
 

 

 

 

 

 

 

Fractie: Poltieke Unie 

Naam: Mark Dieleman 

Onderwerp: Poldertoren 

Datum indiening vragen: 16-05-2019 

 

Op 11 februari heeft Politieke Unie vragen gesteld over voortgang van het plan rondom 

de Poldertoren. Tijdens het vragenhalfuurtje heeft de wethouder toegezegd dat de 

mogelijke scenario’s in maart in het college zouden worden besproken en uiterlijk in april 
aan de raad worden gepresenteerd. In de 6e memo rondom de vorderingen van het 

stadshart is vervolgens aangegeven dat het voorstel in april in het college zou worden 

besproken en daarna het raadsvoorstel zou volgen. Daarnaast is op 11 februari de 

toezegging gedaan om in de tussentijd (tussen het bespreken en voorbereiden van het 

plan en de uitvoering) een plan uit te werken om een informatiecentrum in te richten 

over het herinrichten van de Deel en omgeving zodat inwoners er op een aantal dagdelen 

binnen kunnen lopen om te kijken wat de plannen zijn en wat er gebeurt. Vermoedelijk 

zouden de trappen en de lift dan ook open zijn om de voortgang te kunnen aanschouwen 

via het bordes.  

 

Vragen: 

 

Politieke Unie heeft de volgende vragen: 

1. Wanneer kunnen wij als commissie woonomgeving het voorstel rondom de 

invulling van het Poldertoren verwachten? 

Antwoord: het voorstel ontvangt u na de zomer. De uitwerking van de varianten 

heeft helaas meer tijd in beslag genomen en het past niet in de agenda van de 

raad van juli.  

 

2. Kunt u aangeven wanneer het informatiecentrum daadwerkelijk wordt open 

gesteld en is er voldoende aandacht binnen het plan omtrent communicatie 

hierover richting onze inwoners van Noordoostpolder? 

Antwoord:  

De begane grond van de Poldertoren is op dit moment informatiepunt voor de 

werkzaamheden op De Deel. Voor vragen over de voortgang kunt u zich melden 

bij Jacob Huizenga. Zoals u wellicht heeft kunnen lezen is de Poldertoren om de 

twee weken op donderdag open: 

https://www.noordoostpolder.nl/nieuws/poldertoren-gaat-open-voor-publiek  

Daarnaast wordt er in samenwerking met het cultuurbedrijf gewerkt aan een 

expositie in de zomermaanden.  

 

3. Is het college bereid om, tussen de tijd van planvorming, bespreking van dit plan 

en uitvoering, het bordes van de Poldertoren beter toegankelijk te maken door de 

sleutel van de poldertoren en het toezicht hiervan tijdelijk bij een lokale 

ondernemer met ruime openingstijden neer te leggen? 

Antwoord: zie antwoord 2.  

 

Datum beantwoording vragen: 23 mei 2019 

Contactpersoon: N. van der Ende 

E-mail adres:  n.vanderende@noordoostpolder.nl  

Tel: 0527-633478 
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