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Nieuwsbrief

Bewoner aan het woord

Gwenda Heeringa
superblij met
nieuwe woning

Gwenda Heeringa (25) woonde tot voor kort in een flat aan de Parkstraat in Lemmer. Deze woningen
worden afgebroken en daarom zocht Gwenda een andere huurwoning. Die vond ze aan de Vormt - ook in
Lemmer - en ze kan haar geluk niet op. ‘’Ik heb ineens zoveel ruimte.”

Het zijn de laatste loodjes voor Gwen Heeringa,

kwam er in 2020 toch een nieuwsbrief waarin

Mooi plekje

over een aantal dagen verhuist ze van een

de verschillende fases van het proces werden

En toen zag Gwen de woning aan de Vormt

flat aan de Parkstraat in Lemmer naar een

uitgelegd. Gwen: “Eerst was de Zuiderzeestraat

voorbij komen. “Een ruime woonkamer, drie

woning aan de Vormt. De woningen in de

aan de beurt. Hier werden de huizen ook

slaapkamers, een berging, een oprit en een

Parkstraat worden gesloopt. Zittend tussen de

gesloopt en bewoners konden in de zelfde straat

ruime tuin”, vertelt ze enthousiast. “Ik ben

verhuisdozen vertelt ze hoe het verhuisproces

een nieuw gebouwde huurwoning huren. Daarna

superblij met dit huis. Het is ruim, staat op een

van oude naar nieuwe woning is gegaan. “Bijna

was de Parkstraat aan de beurt, ik tekende

heel mooi plekje en mijn auto kan hier veilig bij

vijf jaar geleden kreeg ik een brief van Dynhus

hiervoor een contract en ging op zoek naar

huis staan. Ook is de huur goed op te brengen

waarin stond dat mijn flat in de Parkstraat zou

een andere huurwoning. Ik kreeg daarvoor een

voor mij. Als ik terugkijk op het hele proces

worden gesloopt. Ik woonde er toen net een

verhuisvergoeding en voorrang op een andere

van sloop naar nieuwe woning, vind ik dat het

maand en vond dat nieuws natuurlijk niet leuk.

huurwoning. Ik had ook de mogelijkheid om in

best goed gegaan is. Soms was het contact

Maar er werd bij gezegd dat het nog wel een tijd

een nieuwe huurwoning aan de Zuiderzeestraat

met Dynhus wel wat chaotisch, maar dat kwam

kon duren. Ik was blij met mijn flat, maar vond

te trekken, maar vond de huur echt te hoog voor

vast door de fusie. Over het algemeen was het

hem wel vrij klein en oud. Het was een eenkamer

mij. Ook liep het dak op de eerste verdieping

duidelijk wat mijn taken waren en wat Dynhus

flat, waar de vorige bewoner een schuifwandje in

al schuin, waardoor ik weinig sta ruimte zou

regelde. Op mijn 25e al zo gesetteld, dat is

had gezet, om zo een slaapkamer te realiseren.”

hebben. Om het woningaanbod goed in de

natuurlijk geweldig. Dit huis is echt mijn ding.”

gaten te houden, keek ik veel op de website van
Verhuisvergoeding

Dynhus.” Lacht: “Ik ben best wel veeleisend, ik

Na de eerste brief van Dynhus hoorde Gwen

wilde graag een berging voor de wasmachine,

een hele tijd niets meer over de sloop. Toen

een zoldertje en een oprit voor mijn auto.”

‘’Ik heb ineens
zoveel ruimte”

Theo Broere van Lont is

Update wijkvernieuwing

de contactpersoon op de
bouwplaats tijdens de uitvoering

Wat hebben we

van de bouw. Vragen over de
bouwwerkzaamheden kan je het

de afgelopen tijd
gedaan?

Aanspreekpunt

Nieuwbouw woningen fase 2

Alle woningen verhuurd

In april is Lont gestart met de

Er was een enorme interesse in de 39

bouw van de 39 woningen. Op de

nieuwbouwwoningen. We ontvingen

bouwhekken heeft de aannemer

per woning gemiddeld 200 reacties.

doeken aangebracht tussen de

10 bewoners die woonden in een huis

bouwplaats en de Daltonschool.

in fase 2 of wonen in fase 4, hebben

uitvoering bouw

gekozen voor deze nieuwbouwwoningen.
Op dit moment is het grondwerk

Er zijn 22 woningen verhuurd aan

gedaan, waaronder het aanleggen van

woningzoekenden die nu een andere

de voorzieningen voor elektra, water

woning huren van Dynhus. Verder

en de riolering. En de grondboring

hebben we 7 woningen toegewezen aan

voor de warmtepomp is klaar. Ook is

woningzoekenden die nog niet huren

de fundering en zijn de begane grond

van Dynhus, maar wel wonen in het

vloeren aangebracht.

werkgebied van Dynhus.

Wat staat er
op de planning

Nieuwbouw fase 2:
uitloop planning

Vieren hoogste punt bouw
woningen

Bouwterrein niet betreden

De bouw van de woningen heeft 4

Het bereiken van het hoogste punt is

mensen het bouwterrein betreden.

weken vertraging opgelopen. Dit komt

voor ons een mijlpaal. Een mijlpaal waar

Dat is niet de wenselijk. Mocht je

door de latere levering van materialen.

we graag met de nieuwe bewoners en

als omwonenden mensen op het

De komende periode worden de casco

omwonenden aandacht aan willen geven.

bouwterrein zien, zou je hen daarop

woningen neergezet en we verwachten

Wat we gaan doen is nog een verrassing,

willen aanspreken? Alvast bedankt.

eindaugustus of begin september het

je ontvangt hier een persoonlijke

hoogste punt te bereiken.

uitnodiging voor.

de komende tijd?

Woonomgeving

groene tuin, gevuld met veel

dat zij samen zorgen voor het onderhoud

verschillende planten en 2 bomen.

ervan. Het idee is dat dit voor meer

De planten zijn sterk en kleurrijk.

verbinding in de buurt zorgt.

Ook komen er planten met eetbare

Plan

groenstrook klaar

vruchten en plaatsen we een kleine

Nelleke en Grietje zijn als bewoners

fruitboom. Tussen de bomen en

betrokken bij het plan van de groenstrook.

planten leggen we een pad aan.

Heb je vragen, dan kan je één van hen
aanspreken.

Het plan voor de groenstrook tussen

Een hovenier gaat het plan uitvoeren,

huisnummer 63B en 65 aan de

in opdracht van Dynhus. Wanneer

Zuiderzeestraat is klaar. Bewoners

alles wordt aangelegd is op dit

wilden vooral een groene invulling

moment nog niet helemaal duidelijk.

en dat is gelukt. Er komt een mooie

Met de bewoners is afgesproken

We krijgen meldingen dat er soms

beste stellen aan Theo Broere. Hij
is op de bouwplaats aanwezig of
bereikbaar op (0518) 40 93 93.

Planning wijkontwikkeling Zuiderzeestraat eo.
Fase

1

Sloop 28 woningen
Zuiderzeestraat, Flevostraat, G. Hamkesstraat en Parkstraat
Nieuwbouw 20 woningen
Start sloop: juni 2020
Nieuwbouw gereed: april 2021

Fase

2

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: begin 2023

Fase

3

Renovatie 38 woningen
Parkstraat 26-36, 52-64, 66 - 70A, 72-98 en 106-126
Start planvorming: 2023
Verwachting renovatie gereed: 2024

Sloop 4 woningen en nieuwbouw woningen
Pampusstraat 1-7
Start sloop: 2023
Verwachte oplevering nieuwbouw: 2024

Fase

4

Sloop 21 woningen en nieuwbouw woningen
Parkstraat 1-22
Start sloop: 2023
Verwachte oplevering nieuwbouw: nog niet bekend

Contact of een persoonlijk gesprek?
Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief

e-mail: mvanmeerloo@dynhus.nl. Zij helpt je graag en is

vragen? Neem dan contact op met Manja

bereikbaar van maandag tot en met donderdag van

van Meerloo. Manja is als bewoners

8.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 08.00 - 12.00 uur.

begeleider het vaste aanspreekpunt voor

Algemene informatie over de herontwikkeling in de

de wijkvernieuwing van de Zuiderzeestraat en omgeving.

Zuiderzeestraat e.o. is terug te vinden op onze website

Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0514) 60 80 80 of via

dynhus.nl. Daar vind je ook deze nieuwsbrief.
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