
‘Thuis’ betekent 
voor mij
’Binnenkomen 
en je happy voelen 
in je eigen huis’

Leuk proces
Behaaglijk en van alle gemakken voorzien, zo 

voelt de nieuwe woning van Nelleke Koehoorn 

en haar dochter Nerissa Wissing aan. Het is 

één van de woningen aan de Zuiderzeestraat 

die Dynhus vorig jaar opleverde. ‘’Mijn dochter 

is huurder bij Dynhus en ik woon bij haar in”, 

vertelt Nelleke. ‘’We woonden drie jaar in 

ons oude huis hier verderop, maar dat waren 

kleine huizen uit de jaren ’50 en die werden 

gesloopt. Toen we een uitnodiging kregen van 

Dynhus om een nieuw huis te betrekken was 

ik zo blij! Zowel de binnen- als de buitenkant 

sprak me meteen aan. De bouw startte in de 

zomer van 2020 en zou klaar zijn in december 

dat jaar. Maar door de nodige vertraging was 

de sleuteloverdracht eind maart vorig jaar. Ik 

vond het een leuk proces om mee te maken. We 

kregen een digitale uitnodiging van Dynhus en 

toen konden we tijdens de bouw een keer kijken 

en de maten opnemen. De keuken moest wel 

een hoekopstelling hebben, maar we hadden 

verschillende keuzes voor de frontjes en de 

tegels, ook voor de badkamer. Deze mochten we 

uitzoeken bij Dynhus. Het aanrecht hebben we 

wat laten verhogen en we zijn blij met onze twee 

wc’s die ook zijn verhoogd!”

Helemaal gasloos
Het verhuizen ging vlot en was gemakkelijk. 

Nelleke: ‘’We hoefden natuurlijk niet zo 

ver, het was dichtbij. Zodoende heb ik veel 

spullen met de fiets hier naartoe gebracht. 

We hebben familie opgetrommeld en binnen 

een dag waren we over. Wij hebben hier geen 

seconde hoeven wennen. Het huis is goed 

geïsoleerd, daarom horen we eigenlijk niets 

van de buren en is het hier lekker warm. We 

hebben dikke ramen, zonnepanelen op het dak 

en we zijn helemaal gasloos. Beneden hebben 

we vloerverwarming, op de eerste en tweede 

verdieping plafondverwarming. ‘Thuis’ betekent 

voor mij binnenkomen en je happy voelen in je 

eigen huis. Ik zit meestal aan de eettafel fijn naar 

buiten te kijken, tot aan de Parkstraat toe. Maar 

ook televisie kijken in mijn antieke leunstoel is 

favoriet. We hebben leuke buren: voor, achter 

links, rechts, zo fijn! Natuurlijk was het een heel 

proces, maar het is het allemaal waard geweest!” 

‘’Wij hebben hier 
 geen seconde hoeven    
  wennen”
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In de zomer van 2019 hoorde Nelleke Koehoorn dat haar woning aan de Zuiderzeestraat zou worden 

gesloopt en dat Dynhus in dezelfde straat nieuwe woningen ging bouwen. Inmiddels woont ze sinds april 

2021 samen met haar dochter Nerissa Wissing op haar nieuwe stek. “Ik heb gejuicht toen ik hier over de 

drempel stapte.”



Invulling 
groenstrook 
Zuiderzeestraat

Vorig jaar werd door een aantal 

bewoners het idee geopperd 

om invulling te geven aan de 

groenstrook tussen Zuiderzeestraat 

63 B en Zuiderzeestraat 65. De 

wensen van de bewoners hiervoor 

werd opgehaald, bij de bewoners 

van de aanliggende huur- en 

koopwoningen. Vervolgens 

koos iedere bewoner, van alle 

binnengekomen wensen, zijn of 

haar voorkeur en deed deze in 

een envelop. Twee enthousiaste 

bewoners openden de enveloppen 

en telden de voorkeurswensen. 

Woonomgeving

Welke activiteiten 
hebben 
plaatsgevonden 
de afgelopen tijd? 

Afbreken huizen fase 2
In het najaar van 2021 zijn de 

huizen aan de Zuiderzeestraat 

afgebroken. De afgelopen maanden 

is begonnen met het aanleggen 

van de nutsvoorzieningen. Deze 

werkzaamheden zijn binnenkort klaar. 

Gesprekken bewoners 
Parkstraat
In januari hebben we persoonlijke 

gesprekken gevoerd met de bewoners 

aan de Parkstraat (1 t/m 22). De 

gesprekken gingen over het eerder 

afbreken van hun huis van 2024 

Update wijkvernieuwing

naar 2023. De reden dat we dit willen 

vervroegen is dat bewoners dan de 

mogelijkheid hebben om te verhuizen 

naar een nieuwbouwhuis in fase 2. Alle 

bewoners konden zich vinden in het plan 

om het afbreken van het complex te 

vervroegen. Zij kunnen nu gebruik maken 

van het sociaal plan en met voorrang 

verhuizen naar een ander huis. Bewoners 

hebben aangegeven interesse te hebben 

in een andere woning in fase 2 of gaan 

liever elders wonen.

Woningen Pampusstraat ook 
afgebroken
In overleg met de huurders van de huizen 

aan de Pampusstraat 1 t/m 7 is besloten 

de woningen af te breken in plaats van ze 

te renoveren. Ook deze bewoners kunnen 

met voorrang verhuizen naar de nieuwe 

woningen in fase 2 of elders.  

Wat staat er 
op de planning?

Verhuur leegkomende 
woningen
Als er mensen van de Parkstraat (1-22) 

en Pampusstraat (1-7) de komende 

tijd gaan verhuizen dan worden de 

leegkomende huizen verhuurd via 

Carex, volgens de Leegstandswet. Dat 

betekent dat deze bewoners tijdelijk 

één van deze huizen kunnen gebruiken 

totdat de sloopwerkzaamheden 

starten. 

Start bouw 39 huizen fase 2
In april starten we met de bouw 

van 39 energiezuinige huizen in de 

Zuiderzeestraat. Hiervan zijn 27 

eengezinswoningen en 12 levensloop 

geschikte woningen. Lont uit Sint 

Annaparochie gaat de 39 huizen 

bouwen. Voor het ontwerp van de 

huizen is uitgegaan van het zogenaamde 

Delfts Rood. Architect Inbo uit Heerenveen 

heeft de huizen ontworpen. Alle huizen zijn 

gasloos, hebben zonnepanelen op het dak 

en worden verwarmd en gekoeld met een 

bodemwarmtepomp. De oplevering staat 

gepland voor eind 2022. 



Invulling 
groenstrook 
Zuiderzeestraat

Wens met de meeste stemmen
De wens ‘een voetpad met struiken of 

boompjes’ kreeg de meeste voorkeur. 

Men wil graag dat er meer groen in 

de straat komt. Van het pad tussen de 

Zuiderzeestraat en Parkstraat wordt veel 

gebruik van gemaakt, men wil een voetpad 

behouden. 

Vervolg
Een tuinarchitect maakt een ontwerp 

voor de groenstrook. Het ontwerp wordt 

afgestemd met de vrijwilligers die zich 

hebben aangemeld om mee te denken over 

het tuinontwerp en voor het onderhouden 

van de tuin. 

Enthousiaste bewoners 
gezocht!
Om het gekozen idee uit te kunnen 

voeren hebben wij nog meer 

enthousiaste vrijwilligers nodig. 

Heb je zin om samen met andere 

buurtbewoners het idee te realiseren 

en te onderhouden, neem dan 

contact met Marike Feenstra of met 

Manja van Meerloo op. Uiteraard 

helpen en ondersteunen wij daar 

waar nodig.

Start verhuur 
nieuwbouwhuizen Fase 2
De nieuwbouwwoningen aan de 

Zuiderzeestraat verhuren we voor 75% aan 

huurders van Dynhus. De eerste keus is er 

voor de mensen die in de Zuiderzeestraat 

woonden en terugkeren in fase 2. Daarna 

kunnen de bewoners van de Parkstraat 

(1-22) en Pampusstraat (1-7) hun voorkeuren 

voor een woning aangeven.  In het tweede 

kwartaal bieden we overgebleven huizen 

aan op onze website. Huurders krijgen 

voorrang voor een woning. Hiermee willen 

we de doorstroming van huurhuizen 

stimuleren. De overige 25% van de huizen 

zijn ook voor andere woningzoekenden. 

Bouwroute en locatie bouwplaats 
Het bouwverkeer, voor de nieuwbouw 

van fase 2, rijdt vanaf de Parkstraat zowel 

via de Pampusstraat als via de Flevostraat 

de Zuiderzeestraat in. Vanwege de 

Daltonschool Sint Josef rijdt men niet door 

de Markerstraat.  

Aanspreekpunt
uitvoering bouw

Theo Broere van Lont is 

de contactpersoon op de 

bouwplaats tijdens de uitvoering 

van de bouw. Vragen over de 

bouwwerkzaamheden kan je het 

beste stellen aan Theo Broere. Hij 

is op de bouwplaats aanwezig of 

bereikbaar op (0518) 40 93 93.



Planning wijkontwikkeling Zuiderzeestraat eo.

Sloop 28 woningen 
Zuiderzeestraat, Flevostraat, G. Hamkesstraat en Parkstraat 

Nieuwbouw 20 woningen

Start sloop: juni 2020

Nieuwbouw gereed: april 2021 

Sloop 47 woningen 
Zuiderzeestraat 2 t/m 12, 5 t/m 51 en 14 t/m 42 en Flevostraat 10 en 12

Nieuwbouw 39 woningen

Start sloop: oktober 2021

Nieuwbouw gereed: december 2022

Sloop 21 woningen en nieuwbouw woningen 
Parkstraat 1-22 

Start sloop: 2023

Verwachte oplevering nieuwbouw: nog niet bekend 

Renovatie 38 woningen  
Parkstraat 26-36, 52-64, 72-98, 106-126, 100, 102, 104 en 104A

Start planvorming: 2023 

Verwachting renovatie gereed: 2024 

Sloop 4 woningen en nieuwbouw woningen 
Pampusstraat 1-7

Start sloop: 2023

Verwachte oplevering nieuwbouw: 2024
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Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief vragen? 

Neem dan contact op met Manja van Meerloo. Manja 

is als bewoners begeleider het vaste aanspreekpunt 

voor de wijkvernieuwing van de Zuiderzeestraat en 

omgeving. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 

(0514) 60 80 80 of via e-mail: mvanmeerloo@dynhus.nl. 

Zij helpt je graag en is bereikbaar van maandag tot 

en met donderdag van 8.00 - 16.00 uur en op vrijdag 

van 08.00 - 12.00 uur. Algemene informatie over de 

herontwikkeling in de Zuiderzeestraat  e.o. is terug te 

vinden op onze website dynhus.nl. Daar vind je ook 

deze nieuwsbrief.

Dynhus

Eigen  Haard 3

8561 EX Balk

(0514) 60 80 80

mail@dynhus.nl

dynhus.nl

Contact of een persoonlijk gesprek?


