Zwolle, maart 2022
Betreft: Informatievoorziening buurtbewoners Bevrijdingsfestival Overijssel
Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden,
De organisatie van Bevrijdingsfestival Overijssel is druk bezig met de voorbereidingen van de 30ste live editie
van het festival graag willen wij hierover informeren middels deze brief
Bewonersbijeenkomst
Om u volledig over Bevrijdingsfestival Overijssel in te lichten hebben wij een bijeenkomst gepland op
donderdag 21 april. 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 zich 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 om 19.00
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
We werken in 2022, net zoals voorafgaande edities, met bewonerspassen. Om uw huis tijdens het festival
zonder problemen te kunnen bereiken krijgt u van ons een bewonerspas. Het is daarom belangrijk dat u deze
pas te allen tijde bij u draagt als u uw huis verlaat. Elke woning ontvangt 2 bewonerspassen. Let op: U, uw
gezinsleden en mogelijk bezoek (zoals thuiszorg) hebben een bewonerspas nodig om op 5 mei van en
naar uw huis te komen (ook met de auto). U kunt tot en met 4 mei te allen tijde meer bewonerspassen
ophalen bij de HQ/Medewerkersbalie.
Bereikbaarheid Schuurmanstraat, Buserstraat, Wiecherlinkstraat en Groot Wezenland (deel tussen
Kerkbrugje en Schoenkuipersbrug aan)
Dit hele gebied wordt, net als andere jaren, compleet afgezet vanaf de Schoenkuipersbrug naar de
Hanekampbrug. Dit gebied is alleen toegankelijk via de Hanekampbrug -Buserstraat en/of via de
Schuurmanstraat. U kunt dit gebied enkel betreden met een bewonerspas. Wij adviseren u zoveel mogelijk
gebruik te maken van de route via de Hanekampbrug en de Buserstraat.
Bereikbaarheid Groot Wezenland (deel tussen rechtbank en de Burgermeester van Rooijensingel),
Thoden van Velzenstraat, Graedstraat, Goltspad, Tobiasstraat en Grijpswaldstraat)
Omdat er op 5 mei veel bezoekers op de Luttenbergstraat en Schuurmanstraat lopen. Is het gehele gebied
tussen de Burgemeester van Rooijensingel/Assendorperstraat en Hanekampbrug afgesloten voor verkeer.
Bezoekers voor het festival worden voornamelijk via de Luttenbergstraat verwezen naar het festivalterrein.
Voor u als bewoner geldt dat u lopend en met de fiets op 5 mei ‘gewoon’ bij uw woning kunt komen. Met de
auto is het gebied op vertoon van een bewonerspas, alleen toegankelijk via de Burgemeester van
Rooijensingel / Groot Wezenland, en vanuit de richting van de Hanekamp, vervolgens de Buserstraat,
Wiecherlinkstraat, en schuurmanstraat.
Het Goltspad (tussen woonhuizen en de rechtbank) en de Thoden van Velzenstraat worden aan beide kanten
afgesloten met hekwerk. Graag het verzoek om het hekwerk ook steeds weer goed dicht te zetten.
Let op: de Luttenbergstraat (tussen Assendorperstraat en Buserstraat) en Schuurmanstraat (tussen
Wiecherlinkstraat en Luttenbergstraat) zijn autovrij, het is niet mogelijk met de auto in deze gebieden te
rijden.

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 parkgebruiker, daarom zullen
wij het park gefaseerd afsluiten. Het park wordt afgesloten in de volgende fases:
-

-

TOELICHTING:
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6

Fase 1: In deze fase bouwen we tenten op het basketbalveld, voetbalveld en bouwen we het
magazijn. Deze fase duurt van vrijdag 22 april t/m dinsdag 10 mei.
Fase 2: In deze fase wordt het backstage gebied afgesloten en een deel van het hoofdveld. Deze fase
duurt van donderdag 28 april tot maandag 9 mei.
Fase 3: Dit is de afsluiting van het eiland. Het ‘schiereiland’ blijft wel toegankelijk. Deze periode duurt
van vrijdag 29 april tot maandag 9 mei.
Fase 4: Het gehele hoofdveld, danstheater en de bloementuin worden afgesloten. Het skatepark,
parkpaviljoen en het pad van de dijk blijven nog wel toegankelijk. Deze periode duurt van zaterdag 30
april tot maandag 9 mei.
Fase 5: In deze periode wordt de Wethouder Alferinkwerg en het laatste deel van het eiland
(schiereiland) afgesloten. De Wethouder van Alferinkweg is in deze fase afgesloten voor al het
verkeer (auto’s, fietsen en ook openbaar vervoer). Deze periode duurt van woensdag 4 mei tot vrijdag
6 mei 18:00.
Fase 6: In deze fase worden de dijk en theaterweide afgesloten. Dat maakt dat het gehele
evenemententerrein is afgesloten. Deze fase duurt van woensdag 4 mei va. 18:00 vrijdag 6 mei 12:00.
Fase 0: Afsluiting fietspad t.v. opbouw pontonbrug. Tijdens de opbouw van de pontonbrug zal het
fietspad langs de Wethouder Alferinkweg op een aantal momenten afgesloten worden.

| Vrijdag 22 april t/m dinsdag 10 mei
| Donderdag 28 april t/m maandag 9 mei
| Vrijdag 29 april t/m maandag 9 mei
| Zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei
| Woensdag 4 mei t/m vrijdag 6 mei 18.00 uur
| Woensdag 4 mei 18.00 uur t/m vrijdag 6 mei 12.00 uur

Omleidingsroute
Ten tijde van de afsluitingen wordt er een omleidingsroute ingesteld voor fietsers en voetgangers. Via deze
omleidingsroute is het parkpaviljoen (m.u.v. fase 6) altijd bereikbaar via de dijk.
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) blijft tot en met 4 mei en vanaf 6 mei toegankelijk
voor alle parkgebruikers. We 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 blijft tot woensdag 4 mei 18.00 uur toegankelijk voor bezoekers.
4. De dierenweide blijft de gehele periode toegankelijk voor bezoekers.
Contact
Heeft u voor vrijdag 21 april vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons kantoor doormiddel van het
volgende telefoonnummer: 038-453 26 60. Ook tijdens 5 mei is dit het telefoonnummer waar u vragen of
opmerkingen kunt stellen. Twijfel niet om ons te bellen, wij hebben onder andere een aantal beveiligers en
logistieke teams rondlopen die u wellicht van uw klacht of probleem af kunnen helpen.
Indien er noodgevallen of andere calamiteiten zijn kunt u natuurlijk ook naar de hulpdiensten bellen op het
nummer 112. Ook de gemeente is op 5 mei bereikbaar via het nummer 14038 U krijgt dan een bandje te
horen. Luister dit bericht in zijn geheel af. Hier wordt uitgelegd hoe u de gemeente kunt bereiken.
Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website:
www.bevrijdingsfestivaloverijssel.nl
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn horen wij dit
graag van u!
Met vriendelijke groet,

Team Bewonerszaken BFO
Backoffice@bevrijdingsfestivaloverijssel.nl
038-453 2660

