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Belangrijke informatie over het Leger des Heils en de begeleidingscommissie! 

De afgelopen periode leek het erg stil op het gebied van de huizen aan de Ten Busschekamp 

10 t/m 14. Een aantal buurtbewoners heeft in die tijd echter bij de gemeente een bezwaar 

ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad om de huizen het zogenoemde Fast-Forward 

traject van het Leger des Heils (LdH) op te starten. Inmiddels zijn alle ingediende bezwaren 

ongegrond verklaard en daarna zijn er geen nieuwe bezwaren meer ingediend. Hiermee is de 

vestiging van het Leger des Heils in de huizen dan ook een feit. Deze vestiging zal eerst, zoals 

bekend, een proefperiode van anderhalf jaar betreffen, beginnende vanaf het moment dat de 

eerste cliënten hun intrek in de huizen nemen. Dit zal ongeveer in dezelfde periode zijn waarin 

deze nieuwsbrief wordt verspreid, namelijk eind november/begin december 2014. Het LdH is 

op dit ogenblik bezig met het klaarmaken van de huizen. 

Nadat bekend is geworden dat e.e.a. definitief is, heeft het bestuur van BaBuTi de gemeente 

Zwolle en het Leger des Heils verzocht om een gesprek over de nieuw ontstane situatie en 

over de start van de begeleidingscommissie, bestaande uit enkele buurtbewoners. Dit gesprek 

heeft op 27 oktober jl. plaatsgevonden op het kantoor van het Bestuur van het Leger des 

Heils. Hierbij is besproken wie deelneemt in de begeleidingscommissie en om hoeveel buurt-

genoten het daarbij gaat. Behalve deelname door de gemeente Zwolle, het LdH en de politie 

werd aanvankelijk afgesproken dat er twee tot drie buurtgenoten en twee bestuursleden van 

BaBuTi in de begeleidingscommissie konden plaatsnemen. Op verzoek van BaBuTi is het aantal 

buurtgenoten dat mag deelnemen verhoogd naar vier. Reden hiervoor is dat er vier 

buurtgenoten uit de directe omgeving deze wens kenbaar hadden gemaakt en BaBuTi hen al in 

de begeleidingscommissie wilde hebben. Tevens is op verzoek van het bestuur van BaBuTi de 

hele buurt door de gemeente Zwolle en het LdH op de hoogte gebracht van de stand van 

zaken (deze brief heeft u rond 1 november jl. met een begeleidend schrijven van BaBuTi 

ontvangen). 

Behalve vertegenwoordigers van de gemeente Zwolle, het Leger des Heils, de wijkpolitie en 

John Carelsz en René Holkema namens bewonersvereniging BaBuTi, nemen de volgende 

buurtgenoten plaats in de begeleidingscommissie: Diane Lukas, Johan Witteveen, Johannes 

van der Vegt en Stephan van der Burg. De gemeente Zwolle is nog bezig met een 

(onafhankelijke) voorzitter voor de begeleidingscommissie te zoeken, die begin volgend jaar 

aan de begeleidingscommissie zal worden toegevoegd. 

De begeleidingscommissie (dus excl. de voorzitter) is maandag 10 november jl. voor het eerst 

bij elkaar gekomen (in een van de huizen aan de Ten Busschekamp 10 t/m 14) om kennis met 

elkaar te maken en de eerste afspraken te maken. Aan het einde van de proefperiode zal de 

begeleidingscommissie met een advies aan de gemeenteraad en B&W komen. Om tot een 

goed advies te kunnen komen, zijn er in de begeleidingscommissie (eerste) afspraken gemaakt 

over de evaluatie-punten. Tevens is afgesproken dat gedurende de proefperiode tweemaal  

een buurtonderzoek zal worden ingesteld (halverwege en tegen het einde) naar de ervaringen 

van de buurtgenoten tijdens deze proefperiode. De gemeente Zwolle zal dit onderzoek leiden, 

de bewonersvereniging BaBuTi zal het onderzoek organiseren en de resultaten zullen worden 

meegenomen in het eindadvies. 



Het bestuur van BaBuTi verzoekt de buurtgenoten vooralsnog om bij overlast contact op te 

nemen met de aanwezige begeleiders van het Leger des Heils om tot afspraken te komen. Het 

overgrote deel van de dag is er professionele begeleiding in de huizen aanwezig. Daarnaast is 

er tijdens de afwezigheid van de professionele begeleiding een nachtwaker aanwezig.  

Blijkt overlast melden op deze manier niet mogelijk, dan kunt u contact opnemen met 

telefoonnummer XXXXXXXXXX (**) van het Leger des Heils. U kunt hen uw 

klacht/opmerking doorgeven. Zij zullen op dat ogenblik kijken welke actie nodig is. 

Mocht er sprake zijn van problematiek waarbij politieoptreden nodig is, dan kunt u bellen met 

telefoonnummer 0900-8844 (niet-spoedeisende hulp), of uiteraard 112 als spoedeisende 

hulp wel vereist is. Meld in beide gevallen aan de politie dat het gaat om de huizen aan de ten 

Busschekamp 10-14. In deze gevallen kunt u (desnoods naderhand) altijd alsnog contact 

opnemen met het Leger des Heils via het genoemde telefoonnummer. 

In alle gevallen verzoeken wij u uw problematiek zoals hierboven omschreven, maar ook alle 

vragen, opmerkingen en uiteraard ook positieve berichten te melden aan de begeleidings-

commissie via het emailadres begeleidingscommissie-ldh@babuti.nl. In die laatste gevallen 

worden de meldingen ook meegenomen in de evaluatie. 

Al deze informatie wordt zo spoedig mogelijk ook op de website van bewonersvereniging 

BaBuTi www.babuti.nl bekend gemaakt. 

Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij de buurt daarvan z.s.m. op de hoogte stellen. 

Namens het bestuur van BaBuTi, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

John Carelsz en René Holkema. 

 

 

 

 

 

 

(**): Nummer is helaas nog niet bekend. Zie extra bericht bij deze nieuwsbrief) 
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