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‘we hebben een nieuwe woning gevonden
en het bevalt ons erg goed.’

Vanaf november zijn de eerste bewoners uit de
Zuiderkade 12 t/m 35 verhuisd. Zo’n 19 huishoudens hebben al een andere woonplek gevonden
of hebben een andere woonplek in het vooruitzicht. Het verhuizen op zich gaat vrij snel.

BESTE BEWONERS VAN DE BOTENBUURT
‘de nieuwe woning is fijn, maar ik kijk met
weemoed terug naar mijn oude plekje.’

Sommige leeggekomen woningen worden tijdelijk verhuurd. Bij andere leegstaande woningen
laten we de gordijnen hangen zodat het er toch
bewoonbaar uitziet.

‘ Ik zag erg op tegen het vinden van een
nieuwe stek maar het is goed gekomen.’

CONTACT

Uw gesprekspartners voor het project Botenbuurt zijn Niels Sonneveld en Francien Vriend.

@
Niels Sonneveld
projectondersteuner bewoners
06 150 144 78
n.sonneveld@mercatus.nl

Francien Vriend
wijkconsulent
06 150 144 88
f.vriend@mercatus.nl

BUREN
DAG
OP BURENDAG IS HET
DE BEDOELING DAT
ZOVEEL MOGELIJK
BUREN MET ELKAAR IN
CONTACT KOMEN.
WAAROM?
OMDAT BUURTEN
LEUKER, SOCIALER EN
VEILIGER WORDEN
ALS BUREN ELKAAR
ONTMOETEN EN ZICH
SAMEN INZETTEN
VOOR DE BUURT.
IN 2019 VIEREN WE
BURENDAG OP
28 SEPTEMBER.

EEN WONING HUREN
VAN MERCATUS

Deze avond waren de bewoners van de Schouwstraat, Schoenerstraat en
Zuiderkade te gast in MFC Jeruzalemkerk. Met een mooie opkomst van 50
bewoners hebben we het gesprek gevoerd over welke kansen en mogelijkheden zij zien voor de openbare ruimte in de wijk.
Daarnaast heeft de architect het stedenbouwkundig voorstel gepresenteerd voor de oostzijde van de Botenbuurt. Aan de hand van grote plattegronden en een maquette hebben bewoners hun reactie en bezwaren met
ons gedeeld.
Er zijn veel post-its geplakt, discussies gevoerd en vragen gesteld. Een
mooie avond waarin we samen met u hebben gekeken hoe we de wijk aantrekkelijk kunnen houden en versterken.
Op www.centrumschilemmeloord.nl wordt het verslag en de verdere uitwerkingen van de plannen gedeeld.
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MEER OVER DE
MOGELIJKHEDEN OP
WWW.BURENDAG.NL

Het eerste wijkgesprek, in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder, is inmiddels geweest op 13 juni jl.
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Wat doen we met de leegstaande woningen

WIJKGESPREKKEN

Schoe

De meeste overige bewoners van de Zuiderkade 12 t/m 35 zijn ook al druk op zoek. Deze
bewoners hebben nog een jaar de tijd om een
leuke nieuwe plek te vinden en dat gaat ze zeker
lukken!

Het is buiten 30+ graden en onder het genot van een airco kunnen wij u
deze tweede nieuwsbrief presenteren. Hiermee willen wij u op de hoogte
houden van de verdere ontwikkelingen in uw wijk.

Ik wil een woning huren van Mercatus.
Wat moet ik doen?
Kijk op www.mercatus.nl voor de informatie
over inschrijving, kosten, werkwijze enz.
Reageer op woningen

Nijverheidstraat 10,
8301 AD Emmeloord
Tel (0527) 635500
www.mercatus.nl

Maquette: voorlopig stedebouwkundig plan oostzijde, grijs gekleurd is nieuwbouw.

Deze
nieuwsbrief
is met
de grootst
mogelijke
zorgvuldigheid
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deze nieuwbrief
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Adrie Horsman
wijkopzichter

NIEUWS VAN DE WIJKOPZICHTER

BARKSTRAAT

BOSSULAAN

Het onderhoud bij de appartementen aan de Barkstraat is bijna afgerond. Bij deze onderhoudsronde worden de
gevels en portieken geschilderd, de balkonafwerking en hemelwaterafvoeren vervangen.

Bij de Bossulaan zijn de balkons en galerijen
gereinigd.
Reactie van bewoners: “ze zijn nog nooit zo
schoon geweest”

RENOVATIE PUNTER- EN
KLIPPERSTRAAT
De aannemer is begonnen met het uitwerken
van de plannen voor renovatie van de gevels en
daken. Bij deze renovatie wordt gelijk het asbest
verwijderd en worden de woningen energiezuinig gemaakt. We verwachten dat de voorbereiding dit jaar afgerond wordt, de verwachting is
dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2020
starten.

Cor Spijker
projectleider
nieuwbouw

OVER DE NIEUWBOUW ZUIDERKADE

PLANNING WERKZAAMHEDEN
Straat

Nieuwbouw Zuiderkade
Voor de nieuwbouw aan de Zuiderkade in Emmeloord heeft Mercatus enkele aannemers gevraagd
om aan de hand van de schetsen en de gegevens
waar de woningen aan moeten voldoen een offerte
met tekeningen te maken.
Eind juni zijn deze offertes met tekeningen bij ons
ingediend. In juli wordt er een keuze gemaakt voor
een aannemer.

Sloop Zuiderkade
Het plan is om in oktober 2020 te starten met de
sloop van de Zuiderkade 12-35.
Voordat de Zuiderkade 36-59 (fase 2) in 2022 gesloopt gaat worden zullen de eerste nieuwe 33 woningen aan de Zuiderkade gereed zijn.

Wat gaan we doen

Planning

Aakstraat

Renoveren

2020-2021

Barkstraat

Onderhouden

2019-2025

Bossulaan

Onderhouden

2022

Botterstraat (5 eengezinswoning)

Renoveren

2020-2021

Botter-, Tjalk-, Jolstraat

Onderhouden

2020-2026

C.Dirkszstraat

Renoveren

2023

C.Dirkszstraat + C.Dirkszplein

Onderhouden

2023

Klipperstraat

Renoveren

2019-2020

Koggestraat

Renoveren

2023

Punterstraat

Renoveren

2019-2020

Schoenerstraat

Sloop

2021-2025

Schouwstraat

Sloop

2025-2029

Zuiderkade

Sloop

2019-2023

Zuiderkade (eengezinswoning)

Renoveren

2023-2024

Onderhouden:
Renoveren:

wooncomfort blijft gelijk (bijvoorbeeld schilderbeurt, controle hang-en-sluitwerk)
wooncomfort wordt verhoogd (bijvoorbeeld dak- en gevelisolatie aanbrengen)

