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Aan deze concept plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.





December 2020

Beste bewoners van Weezenlanden-Noord,

Graag laten wij u de plattegronden zien van de verschillende woningen in het nieuwe 
gebouw A. We hebben een voorbeeld plattegrond gemaakt, waarbij wordt uitgelegd hoe 
u de plattegrond kunt ‘lezen’.
In dit boekje vindt u de verschillende plattegronden en waar deze in het gebouw te vin-
den zijn.

Het bestemmingsplan is nog niet goedgekeurd. En de vergunning voor gebouw A is nog 
niet aangevraagd. Hierdoor zijn de plattegronden nog niet definitief en kunnen er geen 
rechten worden ontleend aan deze uitgave. 
We gaan er echter wel vanuit dat er geen grote wijzigingen meer plaatsvinden.

Helaas kunnen wij vanwege corona u niet persoonlijk uitleg geven bij de plattegronden. 
Als de maatregelen van het RIVM het toelaten, komen we in het voorjaar weer graag 
met de bakfiets naar u toe.

We hopen dat u met het boekje een goede eerste indruk krijgt van de 
diverse plattegronden van het eerste appartementengebouw.

De woningen worden toegewezen op basis van de regels rond passend 
toewijzen zoals die in Zwolle en Kampen gelden, waarbij er bij een hogere inkomens- 
categorie wel op lagere huurprijzen gereageerd mag worden. De definitieve huurprijzen 
dienen nog vastgesteld te worden. De genoemde huurprijzen zijn maximaal op basis van 
aftoppingsgrenzen, onder voorbehoud en op basis van prijspeil 2021.

Met vriendelijke groet,
Ryanne Hooijer
(038) 45 67 222
06 12739687
r.hooijer@openbaarbelang.nl

2



raam

deur met 
draairichting

voordeur

meterkast

wasmachine/wasdroger

toilet

kooktoestel

koelkast

maatvoering van de 
ruimte in milimeters

de aangegeven m² betreft de 
gebruiksoppervlakte

overzichtsplattegrond 
van de woningtypes 
per verdieping

douche

wastafel

leidingschacht

Voorbeeld plattegrond

3



Locatie

C

B2

C

B1

A
F

E

D

L

I

H

K2 K1

G

J

M

1.3 AANSLUITING PER DEELGEBIED

Het plan kent verschillende omliggende 
hoofdstructuren: de singel, jaren '50 blokken, 
historische stad en entree Luttenbergstraat. Om 
maximaal aan te sluiten bij de context en daarmee 
echt een schakel in de stad te vormen, vraagt elk 
deel van het plan om een specifiek antwoord. Per 
gebouw of bouwblok zijn uitgangspunten benoemd 
voor de massa, schaal, geleding, architectuur 
en detaillering, naast de al eerder omschreven 
regels voor het maken van samenhang. Hierin 
onderscheiden we de volgende milieus:

1. Het hoogteaccent in de tweede lijn
Het hoogteaccent reageert op de grotere 
stedenbouwkundige structuren.

2. Het singelgebouw
De singel wordt verbreedt en de groenstructuur 
versterkt waardoor het gebouw aan de singel komt 
te staan. Het is prominent zichtbaar en daarmee een 
visitekaartje voor het plan.

3. De poortgebouwen
Het plan kent twee poortgebouwen. Blok M begeleidt 
de route/entree van de stad. Blok F markeert de 
overgang Schuurmanstraat naar het park.

4. De hoven
De blokken rondom de twee binnenhoven vormen 
een stedelijk ensemble. Er is samenhang tussen de 
blokken. Binnen deze blokken hebben de rijwoningen 
(4 sub A) een gevarieerde en meer vriendelijke 
uitdrukking. De blokken op de hoek Luttenbergstraat 
en Schuurmanstraat  (4 sub B) zijn meer formeel en 
begeleiden de stedenbouwkundige assen.

1. Hoogteaccent

2. Singelgebouw

4. De hoven

4 sub a. Formele blokken aan de straat

4 sub b. Rijwoningen

3. Poortgebouwen
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