Zwolle, maart 2022
Betreft: Informatie Bevrijdingsfestival Overijssel
Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden,
Op dit moment zijn wij druk bezig met de organisatie en voorbereidingen van de 30ste live editie van het
Bevrijdingsfestival Overijssel. Het is inmiddels al een paar jaar geleden sinds de laatste live editie, maar we
hopen er dit jaar weer een prachtig festival van te maken. Uw woning bevindt zich op 5 mei aan de rand van
een drukbezocht festivalterrein en daarom besteden we hier extra aandacht aan. In deze brief vindt u alle
informatie die u nodig heeft omtrent Bevrijdingsfestival Overijssel 2022.
Digitaal
In voorafgaande edities hebben wij de bewonersbrieven altijd via briefpapier afgeleverd. Echter willen wij over
gaan op digitale informatievoorziening. Dit betekent dat de informatie op onze website zal staan;
www.bevrijdingsfestivaloverijssel.nl/buurtbewoners Ook kunt u hier uw gegevens achterlaten mocht u het fijn
vinden om de brief elk jaar via de mail te ontvangen.
Bewonersbijeenkomst
Om u volledig over Bevrijdingsfestival Overijssel in te lichten hebben wij een bijeenkomst gepland op
donderdag 21 april om 19:00 uur. U bent van harte welkom in het schouwburg Odeon. Wij staan voor u klaar
om uw vragen te beantwoorden en suggesties door te geven over bewonerszaken. U kunt zicht aanmelden
voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar backoffice@bevrijdingsfestivaloverijssel.nl.
Locatie: schouwburg Odeon
Adres: Blijmarkt 25, 8011 ND Zwolle
Tijd en datum: 21 april 2022 om 19.00 uur
HQ/ Medewerkersbalie
Dit jaar kunt u vanaf 30 april tot en met 4 mei bij de HQ/medewerkersbalie terecht voor vragen, opmerkingen,
klachten of gewoon een bakje koffie. Ook is dit de plek waar u bewonerspassen kan ophalen tot en met 4 mei.
De HQ/medewerkersbalie bevindt zich op het voetbalveldje in Park de Wezenlanden.
Bewonerspassen
Een aantal wijken rondom park de Wezenlanden hebben in voorafgaande edities bewonerspassen ontvangen.
Hier gaan we komende editie weer mee werken. Met deze passen kunt u uw wijk in om zo bij uw huis te
kunnen komen. U kunt te allen tijde tot en met 4 mei extra bewonerspassen ophalen bij onze
medewerkersbalie. Per huishouden krijgt u van tevoren 2 bewonerspassen door de brievenbus.
Om de volgende straten/omgeving in te komen heeft u een bewonerspas nodig:
Wiecherlinkstraat | Buserstraat | Schuurmanstraat | Groot Wezenland | Almelose Kanaal | Ten Oeverstraat |
Grasdorpstraat

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 voorgaande edities wordt i.v.m. de veiligheid de maximumsnelheid op de Wethouder van
Alferinkweg (tijdens de op -en afbouw) teruggebracht van 50 km/u naar 30 km/u
- Vanaf woensdag 4 mei – tot vrijdag 6 mei 18:00 is de Wethouder van Alferinkweg volledig afgesloten
voor al het verkeer (auto’s, fietsen en ook openbaar vervoer).
- Vanaf 5 mei 08.00 tot en met 6 mei 1.00 uur zijn de Luttenbergstraat en Schuurmanstraat afgesloten
voor al het verkeer.
Om alles op het festival zo goed mogelijk te laten verlopen en het woongebied zo goed mogelijk te
beschermen vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

Website
Nogmaals willen wij u wijzen op onze website, waar u uw aan kunt melden om elk jaar de bewonersbrief per
mail te ontvangen en waar u ook de verdere informatie over de afzettingen rondom 5 mei terug kunt vinden.
Wij hopen u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u niet naar de
Bewonersbijeenkomst kunnen komen, maar heeft u wel een vraag of suggestie? Dan kunt u gerust mailen
naar het onderstaande e-mailadres. Ook willen we u nogmaals wijzen op onze website waar alle
gedetailleerde informatie op te vinden is.
Graag tot ziens op donderdag 21 april!
Met vriendelijke groet,
Team Bewonerszaken BFO
Backoffice@bevrijdingsfestivaloverijssel.nl
038-453 2660

