Omdat u in de Botenbuurt woont en daar veel staat te gebeuren. Met onze
huurders hebben we een participatietraject (huurdersbijeenkomsten) doorlopen over de toekomst van hun woning en straat. Met de uitkomsten van deze
participatie is een plan voor de toekomst gesmeed. Met deze nieuwsbrief wil
Mercatus u informeren over de ontwikkelingen in de Botenbuurt.
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WELKE CSTAPPEN HEBBEN WE GEZET
In oktober D2017 is Mercatus in gesprek gegaan met de huurders van de Botenbuurt over Ede woningen, de buurt en de woonomgeving. Dit participatietraject
F
is in juni 2018
G afgerond.

De uitkomsten zijn: onderhouden, renoveren, sloop & nieuwbouw. Alle huurders zijn geïnformeerd over wat er is besloten.

Start

Verdieping

Info avond

oktober 2017

november 2017

januari 2018
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juni 2018
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PLANNING WERKZAAMHEDEN
Straat

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)

EEN LEEFBARE BUURT BEHOUDEN

De woningen aan de Zuiderkade 12-35 worden eind 2020 als eerste gesloopt. Inmiddels hebben de eerste bewoners al een nieuwe woning gevonden en zijn verhuisd. Dit betekent dat we te maken krijgen met lege woningen.
Mercatus zorgt ervoor dat de buurt leefbaar blijft, vanaf het moment van leegstand tot aan de nieuwbouw. Zo
verhuren wij leegstaande woningen tijdelijk. De tuinen van leegstaande woningen laten wij onderhouden.

Cor Spijker
projectleider
nieuwbouw

OVER DE
NIEUWBOUW
ZUIDERKADE
Zuiderkade
Na 20 november zijn de schetsen van
het nieuwbouwplan voorgelegd bij het
stedenbouwkundige bureau en de gemeente.
Op dit moment maken wij een lijst
van eisen waar de appartementen aan

moeten voldoen. Daarna zoeken we
een aannemer die deze appartementen kan bouwen.
Vorig jaar heeft de overheid besloten
dat nieuwe woningen geen gasaansluiting meer krijgen. Dit geldt ook
voor deze nieuwe appartementen.
Wij overleggen met de gemeente welke mogelijkheden er zijn voor de verwarming van deze appartementen.

Schoenerstraat/Schouwstraat
Op dit moment laten de gemeente
en Mercatus een nieuw stedenbouwkundig plan maken voor de Schoenerstraat en Schouwstraat.

WANNEER & WAT
Fase 1 - start bouw 2021
- 24 driekamerappartementen
- 3 driekamerappartementen
(mindervalide)
- 3 vierkamerappartementen
- 2 vier+-kamerappartementen
Fase 2 - start bouw 2023
- 20 driekamerappartementen
- 3 driekamerappartementen
(mindervalide)
- 7 vierkamerappartementen
- 3 vier+-kamerappartementen

SCHETSEN NIEUWBOUW ZUIDERKADE

berging berging

centrale hal

berging berging berging

VOORGEVEL

berging

slaapkamer

berging

CENTRALE HAL MET LIFT EN BERGINGEN

slaapkamer

ZOLDER

slaapkamer

slaapkamer

slaapkamer

woonkamer

woonkamer

slaapkamer
slaapkamer

woonkamer

slaapkamer

DRIEKAMERAPPARTEMENT

VIERKAMERAPPARTEMENT

VIER+ - KAMERAPPARTEMENT

Appartement met:
woonkamer-keuken
23,8 m2
slaapkamer
12,3 m2
2e slaapkamer/hobbykamer 8,1 m2
balkon of terras

Appartement met:
woonkamer-keuken
slaapkamer
2e slaapkamer
3e slaapkamer/hobbykamer
balkon of terras

Appartement over 2 verdiepingen met:
woonkamer-keuken		
32,9 m2
slaapkamer
9,9 m2
e
2 slaapkamer/hobbykamer 7,2 m2
zolderkamer		
18,0 m2
balkon

28,5 m2
14,4 m2
9,9 m2
7,2 m2

WIJKGESPREKKEN

Mercatus en de gemeente Noordoostpolder trekken samen op om de Botenbuurt te verbeteren en te vernieuwen. Dit willen zij niet zonder de inbreng van de bewoners doen, het gaat immers over uw wijk. In
april/mei gaan we samen met u in gesprek over de openbare ruimten en het stedenbouwkundige plan van
de Botenbuurt.
U ontvangt een uitnodiging voor deze wijkgesprekken. U kunt dan meedenken en meepraten.

CONTACT

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

@
Niels Sonneveld
projectondersteuner bewoners

Francien Vriend
wijkconsulent

06 150 144 78
n.sonneveld@mercatus.nl

06 150 144 88
f.vriend@mercatus.nl

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

