Zwolle, maart 2019
Betreft: Informatie Bevrijdingsfestival Overijssel
Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden,
Op dit moment zijn wij druk bezig met de organisatie van Bevrijdingsfestival Overijssel. Wij hopen er dit jaar
weer een prachtig festival van te maken samen met alle omwonenden. Uw woning bevindt zich op 5 mei aan
de rand van een druk bezocht festivalterrein en daarom besteden we hier extra aandacht aan. In deze brief
vindt u alle informatie die u nodig heeft omtrent Bevrijdingsfestival Overijssel 2019.
Digitaal
Tijdens eerdere edities hebben wij aangegeven over te willen gaan op digitale informatievoorziening. Dit
betekent dat we aankomende editie de informatie niet via briefpapier wordt verstuurd, maar op onze website
zal staan; www.bevrijdingsfestivaloverijssel.nl/bewoners. Ook kunt u hier uw gegevens achterlaten mocht u
het fijn vinden om de brief elk jaar via e-mail te ontvangen.
Bewonersbijeenkomst
Om u volledig over Bevrijdingsfestival Overijssel in te lichten hebben wij een bijeenkomst gepland op zondag
14 april om 14:00 uur. U bent van harte welkom in Thomas a Kempis College. Wij staan voor u klaar om uw
vragen te beantwoorden en suggesties door te geven over bewonerszaken. U kunt zich aanmelden voor de
bijeenkomst door een mail te sturen naar bewoners@bevrijdingsfestivaloverijssel.nl.
Locatie: Thomas a Kempis College
Adres: Schuurmanstraat 1, 2011 KC Zwolle
Tijd en datum: zondag 14 april om 14:00 uur
HeadQuarters (HQ)
Dit jaar kunt u vanaf 1 mei tot en met 7 mei bij de HQ terecht voor vragen, opmerkingen, klachten of gewoon
een bakje koffie. Ook is dit de plek waar u de bewonerspassen kan ophalen tot en met 4 mei. Net als vorig jaar
bevindt HQ zich op het voetbalveldje in het Park de Wezenlanden. Let op: i.v.m. de afsluiting van het park is
HQ alleen bereikbaar vanaf de Wethouder Alferinkweg.
Bewonerspas
Een aantal wijken rondom Park de Wezenlanden ontvangen ieder jaar bewonerspassen. Het is dus mogelijk
dat u bij deze brief tevens twee bewonerspassen aantreft. Mocht u geen bewonerspassen aantreffen, dan is
deze informatie niet voor u van toepassing.
Zoals de voorgaande jaren kunt u hiermee uw (afgesloten) wijk in om zo bij uw huis te komen. U kunt te allen
tijde meer bewonerspassen bij HQ in de witte tent op het voetbalveldje krijgen. Een bewonerspas geeft geen
recht om via een achteringang het festival op te komen.
Om de volgende straten/omgeving in te komen heeft u een bewonerspas nodig:
Wiecherlinkstraat | Buserstraat | Schuurmanstraat | Groot Wezenland | Almelose Kanaal | Ten Oeverstraat |
Grasdorpstraat | Klaasboerstraat | Eigenhaardstraat
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Alle overige straten zijn zonder bewonerspassen toegankelijk.
Parkpaviljoen
Het Parkpaviljoen is tijdens de op- en afbouw van het festival alleen bereikbaar via de dijk. I.v.m. de opbouw
van het festival zijn vanaf 26 april (grote) delen van het park afgesloten. Het Parkpaviljoen is ten alle tijden
bereikbaar (muv 5 mei) via de dijk langs het Almelose kanaal.
Jumbo Assendorp
De Jumbo in Assendorp is op 5 mei alleen bereikbaar vanaf de Assendorperstraat. De ingang vanaf de
Assendorperdijk is afgesloten. Graag uw begrip hiervoor.
Verkeersmaatregelen
Vlak voor en tijdens het evenement worden diverse straten en omgevingen afgesloten. Kijk op de website
voor de exacte informatie. Hieronder noemen we slechts de maatregelen met de grootste impact:
- Net als vorig jaar, wordt i.v.m. de veiligheid de maximum snelheid op de Wethouder Alferinkweg
(tijdens de op- en afbouw) terug gebracht van 50km/u naar 30km/u
- 4 mei vanaf 8 uur tot en met 6 mei 18.00 uur is de Wethouder Alferinkweg afgesloten voor al het
verkeer
- 5 mei 7.00 uur tot en met 6 mei 8.00 uur zijn de Luttenbergstraat & Schuurmanstraat afgesloten voor
al het verkeer.
Meer informatie over alle wegafsluitingen is te vinden via onze website!
Enquête
Voor u als omwonende van het park hebben wij een kleine enquête gemaakt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat
de communicatie over de afsluiting van Park de Wezenlanden nog beter wordt. Wij zouden het erg waarderen
als
u
de
enquête
voor
ons
invult.
Deze
kunt
u
vinden
op
onze
website
www.bevrijdingsfestivaloverijssel.nl/bewoners.
Tijdens de opbouw wordt veel gereden met zwaar materiaal (vrachtwagens, heftrucks en hoogwerkers). Dit
gaat niet samen met elk ander gebruik van het park. Wij als festival dragen de verantwoordelijkheid voor een
ieder die zich in het park bevindt. Vermijd, ook voor uw eigen veiligheid, het park tijdens de op- en afbouw.
Het park wordt in verschillende fases afgesloten voor alle parkgebruikers.
De Dierenweide en de weide met het speeltoestel (naast de dierenweide) blijven tot en met 4 mei bereikbaar.
Ook is de route over de dijk tot en met 4 mei bereikbaar.
Voor de gedetailleerde informatie over de afsluiting in de diverse fases verwijzen we u naar de site.

Wij hopen u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u niet kunnen, maar heeft u wel
een vraag of een suggestie? Dan kunt u gerust mailen naar onderstaand e-mailadres. Ook willen we u
nogmaals wijzen op onze website waar alle gedetailleerde informatie op te vinden is.
Graag tot ziens op zondag 14 april.
Met vriendelijke groet,
Serviceteam Bewonerszaken
Lisa Buitenhuis & Marion Vos
bewoners@bevrijdingsfestivaloverijssel.nl
038 – 4532660
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Bijlage – Schuurmanstraat e.o.
Op verzoek van diverse bewoners van de Schuurmanstraat e.o. wordt al jaren een deel van de
Schuurmanstraat e.o. afgesloten middels hekwerk. Het hele gebied tussen de Hanekampbrug, de
Schuurmanstraat en de Schoenkuipersbrug wordt in de hekken gezet. Om dit gebied binnen te komen heeft u
een bewonerspas nodig.
Bereikbaarheid Schuurmanstraat, Buserstraat, Wiecherlinckstraat en Groot Wezenland (tegen
Schoenkuipersbrug aan):
Dit gebied is alleen toegankelijk (met auto, fiets of lopend) via de Buserstraat en de Schuurmanstraat-Groot
Wezenland. U kunt het gebied alleen betreden met een bewonerspas. Wij adviseren u zoveel mogelijk gebruik
te maken van de route via de Hanekampbrug en Buserstraat. Maar ook de route vanaf de Burgemeester van
Rooijensingel, Groot Wezenland en dan de Wiecherlinkstraat op is toegankelijk. Hieronder vindt u een
plattegrondje met daarop uw woonwijk, de geplaatste afzettingen (rode lijn) en de 2 ingangen (2 pijltjes).

Bereikbaarheid Groot Wezenland (plek oude Ziekenhuis):
Dit gebied is bereikbaar vanaf de Burgemeester van Rooijensingel kunt u het Groot Wezenland oprijden. Ook
is deze parkeerplaats gewoon te gebruiken.
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Bereikbaarheid Groot Wezenland/Almelose kanaal (nabij Schoenkuipersbrug):
Wij vragen uw bijzondere aandacht voor het stuk Groot Wezenland en Almelose kanaal binnen het afgezette
deel. Beide straten zijn op 5 mei niet bereikbaar met auto. U kunt uw huis wel bereiken vanaf de Buserstraat;
hier zullen wij, in samenspraak met de gemeente het paaltje verwijderen naar het Almelose kanaal, zodat u
hier in geval van nood wel kunt passeren.
Diverse Verkeersmaatregelen
Hieronder een opsomming van alle wegafsluitingen:
1 30km zone Wethouder Alferinkweg
Gehele op- en afbouwperiode
2 Afsluiting Wethouder Alferinkweg
4 mei 08.00 uur tot 6 mei 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer (incl. bussen). Ten Oeverstraat is
wel toegankelijk voor bewoners via Hanekampbrug -Wethouder Alferinkweg – Ten oeverstraat
(Hardesteinstraat). Ook vanaf de Grasdorpstraat moet een C1 bord komen, de Wethouder
Alferinkweg op.
3 Afsluiting Schuurmanstraat & Groot Wezenland (Vanaf de Burgemeester van Rooijensingel tot
Luttenbergstraat)
5 mei 08.00 uur tot 6 mei 1.00 uur Afgesloten voor al het verkeer (incl. bussen)
4 Afsluiting gehele Luttenbergstraat (Hanekamp tot Assendorperstraat)
5 mei 08.00 uur tot 6 mei 8.00 uur Afgesloten voor al het verkeer
Gebied is wel toegankelijk voor bewoners via Hanekampbrug en Buserstraat op vertoon van
bewonerspas
5 Afsluiting Ten Oeverstraat & Grasdorpstraat (Van Assendorperdijk tot aan de Hardesteinstraat)
5 mei 08.00 tot 6 mei 1.00 uur Afgesloten voor al het verkeer
(ivm calamiteitenroute & aanvoer artiesten)
Het gebied is wel toegankelijk voor bewoners, via Wethouder Alferinkweg op vertoon van
bewonerspas
6 Wegafzettingen zijstraten Assendorperdijk (Eigenhaardstraat & Klaasboerstraat)
5 mei van 08.00 uur tot 6 mei 8.00 uur Afgesloten voor al het verkeer
7 Afsluiting Almelose kanaal (incl) parkeerplaats Kinderboerderij) (vanaf Leo Marjorlaan)
5 mei van 08.00 uur tot 6 mei 01.00 uur Afgesloten voor al het verkeer (C1)
(incl. parkeerplaats dierenweide) Het gebied is wel toegankelijk voor bewoners, via de Leo Majorlaan
op vertoon van een bewonerspas
8 Wegafzetting Assendorperdijk vanaf Jumbo parkeerplaats
5 mei van 11.00 uur tot 5 mei 20.00 uur Afgesloten voor al het verkeer (C1)
Het publiek kan dus niet vanaf de parkeerplaats Jumbo de Assendorperdijk op.
9 Afzetten parkeervakken Schuumanstraat
29 april tot en met 1 mei kunt u een deel van de parkeervakken aan de schuurmanstraat niet
gebruiken i.v.m. opbouw festival. Vanaf 4 mei 18.00 tot 6 mei 17.00 uur kunt u niet parkeren op de
gehele Schuurmanstraat.
Wat is er anders dit jaar:
Hieronder een overzicht van alle maatregelen die anders zijn dan afgelopen jaren.
-

-

-

Dit jaar valt Koningsdag op een zaterdag en 5 mei op een zondag. Wij proberen in onze planning
zoveel mogelijk rekening te houden met het weekend tussen Koningsdag en 5 mei. Wel zullen er voor
Koningsdag al wat zaken geleverd worden, maar dat proberen we te doen zonder dat u er al te veel
last van hebt.
Het ParkPaviljoen is tijdens op- en afbouw altijd bereikbaar via de dijk (tegen het Almelose Kanaal
aan). Op 5 mei bevindt zich hier de Press & Guest area. Het ParkPaviljoen is dan gesloten voor
publiek.
De omleidingsroute voor voetgangers en fietsers ging voorheen helemaal om het park heen, maar
ook dit jaar is de dijk in het park in zijn geheel bereikbaar tot en met 4 mei en vanaf 6 mei.
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-

De parkeerplaats aan het Groot Wezenland (tegen over de ingang van het oude ziekenhuis) wordt
gereserveerd voor minder validen bezoekers. M.u.v. de vergunninghouderplekken.

Park verandert in een bouwterrein:
Tijdens de op- en afbouw van het festival verandert het park in een bouwterrein. Dit betekent dat het normaal
altijd toegankelijke park verandert in een terrein dat niet openbaar toegankelijk is. Tijdens de opbouw
proberen wij als organisatie ook zoveel mogelijk rekening te houden met andere parkgebruikers, daarom
zullen wij het park gefaseerd afsluiten. Het park wordt afgesloten in 5 fases:
-

Fase 1: Afsluiting Backstagegebied en deel hoofdveld, i.v.m de bouw van het podium en het
backstagegebied. Deze afsluiting is vanaf 26 april 7.00 uur tot en met 10 mei 20.00 uur.
Fase 2: Afsluiting gehele hoofdveld, Bloementuin, popeiland en Windesheim Danstheater. Deze
afsluiting is van 30 april 7.00 uur tot en met 8 mei 20.00 uur. Het paviljoen blijft bereikbaar via de dijk.
Fase 3: Afsluiting Wethouder Alferinkweg van 4 mei 8.00 uur tot en met 6 mei 18.00 uur.
Fase 4: Afsluiting van het gehele terrein 5 mei de gehele dag

Waar kan ik in het park nog wel gebruik van maken?
1. Het ParkPaviljoen blijft (m.u.v. 5 mei) toegankelijk (bereikbaar via de dijk).
2. De hoek van de Familieweide (met speeltoestellen, gebied naast de dierenweide) blijft tot en met 4
mei en vanaf 6 mei toegankelijk voor alle parkgebruikers. Wij zullen de opbouw van dit gebied
aanpassen, door de materialen zoveel mogelijk aan te voeren voor 10.00 uur ‘s ochtends en rond
etenstijd (17.00 - 18.00 uur).
3. Het skatepark is tot en met 3 mei en vanaf 7 mei toegankelijk.
4. De dierenweide blijft de gehele periode toegankelijk voor alle bezoekers.
Op de volgende pagina een kaartje van de diverse fases.

Pagina 5 van 6

Pagina 6 van 6

