
De 
wijkvernieuwing 
loopt op schema

“Een wijkontwikkeling is een proces van 

meerdere jaren. Zeker wanneer het gaat over het 

vernieuwen van 140 woningen. Dat heeft veel 

impact voor de bewoners en de omwonenden. 

Over het project in de Zuiderzeestraat ben ik 

tevreden. Dat verloopt volgens planning. 

Het is ruim vijf jaar geleden dat we begonnen 

met de plannen om de Zuiderzeestraat en 

omliggende straten te vernieuwen. Dat startte 

met een wandeling door de wijk met de 

huurders”, blikt Yeb terug. “We voeren nu nog 

steeds de plannen uit waar de huurders in 2018 

voor hebben gekozen.” 

“De nieuwbouw van de 20 woningen in fase 1 

was in 2021 klaar”, vervolgt Yeb. “We krijgen 

positieve reacties van de nieuwe bewoners. 

Ze wonen er erg fijn. En de nieuwbouw van 

fase 2 leveren we binnenkort op. Alleen voor 

4 woningen aan de Pampusstraat waren 

eerst andere plannen. Daar zouden we groot 

onderhoud uitvoeren en hebben we, in 

afstemming met de bewoners, de plannen 

gewijzigd in vervangende nieuwbouw.”

Op de vraag wat er dit jaar op de planning staat, 

antwoordt Yeb: “Als eerste kunnen de nieuwe 

huurders in april hun intrek nemen in de 39 

nieuwe woningen in de Zuiderzeestraat. Door 

problemen met het leveren van de materialen 

moesten we de planning 3 maanden opschuiven. 

Direct na de oplevering start de gemeente met 

de inrichting van de straat. Zo komt er nieuwe 

riolering, nieuwe bestrating, parkeervakken 

en richten ze het groen in. De wensen van de 

oorspronkelijke huurders heeft de gemeente 

hierin meegenomen. 

Verder zijn de plannen klaar voor de nieuwbouw 

op de Parkstraat (fase 4). Op deze locatie komt 

een wooncomplex met 43 appartementen. Dit 

jaar hebben we nodig voor het bestemmingsplan 

en de omgevingsvergunning, zodat we in 

2024 kunnen starten met de nieuwbouw. Voor 

het groot onderhoud van de woningen aan 

de Parkstraat gaan we dit jaar, samen met de 

bewoners, plannen maken. Zo zetten we in 2023 

weer mooie stappen in de ontwikkeling van de 

Zuiderzeestraat en omgeving”.
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De wijkvernieuwing van de Zuiderstraat is ongeveer op de helft. Een ingrijpende herontwikkeling dat in vier 

fasen verloopt. Yeb Tiemensma, Manager Vastgoed en Projecten en projectleider van de wijkvernieuwing 

maakt de balans op zo halverwege het project.  

Schetsontwerp wooncomplex Parkstraat (fase 4)

Dynhus aan het woord



Het belang van 
groen in de tuin 
en buurt

Groen in je tuin en de wijk wordt 

steeds belangrijker. Zo’n 65% van 

alle tuinen in de gemeente De Fryske 

Marren is versteend. Onder een 

versteende tuin verstaat men een 

tuin die meer dan 40% is bestraat. 

Dit heeft gevolgen voor de opvang 

van het regenwater en hitte. Ook 

verdwijnen hierdoor verschillende 

plant- en diersoorten. 

Makkelijk je tuin 
groener maken
Het vergroenen van je tuin is niet 

moeilijk. We geven je een paar tips 

wat je zelf kunt doen. 

1. Tegels eruit    

Wip een paar tegels eruit, vervang 

het bestratingszand door tuinaarde. 

En ga lekker aan de slag met het 

aanbrengen van nieuwe planten.

2. Onderhoudsvrije planten   

Heb je geen ervaring met planten? 

Geen probleem. Als je bezig gaat 

Woonomgeving merk je dat het best makkelijk is. Er 

zijn zelfs planten die weinig onderhoud 

nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan 

een vrouwenmantel, vergeet-mij-niet, 

vingerhoedskruid of bloedooievaarsbek. 

Kijk wel of de plant het liefste in de 

schaduw of de zon staat. 

3. Vang regenwater op   

Om bij droogte toch je planten water 

te kunnen geven is het opvangen van 

regenwater in een ton erg handig. Ook 

zorg je daarmee dat bij een dikke bui 

het riool minder belast wordt. Op de 

aanschaf van een regenton kan je zelfs 

subsidie krijgen. 

4. Leven in je tuin   

Jouw tuin kan een thuis zijn voor 

vlinders, insecten, vogels en egels. 

Dat kan je doen door te zorgen voor 

schuil- en nestplaatsen. Bijvoorbeeld 

van gesnoeide takken een takkenril te 

maken. Of zorg voor planten in de tuin 

waar dieren hun voeding uithalen.

5. Hitte en verkoeling   

Zorg voor meer verkoeling in je tuin 

door een boom te planten. Er zijn bomen 

die niet te hoog worden, zoals een 

katjeswilg, bollinde of een fruitboom. 

Ook het maken van een groene 

erfscheiding zorgt voor verkoeling in de 

tuin. 

Wat hebben we  
de afgelopen 
periode gedaan? 

Nieuwe huurders 
Zuiderzeestraat (fase 2)
De toekomstige bewoners konden 

in de afgelopen maanden hun 

keuze maken voor de keuken en de 

badkamer. Ook ontmoetten ze elkaar 

tijdens een ‘meet en greet’. Naast het 

kennismaken stond deze avond in het 

teken van het inrichten van de tuinen. 

De bewoners werden op ideeën 

gebracht voor groen in de tuin. Een 

paar van deze tips delen we graag met 

je. Iedereen ging tijdens deze avond 

zelf aan de slag met het ontwerpen van 

hun tuin. Zo konden ze alvast samen 

nadenken over de erfafscheiding bij 

hun nieuwe huis.

Vijf bewoners gaan samen meedenken 

over de beplanting van de groenstrook 

van de gemeente. Een mooie 

samenwerking met bewoners en 

Gemeente de Fryske Marren aan een 

groene buurt.

Update wijkvernieuwing

Verhuisbeweging in Lemmer 

Eén van onze uitgangspunten is dat 75% 

van de huurders van Dynhus voorrang krijgt 

bij nieuwbouwwoningen. Doordat huurders 

in deze nieuwbouwwoningen komen 

wonen, laten zij een andere huurwoning 

achter. Dit heeft er voor gezorgd dat er in 

totaal 25 andere woningen vrij komen in 

mei of juni. Op deze manier brengen we in 

Lemmer een mooie verhuisbeweging op 

gang.  

Uitverhuizing bewoners 
Parkstraat en Pampusstraat
Met de start van het sociaal plan 

voor de bewoners van de Parkstraat 

en Pampusstraat kwam al snel een 

verhuisbeweging op gang. Van de 

bewoners willen er 3 bewoners terugkeren. 

De andere bewoners 

verhuizen naar de 

nieuwbouw in fase 2 of 

hebben gekozen voor 

een andere woning.

Wat staat er 
op de planning
de komende tijd?

Nieuwbouw fase 2 
klaar in april
De komende weken legt bouwbedrijf 

Lont de laatste hand aan het 

metselwerk van de buitenkant van de 

39 woningen in de Zuiderzeestraat. 

Daarna start men binnen met het 

installatiewerk, het afwerken van de 

binnenzijde en plaatsen van keukens en 

badkamers. In april krijgen de huurders 

de sleutel van hun nieuwe huis.  

Dit zijn slechts een paar tips. Op 

steenbreek.nl/tuintips vind je allerlei 

tips, video’s en informatie hoe je het 

vergroenen van je tuin stap voor stap 

aanpakt.  

Subsidie Gemeente De Fryske Marren                                                

Ook kan je subsidie krijgen voor het 

vergroenen van je tuin. Bijvoorbeeld 

voor het aanschaffen van een regenton. 

Informatie vind je op de website van de 

gemeente: 

www.defryskemarren.nl/direct-regelen/

belastingen-subsidies/subsidieregeling-

groen-en-blauwe-maatregelen

Groen Zuiderzeestraat 
aangelegd
Het groen, tussen huisnummer 63b 

en 65, aan de Zuiderzeestraat is klaar. 

De hovenier heeft twee appelbomen, 

planten en het looppad aangelegd. 

Het ziet er nog wat kaal uit. Nu is 

het wachten op de lente om het 

eindresultaat goed te kunnen zien. 

Nieuws van de gemeente
De gemeente probeert de inrichting van 

de straat (fase 2) klaar te hebben voor de 

bouwvak 2023. Heb je hier vragen over 

neem dan contact op B. Tymstra van de 

gemeente via het telefoonnummer

14 0514.

Menno de Bruijn van Lont heeft de 

werkzaamheden van Theo Broere 

overgenomen. Menno de Bruijn is de 

contactpersoon op de bouwplaats tijdens 

de uitvoering van de bouwwerkzaamheden 

in de Zuiderzeestraat. Vragen over de 

bouwwerkzaamheden kan je het beste 

stellen aan Menno. Hij is op de 

bouwplaats aanwezig of bereikbaar op 

(0518) 40 93 93.

Afbreken huizen Parkstraat 1-22/
Pampusstraat 1-7
Als de bewoners, die gekozen hebben 

voor een huis in fase 2, zijn verhuisd, 

beginnen we met de voorbereidingen 

voor de sloop. We verwachten dat we 

voor de zomervakantie kunnen beginnen 

met  het afbreken van de woningen aan 

de Pampusstraat. Het afbreken van de 

woningen in de Parkstraat start na de 

zomervakantie. 

Start plan maken fase 3
Voor het groot onderhoud van de 42 

woningen in de Parkstraat gaan we starten 

met het maken van de plannen. Dit doen 

we samen met de bewoners. Dat begint 

met een onderzoek van de woonwensen 

van de huurders. Met iedere bewoner 

gaan we hiervoor persoonlijk in gesprek. 

We verwachten de plannen dit jaar af te 

ronden, zodat we in 2024 kunnen beginnen 

met de uitvoering.   



Planning wijkontwikkeling Zuiderzeestraat eo.

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

Nieuwbouw 20 energiezuinige 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: april 2023

Sloop 21 woningen en nieuwbouw woningen 
Parkstraat 1-22 

Start sloop: najaar 2023

Verwachte oplevering nieuwbouw: nog niet bekend 

Groot onderhoud 42 woningen  
Parkstraat 26-36, 52-64, 66 - 70A, 72-98 en 106-126

Start planvorming: 2023 

Verwachting groot onderhoud gereed: 2024 

Sloop 4 woningen en nieuwbouw woningen 
Pampusstraat 1-7

Start sloop: voor bouwvak 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?


