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BOTENBUURT

WAAROM INSCHRIJVEN ALS WONINGZOEKENDE

MAART 2020

Je kunt je inschrijven als woningzoekende omdat je
een woning zoekt.
Wij werken niet met een puntensystem maar met
inschrijftijd (inschrijfjaren).
Hoe meer inschrijfjaren je hebt hoe groter de kans
op een woning.

Hoe schrijf ik mij in als woningzoekende?
• Je kunt je inschrijven via onze website www.
mercatuswoningaanbod.nl/inschrijven
• Of bel naar 0527-635500 en maak een afspraak.

Wat zijn de voorwaarden om je in te schrijven bij
Mercatus?
• Je beschikt over de geldig paspoort of ID-kaart.
• Je moet minimaal 17 jaar zijn.

Regel je inschrijving

Wat kost inschrijven?
• 1ste keer inschrijven kost ¤ 25, =
• Daarna betaal je ¤ 15, = per jaar.

NU met een leuke korting!

BESTE BEWONER VAN DE BOTENBUURT
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CONTACT

Niels Sonneveld en Francien Vriend
zijn je contactpersonen voor de Botenbuurt.

Met de Lente in het vooruitzicht zijn we volop in beweging in de Botenbuurt.
De proefwoning in de Klipperstraat, de tijdelijke verhuring aan de Zuiderkade,
gesprekken met kopers in uw wijk, vergunningen Flora en Faunawet, en alle
andere lopende zaken.
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OPENINGS

TIJDEN

Niels Sonneveld
projectondersteuner

Francien Vriend
wijkconsulent

06 150 144 78
n.sonneveld@mercatus.nl

06 150 144 88
f.vriend@mercatus.nl

En we hebben een leuke inschrijfactie….
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JAN PIETER DE WAL,
NIEUWBOUW / SLOOP ZUIDERKADE
Wij zijn gestart met de voorbereidingen voor de
sloop van de 1e fase van de Zuiderkade. Een onderdeel hierin is een vergunning te krijgen voor de Floraen Faunawet.
Binnenkort gaan we opdracht verstrekken voor de
sloop van de 1e fase. Daarna kunnen we de woningen slopen in de wintermaanden van 2020-2021.
We lopen nog steeds volgens de planning.
De gesprekken tussen Mercatus en de aannemer voor de nieuwbouw aan de
Zuiderkade zijn in volle gang. Dit kost veel tijd achter de schermen. Want we
gaan de woningen gasloos terugbouwen.
Met de aannemer is nog geen definitieve overeenstemming bereikt. Ons
uitgangspunt is dat de schetsen van de plattegronden van de appartementen
zoals in de 1e nieuwsbrief van 2019 een goede referentie zijn voor de uiteindelijk te realiseren woningen.

EEN WONING HUREN
VAN MERCATUS
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
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Adrie Horsman
wijkopzichter

NIEUWS VAN DE WIJKOPZICHTER

Mohamed
Bouhayouf

IK VERBIND MENSEN GRAAG IN DE BOTENBUURT

buurtwerker
Carrefour

PUNTER- EN KLIPPERSTRAAT RENOVATIE
Tijdens deze renovatie worden gevels en daken vervangen en de woningen energiezuinig gemaakt. In februari
zijn de huurders bijgepraat over de renovatieplannen. De aannemer is begonnen met de proefwoning aan de
Klipperstraat 25. Bij deze proefwoning wordt onderzocht wat de beste aanpak voor uw woning is. De werkzaamheden gaan van start in augustus en zijn dit jaar afgerond.

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Mohamed Bouhayouf en ik ben al
jaren als buurtwerker werkzaam bij Carrefour, welzijnsorganisatie Noordoostpolder. Je kunt mij vinden
in de wijken Emmeloord Centrum, de Zuidert en het
Waterland.

WAT IS BUURTOPBOUWWERK?
Elk dorp en elke wijk heeft een eigen buurtwerker.
Hierdoor zijn we dichtbij, makkelijk aan te spreken
en heb je als inwoner één vast persoon bij wie je terecht kan met al je vragen over het dagelijkse leven
en samenleven. Als buurtbewoners maak je samen
je buurt tot een prettige plek om te wonen. Geweldig!
Als buurtwerker help ik je daar graag bij. Dus als je
een idee hebt voor je buurt, dan ga ik graag met je in
gesprek en kijken we samen wat mogelijk is en waar
ik je bij kan helpen. Zo ken ik veel andere buurtbewoners en organisaties in je wijk die misschien wel
samen met jou en jouw idee aan de slag willen.

WAT IS MOOI AAN MIJN WERK?

BOTTERSTRAAT (18, 22, 24, 26, 28) EN AAKSTRAAT
Dit jaar gaan we starten met voorbereidende werkzaamheden van de Botterstraat en Aakstraat. Naast het
renoveren van de woningen worden ze ook energiezuiniger gemaakt door het aanbrengen van een goede isolatie.
De werkzaamheden gaan in 2021 starten.

RENOVATIE BOTTERSTRAAT (ONEVEN), JOLSTRAAT (1,3,7,9) EN
TJALKSTRAAT(5)
In dit project worden kozijnen en buitendeuren vervangen en de ventilatie wordt verbeterd. De voorbereiding
van de renovatie bij de Botterstraat, Jolstraat en Tjalkstraat is nagenoeg afgerond. De planning is dat we medio
2020 gaan starten met de uitvoering.

SCHOENERSTAAT EN SCHOUWSTRAAT
In juli 2019 hebben we het stedenbouwkundig voorstel gepresenteerd aan de hand van plattegronden en een
maquette. Met de kopers van de Schoenerstraat zijn goede gesprekken gevoerd over dit voorstel. Het tijdspad
van deze ontwikkelingen loopt volgens planning.

Ik vind het mooiste om mensen aan elkaar te verbinden. In gesprekken met mensen probeer ik te ontdekken wat ze nodig hebben of wat ze kunnen bieden
aan een ander. Zo probeer ik vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op individueel gebied, maar meer
nog ten aanzien van groepsinitiatieven. Als meerdere
mensen als groep iets willen in de wijk, denk en doe
ik mee hoe we dat kunnen organiseren. Heb je in je
eentje een goed idee voor je buurt, dan ben ik er ook
om met jou na te denken hoe je dit van de grond kan
krijgen en hoe je er mogelijk andere mensen bij kunt
betrekken.
Natuurlijk ben ik niet de enige die er voor jou is in
de buurt. Ik werk als buurtwerker heel nauw samen
met meerdere organisaties, zoals Mercatus woondiensten, de gebiedsregisseurs van de gemeente, de
politie en de thuiszorg. Wij willen er samen met jou
voor zorgen dat jij je thuis voelt en prettig woont in
je buurt.

KOFFIE-INLOOP AAN DE
BOSSULAAN 31
Dit is een voorbeeld waar ik als buurtwerker samen
met een kleine groepje enthousiaste bewoners uit
de buurt aan meewerk. Wij bieden bewoners uit de
Botenbuurt de gelegenheid om een koffiemoment te

organiseren voor een gezellige ontmoeting. De koffie-inloop is op elke laatste woensdag van de maand
om 10:00 uur. Het initiatief is ongeveer vijf jaar geleden ontstaan na een bijeenkomst met de bewoners
van het hofje aan de Bossulaan. De bedoeling is dat
mensen in de buurt en cliënten van Triade elkaar
meer weten te vinden. Elkaar kunnen aanvullen op
het gebied van gezelligheid, bewegen, boodschappen
doen etc. Naast het koffie drinken met elkaar, proberen deze vrijwilligers af en toe bijvoorbeeld bingo
of andere spelletjes te organiseren. De laatste drie
jaar is er ook een nieuwjaarsborrel georganiseerd.
Tijdens de koffie-inloop sluiten regelmatig mensen
van de thuiszorg, de wijkconsulent van Mercatus of
een wijkagent aan om de vragen van bewoners te
beantwoorden. Er is vraag naar het aanbieden van
meer structurele activiteiten, maar helaas is er op dit
moment nog geen geschikt ruimte in de directe omgeving.
Met dank aan Triade die de ruimte ter beschikking
stelt en aan Janice en Ivo die zich inzetten voor de
koffie-inloop en de overige activiteiten die er plaatsvinden

OPROEP
Lijkt het jou leuk om ons te komen helpen met bijvoorbeeld koffieschenken, het ophalen en terugbrengen van bewoners naar hun woning, dan horen wij
dat graag.

CONTACT:
Adres koffie-inloop: Bossulaan 31 (laatste woensdag
van de maand)
Contact koffie-inloop: Janice Ruis
Mohamed Bouhayouf, buurtwerker van Carrefour
Tel: 06-57548311
mohamed.bouhayouf@carrefour.nu

