
inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst op 22 september hebben 
we veel dingen gehoord van (buurt)bewoners over het 
wonen in Dieze-Oost. Het doel was samen te kijken hoe 
het gebied opnieuw ingevuld kan worden, wat de wensen 
zijn en wat er past. Het belangrijkste is dat de huidige 
bewoners zich straks ook thuis voelen in hun buurt. 

Werkwijze
Voor de inloopbijeenkomst waren er verschillende 
panelen. Op een paneel gaf SWZ aan wat er in ieder geval 
gaat gebeuren: 
• Meer woningen
• Meer parkeerplekken
• Slopen (deels) van woningen

Op de overige panelen stonden de onderwerpen groen, 
mobiliteit en wonen. Bij elk onderwerp werd uitgelegd 
wat we bedoelden en gaven we voorbeelden. De (buurt)
bewoners konden op verschillende manieren hun stem 
laten horen door:

1. Het plakken van een groene en/of rode sticker bij een 
foto of idee. 

2. Op de panelen te tekenen en/of te schrijven.

3. met één van de medewerkers van SWZ of DZH te 
praten.

Resultaat inloopbijeenkomst
Zo’n 30 (buurt)bewoners bezochten de inloopbijeenkomst 
en gaven hun mening over de verschillende onderwerpen. 
Hieronder wordt per onderwerp de resultaten 
weergegeven. 

De inloopbijeenkomst vond plaats op het 

binnenterrein tussen de Caspar Fagelstraat en de 

Anthonie Heinsiusstraat. Door SWZ-vlaggen aan de 

straat was deze plek voor (buurt)bewoners die niet 

aan het binnenterrein wonen ook goed te vinden. 

Buurtbewoners konden tussen 16.30 en 18.30 

uur komen om ons te vertellen wat ze belangrijk 

vinden aan het wonen. Op het hoogtepunt waren 

er ongeveer 30 mensen aanwezig. Het ging hier 

om voornamelijk om huurders van SWZ maar  ook 

en paar eigenaren van de koopwoningen aan de 

Caspar Fagelstraat. (Buurt)bewoners konden hun 

opmerkingen kwijt bij één van de vier medewerkers 

van SWZ of één van de drie stedenbouwkundigen 

van De Zwarte Hond.
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Om de (buurt)bewoners een goed beeld te geven 

waar de Kop van Oost ligt in de stad  was er een 

maquette. Deze inloopbijeenkomst ging vooral om 

het ophalen van informatie, om zo het te maken 

plan van de Dieze-Oosters te laten zijn.

Op oude binnendeuren waren in totaal 7 panelen 

geplakt waarop (buurt)bewoners konden reageren. 

Er is hierop fanatiek gestickerd en geschreven. 

Om zoveel mogelijk mensen te spreken waren er 

medewerkers van SWZ en De Zwarte Hond. 
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ruimte voor groen

De Kop van Oost is een buurt met veel groen, waar 
iedereen kan komen. Bewoners vinden het fijn dat er veel 
groen is, maar hebben ook overlast ervan. Dit komt door 
het dumpen van afval in het groen en de onveilige sfeer ‘s 
avonds. Er zijn veel (buurt) bewoners die vinden dat er te 
weinig speeltuinen zijn. De bewoners willen graag een hek 
langs de afrit van de A28 om minder overlast te hebben.

Vervuiling en overlast
Er ligt veel afval op straat. Op het moment van de 
inloopbijeenkomst ligt er bijvoorbeeld een matras in de 
collectieve binnentuin. Er komt ook veel afval van de 
McDonalds aan de Meppelerstraatweg. Bewoners weten 
te vertellen dat bezoekers van de McDrive de auto in de 
wijk parkeren en daarna hun afval uit het raam gooien. 

Mensen voelen zich niet veilig door drugsdealers en de 
illegale prostitutie die in een paar woningen plaatsvindt. 
Een bewoner vertelt dat zij haar dochter een auto cadeau 
heeft gegeven zodat zij voor de deur kan parkeren en ‘s 
avonds niet door het donker naar huis hoeft te lopen of 
fietsen.

Ik woon hier 
al jaren maar 
buiten spelende 
kinderen zie ik 
nooit.

“
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Negen opmerkingen over groen

1  Bomen zijn waardevol

2 Ik zie hier liever groen dan parkeren

3 Dit is een prachtig plantsoen met veel vogels

4 Ik wil geen tuin delen die ik moet onderhouden

5 Een binnentuin zoals die vroeger was

6 Meer plekken om te spelen en voetballen

7 Deze bomen houden veel geluid en zon tegen

8 Een bredere binnentuin die beter afgesloten is

9 McDonalds bezoekers laten hun afval slingeren
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Groen in overvloed
De meeste mensen vinden het fijn dat er veel groen in 
Dieze-Oost is. Dat maakt het fijn wonen in Dieze-Oost. 
Het groen geeft ontspanning en zorgt ervoor dat de A28 
en de Ceintuurbaan verder weg voelen. De grote bomen 
aan de Anthonie Heinsiusstraat vinden mensen erg 
waardevol.

De toekomst
Het project zorgt ervoor dat we de kwaliteit van het 
groen kunnen verbeteren en we kunnen zorgen dat het 
beter gebruikt kan worden. Bewoners willen graag een 
eigen én een gemeenschappelijke tuin. Vroeger waren 
er gezamenlijke activiteiten, zoals een buurtfeest, in de 
gemeenschappelijke tuin. Het zou mooi zijn als dat weer 
kan. 

Het slechte onderhoud van het groen zorgt er wel voor dat 
mensen bezorgd zijn over hoe het nieuwe er mooi uit blijft 
zien. Daarom willen de bewoners een eigen tuin en/of een 
ruim balkon in plaats van een gezamenlijke tuin. 

Er zijn weinig plekken waar kinderen kunnen spelen. Ze 
zoeken nu hun eigen plekken, bijvoorbeeld door tegen een 
muur te voetballen. Dit zorgt voor overlast. Dit project de 
Kop van Oost biedt de kans om een buurt te maken waar 
ook kinderen een eigen plek hebben. 

“Dit zou fantastisch zijn!”

“Wie onderhoudt dit?”

“Huidige woningen vangen teveel zon!”
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ruimte voor mobiliteit

De Kop van Oost is makkelijk bereikbaar. Vanuit de buurt 
kom je makkelijk in het centrum en op de snelweg. Veel 
bewoners hebben geen auto. Zij willen graag dat je 
makkelijk met de fiets en het openbaar vervoer overal kan 
komen. 

Vreemden in de wijk
Doordat de buurt dichtbij het centrum en de snelweg 
ligt is het makkelijk voor auto’s. Dit heeft nadelen. Het 
gratis parkeren en de goede ligging zorgen ervoor dat in 
de Caspar Fagelstraat en Anthonie Heinsiusstraat veel 
geparkeerd wordt door buitenstaanders. Het gaat vooral 
om bezoekers van de McDonalds en voetbalfans die 
tijdens wedstrijddagen in Dieze-Oost hun auto neerzetten. 
Bewoners ervaren overlast van het vele verkeer wat 
hierdoor de wijk in komt. Met de fiets en de bus kun je 
vanuit Dieze-Oost prima reizen. Kleine puntjes van kritiek 
zijn: het aantal keer dat de bus rijdt, hangjongeren in het 
bushokje en hoe de gezamenlijke fietsenberging van de 
Anthonie Heinsiusstraat eruitziet. 

Collectieve 
fietsenstalling 
prima, maar 
dan moeten ze 
wel bewaakt 
zijn.

“
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Negen opmerkingen over mobiliteit

1  Voetbalsupporters van PEC Zwolle parkeren hier

2 Zorgt voor geluidoverlast en veel fijnstof

3 Vogels poepen op de geparkeerde auto’s

4 Gezamenlijke fietsenstalling is een rotzooitje

5 Fietsparkeren in eigen berging is prima

6 Bus wordt weinig gebruikt, hokje is een hangplek

7 Overlast van vele verkeer dat door de straat rijdt

8 Met de fiets ben je zo in de binnenstad

9 McDonalds bezoekers parkeren in de buurt
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De binnenstad om de hoek
Vanuit Dieze-Oost kun je makkelijk op je fiets naar de 
binnenstad. Een bewoner van de Caspar Fagelstraat zegt 
zelfs alles met de fiets te doen. Hij vindt het belangrijk dat 
hij zijn fiets veilig binnen in zijn eigen berging kan zetten. 
Ook de bushalte wordt veel gebruikt en heeft een directe 
verbinding met de binnenstad en het station.

De toekomst
Als we hier iets nieuws gaan maken, moeten we er goed 
opletten dat we genoeg ruimte geven aan auto’s maar 
ook aan het verbeteren van het openbaar vervoer en 
fiets- en wandelroutes. Bewoners vragen zich af of een 
gezamenlijke fietsenberging gaat werken. Ze zijn bang dat 
er gestolen wordt. Verder moet de berging makkelijk te 
bereiken zijn met de fiets; dus niet met de fiets een trap 
op moeten. 

Omwonenden vinden dat er te veel verkeer is. Zij willen 
daarom een goede oplossing voor het parkeren als er 
meer woningen komen. Ze vinden het een goed idee om 
een parkeergarage te maken die direct aansluit op de 
Meppelerstraatweg. Hierdoor komen er minder auto’s 
in de Caspar Fagelstraat. Wat betreft deelauto’s zijn 
bewoners geïnteresseerd maar dan moeten deze wel 
betaalbaar zijn.

“Veilig naar huis kunnen komen!”

“Op begane grond toegankelijk maken!”

“Heb geen auto, los liever fietsparkeren op”
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ruimte voor wonen

Leuk die mooie 
plaatjes maar 
wat moet 
dat allemaal 
kosten?
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Negen opmerkingen over wonen

1  Ik zou hier voor geen goud willen wonen

2 Groene daken met zonnepanelen

3 Ik heb geen zin om twee keer te verhuizen

4 Vanaf mijn balkon kijk ik over heel Zwolle

5  Achterstallig onderhoud zorgt voor overlast

6 Het is hier zomers te heet, alle planten gaan dood

7 Ik blijf hou graag een woning met eigen tuin

8 Ik woon mooi afgezonderd en vindt het prima

9 Liever geen hoogbouw, dat verpest het straatbeeld

De Kop van Oost is vooral een woonbuurt. Voor hun 
werk moeten bewoners de buurt uit. Er zijn weinig 
ontmoetingsplekken. Dit blijkt uit het feit dat sommige 
bewoners, die al twintig jaar in dezelfde woning wonen, 
elkaar tijdens de inloopbijeenkomst voor het eerst leren 
kennen. De winkels zijn aan de rand van de buurt aan 
de Hogenkampsweg. Verder zijn de dichtstbijzijnde 
voorzieningen de verschillende fastfoodketens, 
het tankstation en de grote detailhandel op het 
bedrijventerrein aan de andere kant van de Ceintuurbaan. 
Deze zijn er niet alleen voor Dieze-Oost maar vooral voor 
de hele stad.

Luxe voelt ver weg
De grootste ergernis bij bewoners is het onderhoud van 
de huidige woningen. De woningen zijn slecht geïsoleerd, 
zijn soms vochtig en hebben hier en daar scheuren in het 
balkon. In de zomer zijn de woningen erg heet en in de 
winter te koud. Vooral bewoners van de portiekflat aan de 
Anthonie Heinsiusstraat vinden dit. Veel bewoners geven 
aan enthousiast te zijn over nieuwe ontwikkelingen. Een 
aantal bewoners wil graag een gerenoveerd huis, omdat 
de nieuwe woningen veel kleiner zijn dan hun huis en ze 
meer huur moeten gaan betalen.

“
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Privacy is belangrijk
Veel bewoners zijn, ondanks dat ze vinden dat hun huis 
beter onderhouden moet worden, tevreden in Dieze-Oost. 
Ze vinden het een mooie plek om te wonen. Ze vinden 
het fijn dat ze hun eigen plek hebben en dat willen ze 
in de toekomst ook. Sommige bewoners willen graag 
een woning met de voordeur aan de straat. De meesten 
vinden hun huidige appartement met balkon juist fijn en 
hebben geen moeite om op grotere hoogte te wonen. De 
bewoners van de bovenste verdiepingen van de Anthonie 
Heinsiusstraat hebben nu al een prachtig uitzicht over 
Zwolle en op de Peperbus.

De toekomst
De meeste bewoners willen verandering. Ze nemen 
een afwachtende houding aan omdat ze graag willen 
weten hoe het gaat worden. Bij het onderwerp groen 
werd al duidelijk dat de bewoners het lastig vinden om 
gemeenschappelijke dingen te delen. Daarnaast geven ze 
aan dat ze een buurtcafé of een gezamenlijke woonkamer 
missen. 

Over welke woningen er moeten komen is niet iedereen 
het eens.  Een deel van de bewoners van de portiekflat 
aan de Anthonie Heinsiusstraat willen in de toekomst 
graag een huis met een tuin, waar kinderen makkelijker op 
straat kunnen spelen. Het andere deel vindt het wonen in 
een portiekflat prima. Hetzelfde geldt voor de bewoners 
van de Caspar Fagelstraat. Ook over het bouwen van een 
woontoren is niet iedereen het eens. Vooral de eigenaren 
van de koopwoningen aan de Caspar Fagelstraat zijn 
huiverig. De bewoners van de Kop van Oost vinden een 
woontoren interessant. Ze vragen zich wel af of mensen 
dan niet te dicht op elkaar wonen en of er voldoende zon 
is.

“Graag een dieper balkon!”

“Geen behoefte aan gedeelde ruimtes”

“Een eigen tuin zou mooi zijn”
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Om de Kop van Oost opnieuw te ontwikkelen is het 
belangrijk dat we de mening van de (buurt)bewoners 
meenemen in de plannen om er een fijne buurt van 
te maken. Er zijn een aantal (buurt)bewoners, die 
verwachten dat het niet tot een mooi stukje Zwolle 
gaat komen. Wat we hebben laten zien, lijkt te mooi om 
waar te zijn. De plannen voor meer gemeenschappelijke 
voorzieningen vindt niet iedereen leuk. Dit komt 
misschien door hoe nu het gemeenschappelijk groen 
eruitziet. Daarnaast willen de bewoners graag samen een 
woonkamer en/of buurtcafé, meer ruimte om te spelen en 
goede (veilige) fietsenstallingen.

Om verder te gaan is het nodig om verschillende 
invullingen te bedenken voor deze plek. Belangrijk is dat 
we bedenken hoe de gezamenlijke dingen iets toevoegen 
aan de buurt in plaats van dat het een rommeltje wordt.

Voor de volgende keer maken we één plan waarin we alles 
terug laten komen; niet alleen wat we gehoord hebben 
van de (buurt)bewoners, maar ook van de gemeente. Dan 
kunnen (buurt)bewoners reageren op wat we hebben 
bedacht en daarmee het plan beter maken. 

conclusie
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Gedeelde ruimtes moeten de buurt mooier maken

Eigen tuinen of een ruimer balkon

Meer plekken om te spelen

Behoud waardevol groen

Voorkomen overlast van McDonalds

Plek om de fiets te parkeren zonder gedoe; dus geen trap op.

Minder autoverkeer van niet-bewoners

Zorgen dat de buurt niet te heet wordt in de zomer

Voorkomen dat er afval gedumpt wordt

Bewoners moeten zich veilig voelen

Sociale huurwoningen zijn van goede kwaliteit

Zorgen dat duidelijk is wat van iedereen is en wat van een bewoner

De nieuwbouw moet passen bij de koopwoningen aan de Caspar Fagelstraat 

De aandachtspunten die we meenemen zijn:
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contact:
bd@dezwartehond.nl
+31 (0)10 240 90 30

Groningen
Hoge der A 11
NL-9712 AC Groningen
+31 (0)50 313 40 05
info@dezwartehond.nl

Rotterdam
Aert van Nesstraat 45
NL-3012 CA Rotterdam
+31 (0)10 240 90 30
info@dezwartehond.nl

Cologne
Unter Taschenmacher 2
DE-50667 Cologne
+49 (0)221 168 04 40
fax +49 (0)221 168 044 11 
info@dezwartehond.de

www.dezwartehond.nl

follow us:
/dezwartehond


