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M O T I E 2016-07-14 
O n d e r w e r p : Laaghangend fruit plangebied Stadshart Emmeloord 
De raad van de gemeen te Noordoos tpo lde r , in vergadering bijeen d.d. 4 jul i 2016, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het procesvoorstel Hart voor Emmeloord 
2. Er een Open Planproces heeft plaats gevonden waar veel bewoners, bedrijven en 

organisaties bij betrokken zijn geweest; 
3. de externe procesbegeleider in zijn verslag over het Open Planproces de 

aanbevelingen doet zo snel mogelijk te starten met korte termijnverbeteringen in het 
centrum en om hiervoor een eigen werkgroep in te stellen van eigenaren, 
ondernemers, bewoners en gemeente 

van mening dat 
1. De wethouder tijdens afgelopen RTG heeft aangegeven snel aan de slag te gaan met 

zaken die op de korte termijn geregeld kunnen worden; 
2. de aanbevelingen van de externe procesbegeleider opgevolgd moeten worden, zodat 

snel zicht- en beleefbaar wordt dat er gewerkt wordt aan een aantrekkelijker 
centrum; 

3. Er parallel aan het OPP zo snel mogelijk gestart moet worden met korte 
termijnverbeteringen in het centrum 

4. Er voldoende bekend is wat de polderbevolking wil met de kleine Deel 
5. het aantrekkelijk maken van De kleine Deel daarmee een parallel proces is naast het 

open plan proces voor het Stadshart Emmeloord, 

draagt het college op; 

1. om met concrete generieke 1 korte termijnverbeteringen te komen die de komende 
maanden op De Deel (meer specifiek: De Kleine Deel) gerealiseerd kunnen worden. 
Dit plan zo snel als mogelijk, doch uiterlijk voor 1 oktober 2016 in de vorm van een 
memo te presenteren en te bespreken met de raadscommissie. 

2. voorts in kaart te brengen welke de verdere generieke korte termijnverbeteringen 
zijn voor het gehele p langeb ied en daarbij tevens een planning van uitvoering c.q. 
een realisatiekalender van deze verbeteringen op te stellen; 

3. deze generieke korte termijnverbeteringen met realisatiekalender uiterlijk eind 2016 
te bespreken met de raadscommissie. 

4. elk kwartaal te rapporteren over de voortgang van de realisatie van de korte 
termijnverbeteringen, m.i.v. 1 januari 2017. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam: 
De fract ie(s) van: Naam: Handtekening: 
VVD Noordoostpolder Willem Keur 

1 Generiek hier bedoeld in termen van onafhankelijkheid van iedere detailuitwerking van het scenario 
Compact. 
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