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 c Ondernemers moeten vertrekken uit pand aan Bloemendalstraat

Zorgpartijen moeten 
plaatsmaken voor hotel

Jasper van Loo
Zwolle

Fysiotherapeut en haptonoom An-
nemieke van Voorthuijsen wijst in 
het historische pand aan de Bloe-
mendalstraat 7 naar een bed mid-
den in haar kamer. ,,Iemand die bij-
voorbeeld een burn-out heeft, kan 
hier bij mij komen en dan kijk ik 
wat ik kan doen. In het pand zitten 
onder meer ook psychologen, psy-
chiaters, diëtisten en relatiethera-
peuten. De meeste partijen zitten 
hier al meer dan vijf jaar en we vul-
len elkaar aan.”

Elkaar opzoeken
Vooral ondernemers die actief zijn 
in de gezondheidszorg huren een 
ruimte in pand in de historische 
binnenstad van Zwolle. Er zijn ver-
deeld over drie verdiepingen in to-
taal 40 kamers en 26 huurders. ,,We 
werken zelfstandig, maar zoeken 
elkaar ook op. Daar ligt onze 
kracht”, zegt Van Voorthuijsen. 
,,Als het lichaamswerk van mij niet 
helpt, dan kijk ik of een psycholoog 
een rol kan spelen. Zo wordt ie-
mand echt goed geholpen.”

Die samenwerking dreigt te ver-
dwijnen, dit terwijl ook andere 
zorgpartijen in het pand van Thor-
becke Estate B.V. het belang van het 
bij elkaar zitten benadrukken. ,,We 
komen elkaar in de gang en kantine 
tegen en helpen elkaar”, zegt Mar-
got Weel van Prisma Psychologie. 
,,Soms komt iemand bij ons voor 
psychische hulp en kunnen wij niet 
meteen hulp bieden door lange 
wachtlijsten. Dan kijken we of er 

iemand anders in het pand kan hel-
pen.”

Verduurzamen
De zorgpartijen kregen onlangs te 
horen dat ze 1 november uit het 
pand moeten zijn. ,,Er komen ver-
moedelijk woningen en een hotel 
in”, zegt loopbaancoach en inte-
rim-manager Heidy Bolwijn, die 
ook een ruimte in het pand huurt. 
,,Maar waar moeten wij heen? De 
gemeente kiest steeds vaker voor 
nieuwe woningen in en naast be-
staande panden. Goede werkplek-
ken voor ons zijn daardoor schaars.”

Van Voorthuijsen vertelt dat de 
zorgondernemers heel graag bij el-
kaar willen blijven. ,,Een geschikt 

pand vinden in Zwolle is heel erg 
lastig. We hebben een rustige plek 
voor mensen met onder meer ang-

sten en paniekaanvallen nodig, op 
een plek waar mensen gemakkelijk 
kunnen komen. Onze huidige loca-
tie in de binnenstad en vlakbij het 

station, met vanuit het pand uit-
zicht over de Sassenpoort, is ide-
aal.”

Wakker liggen
Wrok richting de pandeigenaar is er 
niet, zegt Van Voorthuijsen. ,,Zij 
geven ons gelukkig wat tijd om te 
kijken naar een alternatief. De kans 
dat er een ander geschikt pand is 
om bij elkaar te blijven is niet groot. 
We hopen dat iemand die een ge-
schikte ruimte beschikbaar heeft, 
zich meldt.” Er zijn ook gesprekken 
met de gemeente Zwolle. ,,Vast-
goed bieden kan de gemeente he-
laas niet. Ik hoop dat er snel een op-
lossing komt, ik lig er wel wakker 
van.”

Tientallen zorgpartijen in 
Zwolle zitten in grote 
onzekerheid. De ondernemers 
zijn bij elkaar gevestigd en 
werken samen in een groot 
pand in de historische 
binnenstad van Zwolle, maar 
moeten later dit jaar 
vertrekken. De pandeigenaar 
wil er een hotel en 
appartementen in maken. ,,Ons 
vertrek is slecht voor de zorg in 
de stad.”

 g Annemieke van Voorthuijsen, 
Margot Weel en Margreet Vries 
(v.l.n.r.) op het dakterras van het 
pand waar ze weg moeten. 
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Een geschikt pand 
vinden in Zwolle is 
heel erg lastig

 – Annemieke van Voorthuijsen, 
Fysiotherapeut en haptonoom

Boutiquehotel 
en woningen

Paul Bredewout en Derk van 
Dijk van Thorbecke Estate 
B.V. melden in een schrifte-
lijke reactie dat het vertrek 
van de huurders te maken 
heeft met verduurzaming. 
‘Het pand beschikt over een 
energielabel E en heeft een 
duurzaamheidsopgave, om 
aan de wettelijke eis per 1 ja-
nuari van minimaal energiela-
bel C te voldoen. In het ener-
gieakkoord is zelfs het doel 
gesteld dat in 2030 kantoor-
panden minimaal over label A 
moeten beschikken.’
Bij de zoektocht naar ver-
duurzaming, is ook ander ge-
bruik van het pand bekeken. 
‘Deze variant heeft uiteindelijk 
de voorkeur gekregen. Wij 
zijn voornemens het gebruik 
van het pand na verbouwing 
te veranderen naar wonen 
met aanvullend een Boutique-
hotel. Twee mooie aanwin-
sten voor de stad. We willen 
verdere inhoud van de plan-
nen eerst naar omwonenden 
communiceren, voor we er in 
brede zin over berichten.’
De gemeente moet nog ak-
koord gaan met de plannen. 
Bredewout en Van Dijk zeg-
gen te snappen hoe ingrij-
pend hun plannen zijn voor 
huidige huurders en zeggen 
bewoners ‘in een vroeg sta-
dium te hebben geïnfor-
meerd’. ‘Huurders hebben 
hun bedrijf in ons pand ge-
vestigd en moeten voldoende 
in de gelegenheid worden ge-
steld om een nieuwe plek te 
vinden. Hier is een jaar de tijd 
voor genomen.’
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