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ACTIELIJST

Taakstelling

Omschrijving
Opening
 Mw. van Wagensveld heet allen welkom.
 De heer Hepping, een bewoner, is geïnterviewd voor de Samen
Wonen. Hij heeft tijdens een wijkgesprek zijn ongenoegen geuit over
de riolering. Ondertussen is dit door gemeente Noordoostpolder en
Mercatus opgepakt en aangepast.
 De website www.centrumschilemmeloord.nl is geüpdatet. Alle
informatie, plattegronden, kaarten, verslagen staan op de website.
Vorig verslag
 Toevoeging op het verslag ten behoeve van:
Werkgroep 2 + 3 woningen, riolering & sociaal
- Een doorkijk naar de toekomst, woning innovatie en
toekomstgericht bouwen maken onderdeel uit van de
onderwerpen waar werkgroep 2 & 3 zich mee bezig houdt.
- Er wordt teveel geluisterd naar de buitenwereld, we moeten niet
alleen naar de ad hoc zaken kijken maar ons ook richten op de
toekomst.
Wat speel er in de wijk
 Overlast van afval in de wijk (Rietstraat)
 Er worden (veel) doelgroepen (allochtonen) gehuisvest in één straat.
- MvW geeft aan dat Mercatus hier niet op kan sturen vanuit
Europese wetgeving. Woningzoekenden reageren op het
woningaanbod. Mercatus heeft hier geen invloed op.
De huurdersparticipatie
 De eerste bijeenkomst huurderswerkgroep is geweest.
 De huurderswerkgroep (10 personen) bestaat uit een positieve groep
bewoners jong en oud die met ons mee willen denken en werken.
 Op dit moment wordt er geïnventariseerd wat de technische staat
van de woningen is. Welke energie index hoort bij de woning.
de
 Het streven is om voor de vakantie een 2 bijeenkomst van de
huurderswerkgroep te organiseren.

Gereed
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Aan de slag in de werkgroep:
 Werkgroep 1: Groen, achterpaden en tuinen.
Gespreksleiders: Jan van Putten en Marcella van Wagensveld.
Klankbordgroep deelnemers:
Henri Riezebos, Yme Eelkema, Nelleke Grootwassink- Lampe.
 Werkgroep 2 + 3: Woningen, riolering en bestrating + Sociaal.
Gespreksleiders: Froukje Kampen
Klankbordgroep deelnemers:
Klaas van Veen, Rimmel van Stralen, Harmen Scholtalbers,
Notulist: Anneke Tazelaar
 Werkgroep 4: Verkeer.
Gespreksleiders: Gerrit Taal, John Ekkel
Klankbordgroep deelnemers:
Wycher Gerrits, Danielle Cevering.
Terugkoppeling werkgroepen
 Werkgroep 1 Groen
De actielijst is verder besproken met de deelnemers. Veel zaken
worden opgepakt en zijn al in gang gezet. Zoals bij speeltuinen waar
kapot materiaal is of de opmerkingen ten aanzien van de visstijgers.
De achterpaden is een onderwerp dat zowel bij de
huurdersparticipatie als bij werkgroep 1 wordt opgepakt. Om te zorgen
dat we alle achterpaden goed in beeld hebben is afgesproken dat
MvW zorgt dat er één kaart komt waarin de achterpaden die om
aandacht vragen aangemerkt zijn. Vervolgens bepalen we wie deze
dan oppakt.
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Werkgroep 2+3 Woningen en Sociaal
FK/ PvdS hebben foto’s gemaakt van de overlast punten in de wijk.
Elke foto wordt apart besproken. Duidelijk is dat we in gesprek
moeten gaan met de winkeliers, scholen en hangjongeren.
Plan van aanpak:
In september gaan Froukje Kampen, Klaas van Veen, en Harmen
Scholtalberts in gesprek gaan met de winkeleigenaren en winkeliers
aan de Moerasandijviestraat. Een suggestie is om Mohammed
(buurtwerker) mee te vragen naar de Sara Markt, de shoarmazaak en
de kapper.
 Bloemsierkunt Azalea
 Bakkerij Schaap
 Snackbar
 Shoarma Polder
 Sara Markt
 Mus’ ab Emmeloord
 Er wordt dan o.a. gevraagd naar de ervaringen van de winkeliers,
waar zij tegenaan lopen en wat er goed is. We gaan ook in gesprek
over wat er uit de wijk gesprekken naar voor is gekomen. Zoals de
uitstraling van de panden, de containers aan de zijkant van de kapper,
en de “hangende” jongeren.
FK kan een stedenbouwkundige naar de gevels laten kijken of er met
eenvoudige middelen wat een leukere uitstraling nodig is. Eerst maar
eens horen wat de winkeliers zeggen. We gaan achterhalen wie de
eigenaren zijn van de panden, ook met hen gaan we in gesprek .
Ideeën en afspraken:
 Extra containers plaatsen bij de kapper en Sara Markt voor het
overtollige afval. Container opstelplekken (afdak) maken om
containers uit het zicht te halen.
 Het organiseren van een ludieke actie om de bewoners en winkeliers
met elkaar in contact te brengen. In september een culturele middag
organiseren met muziek, drankje en hapje.
 De hangjongeren: Klaas van Veen gaat in gesprek met de
hangjongeren die zich bevinden bij de school de Optimist. Op dit
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moment zijn er geen overlast meldingen bekend bij IGW of de directie
van de Optimist.
De snoeproute: door o.a. de Lindelaan wordt opnieuw geobserveerd.
Klaas van Veen heeft hiervoor FK en PvdS uitgenodigd om dit van
dichtbij te beoordelen. De scholen en de gemeente hebben een
promotiefilm gemaakt over het gedrag en bewustwording. Deze film
kan tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep getoond worden.
Hij kan ook op de website van de centrumschil geplaatst worden.
Participatietraject: Wat is de uitkomst van de technische staat van
de woningen. Dit is nog in onderzoek.
Achtertuinen project: De achtertuinen van de Riet- en
Duizendknoopstraat zijn (te) lang. Niet iedereen is hier bij mee en
geeft overlast. Nader uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn.
Energie make over: Vanuit de gemeente Noordoostpolder wordt er
eind september voor kopers / eigenaren een energie make over
avond georganiseerd. Er zijn dan partijen aanwezig die een
presentatie houden en de mensen kunnen informeren. Ook kunnen
bewoners een afspraak maken voor maatwerkadvies thuis. Welke
mogelijkheden zijn er om een energieslag te maken? En welke
financiële middelen (duurzaamheidsleningen) zijn er beschikbaar.
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Werkgroep 4 Verkeer
Er loopt een onderzoek om het kruispunt Espelerlaan/ Meldestraat/
Acacialaan veiliger te maken.
 In 2017 wordt er gestart met het realiseren van een rotonde
Espelerlaan/ Moerasandijviestraat.
 De realisatie van een rotonde Kon.Julianastraat/ Onder de Toren is in
afwachting van het Open Plan Proces Centrum. De noodzaak voor de
omvorming van het kruispunt wordt onderzocht of er mogelijkheden
zijn om het proces met betrekking tot de besluitvorming te versnellen.
 Er zijn geen mogelijkheden om het fietspad aan de Korte Dreef te
verbreden omdat er geen ruimte voor is.
 Moerasandijviestraat/ Centrum en Duizendknoopstraat wordt
onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de
inrichting van de Europalaan ter hoogte van de Jumbo aan te passen.
 Er wordt onderzocht of de school aan de Lijsterbesstraat kan
aanhaken bij het verkeersveiligheidslabel.
 De gemeente zal haar medewerkers attenderen om zo weinig
mogelijk te parkeren in de wijk. Er wordt onderzocht of er
mogelijkheden zijn om de parkeercapaciteit bij het gemeentehuis uit te
breiden.
Planning & Communicatie :
 Huurdersparticipatie oktober – november 2016
 Werkgroepen september- oktober- november 2016
 Terugkoppeling naar de bewoners. Hoe, wat en op welke wijze gaan
we dit communiceren.
 Denk met ons mee en kom met ideeën!
Vervolgafspraken en sluiting:
 Er is een verzoek gekomen om de dinsdagavond van de
klankbordgroep te verschuiven naar een andere avond. Door de
aanwezigen van de klankbordgroep wordt gestemd en gekozen om de
dinsdagavond te handhaven.
 De datum voor de volgende bijeenkomst is dinsdagavond 20
september 19.30- 21.30 uur. Locatie: Gemeente Noordoostpolder

Iedereen!

