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Beste meneer, mevrouw,
De gemeenteraad heeft 16 september j.l. besloten de nachtopvang van dak- en
thuislozen structureel uit te breiden met 15 plaatsen in De Herberg en 10 tot 12
plaatsen te realiseren bij het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan.
Het Leger des Heils start nu de voorbereiding voor de sluiting van het Nel Banninkhuis
en de realisatie aan de Burgemeester van Walsumlaan. We verwachten dat de
nachtopvang begin november kan starten.
De nachtopvang is gescheiden van het deel voor beschermd wonen. De
nachtopvangbedden worden gebruikt als de Herberg vol zit of daar een bewoner
geschorst is.
Dak- en thuislozen kunnen voor een nachtbed om 18.00 uur terecht. De regel is
eenmaal binnen, dan blijf je binnen. Om 9.00 uur, na het ontbijt worden zij begeleid naar
de Lünentunnel om zelfstandig verder te lopen naar de dagopvang Bonjour.
Ik heb er vertrouwen in dat we samen en met de inzet van het Leger des Heils,
buurtbewoners wijkorganisaties en begeleidingscommissie en met de genomen
maatregelen overlast kunnen voorkomen en aanpakken.
In februari 2014 evalueren we de bevindingen, waar ik buurtbewoners graag bij betrek.
Ik benader u dan ook tegen die tijd om van u te horen. Uiteraard reken ik er op dat u
altijd en direct de overlast blijft melden, zodat wij deze direct kunnen aanpakken.
Begeleidingscommissie
Het beheersplan voor de aanpak en het voorkomen van overlast wordt binnenkort
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
Een begeleidingscommissie van buurtbewoners, wijkorganisaties en politie ziet toe op
de uitvoering van het beheersplan en adviseert de gemeente over bijvoorbeeld
aanpassingen van de veiligheidsmaatregelen.
De begeleidingscommissie vindt de inbreng van buurtbewoners belangrijk. Het aantal
bewoners in de commissie is, ook na de oproep, te beperkt. De begeleidingscommissie
doet dan ook opnieuw een oproep aan buurtbewoners om lid te worden.
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Voor vragen over de begeleidingscommissie en om u aan te melden kunt u een mail
sturen naar L.Arendsen@zwolle.nl of bergstapel@xs4all.nl.
Meer informatie
Ook als u geen lid wilt worden van de begeleidingscommissie kunt u een bijdrage
leveren aan het signaleren, voorkomen en aanpakken van overlast. Onlangs heeft u
een flyer ontvangen met contactgegevens wie u kunt bellen bij onraad en overlast.
Deze kunt u ook downloaden op www.zwolle.nl/welkominmijnwijk.
U kunt de videoverslagen van de raadsvergaderingen terugzien op de pagina van de
gemeenteraad op www.zwolle.nl. Op www.zwolle.nl/welkominmijnwijk vindt u meer
informatie over de ontwikkelingen en de besluitvorming van de nachtvang van dak- en
thuislozen.
In de huis-aan-huis-krant de Peperbus van woensdag 18 september 2013 wordt verslag
gedaan van de informatieavond aan de Burgemeester van Walsumlaan die door ruim
30 bewoners en raadsleden is bezocht.
Mocht u naar aanleiding van deze brief willen reageren of vragen of suggesties hebben
dan verzoek ik u contact op te nemen met Diny Flierman van de gemeente Zwolle,
e-mail: d.flierman@zwolle.nl of telefoon (038) 498 20 71.
Met vriendelijke groet,

Nelleke Vedelaar
wethouder maatschappelijke opvang
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