
nieuwsbrief

Van de wethouder

Nieuwe Poiesz supermarkt

Kijken naar de toekomst, dat is wat we doen in Emmelhage. 
Ondanks dat het corona virus ons allen erg bezighoudt, gaan 
de ontwikkelingen in onze gemeente wel door. Zo ook het 
afronden van fase 1 en de voortgang van fase 2A. Daarnaast 
bereiden we de uitbreiding van Emmelhage fase 2B noord 
voor. We zien een blijvende behoefte aan nieuwe woningen in 
alle segmenten. In deze nieuwe fase van Emmelhage bouwen 
we dan ook voort op fase 1 en 2A. Ook nu weer met veel 
diversiteit en ruimte. We werken aan de ontsluiting van de wijk met een nieuwe rotonde in 
de Espelerweg.. 

U bent van ons gewend dat we nieuwe ontwikkelingen presenteren tijdens een 
inloopavond. Dat is nu lastig. Dat neemt niet weg dat we u wel blijven informeren over 
de plannen en de kavelverkoop. U kunt uw belangstelling nu al kenbaar maken. Hoe? 
Dat leest u in deze nieuwsbrief onder het kopje ‘nieuwe kavels in de verkoop’. Ook via 
de media houden we u natuurlijk op de hoogte. Tot slot, u heeft een buitengewoon 
actief wijkplatform. Zij gaan deze nieuwsbrief van ons overnemen. Wij hebben u tijdens 
de opbouw en ontwikkeling van de wijk, met steun van het wijkplatform, met plezier 
geïnformeerd. Nu is het tijd op eigen benen te staan en dat gaat lukken. Uiteraard vindt u 
ook onze informatie straks terug in de nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’. Ik wens het wijkplatform 
veel succes en u als bewoner, nieuw of al gesetteld, veel woonplezier in Emmelhage. 

Wiemer Haagsma,  
wethouder

Zomer 2020
Nummer 1

Dit is de nieuwsbrief over en voor Emmelhage. 
Hier lees je wat er gebeurt en welke plannen op stapel staan. 

emmelhage

Woonrijp maken van fase 1

Rotonde Espelerweg
Bouwrijp maken 
fase 2B en extra 
kavels in fase 2A

In fase 1 naderen we zo 
langzamerhand de voltooiing.  
De laatste straten worden woonrijp 
gemaakt. De werkzaamheden voor 
woonrijp maken, het definitief 
inrichten van de straat, is begin 
dit jaar opnieuw aanbesteed. 
Aannemersbedrijf Nota Infra B.V. uit 
Sneek gaat de trottoirs aanleggen 
en parkeerplaatsen en de rijbaan 
definitief bestraten.
Eind maart is Nota Infra B.V. 
begonnen in de Darwinhage. 
Dit jaar is het de bedoeling 
Emmelhage fase 1 zoveel mogelijk definitief in te richten. Volgend jaar wordt dan een 
begin gemaakt met de inrichting van Emmelhage fase 2a.

In maart is aannemingsmaatschappij  
Van Gelder uit Elburg gestart met de 
aanleg van een rotonde op de kruising van 
de Espelerweg en de Nieuwlandenlaan. 
Op deze rotonde wordt ook een nieuwe 
ontsluitingsweg voor Emmelhage 
aangesloten. Die vervangt de tijdelijke 
bouwontsluiting die op dit moment wordt 
gebruikt door bewoners en bouwverkeer van 
Emmelhage fase 2A.
Voordat de aannemer met de aanleg 

van de rotonde kon beginnen, moesten veel kabels en leidingen worden 
verlegd. Voor het doorgaande verkeer op de Espelerweg wordt een bypass aangelegd. 
De aannemer heeft dan voldoende ruimte om gefaseerd de rotonde te bouwen. Voor 
de bewoners en bouwers van fase 2A geven deze werkzaamheden af en toe wat overlast. 
Twee momenten is de toegangsweg naar de Espelerweg geheel afgesloten en moet al het 
verkeer omrijden via de John Daltonhage. De bewoners van fase 2A en de John Daltonhage 
zijn hierover geïnformeerd. We verwachten dat de rotonde begin juli gereed is.

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding 
voor het bouwrijp maken van fase 2B en 9 extra kavels 
in fase 2A. De planning is dat in oktober van dit jaar 
gestart wordt met de aanleg van riolering en de 
bouwstraten. We verwachten dat vanaf april 2021 in 
het noordelijk deel van fase 2B en aan de Theodoor 
Karel van Lohuizensingel gestart kan worden met de 
woningbouw. Rond de zomer van 2021 moet heel 
fase 2B bouwrijp zijn.

Verkoopstatus
Het gaat voorspoedig met de woningbouw in fasen 1 en 2A. Vrijwel alle kavels zijn 
uitgegeven. Er zijn nog slechts een paar kavels beschikbaar. De actuele stand van de 
kavelverkoop kunt u vinden via noordoostpolder.nl/kavels

Op vrijdag 3 april jl. is de eerste paal geslagen voor de nieuwe Poiesz supermarkt in 
Emmelhage. Bouwbedrijf Van der Meer uit Sneek realiseert de komende maanden de 
nieuwbouw, waarna de winkel eind oktober haar deuren opent. 
De nieuwe supermarkt krijgt de meest moderne en complete formule van Poiesz. 
Daarnaast wordt de supermarkt voorzien van zonnepanelen, een CO₂ koelinstallatie met 
warmteterugwinning en wordt de laatste standaard op het gebied van duurzaam bouwen 
toegepast. Na realisatie van de nieuwe Poiesz in Emmelhage sluit de huidige winkel aan de 
Noordzijde haar deuren. Alle medewerkers gaan mee naar de nieuwe locatie.

Basisschool in Emmelhage
Het schoolbestuur van Aves heeft aangegeven in Emmelhage een basisschool te willen 
realiseren. Deze school bouwt men bij voorkeur in een latere bouwfase van Emmelhage. 
Hiermee beoogt men een betere spreiding van basisscholen in dit deel van Emmeloord. 
Over de toekomstige locatie gaat Aves met de gemeente in gesprek. 



Colofon
Dit is een nieuwsbrief van gemeente Noordoostpolder voor alle bewoners van Emmelhage. 
De nieuwsbrief wordt huis aan huis verspreid in Emmelhage. Meer weten? Surf snel naar emmelhage.nl

Nieuwe kavels in de verkoop

Veilige buurt app

Stemmen voor speelplek 12+

Groenvoorziening

Er komen nieuwe particuliere bouwkavels 
en projectmatige woningen beschikbaar 
in Emmelhage. Het gaat hierbij om kavels 
in het noordelijk deel van het nieuw te 
ontwikkelen deel Fase 2B Noord en in  
het zuidelijk deel van Fase 2A aan de 
Theodoor Karel van Lohuizensingel. 

Fase 2B 
In Fase 2B een mix van vrijstaande 
woningen, twee-onder-één-kapwoningen 
en rijwoningen mogelijk. Er komen 
vooralsnog circa 43 particuliere kavels, 

Julllie hebben vast al eens gehoord van buurtpreventie of digitale buurtpreventie. Dit zijn 
betrokken bewoners die met elkaar alert zijn op verdacht gedrag in de buurt. Als er iets 
urgents gebeurt, delen ze informatie met de politie en met andere buurtbewoners. Zo 
staan deze bewoners voor elkaar klaar. Jullie kunnen lid worden van de veiligebuurt.nl-app 
groep Emmeloord. Een gratis en besloten app die het gemakkelijk maakt om samen de 
buurt veilig te maken en te 
houden. 

Ook bij jou in de buurt!
Ook in Emmelhage bestaat 
een veiligebuurt.nl-app groep. Het is niet 
noodzakelijk om elkaar te kennen en er zijn geen 
sociale verplichten aan verbonden. We zijn deze 
actie gestart, omdat we allemaal veilig willen 
wonen in de buurt. Hoe meer mensen mee doen, 
hoe effectiever de app. Dus spoor ook de andere 
buren aan om mee te doen.

Bewezen effectief
Gebruik van de app maakt de buurt veilger en 
vergroot de kans dat daders gepakt worden. In heel 
Nederland organiseren steeds meer bewoners zich 
in deze groepen. Het aantal inbraken in de buurt 
daalt vaak tot wel 50%. Download de veiligebuurt.
nl-app. Door samen alert te blijven en contact te 
hebben zorgen we ervoor dat onze buurt veilig 
blijft! 

Meer informatie: veiligebuurt.nl
Mede namens de wijkagenten en de gemeente 
Noordoostpolder, tot snel in de veiligebuurt.nl-app!

In fase 2 van de wijk staat een speelplek (voor 12+) gepland. Op het kaartje zie je de plek waar de 
speelplek, gecombineerd met groen, komt.

Vanuit de wijk zijn heel veel goede ideeën binnengekomen voor deze plek. Er is een lijst opgesteld 
met de ideeën waarop jullie kunnen stemmen. Dus wacht niet en stem! Je kunt dat doen via: 
noordoostpolder.nl/speelplek-kiezen-emmelhage/formulier Ook op Facebook wordt deze link 

straks ook gedeeld.
Jullie kunnen slechts 1x stemmen, zodat het eerlijk 
verloopt. Tip: Heb je geen 12+ jeugd in huis en je wilt 
toch graag je stem uitbrengen? Vraag eens rond in 
je buurt waar behoefte aan is.

*Een skatebaan en verharde BMXbaan zijn ook 
geopperd als speelplekidee. Dit is niet als optie in 
de lijst opgenomen, omdat ervoor is gekozen om 
skaten en BMXen (voor 12+) centraal te houden op 
1 plek in Emmeloord (Nagelerweg). 

Als aannemer Nota Infra in fase 1 gereed is met het woonrijp maken, gaan we komend 
plantseizoen de laatste vakken voorzien van beplanting. Die bestaat uit heesters en bomen. 
Het plantseizoen start eind november 2020 en loopt t/m maart 2021. Hierover wordt u 
tijdig geinformeerd. Daar waar nodig kan deze zomer al gras gezaaid worden en gazons 
worden hersteld. 
Helaas hebben we de lindebomen aan de Schweitzersingel moeten verwijderen. Het plan is 
dat komend najaar zowel aan de zijde van fase 1 als aan de zijde van fase 2 nieuwe bomen 
geplant worden. Zodra de rotonde aan de Espelerweg klaar is worden de wangen van de 
rotonde ingezaaid met gras. Het middeneiland wordt nog dit jaar voorzien van nieuwe 
beplanting.

waarvan 15 vrijstaande woningen en  
28 twee-onder-een-kapwoningen.  
Daarnaast circa 50 projectmatige woningen. 
De gemeente is met Mercatus in gesprek over 
de realisatie van sociale huurwoningen. 

Theodoor Karel van Lohuizensingel
Ook komen nieuwe kavels beschikbaar aan de 
Theodoor Karel van Lohuizensingel in Fase 2A. 
Op deze laatste locatie, waar in principe een 
school voorzien was, komen nu bouwkavels 
beschikbaar voor de bouw van negen 
woningen. Op deze locatie gaan we uit van 

drie vrijstaande woningen en zes  
twee-onder-een-kapwoningen. 

Met de verkoop van de kavels in  
Fase 2B Noord en aan de Theodoor 
Karel van Lohuizensingel starten we voor 
de zomer. Naar verwachting vindt de 
loting plaats in september. Als u op de 
hoogte wilt blijven van de verkoop, kunt 
u uw belangstelling kenbaar maken via 
mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl of 
telefonisch op (0527) 63 39 11.

Groendag 2020Jouw verhaal op 
woneninnoordoostpolder.nl?

Woongroep 
Emmelhage 
bestaat 10 jaar

Helaas helaas Kon dit jaar de groendag wegens de coronavoorschriften niet doorgaan.. 
we zijn aan het nadenken over een alternatief. Hebben jullie een goed idee? 
Laat het weten via: wpemmelhage@gmail.comVoor een nieuwe website over wonen in Noordoostpolder zijn we op zoek naar 

ervaringsverhalen. Hiermee laten we toekomstige kavelkopers graag zien hoe het is om 
hier een huis te bouwen en hier te wonen. Lijkt het je leuk om jouw verhaal te vertellen en 
op de foto te gaan? Alleen, met je partner of gezin? Laat het ons weten door een mail te 
sturen naar (m.vanaalst@noordoostpolder.nl).

De woongroep van ‘s-Heerenloo aan de Jeanne 
d’Arclaan bestond in mei alweer tien jaar. 
De coronacrisis zorgde ervoor dat we deze 
mijlpaal niet echt met elkaar konden vieren. 
Toch was er een feestelijk tintje en hebben we 
met deze kleurrijke ‘taart’ even stilgestaan bij tien 
jaar plezierig wonen in Emmelhage.


