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Aanleiding 
In maart van dit jaar heeft u een update ontvangen over het project herontwikkeling Wesenthorst in 
Ulft (zaak 319676). Bij deze ontvangt u een nieuwe update.  

Voortgang 
De structuurvisie zoals die in maart is gepresenteerd is verder uitgewerkt, met name op het gebied 
van het programma.  
Wonion heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een deel van het gebouw Wesenthorst om 
te bouwen naar woningen en heeft op basis daarvan een (voorlopig) programma opgesteld. Azora 
heeft aan gegeven niet te gaan investeren omdat er geen financiering mogelijk is voor nieuwe 
intramurale capaciteit.  
Er zijn meerdere gesprekken gevoerd over het nieuw te vormen IKC. Conclusie van de gesprekken 
was dat plaatsing van het IKC in het gebouw Wesenthorst om verschillende redenen niet gewenst is. 
Een plek in de rechter zijde van het gebied lijkt beter passend.  
Verder hebben we vervolggesprekken gehad met de sociaalmaatschappelijk partijen St. Hubertus en 
Seniorenbelang.  
 
Op basis van al deze informatie zijn de structuurvisie voor het gebied en het programma verder 
geconcretiseerd. Het plan is om het gebouw Wesenthorst op te delen in vier bouwdelen die worden 
ingevuld met wonen en sociaal maatschappelijke functies. Hierbij moet worden opgemerkt dat we 
weliswaar in gesprek zijn met St. Hubertus en Seniorenbelang over het sociaal maatschappelijke deel, 
maar dat we dit deel in de markt zullen zetten zodat ook andere sociaal maatschappelijke partijen de 
mogelijkheid krijgen zich in te schrijven.  
In de structuurvisie is in de rechter zijde van het gebied een zoeklocatie voor het IKC en aanvullende 
woningbouw opgenomen. Na vaststelling van het IHP worden verdere stappen ondernomen om de 
inrichting van dit deel van het gebied vorm te geven.  
Er zijn uitgangspunten opgesteld voor het gebouw Wesenthorst en het gebied om richting te geven 
aan de verdere ontwikkeling. 
 
Inloopavond 
Op 19 december wordt een inloopavond georganiseerd om de aangescherpte structuurvisie te laten 
zien. Deze avond wordt gehouden in de Wesenthorst waarbij inwoners en andere  
tussen 18.00 en 20.00u vrij kunnen inlopen om de plannen die er tot nu toe liggen te bekijken.  
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Vervolg 
De komende periode zullen we de structuurvisie uitwerken in een locatiepaspoort en 
stedenbouwkundig plan. Naar verwachting komen wij in Q2 met een raadsvoorstel met daarin 
aangescherpte kaders voor het project en een nieuwe planning.  
 

Bijlagen 

 Structuurvisie 

 Uitgangspunten ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


