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Dit amendement heeft betrekking op voorstei nr. 396969 

O n d e r w e r p : Programmakader Hart voor Emmeloord (kenmerken scenario 3) 

De raad van de gemeente Noordoostpoider, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2016, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. in de peiling van het Open Planproces de inwoners hebben gekozen voor scenario 3, 

zoals weergegeven in het volgende kaartje: 

STEM VOOR SCENARIO 3: COMPACT CENTRUM 
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Centrum/vefblljfsgebied # Weuw/te verbeteren groen 
• Wonen • Horeca 
• Supermarkt • Winkels 

Uitbrédingsmogelijkhad 't Voorhuys Kanslocaties voor wonen, cultuur 
en/of winkels 

2. de aan de inwoners voorgelegde scenario's voor wat betreft de uitbreiding van 
horeca, de uitbreiding van winkelruimte en de inrichting van het centrumgebied sterk 
van elkaar verschillen; 

3. de inwoners dus een duidelijke keuze hebben gemaakt; 
4. de keuze van de inwoners niet eenduidig is vastgelegd in het Programmakader, maar 

slechts als 'uitgangspunt', 

van mening dat 
1. de uitkomsten van het Open planproces moeten worden gerespecteerd; 
2. er daarom een programma moet worden ontwikkeld dat resulteert in een eenduidige 

uitwerking van scenario 3; 
3. een vastlegging van scenario 3 enkel als 'uitgangspunt' kan resulteren in een 

programma voor een scenario dat erg verschilt van het scenario 3 dat is voorgelegd 
aan de inwoners; 

4. de inwoners zich in dat geval niet serieus zullen voelen genomen; 
5. hierdoor de kloof tussen de politiek en de inwoner wordt vergroot, wat zeer 

onwenselijk is; 



6. de specifieke kenmerken van scenario 3 daarom als kader dienen te worden 
vastgelegd, 

besluit 
1. In te stemmen met het Procesvoorstel Hart voor Emmeloord 
2. Een keuze te maken voor de informerende rol in fase 2 
3. Het Programmakader Hart voor Emmeloord als volgt gewijzigd vast te stellen: 
op pagina 6 een inhoudelijk kader toevoegen dat luidt: 

Inhoudelijk kader O: 
• Een compact centrum tussen Poldertoren en Kettingplein met een functionele indeling 
als weergegeven in de figuur onder 'overwegende dat'. 
• De Deel blijft voor een groot deel open voor parkeren en evenementen, maar krijgt er 
extra verblljfsgebied bij door de straat die nu nog langs 't Voorhuys en de Rabobank 
loopt af te sluiten. 
• Onderdeel van dit nieuwe verblljfsgebied wordt een tegen de wind beschutte plek voor 
horeca en ontmoeting, op De Deel komt paviljoenbebouwing voor horeca. 
• De tijdelijke kiosk aan het begin van de Lange Nering verdwijnt om zo een betere 
entree naar het winkelgebied te krijgen. 
• Het winkelgebied bevindt zich vooral in de Lange Nering West, op het Kettingplein en 
Korte Achterzijde. 
• Het Kettingplein krijgt meer betekenis door nieuwe winkels op de locatie van de huidige 
supermarkt en een nieuwe supermarkt nabij het Kettingplein. Ook hier blijft de markt op 
het Kettingplein. Op zowel de nieuwe winkels als de supermarkt komen woningen. 
• Op de locatie van de gesloopte flats van Mercatus komen groen en een aantal 
woningen. Op termijn kan deze ruimte geheel benut worden voor wonen. 
• Op de kop van het Smedingplein maakt de huidige bebouwing plaats voor 
gerenoveerde of nieuwe woningen. 
• Winkels in de Lange Nering Oost blijven hier of verhuizen in de loop van de ti jd naar 
leegkomende winkels op de Lange Nering West. 
• Kanslocaties, aangegeven in oranje, kunnen in de loop der ti jd een nieuwe bestemming 
krijgen (cultuur, wonen, winkels). 
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