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Wat wilt
u
nieuwsb in de volgende
rief leze
n?

Bij deze nieuwsbrief vindt u een antwoordkaart met envelop
… want wij willen graag van u weten wat u in de volgende
nieuwsbrief wilt lezen?

ART

Reageer en doe mee! Want uw mening is belangrijk.
Stuur de antwoordkaart terug voor 20 januari 2020

BESTE BEWONER VAN DE BOTENBUURT

In de nieuwsbrief van maart komen we hierop terug.

2019 loopt op z’n eind, een jaar waarin veel is gebeurd. Een jaar waarin
we achter de schermen hard bezig zijn om de plannen voor de Botenbuurt
concreet te maken. Een jaar waarin veel veranderd is in de wetgeving voor
de flora en fauna.

Naam:
Straat e

n huisnr:
E-mailad
res:
Insturen

voor 20

OPENINGS

januari 20
20

TIJDEN

En we maken kennis met een nieuwe projectleider, hij stelt zich graag aan u
voor.

DECEMBER
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

DONDERDAG
5 DECEMBER IS HET
KANTOOR

JAN PIETER DE WAL,
PROJECTLEIDER NIEUWBOUW

OM 16.00 UUR
GESLOTEN.

Sinds oktober ben ik, Jan Pieter de Wal, projectleider bij Mercatus voor alle nieuwbouwprojecten.

DINSDAG 24 EN
31 DECEMBER

SLUITEN WIJ
OM 16:00 UUR
VRIJDAG
27 DECEMBER
IS MERCATUS

DE HELE DAG
GESLOTEN.

Afgelopen 13 jaar heb ik uitgebreide ervaring
opgedaan in de begeleiding van bouwprojecten
en contacten met huurders.
In juli heeft Mercatus een aanbesteding gehad
voor de nieuw te bouwen appartementen aan de
Zuiderkade. Naar aanleiding van deze aanbesteding zijn wij nog in overleg met een aannemer
om de voorgestelde plannen verder uit te werken.

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

BOTTERSTRAAT (NRS 18, 22, 24, 26, 28) EN AAKSTRAAT
In 2020 bereiden we we de werkzaamheden aan de Botterstraat en Aakstraat voor. We maken de woningen
energiezuiniger door ze te isoleren. De planning is dat we in 2021 starten.

BOTTERSTRAAT (ONEVEN),
JOLSTRAAT (1, 3, 7, 9),
TJALKSTRAAT (5)
De voorbereiding van de renovatie bij de
Botterstraat, Jolstraat en Tjalkstraat is bijna
afgerond. De vergunningen zijn aangevraagd.
De planning is dat we in 2020 starten.

AAKSTRAAT EN
SLOOP ZUIDERKADE
Uit onderzoek blijkt dat er dwergvleermuizen
en gierzwaluwen leven. In de natuurwet staat
dat we deze vleermuizen en zwaluwen een alternatief onderkomen moeten bieden. Bij een
aantal woningen aan de Aakstraat gaan wij
daarom nestkasten ophangen onder de goot
en aan de kopgevels.

gierzwaluwkast

vleermuiskast

Ibo Heij
werkvoorbereider

FLORA EN FAUNA (de wet natuurbescherming)

PLANNING WERKZAAMHEDEN
Straat

Verschillende planten- en diersoorten zorgen
ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Een
aantal, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen, zijn kwetsbaar. In ons geval bepaalt provincie
Flevoland wat er wel en niet mag. Dat betekent voor
Mercatus dat wij tijdig een vergunning en ontheffing moeten aanvragen om onderhoud- of sloopwerkzaamheden uit te voeren.

Hoe werkt het?
Mercatus schakelt een ecoloog in als we onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren. Deze on-

derzoekt in de ochtend- en avonduren de wijk/buurt.
Daarna volgt een rapport. Hierin staat beschreven
welke dieren er zijn waargenomen en welke voorzorgsmaatregelen wij moeten treffen.
Mercatus vraagt ontheffing aan. Zij beoordelen aan de
hand van het activiteitenplan en het onderzoeksrapport of we mogen starten met de werkzaamheden.

Wat gaan we doen

Planning

Aakstraat

Renoveren

2020-2021

Barkstraat

Onderhouden

uitgevoerd 2019

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)

