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BESTE BEWONER VAN DE BOTENBUURT
Met de zomer in het vooruitzicht zijn we volop in beweging in de Botenbuurt.
De proefwoning in de Klipperstraat is gereed. De tijdelijke verhuringen aan de
Zuiderkade gaat door evenals de renovatiewerkzaamheden in de wijk.
Wijkteam zuidoost wenst u een fijne zomer!

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 2020 VIEREN WE
BURENDAG OP
26 SEPTEMBER.

ZUIDERKADE
JAN PIETER DE WAL
De Zuiderkade 12 t/m 35 worden nog dit jaar
gesloopt.
Wat gaat vooraf aan de sloop:
• Het plaatsen van bouwhekken.
• Vergunning aanvragen voor verwijdering van
asbest.
• Alle losse onderdelen worden uit de woning
vewijderd (toiletpot, binnendeuren, keukens enz.)
• Onderzoek flora en fauna.
• Saneren asbest.
Vervolgens worden de woningen gesloopt.

MEER OVER DE
MOGELIJKHEDEN OP
WWW.BURENDAG.NL
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NIEUWS VAN DE WIJKOPZICHTER

BEZICHTIGING PROEFWONING KLIPPERSTRAAT 25
Tijdens de renovatie van de Punter- en Klipperstraat worden gevels en daken vervangen en worden de
woningen energiezuinig gemaakt. Bij deze proefwoning is onderzocht wat de beste aanpak voor de woning is.
Op woensdag 1 juli konden de bewoners de proefwoning bezichtigen en tegels voor het toilet uitzoeken.
De renovatiewerkzaamheden gaan 17 augustus van start en zijn dit jaar afgerond.

BOUWPLAATSINRICHTING PUNTERSTRAAT
De bouwplaatsinrichting op het grasveld aan de Punterstraat is van Mateboer Bouw. De bouwplaatsinrichting blijft zeker tot december 2020 staan. Hiervandaan worden de werkzaamheden aan de Tjalk-, Botter-, Jol-,
Punter- en Klipperstraat uitgevoerd.

RENOVATIE BOTTERSTRAAT (ONEVEN), JOLSTRAAT (1,3,7,9) EN
TJALKSTRAAT (5)
In dit project worden kozijnen en buitendeuren vervangen en de ventilatie wordt verbeterd. Mateboer Bouw is
inmiddels gestart met de uitvoering.

ALUSSOB

BOSSULAAN

KOFFIE-INLOOP AAN DE
BOSSULAAN 31
BOSSULAAN
Bewoners Tiny Wissema en Pie Dijkema zijn de
kartrekkers van het opfrissen van het pleintje
achter de Bossulaan.
Tiny vertelt:
Misschien wist u het niet maar achter de appartementen van de Bossulaan is een pleintje. Vorig jaar was er al
een plan om het pleintje te gaan gebruiken om elkaar te
ontmoeten voor een praatje. Er zijn toen twee banken en
een tafel geschonken door de ‘Houtgrutter’. Maar verder
kwam het nog niet zo uit de verf.
Sinds de corona maken de bewoners gebruik van het
pleintje om familie te ontvangen en drinken bewoners er
koffie of er wordt even een praatje gemaakt.
Tijd dus om “de boel” gezellig te maken.
Wij hebben de buurtwerker Mohamed en Mercatus
gevraagd of ze wat voor ons konden betekenen en daar
is positief op gereageerd. Mercatus heeft een paar plantenbakken gerealiseerd waar planten in staan en er hangt
een klimop aan de muur. Het begin is er.
We kunnen nog een houten bank gebruiken en misschien
heeft u nog een vogelhuisje of iets wat in de schuur ligt
wat we kunnen ophangen. We hopen dat het pleintje veel
wordt gebruikt.
Als het mooi weer is kan het koffiedrinken wat elke
laatste woensdag van de maand is ook op het pleintje
plaatsvinden. En wie weet ooit een buurt BBQ?

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 koffiedrinken
met elkaar, proberen deze vrijwilligers af en toe
bijvoorbeeld een 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
geschikte 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.

CONTACT

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

CORONA

HOE GAAT MERCATUS OM MET HET
UITVOEREN VAN HET ONDERHOUD EN HET
CORONAVIRUS.
•
•
•
•
•

•

Wij zetten de gezondheid van huurders, collega’s en anderen op één!
Wij bieden bewoners de mogelijkheid om af te
zien van onderhoudswerkzaamheden als zij er
geen goed gevoel bij hebben.
Wij gebruiken ons gezonde verstand en blijven
waakzaam.
Wij verzetten werkzaamheden naar later als we
twijfels hebben.
Wij volgen de RIVM–richtlijnen en het protocol
“Veilig samen doorwerken” van de Rijksoverheid. Dit protocol heeft als uitgangspunt de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM
van de datum 26 maart 2020. Het wordt steeds
gewijzigd wanneer nieuw adviezen of maatregelen van kracht zijn.
Zo kunnen de onderhoudswerkzaamheden
veilig worden uitgevoerd.
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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

