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Onderwerp: muziekpodium De Deel

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juli 2020
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het college volgens de Perspectiefnota (pag. 23) inzet op een gemeente die aantrekkelijk is 

als woon-, werk- en recreatiegebied;
2. hierbij de koppeling wordt gemaakt met het toerisme;
3. er momenteel gewerkt wordt aan het opnieuw inrichten van De Deel;
4. uit de inbreng van inwoners tijdens het open planproces Hart voor Emmeloord naar voren 

kwam dat het centrum vraagt om “meer aanloop door meer (verblijfs)kwaliteit, evenementen 
en een aantrekkelijke openbare ruimte”;

5. er in Noordoostpolder vele tientallen bands en koren actief zijn;
6. de gemeente ook diverse theatergezelschappen kent,

van mening dat
1. het realiseren van een openbaar podium op een centrale plek deze bands en muziek- en 

theatergezelschappen stimuleert;
2. dit daarnaast een bijdrage levert aan het culturele leven in Noordoostpolder;
3. een muziekpodium een aanvulling op De Deel vormt die past bij de wensen die tijdens het 

open planproces kenbaar zijn gemaakt;
4. een levendig stadscentrum een bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van Noordoostpolder 

als woonomgeving;
5. een muziekpodium een prachtig instrument is om in het stadscentrum van Emmeloord meer 

leven in de brouwerij te brengen;
6. dit een welkome aanvulling is in het aanbod voor de toerist die Noordoostpolder bezoekt;

verzoekt het college
1. de mogelijkheden van de realisatie van een (laagdrempelig) podium op De Deel te 

onderzoeken;
2. over de animo voor een dergelijk podium in gesprek te gaan met de culturele sector - 

waaronder de vele bands en andere culturele gezelschappen - in onze gemeente;
3. de resultaten hiervan voor het einde van het jaar terug te koppelen naar de gemeenteraad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
De fractie(s) van:
D66

Politieke Unie

SP

PvdA

Voor: 45 cpA
Te9en: I £ M\J d'
Besluit gemeenteraad:

Naam:
Wim van Wegen 

Toon van Steen 

Denise van Sluijs 

Rien van der Velde

cu-sfeP, Pk
QL

Aangenomen / verworpen



Motie 2020-06-14z D66/PU/SP/PvdA- Muziekpodium De Deel

J.C.M. Goos 

M.T. Goelema

F. P.J. van Erp 

H. Schot 

T.P.R. Groen 

J.B.M. Bus 

Christenunie SGP

S. de Boer

G. P. Knijnenberg

T. J. van Dijk

H. J. Lambregtse 

Y.M. Mahmoud

WCW90t»«M* SP»
T. van Steen T.G. Hoekstra

M. Dieleman D. van Sluijs

A.L. Heerspink

J. Deen R. van der Velde

'P H. Wijnhoud

J.L.P. van Os GROENLINKS
NOOROOOSTPOLOER

B. Wielenga H.M. Hekkenberg

L. Verduin S.J. Schrijver

J. Hofland [233
M.W. van Wegen

L.H.M. Lammers

B.J. Aling

S. Werkman 4>
Voor: 23 Tegen: 6 Totaal: 29 gemeente

NOORDOOSTPOLDER


