Nieuwsbrief Ittersumerlanden fase 3
Januari 2013
Graag willen wij u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in uw buurt Ittersumerlanden.
Kort nieuws
- Het slopen van de HAT-eenheden is klaar. De drie terreinen liggen klaar om bebouwd te worden.
-

Het schilderwerk van de seniorenwoningen is inmiddels bijna afgerond.
Afgelopen week zijn er gesprekken geweest met de bewoners van de Keucheniusware (50 t/m 60)
over de inrichting van de bouwplaats die achter hun woning zal komen (locatie parkeerplaats
Staatsmanlaan, voor Friongebouw de Middelhorst). Met de bewoners zijn afspraken gemaakt over
onder meer alternatieve parkeeroplossingen. Deze bouwplaats, waarop ook de bouwkeet zich
bevindt, komt hier eind februari/begin maart 2013 en blijft hier waarschijnlijk tot medio 2014 staan.

Bouwlocaties
Hieronder ziet u de vernieuwde plattegrond met daarop de 7 bouwblokken in Ittersumerlanden. Begin
maart start Ufkes met blok 1(Van Hallware) met de bouw van de eerste zeven eengezinswoningen. Snel
daarna gaat ook de bouw op de blokken 2 t/m 5 van start. Via deze nieuwsbrief houden we u op de
hoogte van de voortgang.
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Inrichting openbare ruimte
Afgelopen september en oktober is met bewoners en omwonenden van de Van Hallware en de Van
Hogendorpware noord en zuid overleg geweest over de toekomstige weginrichting. De ontwerpen
worden in januari afgerond. Aanwezigen van deze overleggen, ontvangen in februari persoonlijk een
brief en een tekening van het ontwerp. U kunt het ontwerp dan ook inzien via een link op www.swz.nl.
Spreekuur
Vanaf de start van de bouw (eind februari/begin maart) is er wekelijks spreekuur in de bouwkeet op de
parkeerplaats van de Staatsmanlaan voor het Friongebouw De Middelhorst. De ene week treft u een vertegenwoordiger van Ufkes, de andere week kunt u uw vraag stellen aan een medewerker van SWZ. In
een volgende nieuwsbrief informeren we u nader over de dagen en tijden. Ook heeft wijkbeheerder Wim
Mensink van de gemeente Zwolle iedere woensdag van 11.00 tot 12.00 uur spreekuur in de Pol.
Zet alvast in uw agenda:
Op zaterdag 9 maart is de landelijke schoonmaakdag. Ufkes, de gemeente Zwolle en SWZ willen op
deze dag graag samen met u uw buurt weer zwerfvuil-vrij maken. Komt u ook meehelpen?
Meer informatie hierover volgt.
Vragen, spreekuur en informatie
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, dan kunt u die stellen aan Karin Vruggink, wijkconsulent bij SWZ.
Zij is te bereiken op  (038) 468 01 23 of via kvruggink@swz.nl.

