
Waar staan we?
In juli hebben wij tijdens een bakfietsmoment het eerste
stedenbouwkundig plan met ruimte voor minimaal 230
sociale huurwoningen in Weezenlanden- Noord aan u
laten zien. De opmerkingen gemaakt door de bewoners
hebben we meegegeven aan Urhahn, het
stedenbouwkundig bureau. En zij zijn verder gegaan met
dit voorlopige ontwerp.

Wat gebeurde er bij de gemeente?
In juli 2017 heeft de gemeente een concept
omgevingsvisie ‘mijn Zwolle van morgen 2030’
gepresenteerd (te vinden op
www.zwolle.nl/omgevingsvisie). Hieronder staan een
aantal citaten uit deze omgevingsvisie:

‘De toenemende intensivering van het gebruik van de
binnenstad maakt het noodzakelijk dat de schil rondom de
historische binnenstad verder verstedelijkt en daarmee qua
sfeer en beleving beter aansluit op de historische binnenstad.’

‘Zwolle mag tot 2027 circa 6.000 woningen bouwen,
waarvan 3.000 woningen binnenstedelijk.’

‘Zwolle is in 2030 een levendige stad. Binnenstad, de ring
daar omheen en de spoorstad is het nieuwe centrum van de
stad. Daar wordt gewoond, gewerkt en ontmoeten we elkaar.
Het behoud van de oude, historische binnenstad en de
innovatieve omgeving vormen samen de binnenstad. Er is een
grote diversiteit aan bewoners, gebruikers en activiteiten.
Panden worden multifunctioneel gebruikt: er wordt
gewinkeld, gewerkt, ontmoet en gewoond. We zorgen voor
optimale benutting van ruimtes; het groene karakter blijft.
We behouden de sociale kracht van Zwolle: voor elkaar, met
elkaar.’

Stedelijker, leefbaarheid en woonkwaliteit
Openbaar Belang werkt aan toekomstbestendige en
gemengde wijken. Weezenlanden-Noord is een
belangrijke plek aan de oostkant van het centrum.
De concept (omgevings)visie van de gemeente heeft
invloed op onze plannen. De gemeente Zwolle werkt
momenteel deze visie verder uit voor de oostkant van de
stad. Deze moet begin volgend jaar zijn afgerond.

Er wordt dus nu onderzocht hoeveel stedelijker
Weezenlanden-Noord kan worden. Daarbij is het
voor onze bewoners en ons wel heel belangrijk dat
er veel aandacht is voor leefbaarheid en woon-
kwaliteit. En natuurlijk dat er minimaal 230 sociale
huurwoningen terugkomen en dat de planning van
de start van de eerste sloop in 2021 blijft.

Vernieuwde planning
In onze planning stond dat we begin 2018 bij u terug
zouden komen met meer nieuws over het steden-
bouwkundig plan en de mogelijke fasering. Dit gaat
nu niet lukken. In februari 2018 komt de gemeente,
naar u toe om hun uitgewerkte concept visie voor de
oostkant van het centrum te presenteren. Dit
moment wil de gemeente ook gebruiken om met
elkaar hierover in gesprek te gaan. Na dit gesprek
kan Openbaar Belang met Urhahn weer verder met
het stedenbouwkundig plan. Daar hoort dan ook het
vaststellen van de fasering en opstellen van het
sociaal plan bij.

Op locatie
Donderdagmiddag 14 december zijn we van 16.00
uur tot 18.00 uur bij u in de wijk. U bent van harte
welkom om langs te komen. U vindt ons voor de
tweede flat aan de Schuurmanstraat (nrs. 51 t/m 97).
U kunt ook bellen met Openbaar Belang via (038) 45
67 222 of mailen naar info@openbaarbelang.nl

De Bewonerscommissie 008 en de Centrale
Huurdersraad zijn ook geïnformeerd over deze
nieuwsbrief. Het is voor hen waarschijnlijk lastig om
toelichting te geven op de inhoud van deze brief,
omdat er op dit moment niet veel meer informatie is
dan wat hier gemeld is. Wilt u toch contact met hen,
dan kan dat door een mail te sturen naar
bewonerscommissie008@gmail.com of naar
info@centralehuurdersraad.nl.
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