15 november 2018

Nieuwsbrief Weezenlanden-Noord
Inloopbijeenkomst
Dinsdag 13 november hebben wij samen met de gemeente Zwolle en stedenbouwkundig bureau Urhahn de
plannen laten zien voor de toekomst van Weezenlanden-Noord. Het zijn plannen die voortkomen uit de
gemeentelijke visie voor het stadsdeel Centrum Oost. In deze nieuwsbrief staan de beelden die we bij de inloop
hebben getoond. Het zijn impressies van hoe de wijk eruit kan komen te zien.
Graag benadrukken we dat wat u ziet nog geen ontwerpen van woningen zijn. Een stedenbouwkundig plan laat
zien hoe de structuur van de wijk eruit kan zien, dus waar bijvoorbeeld wonen, werken, groen en parkeren kan
komen. Om dit begrijpelijk te maken zijn er wel gebouwen getekend. Maar dit wil niet zeggen dat deze
gebouwen er daadwerkelijk ook zo uit komen te zien.

Impressies van de nieuwe wijk
Op 13 november hebben we deze impressies getoond en aan u gevraagd wat u hiervan vindt. De volgende stap
is dat Urhahn het stedenbouwkundig plan, op basis van opmerkingen en ideeën verder uitwerkt.

Nieuw appartementengebouw
Naast het stedenbouwkundig plan, wordt er nu ook een ontwerp gemaakt van het eerste nieuwe
appartementengebouw. Dat is het gebouw dat op de hoek Rechtbank en Thomas à Kempis College komt.
Hierin komen sociale huurwoningen en deze zijn in eerste instantie bestemd voor de huidige bewoners van
Weezenlanden-Noord.

Meepraten over het eerste nieuwe appartementengebouw?
We willen graag dat de bewoners mee gaan denken in het ontwikkelen van dit nieuwe gebouw. Hoe gaan de
appartementen eruit zien? Waar wordt rekening mee gehouden? En welke tips en opmerkingen heeft u?
Op 24 januari 2019 willen we hierover een workshop organiseren. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen doen
we dat ’s middags en aan het begin van de avond. U ontvangt hiervoor in december een uitnodiging.

Planbesluit/Sociaal plan
Iedere flat heeft zijn eigen peildatum (1,5 jaar voor de sloopdatum). Dat is de datum waarop het Planbesluit
(voorheen het Sociaal Plan) in werking treedt. Dat betekent onder meer dat u vanaf dat moment een ophoging
van inschrijfduur bij de Woningzoeker krijgt. Ook ontvangt u bij verhuizen de wettelijke uitverhuisvergoeding.
Fasering
We hebben u beloofd meer inzicht te geven in de planning. De definitieve planning kunnen we nog niet geven.
Maar we kunnen wel laten zien hoe wij de fasering zien. De genoemde jaartallen staan dus niet vast, maar geven
wel een indicatie.
In samenspraak met de markt (ontwikkelaars/aannemers die betrokken worden) komt de uiteindelijke planning
tot stand. Als begindatum van sloop van de eerste fase gaan we nog steeds uit dat dit plaatsvindt in de 2e helft
van 2021.
De gedachte is dat het gebied in 5 fasen wordt aangepakt (zie het plaatje op de volgende bladzijde).
Fase 1 is de flat aan de Schuurmanstraat (nummer 3 t/m 49). U als huurder van Openbaar Belang in
Weezenlanden-Noord kunt aangeven dat u interesse heeft om naar deze flat verhuizen, met
verhuiskostenvergoeding!
De gefaseerde sloop heeft als voordeel dat u mogelijk maar één keer hoeft te verhuizen en wel op de locatie
kunt blijven wonen.
Informatie
Een wijk vernieuwen duurt lang. We kunnen niet in 1x alle woningen slopen en daarna alles direct nieuw
bouwen. Door middel van nieuwsbrieven en informatiemomenten in de wijk doen wij ons best om u zo goed
mogelijk op de hoogte te houden.

 De genoemde peil- en sloopdata zijn conceptdata.
Portiekgesprekken
Vanaf vandaag gaan medewerkers van Openbaar Belang bij alle portieken van de zes flats langs. We willen
graag met u in gesprek over uw woontoekomst. Denkt u erover om in Weezenlanden-Noord te blijven wonen?
Of wilt u liever op een andere plek gaan wonen? Doordat de flats gefaseerd worden gesloopt, kan het voor de
ene bewoner nog een hele tijd duren voordat er verhuisd moet worden. Maar voor een ander, lijkt dat moment al
dichtbij te komen. Natuurlijk gaan we ook met alle bewoners individueel in gesprek op het moment dat de
peildatum eraan komt.
Vragen
Heeft u vragen dan kunt u bellen of mailen met Ryanne Hooijer via (038) 45 67 222 of
r.hooijer@openbaarbelang.nl.

