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Evaluatie nachtopvang Burgemeester van
Walsumlaan
Geachte heer, mevrouw,
In september 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met 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.
De gemeente Zwolle heeft daarbij aangegeven de nachtopvang in de locatie van het
Leger des Heils aan de Van Walsumlaan na een half jaar te evalueren en de
omwonenden daarbij te betrekken. Na besluitvorming door de gemeenteraad is met de
begeleidingscommissie gesproken over de vormgeving en uitvoering van de evaluatie.
Deelname aan het onderzoek
Om de inbreng van de omwonenden zo groot mogelijk te maken kan per huisadres
worden deelgenomen aan het onderzoek. U ontvangt rond 14 maart 2014 hierover een
brief, waarin vermeld staat hoe dat in zijn werk gaat en met wie u contact op kunt
nemen bij vragen of onduidelijkheden.
Uitkomsten van het onderzoek
Voordat de gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders
geïnformeerd wordt over de uitkomsten van het onderzoek wordt de conceptrapportage
besproken in de begeleidingscommissie. Zodra de rapportage door het college van
burgemeester en wethouders is besproken en aan de raad wordt aangeboden
informeren wij u zo spoedig mogelijk over de uitkomsten ervan.
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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)4982071, www.zwolle.nl/welkominmijnwijk
Met vriendelijke groet,

Nelleke Vedelaar, wethouder
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