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BESTE BEWONER VAN DE BOTENBUURT
Op 4 november konden bewoners van de Zuiderkade en Aakstraat als eerste
de nieuwbouwplannen voor de Zuiderkade (fase 1, nr. 12-35) bekijken. Tijdens
een inloop op het kantoor van Mercatus waren de beelden en plattegronden
van de nieuw te bouwen appartementen te zien.
De bewoners zijn enorm enthousiast en kunnen niet wachten tot het klaar is! Ze zijn
vooral blij met de verschillende soorten appartementen die gebouwd worden. Daarnaast vinden ze het fijn dat de achtertuinen bij de woningen op de begane grond niet
meer zo groot worden.
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Duurzame wonen en slopen
Naar verwachting start de nieuwbouw van de 1e fase in de zomer van 2021.
Duurzame woningen die all electric en energieneutraal zijn, zonnepanelen krijgen
en meer isolatie dan het bouwbesluit vraagt. Duurzaamheid is heel belangrijk voor
Mercatus. Daar besteden wij veel aandacht aan bij alles wat we doen.
New Horizon is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de daadwerkelijke
sloop van fase 1, begin volgend jaar. Daarmee heeft Mercatus een partner die duurzaam sloopt. Als zij naar een gebouw kijken, zien zij wat ze daarvan opnieuw kunnen
gebruiken. Ze hebben de flats aan de Zuiderkade bestudeerd en ze gaan het materiaal van deze flats ‘oogsten’. Een groot deel van het sloopmateriaal bestaat uit beton.
New Horizon heeft een methode ontwikkeld waarmee dit beton weer teruggebracht
wordt tot zand en grind. Dat betekent dus dat het sloopmateriaal weer grondstoffen
worden waarmee nieuw beton kan worden gemaakt!
Mercatus verdiept zich de komende jaren in nieuwe oplossingen om ervoor te zorgen
dat we met alles wat we doen de aarde en onze omgeving zo min mogelijk belasten.
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EVEN VOORSTELLEN ...

DE WIJKAGENT
Mijn naam is Sander te Vaarwerk, 43 jaar, 16 jaar in
dienst bij de politie en sinds begin vorig jaar werkzaam
als wijkagent in het centrum van Emmeloord. Dit werd
vooraf gegaan door enkele jaren bij defensie en in de gehandicaptenzorg. Een groot gedeelte van mijn ‘politiejaren’ ben ik werkzaam geweest in de incidentenafhandeling. Tegelijkertijd was ik, samen met enkele collega’s,
verantwoordelijk voor de aanpak van de hennepteelt in
Noordoostpolder en op Urk. De laatste jaren ben ik me
steeds meer gaan richten op het ‘wijkwerk’, waarbij ik
twee jaar als wijkagent werkzaam ben geweest voor de
noordelijke dorpen van Noordoostpolder en het asielzoekerscentrum.
Als wijkagent sta ik zoveel mogelijk ‘in contact’ met anderen en ben ik de schakel tussen de wijk en de politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat en
deels achter de schermen af. Hierin werk ik samen met
een heel team van collega’s van de basiseenheid Dronten, Noordoostpolder en Urk. Daarnaast onderhoud ik
contact met partners zoals de gemeente, woningbouwvereniging, welzijnsorganisaties, winkeliers en bewonersorganisaties. Veiligheid is namelijk iets waar we
met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.
Ik houd van ‘korte praktische lijntjes’. Samen met bewoners, partners, ondernemers en collega’s proberen
we problemen in de wijk aan te pakken. Dit is iedere
keer een uitdaging op zich en daar hebben we elkaar
bij nodig. Iedereen heeft daarbij een eigen taak en verantwoordelijkheid. Voor de politie en dus ook voor een
wijkagent liggen die vooral op het vlak van het opsporen van strafbare feiten, het bewaken van de openbare
orde, het bestrijden van criminaliteit en het hulpverlenen bij nood.
Op www.politie.nl, onder het kopje ‘mijn buurt’, vindt u
alle informatie over uw wijk. Ik ben te bereiken via het
telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Als ik niet
aanwezig ben, kunt u een bericht voor mij achterlaten.
Op Twitter ben ik te volgen via @wijkag_vaarwerk en op
Instagram via @wijkagent_emmeloord_centrum. Bel bij
spoedgevallen altijd 112.
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NIEUWS VAN DE WIJKOPZICHTER

PUNTER- EN KLIPPERSTRAAT
RENOVATIE
Tijdens deze renovatie zijn de gevels en daken vervangen en de woningen energiezuinig gemaakt. De
werkzaamheden zijn in augustus gestart aan de
Punterstraat. Inmiddels zijn deze woningen daar geïsoleerd en voorzien van nieuw gevelmetselwerk en
dakpannen.

BOTTER- EN AAKSTRAAT.
Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingswerkzaamheden voor de renovatie van de
Botterstraat en Aakstraat. Naast het renoveren van
de woningen worden ze ook energiezuiniger gemaakt
door ze te isoleren. De werkzaamheden starten in het
voorjaar van 2021.

AFGEROND!!
De Klipperstraat is in de afrondingsfase. De werkzaamheden zijn bijna klaar en het resultaat is prachtig geworden. De bergingen van de woningen krijgen
nieuwe gevelbeplating. Daarna gaat de aannemer de
bouwmaterialen en bouwkeet opruimen en zorgt dat
alles weer netjes achterblijft.

De renovatie aan de Botterstraat (oneven), Jolstraat
(1, 3, 7, 9) en Tjalkstraat (5) is afgerond. De woningen
zijn voorzien van nieuwe kozijnen met HR++ glas en
de buitendeuren zijn ook vervangen. Al het houtwerk
is geschilderd en er is een mechanische ventilatiebox
aangebracht die zorgt voor een goede ventilatie in de
woning. De bewoners zijn tevreden over de aannemer en de uitgevoerde werkzaamheden. Ze hebben
dit project gewaardeerd met een 7,8.

PLANNING WERKAAMHEDEN

Straat

Wat gaan we doen

Planning

Aakstraat

Renoveren

2021 uitvoering

Barkstraat (appartementen)

Onderhouden

2025

Barkstraat (2 woningen)

Onderhouden

2024

Bossulaan (appartementen)

Onderhouden

2022

Botterstraat (5 eengezinswoning)

Renoveren

2021 uitvoeren

Botter-, Tjalk-, Jolstraat

Onderhouden

Gereed

C.Dirkszstraat

Renoveren

2023

C.Dirkszstraat + C.Dirkszplein

Onderhouden

2023

Klipperstraat

Renoveren

Gereed

Koggestraat

Renoveren

2023

Punterstraat

Renoveren

Gereed

Schoenerstraat

Sloop

2021-2025

Schouwstraat

Sloop

2025-2029

Zuiderkade fase 1

Sloop

Gestart

Zuiderkade fase 1

Nieuwbouw

2021-2022

Zuiderkade fase 2

Sloop

2022-2023

Zuiderkade fase 2

Nieuwbouw

2022-2024

Zuiderkade (eengezinswoning)

Renoveren

2023-2024

Onderhouden:
Renoveren:

wooncomfort blijft gelijk (bijvoorbeeld schilderbeurt, controle hang-en-sluitwerk)
wooncomfort wordt verhoogd (bijvoorbeeld dak- en gevelisolatie aanbrengen)
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EEN WONING HUREN
VAN MERCATUS
Ik wil een woning huren van Mercatus.
Kijk op www.mercatus.nl

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

