PROCES & RESULTATEN WIJKGESPREKKEN CENTRUM-WEST
2 november 2016

AANLEIDING: “WE GAAN EMMELOORD SAMEN OPKNAPPEN”
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 woonmogelijkheden.
De aanpak van de totale Centrumschil is gericht op:
- Het aanpassen van de bestaande woningvoorraad; zowel kwalitatief als kwantitatief;
- Het bestaande, eenzijdige woningaanbod ombuigen naar een divers woningaanbod;
- Voldoende woningvoorraad in de huur- en de koopsector;
- De stedenbouwkundige kwaliteiten van de Centrumschil versterken.
Hiervoor is een communicatieplan opgesteld waarbij het verkrijgen van draagvlak voor toekomstige
ontwikkelingen bij bewoners en de betrokken organisaties het belangrijkste speerpunt was.
De Centrumschil van Emmeloord is verdeeld in vijf deelgebieden. De stuurgroep heeft ervoor gekozen om
eerst met de bewoners van Centrum-West in gesprek te gaan. Zowel vanuit Mercatus als de gemeente was
de verwachting dat de bewoners over het algemeen tevreden zijn over hun woning, woonomgeving en dat
hun huidige woonmilieu aansluit bij toekomstige wensen. Een mooie wijk om mee te starten!

OPDRACHT
De opdracht was om in gesprek te gaan met de bewoners van Centrum-West, zodat verder vorm gegeven
kan worden aan de aanpak van de Centrumschil en specifiek van Centrum-West. Op basis van het
procesvoorstel van 18 augustus 2015, Stedelijk vernieuwingsplan Centrumschil Emmeloord “De Tweede
Oplevering”, en het communicatieplan, moet het resultaat vertaald zijn in een strategie per wijk en voor de
huurwoningen in een strategie per blok.
De stuurgroep heeft ervoor gekozen om voor Centrum-West (Kruidenbuurt), conform hun overleg d.d.
11 november 2015 geen extra randvoorwaarden op te stellen behoudens de geldende randvoorwaarden
voor de Centrumschil.

WIJKGESPREKKEN CENTRUM-WEST
Er zijn circa 675 uitnodigingen verstuurd naar bewoners, uitbaters en eigenaren in Centrum-West.
Uiteindelijk hebben 120, voornamelijk bewoners, een wijkgesprek bijgewoond. De wijkgesprekken waren
opgebouwd uit drie onderdelen:
1. Een toelichting over het “waarom” en “het proces” van de aanpak
Centrumschil en de wijkgesprekken;
2. In een tafelgesprek ophalen van de ervaring van bewoners aan de
hand van kaartmateriaal, met als leidraad deze drie belangrijkste
vragen:
a. Welke kwaliteiten ziet u in Centrum-West?
b. Welke verbeterpunten kunt u aangeven voor Centrum-West?
c. Waar ziet u (ontwikkel)kansen voor Centrum-West?
3. Overhandigen en bespreken van het informatieboekje CentrumWest, opgesteld door de gemeente en Mercatus. In dit
informatieboekje stond aangegeven:
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a.
b.
c.
d.
e.

de feiten over de wijk;
een korte weergave van de onderzoeken die betrekking hebben gehad op Centrum-West;
kwaliteiten van de wijk zoals deze bij de partijen bekend zijn;
verbeterpunten van de wijk zoals deze bij de partijen bekend zijn;
(ontwikkel)kansen van de wijk zoals deze bij de partijen bekend zijn.
Opgehaalde informatie
De bewoners hebben tijdens de wijkgesprekken circa 400
punten aangegeven waarbij iets meer dan de helft is
genoemd als verbeterpunt. Zie grafiek 1.1. voor de
verdeling.

Grafiek 1.1. verdeling opgehaalde punten naar
kwaliteit, verbeterpunt of (ontwikkel)kans

De opgehaalde informatie kan worden onderverdeeld naar
de volgende categorieën:
- Groen
- Riolering
- Bestrating
- Achterpaden
- Woningen
- Tuinen
- Sociaal
- Voorzieningen
- Verkeer
Grafiek 1.2. verdeling genoemde punten naar categorie
- Anders
Grafiek 1.2. geeft de verdeling weer van de genoemde punten naar categorie.

HET VERVOLG OP DE WIJKGESPREKKEN
We konden dus aan de slag. Om te komen tot plannen zijn er simultaan twee trajecten doorlopen waarbij
onderling steeds werd afgestemd. Deze twee trajecten zijn:
1. Klankbordgroep;
2. Huurdersparticipatie.

AD 1: KLANKBORDGROEP
Tijdens de wijkgesprekken hebben circa 18 bewoners zich opgegeven voor de Klankbordgroep. Het doel van
de Klankbordgroep was om een actieve rol te hebben bij de totstandkoming van plannen. Deze rol bestond
uit:
- Meedenken;
- Meepraten;
- Meedoen.
Daarnaast informeerden zij Mercatus en de gemeente over wat er leeft in de wijk. Verder vervulden zij een
soort van ambassadeursrol waarbij zij soms bewoners zelf ondervraagden, maar waarbij ook bewoners aan
hen vragen stelden.
De opgave was met 400 opgehaalde punten groot. Om te komen tot een effectieve aanpak is de lijst
verdeeld in de volgende werkgroepen met daarbij de volgende categorieën:
1. Groen & Grijs
a. Groen;
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b. Achterpaden;
c. Tuinen.
2. Woningen & Sociaal
a. Woningen (huur & koop & voorzieningen);
b. Riolering;
c. Bestrating;
d. Communicatie.
3. Verkeer en openbare ruimte.
Per Klankbordgroep werd in werkgroepen gewerkt, waarbij werd afgesloten met een centrale terugkoppeling.
Op die manier zijn de “quick wins” in gang gezet, opgelost of beargumenteerd niet opgepakt. Daarnaast is
gekeken welke onderwerpen een langere periode van uitvoering vragen of met andere vraagstukken
gepaard gaan, bijvoorbeeld vergunningen of investeringen.
Voor communicatie naar de bewoners werd gebruik gemaakt van de website centrumschilemmeloord.nl.
Hierop werden de verslagen van de Klankbordgroep-overleggen gepubliceerd evenals de opgehaalde
punten met voorgenomen acties. Daarnaast werd ook via Twitter en Facebook de aandacht gevestigd op de
verschillende activiteiten. Uitgangspunten bij de communicatie: open en transparant zijn.

AD 2. HUURDERSPARTICIPATIE
Bij huurdersparticipatie wordt een verdiepingsslag gemaakt naar de bevindingen van de bewoners en naar
een strategie van hun woning. Hierbij worden ieders belangen (Mercatus en bewoners) zorgvuldig
afgewogen om te komen tot de beste en realistische aanpak voor de toekomst. Het verschil met de
wijkgesprekken is het abstractieniveau. Bij de wijkgesprekken is dat meer op wijkniveau, bij de
huurdersparticipatie was het meer op woningniveau. Hier zit natuurlijk een onderlinge samenhang. Deze
werd gewaarborgd doordat in de Klankbordgroep zowel huurders alsook kopers vertegenwoordigd waren.
Daarnaast was de projectleider van de huurdersparticipatie ook lid van de werkgroep Wonen & Sociaal van
de Klankbordgroep.

RESULTATEN
Om de resultaten te verwoorden, is aan de werkgroepleiders gevraagd om een overzicht te geven voor de
verschillende thema’s. De thema’s zijn: Groen, Woningen, Huurdersparticipatie, Sociaal, Verkeer en
Communicatie. In het overzicht wordt aandacht besteed aan:
- Speerpunten & aanbevelingen;
- Quick wins (wat is al opgelost of wordt binnen een half jaar opgelost?);
- Welke acties vereisen meer tijd? Welke zijn dat, wat is ervoor nodig en wanneer wordt dit uitgevoerd?;
- Aanbeveling.
Deze overzichten zijn als bijlage toegevoegd.
In samenspraak met de Klankbordgroep is er voor gekozen om de bewoners door middel van een flyer te
informeren over de resultaten. De bedoeling is om de bewoners een beeld van de resultaten te geven.
Daarnaast moet de flyer uitdagend zijn, zodat bewoners de eigenlijke resultaten op de website gaan
bekijken.

CONCLUSIES
-

-

Centrum-West is een historische plek vlakbij het centrum. De groene lanen die de entrees van CentrumWest karakteriseren worden gewaardeerd. Deze plek, opzet en historische waarde wordt door bewoners
en partijen als een kwaliteit aangegeven die geen aanpassing behoeft;
Zowel ouderen als jongeren (terugkerende en settelende jongeren) wonen prettig in de wijk;
De ouderen geven in sommige gevallen aan dat de grootte van de tuin en het huis reden is om op termijn
te willen verhuizen. Het levensloopgeschikt maken door middel van een uitbouw leeft nog niet bij
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-

-

-

-

bewoners. Tijdens de gesprekken (huurdersparticipatie) heeft één bewoner aangegeven hier behoefte
aan te hebben. Chirurgisch ingrijpen is hiervoor mogelijk;
Zowel huurders als kopers hebben aangegeven hun woning te willen verduurzamen. Mercatus heeft
hierover afspraken gemaakt met haar bewoners. Het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen bij
particulieren vraagt om een extra inspanning. Hiervoor moet een apart programma worden opgesteld;
De verkeerssituaties waren voor bewoners aanleiding om met de gemeente in gesprek te gaan. Hierbij
ging het veelal om (in de ogen van bewoners) onveilige situaties of niet wenselijke verkeersstromen. Na
een duidelijke uitleg over de (on)mogelijkheden en door met elkaar te sparren waren deze aanleidingen al
snel opgelost;
Onderhoud van tuinen, de “snoeproute” en de rommel bij de winkels worden als ergerlijk aangegeven.
Hiervoor zijn verschillende acties opgezet;
Onder bewoners is er weinig animo om initiatieven te starten om de woning of leefomgeving te
verbeteren;
Voor uitbreiding van de woningvoorraad kan worden gekeken naar een aantal lege plekken. Omdat er
geen kader vanuit de stuurgroep is meegegeven over uitbreiding van de voorraad, is dit ook niet heel
specifiek aan bewoners gevraagd. Hierover is met twee klankbordgroepleden verder gesproken;
Bewoners en partijen zien geen grote herstructureringsopgaven voor deze wijk. Als speerpunt voor de
toekomst is het motto: “behouden van de kwaliteiten en verbeteren van de (sociale) duurzaamheid”.

SAMENWERKING EN CAPACITEIT
De gemeente en Mercatus hebben constructief samengewerkt om bewoners te betrekken bij het gesprek
over de toekomst van hun wijk. Zonder inzet van externe bureaus is samen gezocht naar en gewerkt aan de
aanpak. Ieder heeft zijn of haar expertise ingezet en capaciteit geleverd waar dat nodig was.

VERVOLG
-

In december worden de bewoners van Centrum-West door middel van een flyer over de resultaten
geïnformeerd. Dit is afgestemd met de Klankbordgroep;
De Klankbordgroep heeft contactpersonen geleverd die we ook tijdens het vervolg kunnen bevragen of
betrekken. Een aantal onderwerpen heeft een langere uitwerktijd;
De website blijft het informatiemiddel naar de bewoners over de ontwikkelingen in de Centrumschil;
Mercatus heeft afspraken gemaakt met haar bewoners over de aanpak van hun woning. Hierbij is
aangegeven wat en wanneer wordt uitgevoerd;
In maart/april is de laatste Klankbordgroep gepland. Dan zal het complete proces met hen worden
geëvalueerd;
Natuurlijk blijft ook IGW een ondersteunende en uitvoerende rol hebben in het bijdragen aan een prettig
woonmilieu.

BIJLAGE:
CENTRUMSCHIL, WERKGROEP 1: ACHTERPADEN, TUINEN EN GROEN
WAT HEBBEN WE GLOBAAL OPGEHAALD?
De meldingen waren gericht op het verzorgend onderhoud van achterpaden en tuinen.
Daarnaast bleek er veel onduidelijkheid te bestaan over het onderhoudsniveau van plantsoenen en bomen.

WAT ZIJN DE QUICK WINS?
-

Toelichting geven over de manier van werken en de kaders die hiervoor gelden. (Niet iedere bewoner is
zich ervan bewust dat er een bepaald onderhoudsniveau is);
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-

Kleine onderdelen c.q. actiepunten in de lijn brengen van de serviceteams van wijkbeheer (de zogeheten
MOR-meldingen).

WAT STAAT ER OP LANGE TERMIJN NOG OP DE ROL?
-

-

Er is een overzicht gemaakt van de achterpaden waar meldingen over zijn gedaan. Het deel van de
achterpaden waar Mercatus ook woningbezit heeft, zal verder vanuit de huurdersparticipatie worden
opgepakt. Hierbij is het uitgangspunt om te onderzoeken of er initiatieven ontstaan tussen koop- en
huurwoningen om gezamenlijk achterpaden aan te pakken;
Diverse uitvoeringstechnische werkzaamheden die in onderhoudsbestekken geborgd zijn.
(Snoeiwerkzaamheden worden in de winterperiode uitgevoerd).

WELKE AANBEVELINGEN ZIJN ER VANUIT DE WERKGROEP?
-

-

Er is veel energie en betrokkenheid vanuit de gemeente, de klankbordgroep en Mercatus ingestoken; De
aanpak van de zogenoemde tuinenprocedure van Mercatus wordt soms als oneerlijk ervaren: waarom
worden huurders wel aangesproken en kopers niet?;
Er is nog geen vraagstelling geweest naar de klankbordgroepleden of ze bepaalde aanbevelingen
hebben voor hoe dit proces verlopen is.
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CENTRUMSCHIL, WERKGROEP 2+3: WONINGEN, RIOLERING EN SOCIAAL
WAT HEBBEN WE GLOBAAL OPGEHAALD?
Wat opviel is dat de mensen over het algemeen blij en tevreden zijn met het wonen in Centrum-West. Men
geniet van de authentieke uitstraling van de woningen en de straten. De mensen blijven er graag wonen en
hebben geen verhuisplannen. Soms gaven mensen aan gezinnen te missen in de wijk. Ook kwamen er
opmerkingen over de matige isolatie van de woningen.
De achtertuinen van de woningen vindt men dikwijls te groot. Er zijn bewoners die de eigen tuin gehalveerd
hebben of niet onderhouden. Voor mensen die dit wel doen is dat storend.
De kansen voor de toekomstige bewoning zijn er niet echt uitgesprongen. Mensen leven in het hier en nu en
er is nauwelijks iets gezegd over de toekomst van de wijk als geheel. Jongeren die in de wijk huren stromen
doorgaans na enkele jaren door naar een koopwoning.
De stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk vindt men over het algemeen belangrijk.
Over de winkels is gezegd dat men blij is dat ze er zijn. Regelmatig is gezegd dat het geheel een rommelig
aanzien heeft. De afvalbakken naast de winkeltjes zijn vaak overvol. Ook dit geeft een rommelig aanzicht.
Ook wordt er overlast ervaren in de achterpaden als gevolg van jongeren die tijdens de pauze hun
“snoeprommel” achterlaten. Er is verder gesproken over wat meer verbinding tussen winkeliers en de wijk.
Over de aangebrachte riolering was men over het algemeen tevreden. Er waren werkzaamheden nog niet
helemaal afgerond, daarover kregen we vragen en opmerkingen.

WAT ZIJN DE QUICK WINS?
Met het Ingenieursbureau is contact geweest over de afronding van het rioleringsproject. De vragen
daarover zijn vervolgens beantwoord. Enkele zaken die nog niet klaar waren, zijn opgelost. Over de planning
en aanpak is gecommuniceerd tussen het Ingenieursbureau en de werkgroep. Dit gaf duidelijkheid. Na het
oplossen van de laatste punten zijn hierover geen opmerkingen of vragen geweest.
In de wijk hebben we foto’s gemaakt van plekken die aandacht nodig hebben. De achtertuinen worden door
Mercatus meegenomen in het achtertuinenproject, er is contact geweest met de bewoners van
verwaarloosde tuinen.
Een deelnemer van de Klankbordgroep is langs de winkeltjes gegaan. Tot nu toe is er weinig animo om mee
te werken aan gezamenlijke initiatieven.
Het isolatieverhaal van de huurwoningen is meegenomen in het huurderstraject. Voor de particuliere
woningbezitters is er een energie-make-overavond georganiseerd. Hier kregen bewoners voorlichting over
de mogelijkheden en de middelen (duurzaamheidslening).
Tijdens de tweede Klankbordgroep hadden we alle informatie paraat, door de aanwezigheid van
vakspecialisten. Hierdoor konden alle vragen die er leefden beantwoord worden; dit nam veel onrust weg.

WAT STAAT ER OP LANGE TERMIJN NOG OP DE ROL?
Met twee bewoners uit de Klankbordgroep verder praten over de toekomst van het wonen in de wijk.
Een aantal contacten uit de wijk (Klankbordgroep) onderhouden we. Ze zijn de ogen en oren van de wijk.
Doorstart project: aanpak snoeproute door de gemeente, netwerkpartners en scholen.
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WELKE AANBEVELINGEN ZIJN ER VANUIT DE WERKGROEP?
Mensen denken vanuit het hier en nu en wat minder over de toekomst van de wijk.
Veel is al opgelost tijdens het traject. Door het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over
diverse onderwerpen. Vooraf kun je hier nog beter op inspelen door alle informatie paraat te hebben.
Het traject moet niet te lang duren om de aandacht van betrokkenen erbij te houden
De acties “van onderop” komen soms lastig op gang. Verwachtingen vooraf helder hebben is van belang. Er
zijn mensen nodig die ook na het praten de schouders eronder zetten.
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SAMENVATTING VAN AANDACHTSPUNTEN OVER SOCIALE COMPONENTEN
Als het gaat om de zogeheten sociale componenten, dan zijn de opgehaalde punten te verdelen in:
- vervuiling/rommel;
- overlast;
- sociale cohesie.

VERVUILING/ROMMEL
1.
2.
3.
4.
5.

Afval in het weekend op het schoolplein van De Optimist;
Zwerfafval bloemist;
Overlast van snoeproute;
Veel rommel in steeg Espelerlaan/Lijsterbesstraat;
Stankoverlast en rommel winkels (kapper, toko, bakker) Moerasandijviestraat.

OVERLAST
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overlast jongeren De Optimist;
Handhaving eenrichtingsverkeer Rietstraat/Duizendknoopstraat;
Hangjeugd ´s nachts;
Hangjongeren (Marokkaanse) laten rommel achter;
Blowen geeft overlast;
Fluitend gebouw Kwintes?

SOCIALE COHESIE
1.
2.
3.
4.
5.

Meer gezinnen in de wijk;
Eenzaamheid (bewoners zijn over het algemeen op zichzelf);
Buurthuisfunctie ontbreekt;
In blijven zetten voor gemengde bevolking, jong, oud etc.;
Sociale evenementen voor alle doelgroepen.

WAT ZIJN DE QUICK WINS?
VERVUILING
Vervuiling is direct zichtbaar en een grote ergernis. Groepen jongeren die van school naar de supermarkt
gaan om eten te kopen is van alle tijden en zal niet veranderen. Zo ook het afval wat op straat terecht komt.
In 2017 wordt het project “snoeproute” weer opgepakt. Samen met de ondernemers, scholen en
buurtbewoners gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat de afvalstroom afneemt dan wel stopt.
Daarnaast kan er 24 uur per dag een melding gedaan worden van afval of andere zaken waar de gemeente
een rol in kan of moet nemen. Kijk op www.noordoostpolder.nl “melding openbare ruimte”.
Ook het aanspreken van elkaar op verantwoordelijkheid blijft belangrijk. Een vervuilde steeg is een
gezamenlijk pad waar bewoners gebruik van maken. Maak onderling afspraken hoe je het netjes kan
houden.
Vervuiling en stank van de winkels kan opgepakt worden in samenspraak met de gemeente dan wel BOA.

OVERLAST
Hangen door jongeren is toegestaan en er is niets op tegen. Het wordt anders wanneer deze groepen
overlast veroorzaken in buurten en wijken. Als dit zo is, dan brengt de jeugdagent deze jongeren in beeld
waarna acties worden ingezet om de overlast te stoppen.
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IGW is een samenwerking tussen de gemeente, gebiedsregisseur, wijkagent, welzijn Carrefour en Mercatus.
Wanneer er signalen binnenkomen van overlast veroorzaakt door jeugd, dan wordt dat integraal aangepakt.
Hiervoor wordt een plan gemaakt waarbij vaak ook de ouders/verzorgers erbij worden betrokken.
Het rijden tegen het verkeer in is strafbaar en ongepast. In de regel gaan het om bestuurders uit de eigen
buurt of wijk. Belangrijk is dat bewoners elkaar hierop aanspreken.

SOCIALE COHESIE
Duidelijk is: “een goede buur is beter dan een verre vriend”. Ook het gemis van een ontmoetingsruimte in dit
deel van de wijk wordt aangegeven. Binnen IGW gaan we kijken of dit realiseerbaar is en of de behoefte er
daadwerkelijk is. In de omgeving kan hiervoor wellicht gebruik worden gemaakt van ruimtes binnen
Carrefour dan wel de Bibliotheek.
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CENTRUMSCHIL, WERKGROEP 4: VERKEER EN OPENBARE RUIMTE
WAT HEBBEN WE GLOBAAL OPGEHAALD?
Na het ophalen van alle punten zijn deze items gerubriceerd naar onderwerp. Uiteindelijk hebben we alle
punten weten om te buigen naar 11 onderwerpen. Deze punten gaan met name over snelheid van het
verkeer in de wijk en vragen over de stand van zaken over enkele kruispunten.
Opvallende punten zijn:
- Klachten over de het kruispunt Kon.Julianastraat – Onder de Toren over de verkeersveiligheid en willen
weten wat de stand van zaken is voor wat betreft de realisatie van een rotonde;
- Klachten en informatievraag over het kruispunt Espelerlaan-Moerasandijviestraat. Stand van zaken over
de geplande rotonde;
- Klachten over de verkeersveiligheid op het kruispunt Espelerlaan-Meldestraat;
- Fietsers op de stoep;
- Parkeerdruk in de wijk.

WAT ZIJN DE QUICK WINS?
Voor met name de opvallende punten geldt dat we deze al wel in ons vizier hadden, maar dat er nog geen
concrete acties waren ontstaan. Door de hoeveelheid meldingen/klachten is dit een zeer goede aanjager om
weer actief bezig te gaan met deze onderwerpen. De aangeleverde punten hebben ons dan ook een beter
inzicht gegeven voor wat de aard van de problematiek betreft. Zo waren beide rotondes al in voorbereiding,
maar mede door de verzoeken vanuit de wijkgesprekken is de urgentie onderstreept.

WAT STAAT ER OP LANGE TERMIJN NOG OP DE ROL?
Zoals benoemd, heeft de werkgroep ons veel inzicht gegeven welke problematiek er specifiek speelt en hoe
de wijk deze ervaart. Uit de opgehaalde onderwerpen vanuit de wijk bleek al snel dat een aantal
vraagstukken grotere verkeerskundige ingrepen vereisen. Teruggekoppeld is dat dit soort vraagstukken veel
tijd kosten. Voor al deze grotere vraagstukken geldt dat we deze nu in voorbereiding hebben. Het gaat hier
om de volgende vraagstukken:
- Rotonde Kon.Julianastraat – Onder de Toren;
- Rotonde Espelerlaan – Moerasandijviestraat;
- Verkeersmaatregelen Espelerlaan – Meldestraat;
- Onderzoek nut en noodzaak blauwe zone bij de bibliotheek.

WELKE AANBEVELINGEN ZIJN ER VANUIT DE WERKGROEP?
Omdat de gemeente vrij recent onderhoud heeft uitgevoerd in deze wijk, waren er weinig opmerkingen over
de onderhoudsstaat van de wegen binnen deze wijk. Zoals benoemd, had de werkgroep vooral een rol die
draaide om informatie verstrekken. Hieruit kunnen we opmaken dat er in ieder geval in deze wijk behoefte
was aan info over de stand van zaken van de geplande rotondes. Wat dat betreft was het een succes.
Maar het is volgens deze werkgroep Verkeer en Openbare Ruimte wel zo, dat de nu aangehouden
werkwijze te groots is opgezet. Het verzamelen van onderwerpen op de eerste bewonersavond was
uitstekend. Een eenmalige toelichting en bespreking van de onderwerpen en de aanpak, werkt
verhelderend. Vanaf de derde bijeenkomst waren de bijeenkomsten ineffectief en het draagvlak en
betrokkenheid van bewoners liep terug. Aanbeveling is dan ook om te zoeken naar een andere werkvorm.
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HUURDERSPARTICIPATIE IN CENTRUMSCHIL EMMELOORD-WEST
AANLEIDING
Huurdersparticipatie Centrum-West is een onderdeel van het project Centrumschil Emmeloord. De
gemeente en Mercatus slaan de handen inéén en vertellen samen het verhaal. Emmeloord, voorheen een
voorzieningen stad, heeft vernieuwing nodig en we hebben de bewoners voor toekomstige plannen nodig.
Nadat de wijkgesprekken waren afgerond, is de huurdersparticipatie in mei 2016 gestart. Bij de
huurdersparticipatie werd gepraat over de woning en de directe woonomgeving, zoals de tuin en de
achterpaden. Natuurlijk konden er ook punten over de wijk worden genoemd. Deze werden vervolgens met
de Klankbordgroep afgestemd.
Het doel van huurdersparticipatie is om een toekomststrategie te hebben voor de woning met input en
draagvlak van de bewoners.

ROL VAN MERCATUS EN KADERS HUURDERSPARTICIPATIE CENTRUM-WEST
Mercatus heeft als corporatie de taak om woningen te verhuren voor de doelgroep met de inkomensgrens
onder de € 35.739,--. Mercatus heeft hierin de opdracht om de woningen kwalitatief, kwantitatief en
betaalbaar te houden. Daarin meegenomen duurzaamheid, invloed van de bewoners en genoeg aanbod
voor deze doelgroep.
Het grootste aantal van onze bewoners maakt gebruik van huurtoeslag, daarnaast moet er genoeg aanbod
zijn voor de doelgroep met een smalle portemonnee. Ook binnen deze opdracht moet er balans gezocht
worden tussen duurzaamheid, betaalbaarheid en zeggenschap van de bewoner over de woning.
Voorafgaand aan de gespreken met de bewoners, heeft Mercatus kaders opgesteld. Op die manier is voor
bewoners en Mercatus duidelijk welke uitgangspunten een rol spelen bij veranderingen aan de woning of de
woningvoorraad in het algemeen.

Kader:

Huidige situatie:

Huurprijzen van de
huurwoningen:

Goedkope segment:
€ 457,65 : 4%
Kwaliteit gestuurde
segment:
€ 586,
28%
€ > € 618,- 64%
De huurprijs wordt onder
andere bepaald door het
woningwaderingsysteem.
Dit systeem vertaald de
kwaliteit van de woning
naar punten. In de wijk
Centrum-West hebben de
woningen tav andere wijken
een hoog aantal punten,
waardoor de gemiddelde
huurprijs hoog is.

Toekomst:
Er is voldoende aanbod van prijs en kwaliteit gestuurde woningen
in de volgende woningtypen:
- eengezinswoningen
- multifunctioneel,
- kleinschalige bouw

Bij aanpassing van de huidige woningen:
Terughoudendheid bij het toevoegen van extra kwaliteit is gewenst
om de huurprijzen voor toekomstige bewoners niet verder te laten
stijgen.
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Aantal woningen:

270 woningen:
72% eengezinswoningen
28% multifunctioneel /nultredenwoningen.

Het aantal woningen gelijk houden door:
1. Verkopen van woningen.
2. Beperkte toename, gewenst door nieuwbouw.

Doelgroep:
82% alle leeftijden
18% is specifiek voor
senioren.
Ontwikkelkansen:

- doelgroep
- differentiatie
woning voorraad

Ontwikkelkansen:
e
- Vergroten van het aantal woningen onder 1 aftoppingsgrens.
- Kleinschalige senioren woningen of voor starters.

GESPREKKEN MET HUURDERS
Voor de huurdersparticipatie zijn de bewoners van 275 huurwoningen uitgenodigd. In mei heeft Mercatus
vier bijeenkomsten gehouden. Per avond werden de bewoners van circa 69 woningen uitgenodigd en dit
resulteerde in een opkomst van ongeveer 18 à 25 personen. Dit betekent dat met circa 25% van de huurders
in eerste instantie is gesproken over hun woning en de toekomst van de woning.
Nadien heeft Mercatus naar aanleiding van de opgehaalde informatie contact gehad met 5% van het aantal
bewoners door gesprekken in de wijk. Gemiddeld zijn met 30% van de bewoners gesprekken gevoerd over
de woning.
Eerst werden de bevindingen van de bewoners opgehaald. Daarna gaf Mercatus de bewoners informatie
over de woning, zoals die bekend is bij Mercatus. Dit werd gedaan door een momentopname waarin
gegevens over de woning zijn opgenomen, zoals de technische staat, de verhuurbaarheid en de
leefbaarheid. In de momentopname is ook opgenomen het onderhoud dat de aankomende 10 jaar aan de
woning wordt gedaan. Op die manier konden de bevindingen van de bewoners naast de bevindingen van
Mercatus worden gelegd. Zo ontstond een compleet beeld en ook de knelpunten waarnaar meer onderzoek
nodig was, werden daarmee duidelijk gemaakt.

HUURDERSWERKGROEP
Voor de huurderswerkgroep hebben 9 bewoners zich gemeld als lid. De huurderswerkgroep heeft als doel
om mee te praten, mee te denken in de verschillende fases die in het proces van de participatie genomen
worden. Zoals:
- Het informeren over de opgehaalde informatie. De verschillende onderwerpen hieruit gelicht;
- De acties die ten aanzien van de werkzaamheden zijn uitgezet;
- De planning van de uitvoering voor de korte en lange termijn.
De rol van de leden van de huurderparticipatie is tweedelig. Enerzijds het meedenken, meedoen en praten
vanuit de opgehaalde informatie van de huurdersparticipatie. Anderzijds fungeren ze als ambassadeurs van
de huurders en informeren ze Mercatus over de onderwerpen die leven bij de huurders in de wijk.

SPEERPUNTEN EN ERVARINGEN
Uit de participatie zijn drie speerpunten gekomen:
1. de huurwoningen verder in kaart brengen;
2. het verbeteren van de duurzaamheid;
3. het verbeteren van de leefbaarheid van de directe woonomgeving, zoals tuinen en achterpaden.
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DE HUURWONINGEN: DE RESULTATEN
Mercatus wil de woningen in de Plantenbuurt (Centrum-West) behouden. Bewoners vinden het prettige
woningen, zijn tevreden over de woning, het comfort, de technische staat en de ligging van de woning in de
wijk wordt als positief ervaren.
Mercatus wil aansluiten bij de wensen van de bewoner, waar dit nodig en mogelijk is. Voor het behoud en
het verhuren van de woning in de buurt is verduurzaming nodig.

WONEN IN DE PLANTENBUURT
De huurwoningen van Mercatus zijn in onderstaand overzicht ingekleurd en hierbij is de strategie van de
woning inzichtelijk gemaakt. Door-exploiteren (-1,-2,-3) betekent dat de woning gewoon in de verhuur blijft.

Daarnaast zijn er woningen die de vastgoedsturing het label ‘verkoop’ hebben gekregen. Wanneer de
woning wordt verkocht, is er sprake van onderbroken bezit in een woningblok. Er zijn 90 woningen
aangewezen voor verkoop. Mercatus gaat ervan uit dat in 10 jaar tijd circa 30% hiervan wordt verkocht.

DUURZAAMHEID
De woningen in de Plantenbuurt (Centrum-West) hebben gemiddeld een energie-index tussen de 1,4 en de
1,8. De technische staat van de woningen is voldoende. Het zijn over het algemeen goed onderhouden
woningen. Opvallend is dat er een discrepantie is tussen de gegevens die Mercatus heeft over de bewoning
en de ervaring van de bewoners die aangeven klachten van tocht en vocht in de woning te hebben. Ook zijn
er problemen met isolatie.
De bewoners hebben een wens, zij geven aan graag in een goed geïsoleerde woning te willen wonen,
zonder klachten van tocht en vocht. Daarbij is een woning gewenst die nog jaren goed bewoond kan worden
waarbij de woonlasten zo laag mogelijk worden gehouden. Innoverende duurzame initiatieven, zoals het
plaatsen van zonne-energie is genoemd, maar niet direct een aanvulling.
Om de woningen in de Plantenbuurt te verduurzamen zijn er maatregelen nodig, zoals het goed isoleren van
de woning en het verbeteren van het comfort, zodat jong en oud er goed kunnen wonen. Om deze
aanpassingen uit te voeren, worden er op korte en lange termijn voorbereidingen en werkzaamheden
gepland.
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Daarnaast worden er werkzaamheden aan een aantal complexen uitgevoerd. Hierbij bleken de klachten van
de bewoners verholpen te kunnen worden met de reeds voorgenomen werkzaamheden voor 2017.

LEEFBAARHEID
“De tuinen en de achterpaden zijn een aandachtspunt in de wijk.”

DE TUINEN
De achtertuinen in de Plantenbuurt (Centrum-West) hebben een groot oppervlak. Voor een aantal bewoners
is dit prettig, maar door de senioren in de wijk kan de tuin als last worden ervaren. Mercatus is bekend met
het signaal over de tuinen en zal in de toekomst in samenwerking met bewoners zoeken naar oplossingen.
Door het aanleggen van een onderhoudsvriendelijke tuin in samenwerking met de bewoners kan hiervoor
wellicht een oplossing worden gevonden.
Ander manier van gebruik van de tuin
Ook zijn er ideeën aangedragen voor het gebruik van de tuin. Bijvoorbeeld door plaatsing van een
(flexibele) woonunit in de grote achtertuin. Omdat het voor dit moment om één persoon gaat, wordt specifiek
in deze situatie maatwerk geleverd.
Klachten rondom tuinonderhoud
Binnen de wijk zijn klachten gemeld over tuinonderhoud. Een aantal bewoners uit de buurt heeft langdurig
slecht tuinonderhoud. Wanneer het huurwoningen betreft neemt Mercatus contact op met de bewoner en
gaat het gesprek aan. Wanneer het onderhoud hierna niet wordt uitgevoerd, dan wordt er door Mercatus
gehandhaafd.
De achterpaden
De achterpaden hebben gedeelde eigenaren, zowel koop- als huurwoningen maken gebruik van de
achterpaden. Deze achterpaden zijn slecht onderhouden en in sommige gevallen wordt er overlast en/of een
onveilige situatie ervaren. In de wijkgesprekken is er een overzicht gemaakt waarin de achterpaden zijn
meegenomen. Er is een plan van aanpak gemaakt waar onderhoud gebeuren moet en welke aanpak er
mogelijk is. Omdat de achterpaden gedeeld bezit zijn en zowel kopers als Mercatus (namens de huurders)
de eigenaren zijn, zal Mercatus (het eerste contact) in overleg met de bewoners zoeken naar een oplossing
voor het onderhoud. Hier wordt aankomende jaren aan gewerkt.
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WAT ZIJN DE QUICK WINS?
In de huurdersparticipatie zijn de onderwerpen, de woningvoorraad, duurzaamheid en leefbaarheid
opgehaald. Bewoners hebben kwaliteiten, verbeterpunten en kansen gemeld, die naast de huidige geplande
werkzaamheden per complex zijn neergelegd. Daarnaast heeft Mercatus door middel van de kaders een
afweging gemaakt. Wanneer er afwijkingen zijn ten aanzien van de geplande werkzaamheden wordt er
verder onderzoek gedaan door een inspectie. Daarna worden ook hiervoor plannen verder uitgewerkt en
gepland.
Woningvoorraad:
Klachten oppakken
over woning
bewoner:
Tocht en vocht
Kleine gebreken

Kort
termijn

x

Lang
termijn

Opmerking:
Er zijn 163 punten
opgehaald hiervan waren
30% klachten, die door
Mercatus zijn opgepakt en
afgehandeld.
De overige punten waren
onderwerpen over de

Kaart:

Aantal:
49 adressen
20 complexen
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Klachten die meer
onderzoek nodig
hebben

Onderhoud
woningen
Gepland voor 2017

x

x

Inspectie rondom
verduurzaamheid
woning
x

Aanpakken van de
isolerende
maatregelen aan de
woning.
Klachten
tuinonderhoud
Klachten
tuinonderhoud
i.v.m. grote tuin
Woonunits

x

x
x

Achterpaden

x

woonblokken, de wijk of de
leefbaarheid.
Goudenregenstraat heeft
klachten t.a.v. tegels op de
portieken.
Onderzoek wordt in 2017
gestart en opgepakt.
Bij een aantal complexen
komen de klachten
overeen met de
werkzaamheden die staan
gepland voor 2017.
In 2017 staan een aantal
complexen gepland voor
het onderhoud. Omdat de
klachten van bewoners en
de werkzaamheden die
staan gepland niet
overeenkomen, wordt er
eerst inspectie uitgevoerd.
Wanneer na inspectie blijkt
dat er isolerende
werkzaamheden worden
gepland, wordt dit in
2018-2020 uitgevoerd.
Slecht tuinonderhoud

14 adressen
1 complex

23 adressen
1 complex

121 adressen
5 complexen

Afhankelijk van
inspectie
worden
werkzaamheden
ingepland.
15 adressen

Voorstel aanpak grote tuin
samen met de bewoners.

3 adressen

Op dit moment geen
duidelijk signaal, wordt nu
als maatwerk opgepakt.
Tussen 2017 en 2022
worden de achterpaden
aangepakt. Bij gedeeld
bezit probeert Mercatus in
samenwerking met de
particulieren dit aan te
pakken.
Mercatus neemt hierin het
initiatief om de bewoner
om tafel te krijgen. De
uitwerking zal gezamenlijk
zijn.

1 adres

25 punten
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MERCATUS

AANBEVELINGEN
BETREKKEN VAN KOPERS BIJ SLECHT TUINONDERHOUD
Slecht tuinonderhoud komt niet ten goede aan de buurt en leefbaarheid.
Mercatus heeft in de Algemene Huurvoorwaarden een artikel is opgenomen dat van de huurder wordt
verwacht dat hij zijn tuin goed onderhoud. Ook wordt er jaarlijks een project tuinenaanpak georganiseerd
waarin de huurders worden aangesproken op het onderhoud. Er worden inspecties gedaan en er wordt
samen met de bewoners ook gezocht naar oplossingen.
In de participatie komt naar voren dat huurders het als onprettig ervaren dat zij als huurder worden
aangesproken maar dat de koper uit beeld blijft.
Daarnaast kan er door slecht tuinonderhoud hinder en overlast ontstaan in een buurt. Het wordt als
vervelend ervaren dat huurders wel aangesproken worden en de kopers niet.

MEELIFTEN BIJ HET ONDERHOUD
Wanneer er sprake is van versnipperd bezit en er bij een woonblok huurwoningen en particuliere eigenaren
zijn, is het mogelijk dat de huurder simultaan het onderhoud laat uitvoeren bij bijvoorbeeld energetische
maatregelen aan de woningen. Dit kan dan ook voor de particulier voordelig zijn qua kosten om deze
werkzaamheden te laten uitvoeren.
In de voorbereiding informeert Mercatus particuliere bewoners over deze werkzaamheden.
Als de gemeente als onafhankelijke partij hier (in communicatie of mogelijkheden, zoals subsidie) bij
aansluit, kan dit een win-win-situatie zijn voor de particuliere bewoner, de huurder en Mercatus.
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WERWKWIJZE COMMUNICATIE VOOR CENTRUMSCHIL
De gemeente en Mercatus trekken ook samen op in de communicatie van de Centrumschil. Een goede
communicatie is, gelet op de vele belanghebbenden, van groot belang.

STRATEGIE
In het communicatieplan werd in eerste instantie gesproken over een algemene communicatiestrategie en
een communicatiestrategie per wijk. Het advies van de communicatieadviseurs is dat er één
communicatiestrategie gehanteerd wordt voor het project Centrumschil, die op elke wijk toepasbaar is.
Namelijk: een fan/ambassadeursstrategie. Het doel is dan: de bewoners die deelnemen aan het wijkgesprek
en/of participatiegesprek dragen uit wat zij bespreken/doen. Dit zorgt voor een positieve spin-off.

HUISSTIJL
Er is voor gekozen om een huisstijl voor de Centrumschil op te zetten, ter bevordering van de
herkenbaarheid. En ter ondersteuning zijn de logo’s van Mercatus en de gemeente aanwezig.
In die communicatie spelen de website centrumschilemmeloord.nl en de Facebookpagina een belangrijke
rol. Met behulp van de website kunnen we niet alleen actuele gebeurtenissen bekend maken bij een breed
publiek, maar ook activiteiten aankondigen en achtergronden toelichten.
Met behulp van de Facebook-pagina creëren we een eigen community rondom dit project waarmee we
allerlei informatie kunnen delen en door hen verder kunnen laten verspreiden.
Behalve deze digitale communicatiemiddelen, zetten we natuurlijk ook in op informatieverspreiding via
bijvoorbeeld persberichten, interviews en bewonersavonden.

ERVARINGEN
De gekozen communicatiestrategie fan/ambassadeur moest zich uiten in positieve spin-off. Dit is niet
gemeten, maar de ervaring is dat het best lastig is om mensen zelf via hun communicatiekanalen hierover te
laten communiceren. Wat we hebben gedaan om dit effect te benaderen, is betrokken bewoners uit de wijk
interviewen en dit via de verschillende communicatiemiddelen te verspreiden.
In de uitvoering blijkt het lastig om de communicatie-acties voor Centrumschil goed in te bedden in beide
organisaties. Het is soms niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet. Daardoor zijn niet
alle middelen altijd up-to-date.

AANBEVELINGEN
Voor de start van een volgende wijk:
- In beeld brengen wie er ambassadeurs kunnen zijn. En er rekening mee houden dat er op gezette tijden
nog een duwtje vanuit de werkgroep nodig is om positieve spin-off te bereiken;
- De organisatie van de communicatie bespreken en vooraf vastleggen wie, welke rol vervuld.
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COLOFON:
De initiatiefnemers van de wijkgesprekken zijn gemeente Noordoostpolder en Mercatus. Vanuit beide
organisaties hebben de volgende collega’s een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit stuk:
Naam
Functie
Organisatie
Rol bij de wijkgesprekken
John Ekkel
Specialist
Gemeente
 Trekker werkgroep Verkeer en
wegenbeheer en
Noordoostpolder
openbare ruimte
verkeer,
Ingenieursbureau
Froukje Kampen

Beleidsmedewerker
wonen

Gemeente
Noordoostpolder



Gemeente
Noordoostpolder
Mercatus



Intern projectleider
Centrumschil Emmeloord bij de
gemeente
Trekker werkgroep Woningen
& Sociaal
Communicatie



Communicatie

Gemeente
Noordoostpolder
Mercatus
Gemeente
Noordoostpolder
Gemeente
Noordoostpolder
Mercatus



Trekker werkgroep Groen &
Grijs
Trekker Huurdersparticipatie
Trekker werkgroep Verkeer en
openbare ruimte
Deelnemer werkgroep wonen
& Sociaal.
Projectleider wijkgesprekken
Centrum-West


Rick Los

Ingrid Vriend

Communicatie
adviseur
Communicatie
adviseur
Teamleider
Wijkbeheer
Wijkcoördinator
Coördinator Beheer
Ingenieursbureau
Gebiedsregisseur

Marcella van Wagensveld

Wijkcoördinator

Olga van der Meijden
Jan van Putten
Pieterke van der Schee
Gerrit Taal
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