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MOTIE 2019-01-11
Onderwerp: 5e voortgangsmemo hart voor Emmeloord

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 28 januari
2019 gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het college via de voortgangsmemo Hart voor Emmeloord de raad op de 

hoogte houdt over de voortgang;
2. het centrumplan geen rekening houdt met een overdekte fietsenstalling,

van mening dat
1. in de ontwikkeling van het starthart er rekening gehouden moet worden met 

het overdekt kunnen stallen van fietsen, beveiligd met camera's; deze vorm 
van beveiliging geldt ook voor een niet overdekte stalling

2. deze behoefte bij inwoners aanwezig is;
3. het realiseren van een overdekte fietsenstalling kan worden meegenomen 

onder onderdeel C. van de voortgangsmemo 'De Deel en haar omgeving' in de 
uitwerkingsagenda;

4. deze stalling bij De Deel en het busstation aanwezig dient te zijn en dit een 
aanpassing vraagt van de reeds geplande fietsstallingsvoorziening;

5. deze aanpassing weer overleg vraagt met de ondernemer van halte24; de 
aanpassing geen negatief effect mag hebben op zijn bedrijf.

6. de aanpassing met overkapte fietsenstalling niet in strijd mag zijn met het 
beoogde zogenaamd 'vrije zicht concept' richting De Deel; het

7. het inzetten op een overkapte fietsenstalling niet dient te leiden tot vertraging 
van de uitvoering van onderdeel C. van het stadhart; het college dient tijdig 
de raad een feitennota voor te leggen, opdat de raad haar standpunt kan 
herzien; de raad vraagt daarom het college met 3 ontwerpvoorstellen naar de 
raad te komen,

draagt het college op
1. de raad zo spoedig mogelijk, aan de hand van 3 ontwerpvoorstellen voor een 

overkapte fietsenstalling, te informeren over de mogelijkheden en de 
meerkosten van de realisatie daarvan voor het plan 'Compact centrum';

2. de raad vooraf te melden of de inzet op een overdekte fietsenstalling leidt tot 
vertraging van de uitvoering van plan C dan wel schade oplevert aan Halte24, 
dit aan de hand van een met feiten onderbouwde notitie

en gaat over tot de orde van de dag.
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