker honderd buurt-
bewoners werkten mee. Voor en/of achter de schermen. “Sommige  
stelden zelfs hun huiskamer ter beschikking. Zo werd het project 
echt door de wijk gedragen en dat vergroot natuurlijk de onder-
linge betrokkenheid.” Een mooie bonus voor de buurt was daarbij 
het optreden door Wesley Wolters, georganiseerd door Theater 
De Makkers. Rondvraag had hen geleerd dat de Zwolse zanger 
hier in de wijk echt populair is. “Daar kwamen dus ook veel mensen 
op af”, vertelt Fieke. “Handig voor ons, want zo hadden wij tijdens 
de opnames genoeg figuranten.”

Uiteindelijk gingen de bewoners in een stoet naar Odeon om  
de film te bekijken. “Onvergetelijk”, noemt Fieke dat moment.  
“En iede reen zou of zichzelf of wel iemand die ze kenden in de film 
gaan zien.” Ook naderhand bleven de positieve reacties komen. 
“De bewoners merken dat ze nu meer mensen kennen en daar-
door elkaar ook vaker groeten. Dat doet hen goed.” 

Geïnteresseerd in de film Kerst Mist? 
Stuur een mail naar info@openbaarbelang.nl.

Fieke en Yuna

tip 4 tip
nog een 

slimme
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Openbaar Belang zet helft 
van huurverhoging in 
voor maatwerk

Openbaar Belang gaat de helft van 
haar inkomsten uit de jaarlijkse 
huurverhoging inzetten voor maat-
werk aan haar huurders. “Het doel  
is met name de huurders voor wie 
de woonlasten een steeds groter 
probleem worden, tegemoet te  
komen”, geeft Henk Voerman,  
manager Wonen, aan.

betaalbaar te houden. Zij kunnen een aanvraag voor huur
verlaging of bevriezing indienen. Openbaar Belang  
kijkt bij elke aanvraag naar het aantal personen dat op het 
adres is ingeschreven, het gezamenlijk brutoinkomen van  
de afgelopen 6 maanden van deze personen en de hoogte 
van de netto (kale) huur per 1 juli 2020. Op basis daarvan  
kan de huurder in aanmerking komen voor:

 Huurbevriezing
 Als de huur te hoog is in vergelijking tot het inkomen,  

kunnen huurders huurbevriezing aanvragen. Dat betekent 
dat de jaarlijkse huurverhoging 0% wordt.

 Let op: aanvragen voor 1 juli 2020

  Huurverlaging
 Als de huur van de sociale huurwoning hoger is dan  

€ 737,14, dan kan in een aantal gevallen de huur omlaag 
worden gebracht. Dat hangt af van het aantal personen 
op het adres en het gezamenlijk jaarinkomen.  
Kijk op onze website of u in aanmerking komt voor huur-
verlaging. Ook huurders met minimaal 1 minderjarig 
thuiswonend kind, een huur boven de € 663,42 huur en 
een inkomen in de laatste 6 maanden van minder dan  
€ 23.575, kunnen huurverlaging aanvragen.

  VoorzieningenWijzer
 Voor wie nog eens graag de vaste lasten en mogelijke  

bezuinigingen in kaart wil brengen, biedt Openbaar 
Belang de VoorzieningenWijzer aan.“Een onafhankelijk 
persoon kijkt dan met de huurder mee”, vertelt Voerman. 
“Wat betaalt u aan zorg? Bent u wel goed verzekerd?  
Of betaalt u nog altijd voor kraamzorg, terwijl u echt geen 
kinderen meer zult krijgen? Vraagt u wel de juiste voor
zieningen aan? Zorgtoeslag bijvoorbeeld? Gemiddeld 
behaalt de VoorzieningenWijzer een besparing van  
€ 500 per jaar.” 

  Extra mogelijkheden voor AOW’ ers
 “Pensioengerechtigden vinden soms hun huis te groot, 

maar gaan niet verhuizen omdat zij opzien tegen een  
mogelijk hogere huur en het gedoe rondom een verhui-
zing”, merkt Voerman. “Wij nodigen hen graag uit met  
ons in gesprek te gaan, zodat wij kunnen zien wat wij  
daarin misschien kunnen betekenen.”

Corona-crisis
Dat de huurverhoging tijdens de coronacrisis voor diverse 
huurders wellicht vraagtekens oproept, beseft Openbaar 
Belang terdege, beaamt Voerman. “Maar het is een reguliere 
maatregel. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dit wel 
door te zetten en vervolgens de mensen te helpen die het 
echt nodig hebben. Mensen die door corona in de betalings-
moeilijkheden zijn gekomen of nog komen, kunnen altijd  
contact opnemen met ons team Incasso.” 

Meer gedetailleerde informatie over het maatwerk in  
de huurverhogingen, vindt u op de website van Openbaar 
Belang. Bellen mag ook: 038 45 67 222. /
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Automatisch betalen?
Maakt u elke maand automatisch de huur over? 
Let er dan op dat u de huurprijs zelf aanpast. 
Hiermee voorkomt u problemen achteraf.

De huurverhoging voor de sociale huur-
woningen bedraagt dit jaar bij Openbaar 
Belang gemiddeld 2,6%. Dit komt overeen 

met het inflatiecijfer over 2019 en sluit hiermee 
aan bij het Sociaal Huurakkoord dat de Woon-
bond en Aedes hebben afgesloten. “En de helft 
van die inkomsten wordt dus ingezet voor maat-
werk, onder meer in de vorm van huurbevriezing 
of -verlaging dan wel ondersteuning van de Voor-
zieningenWijzer”, vervolgt Voerman.

De maatregelen zijn bedoeld voor de mensen  
die steeds meer moeite hebben om wonen 

Het Sociaal wijkteam is er voor alle inwoners van 
Zwolle. Wilt u meer weten over bijvoorbeeld opvoeden, 
dagbesteding of hulpmiddelen en wonen? Of wilt u 
meer informatie over werk en inkomen, vrijwilligerswerk 
of mantelzorg? Kijkt u dan op www.swtzwolle.nl wat 
de mogelijkheden zijn. 

Door het coronavirus zijn de wijkteams vooral telefonisch 
bereikbaar. Iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur kunt  
u hen bellen via (038) 498 9980.

tip 5

tip
nog een 

slimme

     Geld besparen?
U kunt binnenkort gebeld worden 

door een onafhankelijk medewerker van 
de Voorzieningen Wijzer met de vraag of u geld 
wilt besparen. Natuurlijk kunt u ook zelf contact 
met ons opnemen om u hiervoor aan te melden.
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Van de CHR

Nieuws

Toch ging één vergadering nog door. De aanleiding was, 
dat Henk Loeters zijn voorzitterschap en lidmaatschap 
om gezondheidsregelen moest beëindigen. De statuten 
ver eisen dat er dan een nieuwe voorzitter gekozen wordt. 
Cees Wolfkamp, die al vicevoorzitter was, stelde zich  
beschikbaar. Hij werd met algemene stemmen gekozen. 
Het bestuur koos Tutz Felter als nieuwe vicevoorzitter. 
Beiden heel veel succes gewenst.

Henk Loeters heeft als voorzitter jarenlang leiding gegeven 
aan de CHr. Hij vertegenwoordigde de huurders van Open-
baar Belang in diverse overlegorganen, zoals de regio nale 
Woonbond bijeenkomsten en het periodiek overleg met 
de andere Zwolse huurdersverenigingen. Ook was hij de 
spreekbuis van de CHr in het overleg met de gemeente en 
de andere Zwolse corporaties bij het tot stand komen van 

13

Het zal u niet verbazen dat ook de  
activiteiten van de Centrale Huurders-
raad zijn aangepast aan de omstandig-
heden die gelden sinds de uitbraak  
van de corona-crisis. Zo vinden er 
geen algemene bestuursvergaderingen 
plaats en worden bij vergaderingen van 
commis sies de corona-voorschriften 
streng toegepast.

de Prestatieafspraken. De CHr is Henk uiterst dank-
baar voor de vele, vele uren die hij aan het voorzitter-
schap besteedde. Tot de uitgestelde ALV (algemene 
ledenvergadering) die op 22 september plaatsvindt, 
mits we weer met grotere groepen bij elkaar mogen 
en kunnen komen, blijft Henk lid van de CHr. Daar zal 
hij officieel afscheid nemen en van zijn verdiende  
rust gaan genieten.

Maar de CHr is niet alleen met zichzelf doende 
geweest. Openbaar Belang heeft ons om advies 
gevraagd over het Programma van Eisen (PvE) voor 
nieuw te bouwen woningen. In dit document om-
schrijft Openbaar Belang de algemene eisen waar-
aan nieuw te bouwen woningen moeten voldoen. 
Dat zijn bijvoorbeeld eisen m.b.t. duurzaamheid en 
veilig   heid. In advies op dat PvE stellen wij tientallen 
verbeterings voorstellen, aanbevelingen en wensen 
aan de orde, waarvan wij van mening zijn dat die 
moeten worden toegevoegd. 

Natuurlijk is dit document vooral van belang voor 
de huurders van nieuw te bouwen woningen. Maar 
ook voor de huidige huurders van Weezenlanden- 
Noord die na de sloop van hun woningen op deze 
locatie willen blijven wonen in één van de nieuwe 
woningen.

U kunt de aanbevelingen van uw Centrale  
Huurdersraad terugvinden op onze site, 
www.centralehuurdersraadob.nl.

Henk Loeters

Cees Wolfkamp

Tutz Felter
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Zijn flat aan de Schuurmanstraat 
wordt voorlopig nog niet gesloopt, 

maar deze zomer trekt Bernard ten 
Broeke (76) al in zijn nieuwe appar-
tement van Openbaar Belang aan 

de Eikenstraat. “Ik hoorde dat je als 
huurder van Weezenlanden-Noord 
eerder weg kunt, maar dan minder 

vergoeding krijgt. Toen heb ik 
gekozen voor mijn lichaam.” 

Terugkeer naar Weezenlanden-Noord geen optie?

Sinds Ten Broeke een aantal jaren geleden een nare val maakte, 
heeft hij meer last van zijn kunstknie. Een brace helpt, maar lopen 
blijft moeilijk. Hoewel zijn eigen flat (de middelste van de Schuur-

manstraat) pas later in de tijd wordt gesloopt, voorzag hij wel problemen 
als de sloop en bouw in Weezenlanden-Noord zou beginnen.  
“Ik heb er niets aan als ik hier ten val kom en in het ziekenhuis beland.” 
Zeker tien jaar heeft hij er gewoond. “Met veel plezier. Het is kortbij  
de binnenstad en niet ver van mijn moestuin aan de Middelweg. Maar 
los van mijn knie, weet ik ook dat in de nieuwe flats die hier komen,  
waarschijnlijk geen woningen aan de begane grond zitten. En ik wil  
niet op éénhoog zitten. Daar kan ik niet tegen. Bij mijn dochter die op  
achthoog woont, kom ik vrijwel nooit. Als het echt moet, hooguit vijf  
minuten. Dan begint het bij mij al te draaien.” 

Verhuiskostenvergoeding
Zo behoort Ten Broeke tot de groep huur-
ders die nu al weten niet terug te willen 
keren naar het nieuwe Weezen landen-
Noord. De meesten van hen blijven tot  
de sloop. Of in elk geval anderhalf jaar 
voor de sloop van hun flat. Dan treedt  
immers het Planbesluit in werking en  
hebben zij recht op verhuiskostenver
goeding. Voor wie echt opziet tegen  
de sloop- en bouwactiviteiten in de wijk, 
zoekt Openbaar Belang naar alternatieven. 
Zo kregen  huurders aan de Schuurman 

en Wiecherlinckstraat nu de kans te ver-
huizen naar de gerenoveerde apparte-
menten aan de Eiken/Iepenstraat. De 
verhuiskostenvergoeding is lager en de 
huurder heeft geen recht meer terug te 
keren.

Gerenoveerde Eikenstraat
Ten Broeke pakte de kans graag met 
beide handen aan. “Waarom zou ik 
wachten totdat ik minder kan? Ik wil 
echt graag zelfstandig blijven wonen  
en dan kan ik hier dus niet blijven. 
Wachten helpt niks.” 

Ondertussen heeft hij de sleutel van 
zijn nieuwe woningen aan de Eiken
straat en is er heel positief over. Het is 
op de begane grond, ’s morgens is de 

zon voor, ’s avonds achter én het is  
weer dichtbij de stad. “Het enige na-
deel is dat ik straks geen garage heb. 
Hier aan de Schuurman straat heb ik 
hem volstaan. Dat kan dus niet allemaal 
mee. De garage die ik nu apart huur, 
kan ik voorlopig nog aanhouden.

“Maar eerlijk? Ik had het erger gevonden 
als ik mijn moestuin weg moest doen, 
dan dat ik moet verhuizen”, verwijst Ten 
Broek ernaar zijn favoriete tijdverdrijf. 
“Natuurlijk, aan de Schuurmanstraat 
had ik mijn contacten en die moet ik nu 
weer opbouwen. Ik heb hier ook zeker 
met plezier gewoond en zal er vast wel 
eens aan terugdenken, maar ik zie  
ernaar uit om te verhuizen.” /

Kans grijpen  
om nu te verhuizen

Ten Broeke grijpt kans 
   eerder te verhuizen

De uitvoerders bij de werkzaamheden in de Bekenbuurt en Fluessen/
Fivel zijn streng voor hun mannen: wie even ergens naar binnen moet 
doet overschoenen aan, draagt weggooi-handschoenen, neemt  
continu 1,5 meter afstand en gaat pas naar binnen als de bewoners  
in de woonkamer zijn. En alleen naar binnen als het echt nodig is. 
Voor de grote binnenwerkzaamheden komen ze later terug.

Onderhoud uitvoeren in coronatijd vraagt wat extra inzet. Zowel van  
de vakmannen als van de bewoners. Terwijl de meeste mensen thuis zijn, 
worden hun woningen flink aangepakt. Buitenom. Slechts voor een paar  
details moeten de vaklieden naar binnen. 

Alleen buitenom
Zo krijgt de Bekenbuurt onder meer compleet nieuwe geïsoleerde daken, 
waarin ook dakramen terugkomen. De schoorstenen worden hersteld, net  
als de dakbedekking en de houten delen van dakkapellen. Vervolgens  
worden de gevels geïsoleerd en maakt het enkel glas op de verdieping 
plaats voor HR++ glas. 

Uitvoering onderhoud vraagt 
extra inzet van bewoners 
en vaklieden in corona-tijd

Artikel gaat verder op de achterpagina >

Fivel
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Contact
Adres en openingstijden:
Binnengasthuisstraat 1, Zwolle

van 9.00 tot 12.00 uur
binnenlopen ZONDER afspraak

van 12.00 tot 16.30 uur
alleen MET afspraak

Let op: Vanwege corona zijn we in  
ieder geval tot september alleen op 
afspraak geopend.
 
Telefonisch bereikbaar 
op werkdagen van
9.00 uur tot 16.30 uur via: 
(038) 45 67 222

Reparatieverzoek
• Via Mijn Belang
• Telefonisch tussen 9.00 en 12.00 uur

www.openbaarbelang.nl

Colofon

“Tot slot komen er zes zonnepanelen op het dak”,  
vertelt woonconsulent Katja Tamis van Openbaar 
Belang. “In principe willen wij die het liefst meteen 
aansluiten. Maar als een bewoner liever daarmee 
wacht, dan doen wij dat als wij weer terugkomen voor 
de werkzaamheden binnen. Dan staan de badkamers 
op het programma, plaatsen van mechanische ven-
tilatiesysteem en dubbele beglazing op de beneden-
verdieping.” Katja geeft toe, corona vraagt de nodige 
aanpassingen in deze onderhoudsprojecten. 

Warme opname
Normaal gesproken was alles in één keer uitgevoerd. 
Bovendien was een warme opname, waarbij Openbaar 
Belang met elke bewoner ter plekke nog even in ge-
sprek gaat, nu niet meer mogelijk in de Bekenbuurt.  
“In de Fluessen/Fivel hadden de bewoners dat al wel gedaan met de uitvoerder”, 
vertelt Katja verder. “Dat is wel handig, want dan kun je soms net wat beter inspelen 
op de situatie ter plekke. In de Bekenbuurt hebben wij het nu per telefoon en mail 
moeten doen. Gelukkig gaat bijna iedereen wel akkoord met de werkzaamheden 
zoals ze nu zijn gepland. ” 

In deze straten bood Openbaar Belang de bewoners van koopwoningen de kans 
om mee te doen. Een klein aantal is daarop ingegaan. “De mensen in de wijk zijn ook 
heel positief over de verbeteringen die worden aangebracht”, merkt Katja. “Natuur-
lijk het geeft overlast, maar het voordeel is dat bij gelijkblijvend verbruik de totale 
woonlasten gelijk blijven dan wel dalen, terwijl we een hele comfortslag maken.” /

Bekenbuurt

Fivel


