ZO HOUDEN WE SAMEN
CENTRUM-WEST AANTREKKELIJK
Gemeente Noordoostpolder en Mercatus hebben
een gezamenlijke wens om de Noordoostpolder
te behouden en te versterken als aantrekkelijke
woonomgeving. Samen met bewoners kijken we
naar kansen voor de toekomst, zodat Emmeloord
een aantrekkelijke woonstad blijft met gewenste
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woonmogelijkheden. In deze flyer leest u over
het verloop van het project en de belangrijkste
resultaten van uw wijk Centrum-West.
Wilt u alle resultaten nog eens rustig nalezen, kijk
dan op
www.centrumschilemmeloord.nl/resultaten
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WONING

De woningen beschikken over grote tuinen, dit is vooral voor ouderen een reden om
in de toekomst te willen verhuizen.
Om langer zelfstandig in de woning te blijven wonen is er de mogelijkheid om uit te
bouwen, maar dit leeft nog niet zo bij de bewoners.
Huurders en kopers zijn geïnteresseerd om voor hun woning iets te doen waardoor
de woning energiezuiniger wordt. Mercatus heeft hierover afspraken gemaakt met
huurders.
Voor kopers is er een informatieavond geweest waar o.a de duurzaamheidslening is
toegelicht en energiebesparende mogelijkheden voor de eigen woning.
Met bewoners van verwaarloosde tuinen is regelmatig contact geweest over verbetering. Dit blijft een punt van aandacht.
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Centrum-West is een historische plek, vlakbij het centrum, met karakteristieke
groene lanen langs de entrees. Bewoners willen deze kwaliteit behouden.
De verkeerssituaties waren voor veel bewoners de reden om in gesprek te gaan.
Deze onveilige/onwenselijke situaties zijn besproken en waar mogelijk worden deze
opgelost/verbeterd.
Bewoners uit de wijk ergeren zich aan rommelige tuinen, rotzooi van scholieren
(snoeproute) en rommel bij winkels. Daarvoor zijn verschillende acties uitgezet.
Met een beperkt aantal leden van de klankbordgroep wordt nagedacht over eventuele nieuwbouw in de wijk.
Het speerpunt voor de toekomst van de wijk is behouden van kwaliteiten en verbeteren van de duurzaamheid.
In de wijk zijn al veel punten opgepakt en opgelost zoals het rioleringsproject, aanpak van de vissteiger en herstel speeltoestellen speeltuin Meldestraat.
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In de wijk Familie
wonen
zowel ouderen als terugkerende en settelende jongeren. Zij zijn
tevreden en wonen er prettig.
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klankbordgroepleden is nog betrokken bij acties die nog lopen.
Mercatus heeft afspraken gemaakt met de huurders uit de wijk over wat er wanneer met hun woning gebeurt.
Alle informatie over Centrum-West blijft op website www.centrumschilemmeloord.nl staan.
Nu en in de toekomst blijft een samenwerkingsverband van Gemeente (IGW), Politie, Mercatus en
Carrefour werken aan een prettige
en leefbare wijk.
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