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BESTE BEWONER VAN DE BOTENBUURT
De lente is begonnen! Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar.
Deze nieuwsbrief staat vol met informatie over de ontwikkelingen van jullie
Botenbuurt.
Er waren 579 reacties voor de nieuwbouw Zuiderkade. Inmiddels zijn de nieuwe
bewoners bekent. We praten je bij over de voortgang van de nieuwbouw.

MERCATUS IS
GESLOTEN OP:
VRIJDAG 15 APRIL
GOEDE VRIJDAG

•

Ook is er aandacht voor de actie “Wil jij helpen met tuinieren” van Carrefour.
Leuk om je op te geven voor “samen tuinieren”.

•

Verder in deze nieuwbrief informatie over onderhoud aan de Bossulaan en de
Schouwstraat.

•

Wijkopzichter Michel Rook stelt zich voor en we nodigen je uit voor een kopje
koffie in de wijkwoning (KADE 42).

MAANDAG 18 APRIL
2E PAASDAG
WOENSDAG 27 APRIL
KONINGSDAG
26 EN 27 MEI
HEMELVAARTSDAG EN DE
VRIJDAG DAARNA
MAANDAG 6 JUNI
2E PINKSTERDAG

Deze
nieuwsbrief
is met
de grootst
mogelijke
zorgvuldigheid
samengesteld.
Aan de inhoud
deze nieuwbrief
kunnen
geen rechten
ontleend.worden ontleend.
Deze
nieuwsbrief
is met
de grootst
mogelijke
zorgvuldigheid
samengesteld.
Aanvan
de inhoud
van deze
nieuwbrief
kunnenworden
geen rechten

ALUSSOB

NIEUWBOUW ZUIDERKADE
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INTUSSEN AAN DE ZUIDERKADE

NIEUWS VAN DE PROJECTLEIDER

Intussen wordt aan de Zuiderkade hard gewerkt aan
onze 34 appartementen in de 1e fase van de nieuwbouw. De foto hieronder toont werkzaamheden aan
de vloeren van de 2e verdieping. Volgens de uitvoerder van Salverda bouw gaat alles op rolletjes en volgens planning.

We merken steeds meer dat de nieuwbouw onder
druk komt te staan door corona ziekteverzuim of het
moeilijk verkrijgen van bouwmaterialen.
Bij de 2e fase zijn bodemonderzoeken geweest.
De bodemverontreiniging lijkt hier niet zo extreem als
bij de 1e fase. Wij zijn in afwachting van het rapport,
zodat wij alle werkzaamheden kunnen plannen en
geen tijd verliezen voor de nieuwbouw.

Bekijk de film
over de nieuwbouw Zuiderkade
op YouTube

SAMEN TUINIEREN

Samen tuinieren
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jk of
bij mensen die het zelf lichameli
heb
en
en
kunn
r
mee
financieel niet
je behoefte aan sociaal contact?
Meld je dan direct aan!
Je gaat in tweetal of als groep
vrijwilligers aan de slag bij
mensen om samen het
tuinonderhoud aan te pakken
en een gezellig praatje te
maken.

“Een mooie
mogelijkheid om
sociaal contact
te leggen”
Waarom wil je dit doen?
• Je vindt tuinieren leuk
• Je wilt graag sociaal contact
er
• Je woont in de Noordoostpold

MAART
T/M
OKTOBER

Periode:
oktober
t/m
rt
Maa
Informatie of aanmelden:
Samen tuinieren
info@carrefour.nu
(0527) 630 000

Locatie:
Verspreid over de
Noordoostpolder

www.carrefour.nu

LUSSO

BOSSULAAN EN SCHOUWSTRAAT

ONDERHOUDSPROJECTEN 2022
Bossulaan appartementen
Vanaf april tot eind juni wordt er onderhoud uitgevoerd
aan de appartementen van de Bossulaan. We gaan de
gevels en galerijen reinigen. Het houtwerk wordt geschilderd en de bestrating wordt hersteld.

Schouwstraat
De woningen aan de Schouwstraat worden over enkele jaren gesloopt. Maar het noodzakelijke onderhoud
gaat gewoon door. We gaan onderhoud uitvoeren aan
de daken, dakgoten en het houtwerk wordt weer fris
geschilderd.

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Michel Rook, wijkopzichter van Mercatus.

Wat doe ik
Als wijkopzichter begeleid ik planmatige projecten
(onderhoud aan de woningen) en nieuwbouwprojecten waaronder de Zuiderkade.
Hierbij houd ik de voortgang in de gaten (planning)
en controleer de werkzaamheden die zijn afgesproken met de aannemer.
Verder neem ik de staat van de woningen op (inspecties) en beantwoord technische vragen van de
bewoners of van de vakmannen. Ik kom ook bij de
bewoner thuis als er bijvoorbeeld een ingewikkelde
technische vraag is waar nader onderzoek voor nodig is.
Ook sluit ik aan bij de participatie met bewoners in
de wijk. Daarnaast zijn er natuurlijk ook administratieve werkzaamheden zoals het beantwoorden van
e-mails, aanvragen voor ZAV (zelf aangebrachte
voorzieningen) en bijvoorbeeld het goedkeuren van
financiële documenten.

Het nutsbedrijf voert werkzaamheden uit in
de wijk
De elektriciteit, water en warmteleidingen in de wijk
worden vernieuwd. Dit houdt in dat er graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden. De nieuwbouw aan
de Zuiderkade is het eerst aan de beurt. In week
34/35 (eind augustus) wordt er gestart.
Hier wordt de LS-(laagspanning)-kabel vernieuwd
en er worden nieuwe aansluitingen naar de woningen gemaakt. Aan de Zuiderkade wordt een nieuw
trafohuisje geplaatst. Al met al duren deze werkzaamheden zo’n 10 weken.

PLANNING WERKZAAMHEDEN

Straat

Wat gaan we doen

Planning

Barkstraat (appartementen)

Onderhouden

2025

Barkstraat (2 woningen)

Onderhouden

2024

Bossulaan (appartementen)

Onderhouden

2022

C.Dirkszstraat + C.Dirkszplein

Onderhouden

2023

C. Dirkszstraat

Renoveren

2024

Koggestraat

Renoveren

2024

Schoenerstraat

Sloop

2021-2025

Schouwstraat

Sloop

2025-2029

Zuiderkade (eengezinswoning)

Renoveren

2024

Zuiderkade Fase 1

Nieuwbouw

2021- 2022

Zuiderkade Fase 2

Sloop

2022- 2023

Zuiderkade Fase 2

Nieuwbouw

2022- 2024

Onderhouden:
Renoveren:

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

KOFFIEOCHTEND IN “KADE 42”
Iedere dinsdagochtend, van 10:00 tot 11:30 uur,
kun je in KADE 42 terecht voor een bakkie en
een goed gesprek met buurtbewoners.
Het kost 50 cent en je hebt voor een tientje plezier!
Voor vragen over de koffieochtend kun je
terecht bij:
Janice 		
06 271 402 71
Mohamed
06 575 483 11

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

