
 

1 

 

MEMO 

 

Aan  : commissie woonomgeving 

Van  : college van B&W 

Datum  : 21 mei 2018 

Onderwerp : centrumschil 

 

Inleiding 

In 2014 is er door Mercatus en de gemeente een visiedocument (realistisch perspectief) 

gemaakt voor de wijken/buurten rond het centrum: de centrumschil (zie afbeelding). 

Deze wijken moeten vernieuwd worden omdat woningen en woonomgeving gedateerd 

zijn.  

 

 
Afbeelding | Centrumschil  

 

In deze memo wordt toegelicht op welke wijze het proces van wijkvernieuwing vorm 

krijgt, wat er tot nu toe gebeurd is en staat te gebeuren.  

 

Aanleiding/Achtergrond 

Veel huizen in de polder zijn gebouwd in de periode dat het allemaal begon. Nadat in 

1942 de Noordoostpolder droogviel, is in de jaren daarna een start gemaakt met de 

inrichting van de polder. Emmeloord werd gepland als voorzieningenstad, letterlijk als 

middelpunt van de polder. De oudste wijken bestaan inmiddels meer dan 60 jaar en in 

veel gevallen ook allemaal tegelijkertijd. Na meer dan 60 jaar is er veel veranderd op het 

gebied van wonen en techniek en ook de samenleving is niet meer hetzelfde als toen. 

Deze wijken zijn toe aan vernieuwing. 

 

Samenleving 

In die eerste fase van de sterk op agrarische activiteit gerichte polder bepaalde de 

overheid wie in de polder mocht komen werken en waar dat gezin mocht komen wonen. 

De huisvesting was strak verdeeld langs de toen geldende sociale scheidslijnen. En het 

traditionele gezin was de norm. De heer des huizes verdiende het gezinsinkomen in de 
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Noordoostpolder en spande zich ook buiten het werk in om de poldermaatschappij vorm 

te geven. De vrouw des huizes was verantwoordelijk voor het huishouden en de 

opvoeding van de kinderen. 

Hoe anders is de situatie van 2018. In de huidige participatiesamenleving neemt 

iedereen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven en 

omgeving en hebben instanties vooral een faciliterende rol. De samenleving is 

geëmancipeerd, waardoor gezinsdynamieken anders zijn. We zijn verschoven van 

eenverdieners naar tweeverdieners. Het aantal eenpersoonshuishoudens of 

eenoudergezinnen neemt toe. Wij bepalen nu zelf waar we wonen en forensen in veel 

gevallen naar ons werk elders. En doordat wij steeds mobieler zijn geworden, hebben we 

vaak ook een leven buiten onze woonkern. Dit wordt allemaal gestimuleerd doordat een 

groot deel van de samenleving meer financiële mogelijkheden heeft dan destijds. 

 

Wonen 

Door die verschuiving in de samenleving is ook ons idee van wonen veranderd. De 

woningen uit de begintijd van de Noordoostpolder werden gebouwd voor gezinnen en 

sluiten daarbij in veel gevallen niet aan bij de huidige praktijk. Inwoners vragen om 

nieuwe woningtypes: woningen die aansluiten bij woonwensen van starters, gezinnen, 

senioren. Woningen die levensloopgeschikt zijn, energiezuinig en voor meerdere 

doelgroepen geschikt zijn. Bovendien zijn de eengezinswoningen van toen naar de 

huidige maatstaven relatief klein en voldoen ze qua comfort niet meer aan de eisen van 

deze tijd. De tuinen daarentegen zijn voor hedendaagse begrippen erg groot, omdat 

weinig bewoners nog een groentetuin hebben. En door de grotere financiële 

mogelijkheden van een deel van de samenleving geven veel inwoners tegenwoordig de 

voorkeur aan een koopwoning boven een huurwoning. Tenslotte laat de prognose van de 

bevolkingsontwikkeling ook een grotere kwantitatieve behoefte zien. 

 

Techniek 

Destijds werd snel en veel van hetzelfde type woning gebouwd naar de toen geldende 

norm. Dat betekent smalle gangen en deuren, kleine badkamers en niet energiezuinig. 

De binnenafmetingen zijn nauwelijks aan te passen en het duurzaam en energiezuinig 

maken – waardoor de afhankelijkheid van steeds schaarser en duurder wordende fossiele 

brandstoffen wordt verkleind – is niet overal een goede optie. Daardoor heeft een deel 

van de woningen het einde van zijn levensduur bereikt en is voor een ander deel 

behoefte aan een opknapbeurt. Sommige bebouwing in Emmeloord is al gesloopt en 

heeft lege plekken in het straatbeeld doen ontstaan. Dit biedt kansen om de eerder 

benoemde uitdagingen te realiseren. 

 

Doelstelling 

Om huidige en ook toekomstige generaties prettig te laten wonen in Emmeloord en 

daarmee ook Emmeloord als voorzieningenstad te behouden en te versterken, is een 

aanpak nodig om weer minimaal 50 jaar vooruit te kunnen. En waar vroeger alles 

gepland en bepaald werd, gaan we deze opgave nu samen met de bewoners vormgeven. 
 

Wijkvernieuwing(sproces) 

Wijkvernieuwing is nooit af. Het is een proces van meerdere jaren. Veelal is er sprake 

van een continue inzet.  Daarbij worden gezamenlijke ambities en inzichten telkens 

getoetst aan de actuele, sociale en ruimtelijke opgaven, de staat van de woningen en de 

kwaliteit van de leefomgeving en de openbare ruimte. Bij wijkvernieuwing is de  

meerwaarde een integrale aanpak waarbij de sociale en fysieke wijkvernieuwing hand in 

hand gaan. Hiermij worden de wijken samen een nieuw perspectief gegeven. Versterking 

en regie van en met bewoners is daarbij cruciaal voor het welslagen van de aanpak. Dat 

is in notendop wijkvernieuwing.  
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Afbeelding| procesvoorstel wijkvernieuwing 

 

Doelen centrumschil 

De uitvoering van de wijvernieuwing in de centrumschil worden door Mercatus en de 

gemeente vorm gegeven vanuit 4 gezamenlijke doelstellingen: 

Een vitale, leefbare wijken met gezonde, weerbare bewoners; 

 een goede gedifferentieerde woningvoorraad en een aantrekkelijke 

woonomgeving; 

 betaalbare woningen; 

 Een duurzaam woningbestand. 

 

Stand van zaken: wat is er gebeurd 

 In 2015-2016 zijn er wijkgesprekken met de bewoners geweest in de wijken 

Centrum-west over de woning en woonomgeving. Uit deze gesprekken zijn 

resultaten gekomen en acties door de gemeente en Mercatus in overleg met 

bewoners opgepakt: http://www.centrumschilemmeloord.nl/resultaten  

 In 2016-2017 zijn de 3 appartementengebouwen aan de Jura ontwikkeld in 

samenspraak en overleg met de bewoners van de Espelervaart, Bergenbuurt en 

zijn de biljartvereniging en skatebaan geherhuisvest/verplaatst. Er zijn er 

ontwikkelafspraken gemaakt over de locatie PWA met Philadelphia, de uitbreiding 

van Aeres/Groenhorst en nieuwbouw van de Praktijkschool.  

 In 2017 is er gestart met het proces voor een vernieuwingsplan in de Botenbuurt. 

Er isniet vooraf een plan gemaakt en gepresenteerd aan de bewoners. Om geen 

vooringenomen standpunten te hebben, de bewoners verantwoordelijkheid en 

vertrouwen te geven, zijn eerst bewonersgesprekken gevoerd en worden 

bewoners bij plannen betrokken om ze te informeren en bewust te maken van de 

kwaliteit van huidige woning(en) en woonomgeving. De inbreng van de bewoners 

vormt input voor het vervolgtraject en de mogelijke ontwikkelvarianten 

(onderhouden, investeren, slopen, nieuwbouw).  Op basis van de gesprekken die 

met bewoners gevoerd zijn, komt een wijkvernieuwingsplan voor de Botenbuurt 

tot stand. 

 

Stand van zaken: Wat gaat er gebeuren? 

 De locatie Suyderpoort, op de hoek van de Baardmezenstraat/Nagelerstraat wordt 

in 2018 opgeleverd.  

 Hopelijk wordt de locatie van De Golfslag in 2019-2020 in ontwikkeling gebracht.  

http://www.centrumschilemmeloord.nl/resultaten
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 Voor de Botenbuurt wordt een stedenbouwkundig plan voorbereid als ruimtelijke 

onderlegger en daarmee planvoorstel  voor de uitwerking van delen van deze 

buurt. Een stedenbouwkundig plan is nodig om de ruimtelijke keuzes en 

doelstellingen van Mercatus en de gemeente in deze buurt te onderbouwen en om 

veranderingen in de woonomgeving voor bewoners te verbeelden, De kosten voor 

dit plan worden door Mercatus en de gemeente voor elk de helft gedragen, omdat 

partijen afgesproken hebben gezamenlijk de planvorming van de centrumschil op 

te pakken. 

 In de Ingenieursbuurt worden in 2018-2019 de wijkgesprekken opgestart. 

 In 2019 wordt fase 2 van de Jura door Mercatus in ontwikkeling gebracht. 

 

Communicatie 

Over de  ontwikkelingen in / van de centrumschil wordt gecommuniceerd via de website 

http://www.centrumschilemmeloord.nl/  

 

http://www.centrumschilemmeloord.nl/

