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Pagina 9 van 35 Laatste zin op deze pagina is toegevoegd om 

duidelijk te maken dat er nog ontwikkelruimte is, die 

nu niet benut wordt: 

 

In alle dorpen is nog ruimte in het bestemmingsplan 

om nieuwe winkels te vestigen. 

Pagina 18 van 35, tweede kolom 

 

Onder de kop ‘Uitgangspunten’ is de volgorde van 
bullit 4 en 5 omgedraaid, om aan te geven dat het 

perspectief van de dorpen en de leefbaarheid daar 

minstens zo belangrijk is als het centrum van 

Emmeloord. 

Pagina 18 van 35, derde kolom 

 

Voor de leefbaarheid in de buurten van Emmeloord 

en zeker voor die van de kleinere kernen buiten 

Emmeloord, wordt ingezet op behoud van lokale 

voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen. 

 

 

 

Voor de leefbaarheid in de buurten van Emmeloord 

en zeker voor die van de kleinere kernen buiten 

Emmeloord, wordt ingezet op behoud van lokale 

voorzieningen.  

 

Door de woorden ‘voor de dagelijkse boodschappen’ 
weg te laten ontstaat ruimte voor ook andere 

winkeltjes (bijv. cadeaus, kleding etc) om zich te 

vestigen in een dorp. 

Pagina 22 van 35, derde kolom 

In de omliggende dorpen is het aanbod in het 

centrum gericht op de inwoners van het dorp.  

 

 

In de omliggende dorpen is het aanbod gericht op de 

inwoners van het dorp. 

 

Door het woord centrum weg te laten, is het dus 

mogelijk ook buiten de dorpskern nieuwe 

detailhandelsinitiatieven toe te staan 
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Alleen lokale initiatieven, gericht op het lokale 

draagvlak zijn gewenst. 

 

Lokale initiatieven, gericht op het lokale draagvlak 

zijn gewenst. 

 

Minder stellig en uitsluitend geformuleerd. 

 


