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Onderwerp: Kwaliteitsimpuls verbinding Lange Nering en Korte Achterzijde
Deze motie heeft betrekking op voorstel 21.0005658

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 november 2021,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. bij de ondernemers, vertegenwoordigd in de Stichting Centrummanagement Emmeloord, geen 

draagvlak is voor realiseren van een doorsteek van De Deel naar de Korte Achterzijde en deze 
overbodig wordt bevonden;

2. in het centrumplan staat dat de openbare ruimte van de Korte Achterzijde en Kettingstraat in 
samenwerking met de eigenaren en winkeliers zou worden gerevitaliseerd,

van mening dat
1. een doorsteek niet noodzakelijk is voor een compact en levendig centrum en door deze 

achterwege te laten het omsloten karakter van de kleine Deel als horecaplein wordt behouden;
2. de ondernemers aan de Korte Achterzijde op andere manieren kunnen worden gefaciliteerd en 

tegemoet gekomen;
3. de verwijzing vanuit de Lange Nering naar de Korte Achterzijde voor winkelend publiek (van 

buiten Noordoostpolder) zeer slecht/niet is aangegeven;
4. een gedeelte van de uitgaven, die vanwege het achterwege blijven van de doorsteek nu niet 

worden gedaan, kan worden gebruikt voor de aankleding en verwijzing van de stegen tussen de 
Lange Nering en Korte Achterzijde en het realiseren van een openbaar toilet in het centrum;

5. deze stegen kunnen worden voorzien van goede bewegwijzering, borden, groen en 
sfeerverlichting, zodat het er aantrekkelijker wordt en een aanzuigende werking voor dit 
winkelgebied geeft;

6. de Korte Achterzijde voor wat betreft de aankleding aan de voorkant van deze winkels hierbij 
ook bekeken moeten worden,

verzoekt het college
1. in gesprek te gaan met ondernemers van de Korte Achterzijde en het Centrummanagement 

Emmeloord en te luisteren naar hun wensen en behoeften voor een betere vindbaarheid van de 
winkels aan de Korte Achterzijde;

2. de raad een uitgewerkt voorstel voor te leggen op basis van bovenstaande inclusief het 
daarvoor benodigde budget

en gaat over tot de orde van de dag.
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