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BESTE BEWONER VAN DE BOTENBUURT
In deze nieuwsbrief treft u een QR-code aan waarmee u de film kunt zien
van de sloopwerkzaamheden aan de Zuiderkade. Tevens maakt u kennis met
Ingrid Vriend, gebiedsregisseur van de gemeente. We geven een inkijkje in de
renovatiewerkzaamheden aan de Botter- en Aakstraat. Er is aandacht voor
het belang van inschrijven als woningzoekende, en natuurlijk is er weer de
planning van alle werkzaamheden in de Botenbuurt.
Op de foto hieronder ziet u een zitje waar veel gebruik van gemaakt wordt door
bewoners van deze straat.

AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN
ROND DE PAASDAGEN
ONS KANTOOR IS
GESLOTEN

Oproep
Naar aanleiding van deze foto doen wij een oproep aan alle bewoners van de wijk.
•

Heeft u in uw voor- en/of achtertuin een plekje gecreëerd om te genieten van de zon
en wilt u dit delen met ons en uw wijkbewoners? Maak dan een foto en mail deze naar
info@mercatus.nl. Wij maken een keuze en plaatsen er een item over in de volgende
nieuwsbrief.
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ALUSSO
Ingrid Vriend

EVEN VOORSTELLEN ...

Wijkregisseur
Ik ben Ingrid Vriend en werk als wijkregisseur bij de
gemeente Noordoostpolder. Dit werk doe ik al sinds
2008 en elke dag met veel plezier. Mijn wijken zijn:
Centrum, Revelsant, Waterland, Erven en de Zuidert.
Samen met de wijkagent, de opbouwwerker van Carrefour en de wijkconsulent van Mercatus zet ik mij in
voor de leefbaarheid van deze wijken.
Je kan bij het woord leefbaarheid denken aan het fijn
en prettig wonen in de straat, buurt of wijk, maar ook
aan veilig wonen. Ik sluit aan bij overleggen in de wijken waar een wijkplatform actief is. Hier wordt informatie opgehaald en gedeeld en actiepunten neem ik
mee naar de juiste persoon binnen de gemeentelijke
organisatie. Met de informatie die ik als wijkregisseur
doorgeef, krijgen bewoners beter zicht in wat de ge-

meente doet voor de leefomgeving. Bewoners staan
bij mij centraal. Zij weten immers als geen ander wat
er speelt in de buurt of de wijk.
Telkens een andere rol
Als wijkregisseur vervul ik elke dag en bij ieder
vraagstuk weer een andere rol. Ik signaleer, neem
initiatief, vertaal door, begeleid, coach, onderzoek,
bemiddel en adviseer inwoners of collega’s. Daarnaast zet ik mij in voor een goede samenwerking
tussen verschillende partners in de wijken, zoals de
Botenbuurt, zodat we met elkaar werken aan fijn en
prettig wonen.
Heeft u een goed idee voor uw buurt?
Stuur een mail naar IGW@noordoostpolder.nl.
Bel of stuur mij een whatsapp op 06 20 66 85 83.

INSCHRIJVEN NIEUWBOUW ZUIDERKADE
Wil je in aanmerking komen voor de nieuw te bouwen appartementen in de botenbuurt? Schrijf je dan snel
in!
• Inschrijven kan via www.mercatus.nl / ik zoek een woning / huurwoning zoeken. Alle informatie staat
hier, en inschrijven gaat digitaal.
• Toewijzing van een woning gebeurt op basis van wachttijd en geschiktheid.
• Oud bewoners van de gesloopte of nog te slopen flats krijgen in verschillende groepen voorrang om
te kiezen.
• De woningen die niet naar oud-bewoners gaan, worden via woningnet gepubliceerd. Als je ingeschreven bent en de woning is passend qua inkomen en gezinssamenstelling, dan kun je daar op reageren.

ALUSSO
Adrie Horsman
wijkopzichter

SLOOP ZUIDERKADE FASE 1

SLOOP ZUIDERKADE
De sloop van Zuiderkade fase 1
heeft inmiddels plaatsgevonden.
Het was een spectaculair gezicht.
Onze fotograaf heeft zich
uitstekend vermaakt en ook
nog een film gemaakt.
Scan de qr-code voor de film.

BOTTER- EN AAKSTRAAT
Tijdens deze renovatie wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan de buitengevels. De schoorstenen worden
gerenoveerd. Het dak wordt voorzien van nieuwe dakpannen en dakgoten. Verder wordt de ventilatie van de
woning verbeterd. Er wordt asbest verwijderd. De woningen worden energiezuinig gemaakt door de gevels en
daken te isoleren.

PLANNING WERKZAAMHEDEN

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

2024

C.Dirkszstraat + C.Dirkszplein

Onderhouden

2024

Klipperstraat

Renoveren

Gereed

Koggestraat

Renoveren

2024

Punterstraat

Renoveren

Gereed

Schoenerstraat

Sloop

2021-2025

Schouwstraat

Sloop

2025-2029

Zuiderkade fase 1

Sloop

Gereed

Zuiderkade fase 1

Nieuwbouw

2021-2022

Zuiderkade fase 2

Sloop

2022-2023

Zuiderkade fase 2

Nieuwbouw

2022-2024

Zuiderkade (eengezinswoning)

Renoveren

2024

Onderhouden:
Renoveren:

wooncomfort blijft gelijk (bijvoorbeeld schilderbeurt, controle hang-en-sluitwerk)
wooncomfort wordt verhoogd (bijvoorbeeld dak- en gevelisolatie aanbrengen)

WIJKTEAM ZUIDOOST

Francien Vriend

Gerard Bonhof

Adrie Horsman

Niels Sonneveld

wijkconsulent

wijkbeheerder

wijkopzichter

projectondersteuner

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

