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AMENDEMENT 2022-10-17

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. No. 22.0001283 

Onderwerp: Visie op Detailhandelsstructuur - buurtcentra

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 oktober 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de visie op detailhandelsstructuur voorligt ter behandeling;
2. een evenwichtige detailhandelsstructuur een belangrijke voorziening voor inwoners en 

bezoekers van Noordoostpolder is;
3. er een brede visie wordt voorgesteld voor meerdere jaren;
4. een bescherming wordt beschreven voor vooral de winkels in het centrum van Emmeloord 

om leegloop te voorkomen;
5. in buurtcentra, zoals Europalaan, Revelsant etc., geen verdere uitbreiding mag plaats vinden 

vanwege het voorkomen van leegloop van winkels in centrum Emmeloord,

van mening dat
1. momenteel in de buurtcentra buurtoverstijgende winkels gevestigd zijn;
2. er leegloop en verpaupering kan plaats vinden in de genoemde buurtcentra;
3. buurtoverstijgende winkels in deze centra dit juist tegen kunnen gaan;
4. buurtwinkels een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de betreffende wijken, vergelijkbaar 

met de dorpen;
5. buurtcentra dichtbij en goed bereikbaar zijn, zoals bijv. voor ouderen;
6. winkels buurtgericht te weinig afzet kunnen hebben en daardoor geen bestaan opbouwen;
7. marktwerking betreffende huurprijzen hiermee wordt beïnvloed ten nadele van winkeliers in 

het centrum van Emmeloord,

besluit het voorstel aan te passen, met dien verstande dat op pagina 22 de tekst als volgt wordt 
ingekort:

Buurtwinkelcentra in Emmeloord
Binnen de hoofdstructuur hebben de buurtwinkelcentra (Europalaan, Wittesteijn, De Zuidert, De Erven 
en Emmelhage) een lokale positie: ze bedienen de direct omliggende buurten in Emmeloord. 
Investeringen door ondernemers en/of vastgoedeigenaren in de kwaliteit van het aanbod en de 
uitstraling van de winkelcentra zijn immer wenselijk. Uitbreidingen waardoor-doze winkelcentraeen 
sterke buurtoverstijgende functie krijgen, zijn echter niet gewensty omdat daarmee de positie
van het centrum en de overige centra ondermijnd wordt.

Passend bij het draagvlak in de desbetreffende buurten bestaan de buurtwinkelcentra voornamelijk uit 
één supermarkt en enkele aanvullende voorzieningen (dagelijkse winkels, horeca, diensten). De 
solitaire Poiesz-supermarkt in de wijk Emmelhage zal op termijn eveneens een buurtverzorgende 
functie vervullen, met mogelijk aanvullende voorzieningen passend bij deze lokale positie.

Ondertekening en naam:
De fractie(s) van: Naam:
PvdA Noordoostpolder Henk van der Linde

Voor: 6 Ga-SGP, P^dA
Tegen:

>3- Pa, GOA.OJOS, WD,GL, Da
Besluit gemeenteraad: Aangenomen / verworpen



10-10-2022 Individuele stemresultaten 21:18

Amendement 2022-10-17 PvdA - Detailhandelsvisie - buurtcentra
Politieke Unie B.J.AIIng Tegen
W.C. Haagsma Tegen S.G. Bosman Tegen

A.L. Heerspink Tegen H.M. Wiedljk Tegen
Y. Knobbout Tegen WD
T.E. Langenberg Tegen J.M. Halma Tegen

A.Tulnenga Tegen A. Kromkamp Tegen
ChrtttenUnle-SQP J.L.P. van Os Tegen

S. deBoer Voor PvdA
T.J. van Dijk Voor H. van der Linde Voor
Y.M. van der Horst Voor L. Mulder Voor
0.P. Knljnenberg-Alblas Voor Groen Links
G. Lambregtse-Baan Voor H.M,Hakkenberg Tegen
J.W. SlmonBe Voor S.J. Schrijver Tegen

CDA DBS
J.B.M.Bus Tegen M.W. van Wegen Tegen

L. Geerts Tegen
M J. Goelema Tegen
M. van derSIfkke Tegen
M.B.W. Ultdewllligen Tegen v/rt-r mm

ONS
voor 1

Tegen |


