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HALLO MEDE WIJKBEWONER
Goed nieuws!
Wijkwoning
Na veel vraag om meer activiteiten in de wijk, is er besloten om een pilot te gaan
draaien met een heuse wijkwoning in de wijk Botenbuurt, genaamd “KADE 42”.
Mercatus heeft een woning beschikbaar gesteld voor ruim een jaar. Hierop volgend
wordt gekeken of de nieuwe ontmoetingsruimte in de Golfslag een ideale plek kan
worden voor alle bewoners van de Botenbuurt. Verderop in de nieuwsbrief wordt
aan de ontmoetingsruimte in de Golfslag meer aandacht gegeven.

OPEN DAG
WIJKWONING
KADE 42
DINSDAG
13 JULI
10:00 - 12:00 UUR
19:30 - 21:30 UUR

Nu denkt u misschien ... wat is een wijkwoning?
Dit is een woning waar verschillende ruimtes gebruikt kunnen worden voor
activiteiten (een soort buurthuis eigenlijk). Te denken valt aan gezamenlijk koken en
eten, gezellige koffie-ochtenden, workshops, kinderactiviteiten.

Open dag
Dinsdag 13 juli van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 19.30 uur tot 21.30 uur is er een
open dag. Je bent van harte welkom om binnen te komen kijken in de woning en uw
ideeën en gezelligheid met elkaar te delen.
Het adres is, zoals de naam al doet vermoeden, Zuiderkade 42.
We hopen jullie in grote getalen te verwelkomen.
Vriendelijke groet, Janice, vrijwilligster

BURENDAG
25 SEPTEMBER
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ONTMOETING IN DE NIEUWE GOLFSLAG

DE GOLFSLAG
In het voormalige zorgcomplex de Golfslag komen
naast prachtige huurappartementen, ook appartementen voor ouderen die langer thuis willen wonen
met zorg nabij.

Verder zal de nieuw te realiseren ontmoetingsruimte
een belangrijke rol spelen bij dagbesteding, het versterken van onderlinge betrokkenheid, en het tegengaan van eenzaamheid.

Naast prachtig wonen en zorg komt er op de begane
grond een algemene ontmoetingsruimte voor activiteiten en ontmoeten voor zowel de wijkbewoners als
bewoners van de Golfslag. Nu maken wijkbewoners
nog gebruik van de wijkwoning aan de Stieltjesstraat
2, maar daar groeien ze uit hun jasje.

Vindt u het leuk om hierover mee te denken?

Verbinding maakt gelukkiger
Buurtbewoners die elkaar kennen, prettig met elkaar
omgaan en elkaar helpen, ervaren meer verbinding.
En wanneer mensen meer verbinding ervaren zijn ze
gelukkiger, zo blijkt uit een recent onderzoek van het
CBS.

Bent u op zoek naar een bestuurdersrol of een beheerdersrol. Wilt u meedenken en werken over activiteiten?
Neem dan contact op met de buurtwerker van Carrefour, Mohamed Bouhayouf of wijkregisseur van de
gemeente Noordoostpolder, Ingrid Vriend.
mohamed.bouhayouf@carrefour.nu
i.vriend@noordoostpolder.nl

Voor het creëren van een fijne leefomgeving gaat het
dus niet alleen om de stenen, maar ook om het sociale cement ertussen. Mensen moeten uiteraard zelf
verbinding maken. Nu de Golfslag verbouwd wordt,
en er ruimte komt voor ontmoeten, is dit het moment
om hiermee aan de slag te gaan.

OPZICHTER NIEUWBOUW ZUIDERKADE
Graag wil ik mij voorstellen:
Ik ben Michel Rook, wijkopzichter van Mercatus. Normaliter ben
ik werkzaam in de wijk Zuidwest (Nagele, Tollebeek, Bergenbuurt,
Revelsant).
In de Botenbuurt ga je mij vaak aantreffen op het project nieuwbouw Zuiderkade. Vanuit Mercatus zal ik samen met de aannemer
dit project begeleiden en vooral het proces bewaken tijdens de
bouw. In deze periode ben ik ook te zien in de wijkwoning KADE42.
Je mag mij altijd “aan mijn jasje trekken”als je vragen hebt.
Graag tot ziens in de Botenbuurt.

ALUSSOB
Adrie Horsman
wijkopzichter

AAKSTRAAT EN BOTTERSTRAAT

RENOVATIE AFGEROND
Tijdens de renovatie aan de Aakstraat en Botterstraat is er onderhoud uitgevoerd aan de buitengevels zoals het
voegwerk herstellen, gevels reinigen en impregneren.
Al het houtwerk is geschilderd. De schoorstenen zijn gerenoveerd. Het dak is voorzien van nieuwe dakpannen,
dakgoten en hemelwaterafvoeren.
Verder is de ventilatie in de woning verbeterd door het aanbrengen van mechanische ventilatie. Er is asbest verwijderd. De woningen zijn energiezuinig gemaakt door de gevels en daken te isoleren.
De werkzaamheden zijn in mei afgerond.

BODEMONDERZOEK ZUIDERKADE
Na de sloop van de Zuiderkade 12 t/m 34 is bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is bodemverontreiniging aangetroffen.
Dit is via diverse media gecommuniceerd (scan de qr-code hiernaast).
Mercatus heeft hierover een brief gestuurd naar bewoners van de Aakstraat en Zuiderkade.
Het onderzoek bevindt zich op het moment van schrijven van deze
nieuwsbrief in een afrondende fase. Zodra specifieke informatie bekend
is gaan we de bewoners die eerder een brief hebben ontvangen ook
weer informeren over de exacte ontwikkelingen.
De bodemverontreiniging heeft tot gevolg dat de planning van de nieuwbouw vertraging oploopt. Aanvankelijk zou omstreeks mei-juni zijn gestart met de nieuwbouw. De werkzaamheden mogen nu niet worden
opgestart totdat de bodem is gesaneerd. Het goede nieuws is dat de
verontreiniging beperkt is tot het gebied waar de nieuwbouw wordt gebouwd. Hierdoor zijn er geen risico’s voor omwonenden of passanten.
Op dit moment zijn wij samen met de aannemer in overleg om te onderzoeken welke consequenties deze vertraging heeft. In de volgende
nieuwsbrief verwachten wij meer over de planning te kunnen melden.
De huurders die hier direct hinder van ondervinden gaan hierover in
gesprek met Francien en Niels.

Jan Pieter de Wal
projectleider

PLANNING WERKZAAMHEDEN

Straat

Wat gaan we doen

Planning

Aakstraat

Renoveren

Gereed

Barkstraat (appartementen)

Onderhouden

2025

Barkstraat (2 woningen)

Onderhouden

2024

Bossulaan (appartementen)

Onderhouden

2022

Botterstraat (5 eengezinswoning)

Renoveren

Gereed

Botter-, Tjalk-, Jolstraat

Onderhouden

Gereed

C.Dirkszstraat

Renoveren

2024

C.Dirkszstraat + C.Dirkszplein

Onderhouden

2023

Klipperstraat

Renoveren

Gereed

Koggestraat

Renoveren

2024

Punterstraat

Renoveren

Gereed

Schoenerstraat

Sloop

2021-2025 sociaal plan per 01-09-’22

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

