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BESTE BEWONER VAN DE BOTENBUURT
In deze nieuwsbrief lees je over de voortgang van de werkzaamheden aan de
Zuiderkade. Je maakt kennis met de medewerkers woonservice van Mercatus
en met de uitvoerder van Salverda Bouw.
Aan de Zuiderkade zijn wij na het saneren van de bodem gestart met de bouw van
de 1e fase! We hebben enkele maanden vertraging gehad, maar kijken nu uit naar de
nieuwbouw. De schaarste van bouwmaterialen en de weersomstandigheden kunnen
invloed hebben op onze planning. Als alles volgens plan gaat gaan wij de 1e fase in
februari 2023 opleveren. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte.
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Ondertussen laten wij bij de 2e fase van de Zuiderkade bodemonderzoek uitvoeren.
Wij proberen de overlast tijdens het bodemonderzoek zoveel mogelijk te beperken.
Tijdens het saneren van de grond is het ons opgevallen hoe hard er met auto’s wordt
gereden over de Zuiderkade. Daarom is de Zuiderkade overdag afgesloten voor verkeer. Hierdoor kunnen medewerkers veilig oversteken tussen de bouwplaats en de
schaftkeet aan de overkant van de straat. In overleg met de gemeente is besloten om
de weg overdag af te sluiten voor verkeer, zodat er veilig gewerkt kan worden. Van de
voetgangers verwachten wij dat ze het pad aan de overkant van de weg gebruiken.
Dit is aangegeven op de gele borden.
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BEWONERS NIEUWBOUW ZUIDERKADE

De bouw van de eerste 34 woningen aan de
Zuiderkade is nu echt begonnen. Dit betekent dat
we op zoek gaan naar bewoners voor dit mooie
plekje. Dit is ‘t moment waarop onze collega’s van
woonservice in beeld komen. Zij zorgen ervoor dat
het verhuurproces goed en soepel verloopt.
De bewoners van de Zuiderkade hebben, samen
met de bewoners van de te slopen woningen aan de
Schoenerstraat, de mogelijkheid gekregen om met
voorrang te reageren op de nieuw te bouwen appartementen. Inmiddels hebben 17 bewoners een huisnummer gekozen. Op dit moment vinden de eerste
aanbiedingsgesprekken met deze bewoners plaats.
Naast de reguliere woningen zijn er 4 miva-woningen waarvoor inmiddels een paar kandidaten zijn. Dit
zijn aangepaste woningen voor mindervaliden. De
afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente draagt de kandidaten voor
deze woningen aan ons voor.
De overige woningen gaan wij omstreeks 10 januari
2022 adverteren via onze website. Als je ingeschreven staat als woningzoekende en heb je interesse,
dan kun je op deze woningen reageren. De aanbiedingsgesprekken vinden plaats in januari. Je kunt de
advertenties ook vinden via onze nieuwe app voor
woningzoekenden: DAK.
De nieuwe bewoners mogen een keuze maken voor
de tegels in de badkamer en toilet. Ook voor de keuken zijn allerlei keuzes denkbaar. Dat is natuurlijk heel
erg fijn, want zo word je nieuwe huis echt iets wat bij

jou past! De planning is dat de gesprekken hiervoor
in februari 2022 plaatsvinden.
Door middel van een nieuwsbrief gaan wij de nieuwe bewoners op de hoogte houden van de vorderingen. Hierin informeren wij hen over bijvoorbeeld de
bouw, het kijkmoment voorafgaand aan de oplevering en dat soort zaken.
Bij alles wat we plannen zijn we wel afhankelijk van
de dan geldende coronamaatregelen.
Namens woonservice werken aan dit project:
Eugenie de Boer
Leonie Menting
Miriam Schiltman
Heb je vragen? Bel ons gerust.
Wij zijn, van 08:00 en 12:00 uur, bereikbaar via het
telefoonnummer (0527) 635500.

DAK (DIGITAAL AANBOD KANAAL)
DAK is een nieuwe app dat het zoeken naar een
nieuwe huurwoning heel eenvoudig maakt.
Om gebruik te kunnen maken van DAK moet je ingeschreven staan als woningzoekende.
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Adrie Horsman
wijkopzichter

BOSSULAAN
Salverda Bouw is in opdracht van Mercatus gestart met de realisatie van de nieuwbouw van 68
appartementen aan de Zuiderkade. De appartementen worden in twee fasen gebouwd. De fundering van de 1e fase (34 appartementen) is inmiddels aangebracht, de begane grondvloer volgt
binnenkort.
Salverda Bouw is een bouwbedrijf met ruim 70 jaar
ervaring. We bouwen nieuwe woningen, onderhouden en renoveren ze. We creëren vastgoed voor de
zakelijke markt en werken aan industriële bouwwerken. Ons zusterbedrijf Schagen Infra zorgt op haar
beurt voor de infrastructuur, waarbij onze civiele tak
de kunstwerken en betonbouw voor haar rekening
neemt. We zeggen vaak: ‘samen kunnen we een heel
dorp bouwen’.
Vanuit ons kantoor in ‘t Harde wordt dit project aangestuurd en voorbereid door Rick Maljaars (projectleider) en Johnny van de Kolk (werkvoorbereider).
Op de bouwplaats is Cor Lem, onze uitvoerder, aanwezig, en zorgt voor een goede samenwerking tussen alle betrokken leveranciers en onderaannemers.
Onze vakmensen zijn dagelijks op het werk bezig
met het bouwen van de appartementen. Veel van de
werkzaamheden brengen wij onder bij onze zogenaamde ‘onderaannemers’. Dit zijn gespecialiseerde
bedrijven die werkzaamheden in opdracht van Salverda op het werk verrichten.
Veiligheid op- en om onze bouwplaatsen vinden wij
enorm belangrijk, voor onze medewerkers maar ook
voor omwonenden. Een van de maatregelen die wij
in overleg met de gemeente hebben getroffen is om de Zuiderkade op werkdagen af te
sluiten voor verkeer.
Mocht u vragen hebben over het project,
onze uitvoerder is te
bereiken via ons algemene telefoonnummer
0525 - 65 16 66.
Cor Lem
uitvoerder Salverda Bouw

In 2022 wordt onderhoud uitgevoerd aan de appartementen Bossulaan. We gaan de gevels reinigen en
het houtwerk schilderen. De buitenverlichting wordt
gedeeltelijk vervangen en deze wordt energiezuiniger.

PLANNING WERKZAAMHEDEN
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Schoenerstraat
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2021-2025 sociaal plan per 01-09-’22

Schouwstraat
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2025-2029

Zuiderkade fase 1

Nieuwbouw

2021-2022

Zuiderkade fase 2
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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)
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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

