
Het kan zijn dat je de ko-
mende periode regelma-
tig wat ziet gebeuren in en 
rond het gebouw aan de 
Meeuwenlaan. Het COA is 
namelijk begonnen met de 
voorbereiding van de ver-
bouwing. Voordat het ge-
bouw opnieuw ingedeeld 
kan worden, moet eerst de 

oude kantoorindeling eruit. 
Dit bouwafval moet worden 
afgevoerd. Het COA heeft 
ook het groen rondom het 
gebouw gesnoeid. Het ge-
bouw heeft een aantal jaren 
leeg gestaan. Een flinke op-
knapbeurt van het groen op 
het terrein was hard nodig.
Daarnaast is op vrijdag 

30 september rondom het 
gebouw een bouwhek ge-
plaatst. Dat betekent dat hier 
niet meer geparkeerd kan 
worden. Het was hier al geen 
openbare parkeerplaats. En 
parkeren op een bouwterrein 
is gevaarlijk en niet toege-
staan. Het terrein is dan ook 
afgesloten. Dit zijn de eerste 

1

voorbereidingen voor de 
verbouwing. De planning 
van de verbouwing is nog 
niet bekend.  
De verwachting is nu dat 
de eerste vluchtelingen in 
maart hier komen wonen
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Redactie Nieuwsbrief Kamperpoort
Jeroen Kuiper, Marleen Kramer en Michèle van Reijsen maken 
graag samen met jou mooie verhalen over de Kamperpoort. Wil 
je een verhaal delen? Of een activiteit, bedrijf, oproep of iets 
anders onder de aandacht brengen?
Laat het ons dan weten via redactiekamperpoort@gmail.com. 
Dan zorgen we dat we een plekje reserveren in de nieuwsbrief.

Wat gebeurt er nu bij het gebouw aan de Meeuwenlaan?

Weekprogramma activiteiten 

Activiteitenprogramma
Maandag 09:00-11:00 Koffieochtend Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis Vrije inloop
Maandag 09.00-12.00 Spreekuur Sociaal Wijkteam
Wijkcentrum Ons Eigen Huis Vrije inloop
Maandag16.30-18.00 Wijkcentrum Ons Eigen Huis  
3 gangen maaltijd (warm) voor € 6,-  
Wisselend menu per week. Kijk op het informatiescherm of bel 
038 421 3120 
Dinsdag 09.00-11.00 Koffieochtend Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis Vrije inloop
Dinsdag11.00-12.00 Taalles Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Opgave via Taalpunt 
Woensdag 09.00-11.00 Koffieochtend Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis Vrije inloop
Woensdag 13.30-15.00 Epic M 6-12 jaar
Wijkcentrum Ons Eigen Huis, soms op een andere locatie 
Bijdrage € 1,- Vragen of opgeven: Ingrid Schakelaar: 
i.schakelaar@travers.nl 
Woensdag 16.30-18.00 Buurtrestaurant Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis  3 gangen maaltijd (warm) voor € 6,-  
Wisselend menu per week. Kijk op het informatiescherm of bel 
038 421 3120 
Woensdag 18.30-20.00 Meidenclub 8+ Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis Bijdrage € 1,- Vragen of opgeven: Ingrid Schakelaar: 
i.schakelaar@travers.nl

Woensdag 19.00-20.00 Zaalvoetbal 9+ Verzamelen  
Wijkcentrum Ons Eigen Huis Met de fiets naar Gymzaal  
Wilhelminastraat
Vragen of opgeven: Yahya Ben Ali y.benali@travers.nl
Donderdag 9.30-11.00 Koffiebingo Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis 
Vrije inloop Bingoplankje € 3,50
Vrijdag13.00-15.00 MoestuinKids 8+ Binnentuin Nieuwe  
Haven
Vragen of opgeven: groenepoortzwolle@gmail.com
Vrijdag om de week 20.00-23.30 Soos 10+ Wijkcentrum Ons 
Eigen Huis Vragen of opgeven: Ingrid Schakelaar: 
i.schakelaar@travers.nl Yahya Ben Ali y.benali@travers.nl
Zaterdag, derde zaterdag van de maand10.00-12.00 Groen-
werkdag Verzamelen bij Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Vragen of opgeven: groenepoortzwolle@gmail.com

Meer weten? Loop gerust eens binnen of kijk op het informati-
escherm, op het maandelijkse activiteitenoverzicht in je brieven-
bus of op onze socials! (facebook & instagram: traversmidden) 
Meer informatie of heb je een vraag? Je kunt altijd even langs-
komen in het Wijkcentrum Ons Eigen Huis aan de 
Mussenhage 2.  

De redactie wenst iedereen een fijne herfst

Oproep: Kom jij de nieuwsbrief versterken?

De nieuwsbrief Kamperpoort wordt ieder kwartaal samengesteld 
door een select team van enthousiastelingen. Mensen met een 
hart voor de Kamperpoort, die het leuk vinden om te weten wat 
er zoal speelt in onze mooie buurt.

Maar, dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar 
jou. Vind jij het leuk om te schrijven en mensen te interviewen? 
Of heb je een goed taalgevoel en pluis jij kranten en tijdschriften 
uit en zie je direct een taalfout? Dan zijn wij op zoek naar jou. In 
overleg bepalen we de werkzaamheden die je uitvoert.

Heb je interesse om de redactie, bestaande uit Jeroen Kuiper, 
Marleen Kramer en Michèle van Reijsen, 
te versterken? Laat het ons dan weten 
door te mailen naar 
redactiekamperpoort@gmail.com.

Doe 
je mee?
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Bewoners in Kamperpoort 
willen van de Elbertschool 
een nieuwe plek voor de 
buurt maken. Een nieuw 
hart voor de buurt, voor de 
bestaande en toekomstige 
bewoners van Kamperpoort. 
Dit wordt ondersteund door 
een motie van de raad, waar-
in gevraagd wordt om een 
maatschappelijke invulling 
te onderzoeken. Dit kan een 
mooie kans zijn om een plek 
te maken waar iedereen in 
de buurt terecht kan. Bij-
voorbeeld voor leuke buur-
tactiviteiten en om elkaar te 
ontmoeten. 

Floor Ziegler en Teun Gautier 
zijn in de zomer gestart als 
kwartiermakers. Een kwartier-
maker is iemand die verbindin-
gen legt en samenwerkingen 
op gang brengt. 

Dit doen ze voor de nieuwe 
invulling van de Elbertschool. 
Ze hebben deze opdracht 
van de gemeente gekregen. 
Samen met bewoners, onder-
nemers en lokale stadmakers 
ontwikkelen ze een plan voor 
de Elbertschool. Floor en Teun 
noemen zichzelf Stadmakers. 

In gesprek met elkaar 
Ze werken veel samen met be-
woners. Dit doen zij om bij te 
dragen aan een fijne toekomst 
voor de buurt. Ze zetten sa-
men met de mensen die er wo-
nen en werken ontwikkelingen 

in gang. Floor en Teun zijn op 
dit moment in gesprek met on-
dernemers en gebruikers van 
de Elbertschool. En met bewo-
ners die iets in de school willen 
doen. Ze bekijken samen met 
hen én met de gemeente de 
mogelijkheden en kansen voor 
de toekomst. 

Hoe pakken Floor en Teun 
dit aan? 
Ze beginnen simpelweg door 
te wandelen door de buurt. 
Ze laten zich leiden door de 
mensen die zij ontmoeten. Ze 
luisteren naar wat de mensen 
doen, drijft en naar wat ze 
dwars zit. Ook hebben ze in-
middels met de bestaande ge-
bruikers van de Elbertschool 
gesproken. Ook spraken ze 
met een aantal bewoners. 
Deze bewoners hebben laten 
weten dat ze plannen hebben 
voor de school. 

Verbindingen leggen 
Floor en Teun leggen verbin-
dingen tussen stadmakers, ac-
tieve bewoners, ondernemers, 
ambtenaren, wethouders en 
alle andere betrokkenen bij 
de stad. Gelukkig praten ze 
niet alleen maar! Ze kijken 

Kwartiermakers Elbertschool Floor en Teun
Op donderdagmiddag 15 
september deed het kabi-
net een dwingend beroep 
op de gemeente Zwolle 
om een groep van maxi-
maal 450 vluchtelingen 
voor vier nachten op te 
vangen in de IJsselhallen. 
Iedereen was verrast door 
de plotselinge komst van 
deze groep vluchtelingen.  

De gemeente moest snel han-
delen. De nood was hoog en 
de gemeente hoorde het pas 
laat in de middag. Ze deed 
nog haar uiterste best om een 
andere plek in de stad te vin-
den. De gemeente wilde ei-

Tijdens de inloopbijeen-
komst in mei kon de Kam-
perpoort ideeën brengen 
en vragen stellen over de 
komst van de tijdelijke re-
gionale opvanglocatie. Ook 
meldden zich toen 20 be-
woners uit de buurt voor de 
klankbordgroep. 

In de klankbordgroep gaan zij 
in gesprek met het COA, de 
wijkagent, Travers en de ge-
meente Zwolle. De klankbord-
groep komt eens per drie we-
ken bijeen. Samen hebben zij 
drie taken afgesproken: 
1 De klankbordgroep geeft de 
gemeente advies over de tijde-

lijke regionale opvanglocatie. 
De gemeente laat weten waar-
om ze een advies wel of niet 
overneemt. 
2 De klankbordgroep denkt 
mee hoe de komst van de 
statushouder en kansrijke 
asielzoekers in de tijdelijke re-
gionale opvanglocatie aan de 
Meeuwenlaan zo goed moge-
lijk kan gaan.  
3 De klankbordgroep werkt 
mee in het opstellen van een 
beheerplan. 

Beheerplan 
In een beheerplan staan af-
spraken over de leefbaarheid 
en veiligheid in de wijk. Het 

Crisisnoodopvang in de IJsselhallen

Klankbordgroep denkt mee over de komst van tijdelijke 
regionale opvanglocatie

Eerste bijeenkomst toekomst Elbertschool
Een groep bewoners in Kamperpoort wil van het oude school-
gebouw een nieuwe plek voor de buurt maken. Dit wordt on-
dersteund door een motie van de raad, waarin gevraagd wordt 
om een maatschappelijke invulling te onderzoeken. Dit kan 
een mooie kans zijn om een plek te maken waar iedereen in 
de buurt terecht kan. Op 20 september was er een eerste bij-
eenkomst waarop stadmakers Floor en Teun en betrokkenen 
vanuit de gemeente samen met de bewoners en gebruikers 
van de Elbertschool in gesprek gingen. 
 
Floor Ziegler vertelt: “Het doel is om op de lange termijn een 
goede invulling voor het schoolgebouw te vinden, voor en door 
de buurt en als het nodig is met ondersteuning van andere 
Zwollenaren en samen met de gemeente. Hier is een gemeen-
schappelijk plan voor nodig. Uit de gesprekken blijkt dat voor 
de buurt de programmering belangrijk is, wat er gebeurt in 
en om de school. De gemeente wil graag het monument in 
stand houden door het op te knappen en te verduurzamen. 
Daar hoort ook een goed gebruik bij, met de nadruk op so-
ciaal-maatschappelijke waarde. Uiteindelijk moeten we ook 
met elkaar tot een haalbare business case komen voor het 
gebouw, zodat het gebruik in de toekomst ook gewaarborgd 
is. Met dat wat we gehoord en gezien hebben ligt alles klaar 
om er een geweldige plek van de maken, heel erg spannend!”

ook altijd naar wat er meteen 
gedaan kan worden. Samen 
dingen ondernemen helpt 
om elkaar te leren kennen. 
En het helpt om te laten zien 
wat er allemaal zou kunnen. 
Zo worden er meer mensen 

enthousiast om mee te doen. 
Heb je zelf ook ideeën voor 
de Elbertschool of wil je mee-
helpen? Laat het dan weten 
aan Floor en Teun via teun@ 
zieglergautier.nl.

genlijk niet in de Kamerpoort 
crisisnoodopvang hebben. 
Het plan is om hier volgend 
jaar een tijdelijke regionale 
opvanglocatie voor vier jaar te 
openen. Helaas lukte het niet 
om zo snel een andere plek te 
vinden. 

De gemeente kon door de 
hoge spoed ook de omge-
ving niet op tijd informeren. 
Wel heeft een aantal boa’s 

omwonenden met zicht op de  
IJsselhallen huis-aan-huis op 
de hoogte gebracht. Daarna 
zijn de boa’s verder de wijk in-
gegaan om het nieuws te ver-
tellen. 

Meer weten over crisisop-
vang? Kijk dan op www.zwolle.
nl/crisisnoodopvang of stuur 
een e-mail 
crisisnoodopvang@zwolle.nl

Wie 
is dit?

gaat dan bijvoorbeeld over 
looproutes naar de supermarkt, 
verkeersveiligheid, het melden 
van overlast etc.. Het college 
van burgemeester en wethou-
ders stelt het beheerplan vast.
 

Foto: Frans Paalman

Foto: Frans Paalman

Vragen?
Heb je vragen over de tijdelijke 
regionale opvanglocatie aan 
de Meeuwenlaan? Stuur dan 
een e-mail naar opvangmeeu-
wenlaan@zwolle.nl.
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Blik op de Kamperpoort 

Er zullen vast mensen zijn die 
dit herkennen: het moment dat 
je ineens poep ruikt en je je 
realiseert dat de indringende 
geur onder je eigen schoen 
vandaan komt. En meest-
al merk je dit pas als je thuis 
de gang in loopt of in je auto 
stapt. Er zit hondenpoep on-

der je zool. Vreselijk smerig en 
irritant, want je hebt die plat-
gedrukte drol ook niet zo één 
twee drie onder je schoen van-
daan. Een heel vies klusje. 

Er is een lange periode ge-
weest dat dit tafereel voor veel 
mensen uit de Kamperpoort 
helaas vaker voorkwam dan 
ze lief was, omdat er veel ver-
se en minder verse honden-
drollen op de stoep achterge-
laten werden door honden die 
daar uiteraard zelf niets aan 
konden doen. Want wat weet 
je nou als hond, behalve dat 
je moet poepen. Ook in boom- 
en plantenperken in de wijk 
zag je ze veelvuldig liggen. Dit 
werd goed zichtbaar toen een 
aantal kinderen uit de wijk de 
drollen met natuurvriendelijke 
en afbreekbare poederverf wit 
gespoten hadden. Zelfs plat-
getrapte drolletjes hadden ze 
een mooi wit kleurtje gegeven.  

Of het nou met die ludieke 
acties van deze kinderen te 
maken heeft gehad of dat het 
komt door een stuk bewustzijn 
van hondenbaasjes, de hon-
denpoep tref je veel minder 
aan op straat of in de perken. 
Het risico om weer met een 
flats onder je schoen thuis te 
komen is dus aanzienlijk min-
der geworden. 
Er is in de wijk een honden 
uitlaat punt, een zogenaamde 
HUP, te vinden waar honden 
lekker los kunnen en mogen 
rennen en hun behoeftes kun-
nen doen. Baasjes hoeven 
trouwens op dit hondenspeel-
veld de grote boodschap van 
hun trouwe viervoeter niet op 
te ruimen. Maar dit mag uiter-
aard wel. Dit losloop veld ligt 
aan de rand van de wijk aan de 
Veemarkt parallel aan de A28.
Nou kan ik me voorstellen dat 
het hondenspeelveld iets te 
ver lopen is voor een baasje 

en vooral voor de hond, want 
als je moet dan moet je, toch? 
En dan kan het gebeuren dat 
Bello de behoefte op de stoep 
of op straat móet doen, om de 
simpele reden dat het beestje 
het niet meer op kan houden. 
Kan gebeuren. Voor deze on-
gelukjes zijn bij hondenhaltes 
gratis opruimzakjes en een af-
valbak te vinden en dierenspe-
ciaalzaken verkopen ze ook. 
Maar een simpel boterham-
zakje werkt ook heel goed. De 
groene hondenhalte is in de 
Kamperpoort te vinden op de 
hoek Katerdijk-Meeuwenlaan.
Gelukkig is er al geruime tijd 
veel minder hondenpoep te 
bespeuren op straat en heb-
ben blijkbaar veel honden-
baasjes de hondenhalte en het 
hondenspeelveld ontdekt. Dat 
is fijn omdat in een hondendrol 
stappen nou niet één van de 
aangenaamste dingen die je 
kunnen overkomen is.

Iedere editie neemt Michèle 
van Reijsen ons mee in het wel 
en wee van de Kamperpoort. 
Wat valt op of juist niet? Een 
korte kroniek over onze wijk.

Column

Komt de volgende Max Ver-
stappen uit de Kamperpoort? 
Die kans op een talentvolle 
coureur is sinds begin dit 
jaar wel een stukje groter ge-
worden, nu Kobalt in de IJs-
selhallen is gevestigd. Een 
kennismaking met dit indoor 
kartcentrum.

Ernst Traag en Arjen Grotenhuis  
zijn beiden al twintig jaar ac-
tief als karter. Ernst werkt in de 
grafische wereld, terwijl Arjen 
als orthodontist aan de weg 
timmert. Toch besluiten ze vo-
rig jaar om samen Kobalt op te 
richten. “Er is zo’n grote behoef-
te aan een indoor kartcentrum 
in Zwolle”, vertelt Ernst. Het 
idee voor de kartbaan heeft hij 
al langer, maar nu moest het er 
dan komen. Hij besluit contact 
te zoeken met jeugdvriend Arj-
en, met wie hij al jarenlang kart. 
Ernst: “Tijdens onze studenten-
tijd deden we dat in Groningen 
of Heerenveen, dus we wisten 
dat er behoefte aan was. Zwolle 
heeft dit nodig.”
Nadat de twee de knoop heb-
ben doorgehakt en het avontuur 
aangaan, start de zoektocht 
naar een locatie. Nadat er vier, 

vijf plekken zijn bekeken valt de 
keuze op de IJsselhallen. “Grote 
voordeel is dat we hier niet iets 
hoeven te bouwen”, zegt Arjen. 
“We kunnen hier goed testen 
wat wel en wat niet werkt”, vult 
Ernst aan. 

Baan voor iedereen
Op 5 februari van dit jaar zijn 
de deuren opengegaan voor 
publiek. In de eerste acht maan-
den is de aanwas flink gegroeid. 
De 386 meter lange baan is ge-
schikt voor zowel de beginner 
als de gevorderde karter. “We 
hadden hier laatst een meisje 
van een jaar of zeven, acht”, ver-
telt Ernst. “In het begin vond ze 
het wat eng, maar na drie rond-
jes reed ze met een snelheid die 
de gemiddelde volwassene niet 
zou halen.” Arjen: “Een talentje 

dus. Mooi om mee te maken. 
Op maandagavond hebben we 
ook les voor de jeugd onder 
leiding van Rick den Hartog, 
een topkarter.” De baan is door 
Ernst en Arjen opgezet en ver-
volgens geperfectioneerd door 
een Sloveens bedrijf, dat voor 
locaties over de hele wereld 
kartbanen ontwerpt. Ernst: “De 
baan is sommige plekken wel 
een meter of elf breed, dan kun 
je goed inhalen of juist andere 
lijnen proberen te rijden.” Arjen: 
“Dat maakt dat het voor ieder-
een leuk blijft.”  

Binding met de Kamperpoort
Kobalt is dus begin februari be-
gonnen met een open dag. En 
toen zijn ook veel mensen uit de 
Kamperpoort langs geweest. Ar-
jen: “Ze kregen er natuurlijk wel 

wat van mee dat er hier wat ging 
gebeuren, leuk om te zien dat er 
veel zijn geweest. Sommige jon-
gens komen nog regelmatig een 
rondje karten.” Doordat de karts 
elektrisch zijn, hebben de men-
sen die vlak bij de IJsselhallen 
wonen er amper last van.
Naast de kartbaan kun je bij  
Kobalt ook terecht voor VR, 
Virtual Reality games. Zo kun 
je bijvoorbeeld met elkaar op 
zombies schieten of een es-
caperoom spelen. Uiteraard is 
er ook een horecapunt, waar je 
na het karten kunt genieten van 
een hapje en een drankje.
Sinds de start zit de groei er be-
hoorlijk in. Dat moet ook, want 
Arjen en Ernst willen hun droom 
graag verder uitbouwen. De keu-
ze voor de IJsselhallen betekent 
dat Kobalt in januari 2024 alweer 
de deuren moet sluiten en een 
andere locatie moet vinden. De 
twee zakenpartners zijn al druk 
met die zoektocht. Concreet valt 
er nog niets te delen, al zullen ze 
de huidige locatie gaan missen. 
Wil je een keer naar Kobalt? In 
de herfstvakantie is er 22 pro-
cent korting. De actie is geldig tot 
en met zondag 23 oktober met 
de kortingscode HERFST22.

Ook in de Kamperpoort was 
het natuurlijk 24 september, 
Burendag. Dit jaar werd er 
vooral ingezet om meerde-
re plekken in de wijk aan de 
slag te gaan met groenpro-
jecten.  De grootste was aan 
de Touwslagerij. 

De bewoners hadden enke-
le jaren geleden aangegeven 
dat ze de perken in hun straat 
wilden adopteren en er iets 
moois van wilden maken. Ze 
sloten zich aan bij bewonersi-
nitiatief de Groene Poort. Daar 
zat ook een bewoner bij die 
wel professionele tekeningen 
wilde maken voor de perken 
aan de Touwslagerij. Die zijn 
ingediend bij de gemeente en 
Jurrien Stroomberg (wijkwet-
houder) heeft gezorgd dat 
het geregeld werd. Na lang 
wachten was het dan zover. 
De oude struiken werden de 
vrijdag voor Burendag door de 
ROVA uit de perken gehaald. 
Op de zaterdag zelf kwamen 
de Stadshoveniers de bewo-
ners helpen met het beplanten 
van de perken. De gemeente 
heeft de kosten voor de plan-
ten en voor de dag zelf be-
taald. De bewoners hebben er 
die dag direct een feestje van 
gemaakt met een grote party-
tent en een volkszanger. 

Nog meer acties 
De Groene Poort had nog 
meer acties in de wijk. Zo was 
er voor twee projecten subsi-
die aangevraagd bij het Oran-
jefonds via de Groene Loper. 
Het eerste project bestond 
uit het beplanten van vijftien 
boomspiegels, enkele gevel-
tuinen in de vogeltjesbuurt en 
enkele andere perken in de 
wijk. Daarvoor hadden we bi-
ologische bloembollen aange-

schaft bij de Groene Loper en 
biologische planten bij Holsto.

Het tweede project was de 
aanschaf van regentonnen. De 
Kamperpoort heeft namelijk 
vorig jaar als wijk subsidie van 
de gemeente gekregen voor 
‘mobiliteit’. De Groene Poort 
heeft met bewoners gebrain-
stormd over dit onderwerp en 
besloten om deze subsidie te 
besteden aan het plaatsen van 

Groene Burendag in de Kamperpoort een groot succes

boombakken in de vogeltjes-
buurt, om daarmee te voor-
komen dat er verkeer door-
heen rijdt, dat daar niet mag 
komen, zoals bestelbusjes en 
auto’s. Ook remt het hardrij-
dende scooters en dergelijke 
af. De boombakken zijn nog 
in de maak, maar voordat die 
geplaatst worden, zijn er dus 
al regentonnen aangeschaft 
en geplaatst in overleg met  
DeltaWonen.

Indoor kartbaan Kobalt groeit gestaag door: “Zwolle heeft dit nodig” 

Koffieochtend 

Tijdens de koffieochtenden ben je van harte welkom om een kop 
koffie of thee te drinken in Wijkcentrum Ons Eigen Huis. Altijd al 
eens binnen willen kijken? Dit is jouw kans. Bij de koffieochten-
den komen mensen om verschillende redenen. Soms voor de 
gezelligheid, om een praatje met een buurman of buurvrouw te 
maken. Soms om even de krant te lezen of om een vraag te stel-
len. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor hulp ergens bij of over iets in 
de wijk waar je nieuwsgierig naar bent. Met welke reden dan ook, 
en ook zonder reden, je bent altijd van harte welkom. Tijdens de 
koffieochtenden is de koffie gratis. Het staat je vrij om binnen het 
tijdvak te komen en te gaan wanneer je wilt. 
 
Maandagochtend, dinsdagochtend en woensdagochtend 
van 09.00 tot 11.00* in Wijkcentrum Ons Eigen Huis aan de  
Mussenhage 2.

* wijzigingen voorbehouden
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Vluchtelingen laten huis en 
haard en familie achter voor 
een onzekere toekomst in 
een onbekend land op zoek 
naar een veilig onderko-
men. Ook in Zwolle vangen 
we vluchtelingen op. Hoe zit 
dat eigenlijk? Wat voor vor-
men van opvang bieden we 
vluchtelingen? En wie is ver-
antwoordelijk?

Crisisnoodopvang
De asielzoekerscentra (azc’s) 
in Nederland zitten overvol. De 
nood is zo hoog dat onze rege-
ring de situatie een landelijke 
crisis noemt. Daarom heeft de 
regering aan alle veiligheids-
regio’s de opdracht gegeven 
om crisisnoodopvangplekken 
te regelen. De elf gemeenten 
binnen Veiligheidsregio IJssel-
land spraken af om hier samen 
voor te zorgen. 

Ook in Zwolle bieden we cri-
sisnoodopvang. Zo verbleven 
er tijdelijk vluchtelingen in 
hotel Lumen, op een schip in 
de Prinses Margiethaven en 
kort geleden in de IJsselhal-
len. Crisisnoodopvang is voor 
een korte periode. Als er er-
gens anders weer plek is, dan 
gaan de vluchtelingen terug 
naar het aanmeldcentrum in 
Ter Apel of door naar een an-
dere opvanglocatie. De veilig-
heidsregio is verantwoordelijk 
voor de crisisnoodopvang. 
De gemeente zorgt voor de 
dagelijkse gang van zaken.  

Asielzoekerscentrum
Een vluchteling verblijft in een 
asielzoekerscentrum (azc) om 
het onderzoek van de IND 
(Immigratie- en Naturalisatie-
dienst) af te wachten of hij/
zij in Nederland mag blijven. 
De vluchteling is dan officieel 
een asielzoeker. Er zijn op dit 
moment ongeveer 150 azc’s in 
Nederland. Het COA is verant-
woordelijk voor een azc. Als de 
IND de asielvraag goedkeurt, 
dan ontvangt de asielzoeker 
een verblijfsvergunning. Dan 
is hij/zij statushouder en heeft 

hij/zij recht op een woning. 

Tijdelijke regionale op-
vanglocatie
Aan de Meeuwenlaan komt 
een tijdelijke regionale op-
vanglocatie. Dat is een soort 
azc. Het verschil is dat in de 
tijdelijke opvanglocatie aan de 
Meeuwenlaan statushouders 
en kansrijke asielzoekers ko-
men wonen. Statushouders 
zijn vluchtelingen die al weten 
dat ze mogen blijven, maar 
nog wachten op een woning. 
Kansrijke asielzoekers zijn 
vluchtelingen die veel kans 
hebben om in ons land te mo-
gen blijven.

In een regionale opvanglocatie 
kunnen zij een start maken met 
inburgeren. Ze volgen bijvoor-
beeld Nederlandse taalles en 
doen werkstages. Minderjarige 
kinderen gaan naar school. En 
jongere statushouders kunnen 
een (beroeps)opleiding vol-
gen. 

Een ander verschil is dat de 
regionale opvanglocatie aan 
de Meeuwenlaan voor de hele 
regio IJsselland is. Statushou-
ders kunnen uiteindelijk in een 
van de gemeenten in de regio 
IJsselland een woning krijgen 
en een leven gaan opbouwen. 

Het COA is verantwoordelijk 
voor een regionale opvanglo-
catie.
De regionale opvanglocatie 
aan de Meeuwenlaan is tijde-
lijk, voor maximaal vier jaar. 
Daarna gaat hier de schop in 
de grond voor de ontwikkeling 
van het nieuwe Veemarkt ge-
bied. 

Permanente regionale op-
vanglocatie
De gemeente Zwolle is daar-
naast op zoek naar een of 
meerdere locaties voor een 
permanente regionale op-
vanglocatie. Als er minder 
asielaanvragen zijn, dan kun-
nen in deze locaties eventueel 
ook andere mensen komen 
wonen. Denk daarbij aan stu-
denten of mensen die met 
spoed op zoek zijn naar onder-
dak.

Oekraïense vluchtelingen   
Vluchtelingen uit Oekraïne 
kunnen visumvrij reizen bin-
nen de Europese Unie en hoe-
ven dus geen asiel aan te vra-
gen om in Nederland te mogen 
zijn. Daarom hoeven zij zich 
niet te melden bij het aanmeld-
centrum in Ter Apel en worden 
ze niet in een azc opgevan-
gen. Ze hoeven ook geen in-
burgeringscursus te doen. Zij 

mogen zelf een onderkomen 
en werk zoeken. 
Lukt het hun niet om een on-
derkomen te vinden, dan kun-
nen ze zich bij de gemeente 
melden. De gemeente is ver-
antwoordelijk voor de opvang 
van vluchtelingen uit Oekraïne. 
Zwolle vangt op vier locaties 
Oekraïense vluchtelingen op:
in het noodgebouw van Ber-
kumstede van zorgorganisatie 
Driezorg en in de Hoofdhof-
kerk in Berkum, 
in een deel van het Dominica-
nenklooster aan de Assendor-
perstraat, 
in drie kantoorgebouwen op 
Oosterenk (Ruysdael, Kan-
toorvilla en Vermeer). 
Ook gastgezinnen in Zwolle 
vangen Oekraïense vluchtelin-
gen op. 

Opvang van vluchtelingen in Zwolle
Paul Guldemond is wethouder 
Duurzame Economie en wij-
kwethouder van de Kamper-
poort. Hoogste tijd voor een 
introductie met Paul.

Over Paul
Leeftijd: 42 jaar
Geboorteplaats: Zwolle
Woonplaats: Zwolle
Woont samen met: zijn vrouw 
en 2 kinderen
Hobby’s/vrije tijd: Koken, films 
en tuinieren
Lid van: D66
Ging naar: Gymnasium Cele-
anum 
Studeerde aan: Radboud Uni-
versiteit Master Politicologie 
en Bestuurskunde

Sinds eind mei is Paul Gul-
demond de nieuwe wijkwet-
houder van de Kamperpoort. 
Een wijkwethouder is het aan-
spreekpunt voor de wijk, na-
mens het gemeentebestuur. 
Wijkwethouders zijn aanwezig 
bij evenementen of andere 
gebeurtenissen in de wijk. De 
wijkwethouders werken samen 
met de wijkadviseurs. 
Paul Guldemond is geboren 

in Zwolle. Voor studie, werk 
en de liefde verhuisde hij naar 
Amsterdam. Nu is hij weer te-
rug in Zwolle, de stad waar hij 
met veel plezier opgroeide. 
Paul werkte voor het Ministe-
rie van BZK en was daarnaast 
raadslid voor D66 in Amster-
dam. 

Wat kunnen we van Paul ver-
wachten de komende jaren?
Paul zet zich in voor een duur-
zame, groene en sociale stad 
waarin iedereen mee kan 
doen. Een stad waarin elke 
Zwollenaar een fijne plek vindt 
om te wonen, werken en kan 
genieten van zijn of haar vrije 
tijd. Als wethouder Werk en 
Inkomen wil Paul de komende 
jaren inzetten op meer mensen 
laten meedoen. Door mensen 
hulp te bieden die wat onder-
steuning nodig hebben om een 
passende baan te vinden.  

Welke kansen ziet hij voor 
de Kamperpoort?
In de Kamperpoort is al veel 
veranderd en vernieuwd de 
afgelopen jaren. Wat blijft zijn 
de betrokken bewoners. Ze 

dragen bij aan de veelkleurig-
heid van de wijk. De komende 
jaren worden de Meeuwenlaan 
en het IJsselhallenterrein aan-
gepakt. 

Met de ontwikkeling van deze 
buurten hebben we de kans 
om toekomstgerichte en duur-
zame leefomgevingen te ma-
ken. Plekken waar de wande-
laar en de fietser alle ruimte 
krijgen bijvoorbeeld. Er worden 
plannen uitgewerkt voor het 
organiseren van deelmobiliteit, 
zoals een elektrische deelau-
to. Ook de woningen worden 
klaar voor de toekomst en 

Even voorstellen: wijkwethouder Paul Guldemond

Na de beperkende maatrege-
len van corona mochten wij de 
zomerdagen weer genieten 
van uitjes, festivals, barbecue 
en een welverdiende vakantie. 
Team Welzijn van verpleeg- en 
verzorgingshuis De Nieuwe 
Haven Zwolle was hierin haar 
bewoners beslist niet vergeten. 
Voor de zomermaanden was 
namelijk een mooi programma 
in elkaar gedraaid. Bewoners 
konden naast het standaard 
weekprogramma genieten van 
tal van extra activiteiten, zoals 
onder meer een blote voeten-
pad, stijldansen, workshops, 
oldtimerrit, vossenjacht, be-
zoek aan het openluchtbad en 
diverse muzikale optredens. 
Dinsdag 21 juni was de kick off 
met de zomerfilm ‘Mama Mia’ 
en werd onder het genot van 
een cocktail heerlijk meege-

gasloos. De openbare ruimtes 
worden opnieuw ingedeeld en 
dit biedt kansen om het groen 
en klimaatadaptief te maken. 
Ook komt er aandacht voor 
biodiversiteit en natuurinclusief 
bouwen. 

In deze nieuwe buurten kunnen 
straks zo’n 1.400 nieuwe huis-
houdens een plek vinden om 
te wonen. Ook komt er ruimte 
voor werken en ondernemen, 
aan huis of op toekomstbesten-
dige plekken. Zo wordt de Kam-
perpoort een nog aantrekkelij-
kere wijk om te wonen, werken 
en te recreëren.

deind op de bekende muziek 
van ABBA. 
De woensdagen in juli zijn 
er traditiegetrouw weer de 
Blauwvingerdagen in de Zwol-
se binnenstad en hierop sloot 
de Nieuwe Haven aan door 
een ‘eigen’ blauwvingermarkt 
te organiseren in de binnen-
tuin. Stadsomroeper Frans 
Bos wist met zijn enthousi-
asme velen naar de markt te 
‘lokken’ waar, naast de diver-
se kraampjes met allerhande 
waar, de inwendige mens niet 
werd vergeten. Kruudmoes en 
versgebakken wafels vonden 
gretig aftrek. 
Als klap op de vuurpijl wist 
het Team Welzijn in De Haan 
Caravans Zwolle een sponsor 
te vinden om een heuse mi-
nicamping te realiseren in de 
binnentuin. 

Deze firma bood aan de zgn. 
‘Herman Brood’-caravan een 
aantal weken te plaatsen om 
de bewoners van de Nieuwe 
Haven het ultieme zomerva-
kantie gevoel te laten beleven. 
Deze caravan is een in vrolijk 
gekleurd exemplaar, versierd 
met herkenbare afbeeldingen 
van Zwolle. Klapstoeltjes, pa-
rasolletje en voetenbadje com-

pleteerden het geheel om voor 
de caravan een kopje koffie te 
kunnen drinken en samen her-
inneringen aan vakanties op te 
halen. 
‘Als trotse Zwollenaar werken 
wij graag mee aan dit sociaal 
projectje voor de bewoners 
van de Nieuwe Haven’, aldus 
Jack de Haan van De Haan 
Caravans Zwolle’.

Zomeractiviteiten Nieuwe Haven Zwolle

Meer informatie?
Kijk bijvoorbeeld op de web-
site van het COA (www.coa.
nl) of Vluchtelingenwerk Ne-
derland (vluchtelingenwerk.
nl). Op www.zwolle.nl vind 
je informatie over de opvang 
van vluchtelingen in Zwolle. 
Heb je vragen of ideeën over 
de opvang aan de Meeuwen-
laan? Stuur dan een e-mail 
naar  opvangmeeuwenlaan@
zwolle.nl

Wie 
is dit?
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