
      Fractie: PvdA Naam: Rien van der Velde Onderwerp: Emmeloord Datum indiening vragen: 10 december 2018   
Vragen:  1. Wanneer is voor het eerst sprake van het huidige dorp Emmeloord; wanneer is de naam vastgelegd; Emmeloord gesticht. 7 juni 1943 zijn er poststukken met adressering Emmeloord   
Antwoord: Wanneer we kijken in de gemeentelijke archieven dan zien we dat al vroeg in de geschiedenis er over Emmeloord als dorp wordt gesproken. In 1941 adviseert de Stadsarchivaris van Kampen de Directie van de Wieringermeer over de namen die de verschillende dorpen in de nieuwe polder zullen krijgen. De naam Emmeloord wordt daar al voorgesteld voor een dorp dat ‘ten noorden van Schokland’ moet komen. Op 13 december 1941 meld de Directie van de Wieringermeer aan de Dienst der Zuiderzeewerken dat hij bij nader inzien toch de namen Emmeloord en Ens gebruikt zullen worden. De directeur van de Wieringermeer schrijft hierop terug dat de naam Emmeloord voor het hoofddorp te verantwoorden is1.  2. Hoe is de stichting, het begin van de formele gronding, van Emmeloord vastgelegd.  
Antwoord: De start van het huidige Emmeloord ligt in het arbeiderskamp Emmeloord I, ook wel bekend als Dorp A. Vanuit dit kamp en later ook kamp Emmeloord II werd de omgeving van Emmeloord klaar gemaakt voor bewoning. Besluitvorming en aanvullende hierover is te vinden in het archief van de Directie van de Wieringermeer, thans te raadplegen bij Het Flevolands Archief.    3. Welke datum wordt gehanteerd voor de leeftijd van Emmeloord. Wanneer bestaat Emmeloord 100 jaar?  
Antwoord: 
 De gemeente hanteert geen leeftijden voor de woonkernen. Leeftijdsbepaling gebeurt doorgaans door de diverse dorpsverenigingen.  

 4. Kunt u nagaan of het archief over de periode waarin de stichting van Emmeloord c.q. bepaling naamgeving heeft plaatsgevonden volledig is; waaruit dus opgemaakt kan worden wanneer de naam officieel gehanteerd werd?  
                                             1 Archief van het Openbaar Lichaam de Noordoostelijke Polder 1942-1962, inventarisnummer 123 



Antwoord: 
 Bij het instellen van het Openbaar Lichaam de Noordoostelijke Polder heeft de Directie van de Wieringermeer vooral ondersteunende administratie achter gelaten. Deze administratie is de basis voor het archief uit die periode. De archieven van de Directie van de Wieringermeer zijn als provinciaal archief ondergebracht bij het Flevolands Archief te Lelystad. 
    De aanleiding is dat de kennis hierover ernstig verwaarloosd is. Zo ook Emmeloord 25 jaar stadsrechten in 2017; is niets meegedaan.  
Toelichting: Bij het 50 jarige jubileum van de drooglegging van de Noordoostpolder hebben de omliggende provincies symbolisch stadsrechten geschonken aan Emmeloord. Aan deze stadsrechten zijn verder geen rechten of privileges verbonden. Omdat al sinds de 19de eeuw geen officiële stadsrechten meer bestaan wordt de uitreiking van de Emmeloordse stadsrechten niet gevierd.                     Datum beantwoording vragen: 14-01-2019 Contactpersoon: E. Vermeeren – de Jonge E-mail adres:  e.dejonge@noordoostpolder.nl Tel: 06 13 3479 64  


