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Voor je ligt de 3e nieuwsbrief over de vernieuwing van de Rietstraat en  
omgeving. Mocht je nummer 1 of 2 alsnog willen ontvangen, dan zijn deze 
uiteraard bij ons op te vragen. 

In deze nieuwsbrief stellen Gerbert Schaapman en Arjan van den Berg, beide werkzaam 
bij de gemeente, zich voor. 
Verder vind je informatie over de visiefase, een infographic/plaatje en de planning. We 
leggen uit wat een MOR-melding is en komen naar je toe om je op weg te helpen met 
energiebesparing. 

Heb je vragen? Stel ze gerust aan ons.
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Kunt u deze nieuwsbrief niet 
lezen? Neem dan 
contact met ons op!

Nie mozesz przeczytacć
tego biuletynu? 
Skontaktuj sie z nami.

Bu bülteni okuyamıyor 
musunuz? 
O zaman bizimle 
iletisime geçin.



KAPOTTE LANTAARNPAAL? 
DOE DAN EEN MOR MELDING 
(MELDINGEN OPENBARE RUIMTE) 

Als er iets niet werkt of kapot is in je straat of 
buurt, dan vindt de gemeente Noordoostpolder het 
fijn als je dat meldt. Dat heet dan een MOR mel-
ding. Na deze melding kan de gemeente gelijk actie  
ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte 
lantaarnpaal. Ook als je ergens overlast van hebt, 
kun je dat melden. Kleine gebreken en ernstige 
problemen lossen ze snel op. 
Minder dringende zaken plannen ze in.

Op de site van de gemeente Noordoostpolder kun 
je digitaal een MOR melding doorgeven. Vul 3 vra-
gen in. Een foto erbij is handig maar hoeft niet. Klik 
op “indienen” en je MOR melding is gemaild.

https://www2.noordoostpolder.nl/
melding-doorgeven-formulier/
formulier

ENERGIE BESPAREN 
EN JE REKENING VERLAGEN. 
WIJ KOMEN JE EEN HANDJE HELPEN.

We zien allemaal de prijzen stijgen. Van bood-
schappen, benzine, gas en elektra. Daar willen wij 
iets aan doen. 

Daarom komen onze collega’s 
Vincent van der Weerd en Peter Bruijnes 
20 en 21 juni bij je langs om je op weg te helpen. 
Hierbij kun je denken aan het plaatsen van tocht-
strips, het plaatsen van ledlampen, de cv-ketel 
naar 60 graden en het dichten van kieren. 

Dat doen wij, maar er zijn ook dingen die je zelf 
kunt doen. Daarvoor hebben Vincent en Peter een 
aantal handige tips en trucs. Want… alle kleine 
beetjes helpen.

Vincent en Peter



Planning
Vernieuwing van een buurt doorloopt verschillende fa-
sen. Eind vorig jaar heeft de Stuurgroep Centrumschil 
de analyse vastgesteld. Vanaf januari 2022 is de pro-
jectgroep gestart met de visiefase. Deze willen we voor 
de zomer afronden. Op het plaatje aan de achterkant 
van deze nieuwsbrief zie je waar we op dit moment 
staan en welke verandering we zien in de afgelopen 75 
jaar.

Contact
Voor vragen kun je contact opnemen met:

Jan Zuidema
0527 635506
06 15014510
j.zuidema@mercatus.nl

Toelichting op de visiefase 
Uit de analyse blijkt wat we belangrijk vinden om mee 
te nemen in de visiefase. Denk daarbij aan ruimte voor 
ontmoeting in de buurt, het groen, parkeren en de 
woningen zelf. De buurt is knus, intiem en gezellig en 
is historisch van betekenis voor de ontwikkeling van 
Emmeloord. Dat willen we terug laten komen in de 
visie. We gaan op zoek naar vernieuwingen die passen 
bij het creëren van een buurtgemeenschap, net zoals 
de buurt ooit 75 jaar geleden is bedoeld, maar dan 
wel passend bij deze tijd. In de visiefase gaan we ook 
de klankbordgroep weer betrekken bij de uitwerking. 
We leggen onze ideeën voor en zijn benieuwd naar 
de ideeën van bewoners en of zij zich in onze ideeën 
herkennen.

EVEN VOORSTELLEN ...
Graag stellen wij ons even voor. Wij zijn Gerbert 
Schaapman (l) en Arjen van den Berg (r). Werkzaam 
bij de gemeente Noordoostpolder en betrokken bij het 
project aan de Rietstraat en Zeebiesstraat.

Ik ben Gerbert Schaapman en werk sinds 2006 bij de 
gemeente Noordoostpolder, in verschillende functies. 
Op dit moment als projectmanager ruimtelijke ontwik-
keling bij de beleidsafdeling. In die rol ben ik verant-
woordelijk voor de procesbegeleiding van verschil-
lende projecten, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van nieuwe woonwijken. Daarom ben ik ook vanuit de 
gemeente betrokken bij het project Rietstraat en 
Zeebiesstraat van Mercatus. De insteek van de 
gemeente is vooral het bewaren van de eigenheid van 
de buurt en het historisch perspectief. Een ander 
aandachtspunt is de kwaliteit van de openbare ruimte, 
het parkeren en het groen.

Daar sluit ik mij graag bij aan. Ik ben Arjen van den 
Berg en werk sinds 2007 voor de gemeente als 
stedenbouwkundige. Vanuit die functie zet ik mij altijd 
in voor de kwaliteit van de woonomgeving. Een plek 
waar iedereen prettig woont en graag verblijft draagt 
bij aan een positieve samenleving. Het is bijzonder om 
aan dit project te mogen werken. Het gaat hier om de 
oudste straten van Emmeloord. Dat vormt een stukje 
geschiedenis van Emmeloord en de Noordoostpolder. 
Dat koesteren we. Tegelijkertijd liggen er opgaven als 
een veranderende samenleving, verduurzaming en ver-
groening. Ik zie dat als een mooie uitdaging om samen 
op te pakken.

BERRY PRINS 
(PROJECTLEIDER) 
PRAAT JE BIJ
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