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Woonzorgcentrum De Meente wordt de komende jaren 
toekomstbestendig gemaakt. Ruim een jaar geleden hebben 
verschillende betrokken partijen hierover concrete afspraken  
gemaakt. De verbouwing van het woonzorgcentrum is een 
samenwerking van stichtinsbestuur De Meente, Woonzorgconcern 
IJsselheem, woongroep Akkerwinde, zorginstelling PGVZ en 
woningcorporatie Wetland Wonen. De voorbereidingen van de  
nieuw- en verbouwplannen zijn in volle gang. Via deze nieuwsbrief 
houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. 
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Kort overzicht 
plannen De Meente

41 woningen in de Zuidwal/Akkerties.
Wordt gedeeltelijk als tijdelijke algemene huiskamer Akkerwinde.
Het kopgedeelte van de Hoge en Lage Vlakte.
Sociale huurwoningen op de vrijgekomen locatie.
18 woningen Hoge en Lage Vlakte.
Het verbouwen van het verpleeggebouw en het welzijnsplein.
Sociale huurwoningen op de vrijgekomen locatie.
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De herontwikkeling van De Meente bestaat 
uit verschillende fases:

Aan de Zuidwal/Akkerties zijn 41 
woningen gesloopt. Daarnaast is een 
tijdelijke uitbreiding aangebracht van de 
huiskamer voor de verpleegafdeling aan 

de zijde van de Willem Alexanderstraat. 
De komende periode wordt bekeken 
hoe het verpleeggebouw er definitief 
uit gaat zien. 

Sloopfase 1: oktober 2018 - april 2019

Begin 2020 wordt een deel van de 
Hoge en Lage Vlakte gesloopt. 
Woongroep de Akkerwinde heeft in dit 
gedeelte een algemene huiskamer. Na 
overleg met de woongroep hebben 
we tijdelijke huisvesting gevonden 
in het achterste deel van de kerkzaal. 
Op die manier behouden we een 
korte verbinding tussen de kamers 

van de bewoners van Akkerwinde en 
de tijdelijke huiskamer. Het grootste 
gedeelte van de huidige kerkzaal blijft 
behouden voor activiteiten. Daarnaast 
moeten er een aantal andere functies 
verplaatst worden waar onder de 
omroep CBO (lokale radio). De lokale 
radio is inmiddels definitief verhuisd naar 
het welzijnsplein in De Meente.

Verbouw kerkzaal: oktober 2019 - begin 2020

’De samenwerking tussen 
alle belanghebbenden was al 

meteen zeer constructief’

Henk Wittingen
Wetland Wonen

V.l.n.r. leden van de werkgroep: Ben van der Steeg, Leo ter Beke, Johan van Leijen, Simon de Jong, 
Bert Bron, Gerrit van der Steege, Henk Wittingen en Marco van Lente.

Henk Wittingen, Wetland Wonen Groep
“Wat willen wij met ons vastgoed, en waarom? Hoe 
maken we het toekomstbestendig en duurzaam? 
Het zijn dit soort vragen waar ik me mee bezighoud 
als ontwikkelingsmanager bij Wetland Wonen. Die 
vragen hebben wij ook beantwoord voor De Meente. 
Zo ontstond een visie voor herontwikkeling van dit 
woonzorgcentrum. Hoe we die weinig tastbare visie 
omzetten in concrete uitvoering, is een proces dat ik 
aanstuur.

Dat proces verloopt tot nu toe goed. Veel partijen 
zijn bij dit project betrokken – woonorganisaties, 
zorginstellingen, de gemeente én natuurlijk de 
bewoners zelf – en dan hoef je er niet raar van 
op te kijken als het lang duurt voordat iedereen 
op één lijn zit. Maar de samenwerking tussen alle 
belanghebbenden was al meteen zeer constructief. 
Dat heeft ook te maken met de cultuur in 
Genemuiden; daar wonen mensen die het grotere 
plaatje zien en de schouders eronder zetten. 

Wij bereiden ons nu voor op de eerste fase van 
de nieuwbouw: ca. 25 sociale woningen op het 
westelijke deel van De Meente. Hierbij hoort de 
selectie van de architect, die daarvoor een ontwerp 
gaat maken. Een spannende fase, want hoe zal dat 
ontwerp eruitzien? Wat gaan de stakeholders ervan 
vinden? Ik hoop dat ook die plannen straks snel 
breed gedragen worden.”

Bert Penninkhof, IJsselheem
“Als manager Wonen, Zorg en Welzijn bij IJsselheem 
ben ik verantwoordelijk voor de zorghuisvesting op 
diverse locaties in de gemeenten Zwolle, Kampen en 
Zwartewaterland. Een van die locaties is De Meente. 
Samen met de rest van de stuurgroep zet ik mij in 
om de plannen die wij voor dit centrum bedacht 
hebben tot uitvoering te brengen.  

Met die plannen willen we de huisvesting beter laten 
voldoen aan de hedendaagse normen. Dat betekent 
onder andere realisatie van grotere appartementen, 
grotere gemeenschappelijke ruimten en in de 
toekomst voor iedereen eigen sanitair. Het is comfort 
dat ik onze cliënten van harte gun. Vooral in de 

psychogeriatrische zorg hebben mensen voldoende 
ruimte nodig om niet overprikkeld te raken. De 
huidige huiskamers op de Psychogeriatrische  
afdelingen voldoen hier niet aan. Als betrokken 
partijen stellen wij gaandeweg vast wat van al die 
plannen daadwerkelijk haalbaar is. Daarbij zoeken 
we samen naar de beste aanpak: wat is praktisch 
en financieel mogelijk? Een eerste uitdaging 
was bijvoorbeeld het vinden van vervanging 
van ruimten voor de dagbestedingsgroep, zodat 
binnenkort de sloop kan worden afgerond en de 
eerste nieuwbouwfase kan beginnen. Het is aan de 
stuurgroep om bij deze ontwikkelingen steeds goed 
te communiceren naar alle betrokkenen.

Marco van Lente, Stichting De Meente
“Volgend jaar bestaat De Meente vijftig jaar. Wat 
wij willen, is dat dit woonzorgcentrum dankzij deze 
herontwikkeling weer net zo lang vooruit kan. Dat 
vraagt om een zorgvuldige aanpak. Elke beslissing 
die we binnen dit project nemen, heeft impact op 
mensen. Is het niet op bewoners zelf, dan wel op 
omwonenden of andere direct betrokkenen. 

Denk aan de keuze die wij hebben gemaakt 
voor niet aan elkaar verbonden, maar losstaande 
wooncomplexen. Of het creëren van een open 
plek in de nieuwbouw, waar allerlei voorzieningen 
juist bij elkaar komen om hun toegankelijkheid te 
verbeteren. Het maakt allemaal deel uit van een 
nieuwe visie op De Meente, die veel veranderingen 
met zich meebrengt. Uiteraard zijn we ons 
ervan bewust dat misschien niet iedereen die 
veranderingen nu even positief beoordeelt als wij. 

Het is daarom cruciaal om voortdurend verbinding 
te blijven zoeken met alle belanghebbenden. Vanuit 
mijn functie als bestuurslid van de stichting is dat 
onder meer waar ik mij voor inspan. Bijvoorbeeld 
door regelmatig overleg te plegen, feedback te 
vragen en informatie te verstrekken. Want we doen 
dit samen. Ik hoop dat iedereen zo uiteindelijk kan 
zeggen:  ‘Het was een ingewikkelde klus, maar het 
resultaat mag er zijn!’”

Met vriendelijke groet,

Stichtingbestuur de Meente,  
Woonzorgconcern IJsselheem, PGVZ/Akkerwinde  
en Wetland Wonen Groep.

Het is comfort dat ik onze 
cliënten van harte gun. 



In totaal komen ongeveer veertig nieuwe sociale 
huurwoningen terug op de locatie die wordt 
begrensd door de Willem Alexanderstraat, de Jan 
van Arkelstraat en de Dorus Rijkersstraat. De eerste 
fase van de nieuwbouw start in 2021. Fase 2 start 
3 á 4 jaar later. De voorbereiding van fase 1 is in 
volle gang. We hebben de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden voor de nieuwbouwwoningen 
besproken met de gemeente Zwartewaterland. 
Voor een definitieve vaststelling van de plannen is 
een visie op de architectuur nodig. Hiervoor zijn een 
aantal architecten uitgenodigd. De visies worden 
eind 2019 gepresenteerd. Het winnende ontwerp 
bespreken we met de gemeente Zwartewaterland. 
Begin 2020 is er meer duidelijkheid over het verloop 
van dit proces.

Nieuwbouw fase 1: 
begin 2021

Om de eerste fase van de nieuwbouw 
mogelijk te maken, wordt een deel 
van de Hoge en Lage Vlakte gesloopt. 
Op dit moment is er een nog een 
“restant” zichtbaar. Na de sloop wordt 
de kopgevel afgewerkt met een 
gevelbekleding.

Sloopfase 2a: 
voorjaar 2020 De woningen van de Hoge en Lage Vlakte zijn toe aan 

vervanging. Om ruimte te maken voor de bouw van de 
nieuwe huurwoningen worden de bouwdelen Hoge en 
Lage Vlakte en de kerkzaal, gesloopt. Hiermee ontstaat veel 
meer buitenruimte voor ontmoetingen en voor een mooie 
grote binnentuin voor De Meente.

Wetland Wonen is in gesprek met woongroep Akkerwinde 
over hoe bewoners in de toekomst kunnen rekenen op een 
goede huisvesting in De Meente.

Sloopfase 2b: 2023

Belangrijke onderdelen van de 
gesprekken zijn onder andere:
•   Hoe kunnen we de bewoners 

van de verpleegafdelingen meer 
woon- en leefruimte en een 
eigen badkamer geven?

•   Hoe kunnen we de hele begane 
grond van het verpleeggebouw, 
met alle welzijnsfuncties, in 
de toekomst goed en efficiënt 

gebruiken? 
•   Hoe creëren we een welzijnsplein 

waar ook inwoners van 
Genemuiden, die niet in De 
Meente wonen, graag komen?

•   Hoe kunnen we de bewoners 
van de verpleegafdelingen en de 
welzijnsruimten op de begane 
grond meer buitenruimte geven?

•   Waar kunnen activiteiten zoals 

kerkdiensten en bijeenkomsten 
plaatsvinden die nu nog in de 
kerkzaal worden georganiseerd?

•   Hoe kunnen we het 
verpleeggebouw op een 
verantwoorde manier 
verduurzamen en energiezuinig 
maken en hiermee aansluiten op 
de eisen voor nieuwbouw?

 

Bovengenoemde thema’s zijn 
erg belangrijk voor het vergroten 
van de woon- en leefkwaliteit 
van bewoners. We werken op 
dit moment samen toe naar 
uitgangspunten voor de ombouw 
van het verpleeggebouw. 
Zodra hier meer over bekend is, 
informeren wij u hier uitgebreid 
over. 

Verbouwing verpleeggebouw 
De Meente en het welzijnsplein: 
start medio 2022

Nieuwbouw fase 2: 
2024
Aan het einde van de herontwikkeling van De Meente, realiseren we de tweede 
fase nieuwbouw van de sociale huurwoningen. Hiermee ronden we  in 2024 / 
2025 de herontwikkeling af van woon-, diensten- en zorgcentrum De Meente. 

DE MEENTE, 
SAMEN STERK!

Met alle belanghouders, in het bijzonder Stichting De Meente en IJsselheem, bekijken we hoe 
het verpleeggebouw van De Meente weer volledig kan aansluiten bij de eisen van deze tijd en de 
behoeften van gebruikers, bewoners en medewerkers. Deze gesprekken zijn in volle gang.


