
      Fracties: ChristenUnie/SGP en Politieke Unie Namen: Yousef Mahmoud & Mark Dieleman Onderwerp: Poldertoren Datum indiening vragen: 20-11-2018   Politieke Unie en ChristenUnie / SGP vroegen bij de behandeling van de Programmabegroting aandacht voor de Poldertoren. Op 23 september 2017 organiseerden we een bijeenkomst in de Poldertoren om mensen te laten meedenken over de toekomst van een van onze meest markante gebouwen in de polder. Vervolgens kwam er op 24 februari een persbericht dat uit deze bijeenkomst meer dan 100 ideeën voor mogelijk nieuwe functies waren binnengekomen. O.a. de hoge opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Poldertoren, waar kiezers hun stem konden uitbrengen, hebben in onze ogen aangetoond hoeveel mensen het leuk vinden om deze toren te bezoeken.  
Vragen: -  Wat is de status van het uitwerken van de 100 ideeën in een daadwerkelijk voorstel  voor een nieuwe invulling van de Poldertoren? - Op welke manier worden de voorstellen beoordeeld?  - Kunnen wij tot die tijd b.v. in de vorm van een tussenrapportage de 100 voorstellen inzien?  -  In de Programmabegroting (pagina 38) staat dat we in 2019 een besluit nemen over de Poldertoren. Is het mogelijk dat we dit besluit voor de zomer 2019 nemen? - Hoe ziet het proces om te komen tot het raadsvoorstel uit en hoe wordt de raad daarbij betrokken? 
 
Antwoorden: Algemeen Het college heeft 13 februari 2018 groen licht gegeven om de haalbaarheid en 
mogelijkheden van 3 scenario’s voor de invulling van de toren verder te onderzoeken. Hierover bent u door middel van een raadsmemo geïnformeerd.   Wat is de status van het uitwerken van de 100 ideeën in een daadwerkelijk voorstel  voor een nieuwe invulling van de Poldertoren? Om de interesse voor de Poldertoren en ideeën voor de invulling van de samenleving te krijgen is er op 23 september 2017 een ideeëndag georganiseerd. Op deze dag hebben veel bewoners van de Noordoostpolder een bezoek gebracht aan de Poldertoren en zijn meer dan 100 ideeën aangedragen voor de invulling van de Poldertoren. De inwoners (bewoners, ondernemers) voelen zich dus verbonden met de Poldertoren en zien graag dat deze weer van de samenleving wordt. Een belangrijke voorwaarde om te zoeken naar de beste invulling van de Poldertoren voor de toekomst.   Op welke manier worden de voorstellen beoordeeld? De genoemde gewenste invullingen lopen ver uiteen. De bewoners van Emmeloord en omstreken hebben hun creativiteit laten gelden. Daarbij was het heel bijzonder te merken hoe de verschillende bewoners het beste voor hebben met de toren. Er zijn veel  ideeën opgehaald tijdens de ideeëndag. Uit de categorieën die ontstaan uit de vele ideeën, is een aantal zogenaamde huurdersprofielen te herleiden (uitkijken, werken/vergaderen, informeren/exposeren, sport/spel, horeca en evenementen, winkelen). die permanent of tijdelijk invulbaar zijn. Er worden 3 scenario’s tegen elkaar 



afgezet: een scenario niets doen (nul), een scenario met een tijdelijke en permanente (deels commerciële) invulling (mix) en een scenario waarbij de toren volledig 
commercieel verhuurd wordt (commercieel). Om de haalbaarheid van deze scenario’s te kunnen vaststellen is onderzoek nodig naar een aantal technische punten (gevelbehandeling, verduurzaming). Daarnaast moet aangetoond worden of de scenario’s financieel haalbaar zijn.   Kunnen wij tot die tijd b.v. in de vorm van een tussenrapportage de 100 voorstellen inzien? Ja, er is een lijst van ideeën beschikbaar (zie bijlage).   In de Programmabegroting (pagina 38) staat dat we in 2019 een besluit nemen over de Poldertoren. Is het mogelijk dat we dit besluit voor de zomer 2019 nemen? Ja, dit is mogelijk. Het is de bedoeling dat begin 2019 een voorstel volgt en de raad een besluit kan nemen.    Hoe ziet het proces om te komen tot het raadsvoorstel uit en hoe wordt de raad daarbij betrokken? De raad wordt een keuzenotitie voorgelegd waarin de 3 scenario’s uitgewerkt zijn.    Datum beantwoording vragen: 21 november 2018 Contactpersoon: N. van der Ende E-mail adres:  n.vanderende@noordoostpolder.nl Tel: 0527-633478                                
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Bijlage: Opbrengst ideeëndag  1. Boven restaurant met luxere uitstraling beneden brasserie Franse stijl Overige ruimtes zaalverhuur traphuizen expositie           2. Pop-up event locaties             3. Gedeelde bewoning meerderen dagen open infopunt hapje/drankje          4. Denksportcentrum             5. Infopunt VVV Museum zuiderzee/urk, watertoren Koffie/thee/hapje/drankje           6. Museum Goed onderhouden en historisch niet veranderen gebruiken voor toerisme historische noordoostpolderschool Goede educatie van de 77 nationaliteiten in de nop         7. Pannekoekenhuis met polderpannekoek             8. Escaperoom over de verschillende niveaus van de toren (kan ook informatief) Museum fosielen            9. Hotel             10. Museum NOP geschiedenis Winkelcentrum vergaderruimtes           11. VVV Anwb            12. Flexibele werplekken Lunchroom vergaderruimtes koffiecorner dagdeelverhuur tentoonstellingen geopend voor uitzicht in weekend ingang aan de andere zijde open       13. Hotel             14. uitzicht museum geschiedenis polder            15. Ruimte voor feesten/partijen hotel winkel restaurant Museum over ontstaan van polder, toren en klokken         16. Toren behouden!  café‚ ontmoetingsplaats ouderen informatie over ontstaan polder VVV         17. Behouden als herkenningspunt onmoetingsplek met koffie/thee VVV Verlichting op de toren Uurwerk behouden         18. VVV borden die verwijzen naar belangrijke plekken(politie, gemeentehuis, bibliotheek) Poldermuseum: geschiedenis vertellen in Emmeloord ipv lelystad Extra ramen dicht maken           19. Kinderopvang Speel-o-theek Kringloopwinkel restaurant Fysiotherapie VVV/ANWB        20. Hotel             21. Poldertoren behouden VVV Snoepwinkel Restaurant  Koffie/thee         22. Coffeeshop (wiet)             23. ANWB informatiecentrum(fietsroutes etc) vergaderruimtes           24. Cultuurhistorisch centrum voor de historische verenigingen Pop-up touristinfo in periode tulpenfestival expositieruimte voor project 100 jaar zuiderzeewet  Openstellen voor uitzicht in vakanties          25. Bedrijfsruimte met Comsi, met ander bedrijven  Cultuur/exposities avond en weekendverhuur voor partijen           26. Spookhuis Speelplek            27. VVV  2e etage tentoonstellingen(bijv. Foto's polder) Vaker open           



28. Escaperoom             29. Toeristische trekpleister VVV kantoor Verkoop polderproducten expositieruimte Historisch museum Zomeractiviteiten Terras       30. Behouden Historisch museum VVV           31. Bruiloften Bed en Breakfast vergaderruimtes Kinderfeestje(speurtocht met info weetjes over de watertoren)          32. Escaperoom VVV(in combinatie met mensen met verst. Beperking steptocht            33. Ballorig Lasergamen terras/cafe verhuren voor partijen tokkelbaan abseilen base flying       34. Cateringservice Toeristische trekpleister vergaderruimtes Taxi service voor senioren Partner met maatsch karakter         35. Fietsenstalling             36. Snackbar spookhuis            37. Toeristische trekpleister informatiepunt kleine horeca/ koffie/ thee opening toren voor bezoek geschiedenis NOP Wandeling vanuit Toren(Boekje 15 stappen rond de Poldertoren!) Toiletten       38. Actieve toren(tokkelen, abseilen, klimmuur etc)             39. Open voor publiek!              40. Mogelijkheid tot organiseren evenementen/zaalverhuur             41. Tentoonstellingen en muziekpresentaites koffiebar op bg            42. Cultureel centrum Geschiedenis polder door beelden Evenementen Vergaderingen Behouden toren         43. Museum over de polder restaurant Escaperoom Theater(net als in Enkhuizen, zalen geadopteerd door bedrijven)          44. Toegankelijk, open!  VVV of informatiepunt horeca of koffie/thee onderhoud! Ruitertjes herstellen         45. Recreatie(abseilen, freeclimbing, slogline, bungyjump) Infocentrum, VVV, ANWB Toeristische attractie(voorlichting, rondleidingen, vernissage) Glazen uitloop op grote hoogte          46. Patatoschool yoga studio winkeltjes evenementenlocatie restaurant museum nop        47. VVV             48. Gamehal voor computergames             49. omtrek om de toren maken als bij een windmolen om van het uitzicht te kunnen genieten             50. Tentoonstelling dagverhuur Ontmoetingsruimte            51. Tijdelijke expositie Museum ontstaan, ontwikkeling en toekomst NOP Concerten horecabeleving hotel         52. Fablab(ook in het weekend voor studenten, bijv in samenwerking met windesheim)             53. VVV cultuurhistorisch centrum(zie historischeverenigingnoordoostpolder.nl) Exposities Horeca          54. Verschillende doelgroepen catering door mensen met een verst beperking Sociaal cafe Kunstuitleen VVV organisaties als Humanitas/Carrefour Vergaderruimte exposities(specifiek over polder)      55. Tearoom met terras Toeristische trekpleister met hulp van dagbesteding clienten            



56. Op bovenste verdieping loungebar              57. Een zaal voor kleine concerten(net goede piano/vleugel) Zaal voor schilderles vergaderzaal Verwarming, isolatie, duurzaamheid           58. winkel woonruimte koffiehuis supermarkt discotheek restaurant cafe speelgoedwinkel hotel     59. Evenementenlocatie voor de bewoners van Emmeloord(klein prijsje)             60. VVV verenigingsleven(baby dans, kleuterdans) appartementen Museum over geschiedenis Emmeloord Trekpleister         61. Geen bestemming voor commerciele doeleinden VVV Open voor publiek  behouden in oorspronkelijke staat          62. Afbreken en amfietheater van maken              63. VVV/ ANWB Escaperoom            64. speeltuin Gamehal Klokken het weekend inluiden           65. Bootjes verhuren              66. Jonge ondernemers woonruimte Elke middag open           67. Ballorig Escaperoom Flexwerkplekken voor kleine ondernemers           68. kunst&cultuurcentrum museum muziek schilderijen kleine horeca kleine bios        69. Durfsport centrum  Klimhal  tokkelbaan winkel met outdoorspullen          70. Galerie/kunstexpo ruimte Atlantiakunstgroep            71. uitzicht behouden meerdere doelgroepen toeristen studeer/werkplek historie van de polder spelotheek        72. VVV  ANWB Museum van de polder           73. VVV Aardappelpromotie restaurant Benadruk aardappelhoofdstad           74. VVV infocentrum windpark eten/drinken klimmen abseilbaan         75. infowinkel             76. Kunst atelier voor mensen met een beperking             77. professionele kunstgalerie gecombineerd met amateurexpositie  klimaatbeheersing Kunstuitleen           78. Lezingen en workshops voor de groensector             79. Lunchroom  ballorig hotelsuite           80. kunstuitleen dependance batavialand museum muziek bruidssuite voorhuys koffieruimte         81. expositieruimte voor jonge kunstenaars             82. museum over pionierstijd koffiegelegenheid info over watertoren           83. Bedrijven VVV Musea entree naar boven bungeejumpen Cafe        84. Pop-up store met werk van jonge mensen uit de polder              85. Expositieruimte waar inwoners gebruik van kunnen maken als ze iets interessants hebben toren moet blijven afwisselende exposities           86. De Poldertoren moet voor ons allemaal zijn              87. Toeristische trekpleister water'toren expositie voor polderpioniers Expertisecentrum watermanagement bovenin sushirestaurant          



88. escaperoom VVV winkeltjes met bijzonder aanbod(wereldwinkel achtig) huurbare ruimtes voor kleinere bijeenkomsten          89. discotheek             90. discopark             91. VVV Openstellen voor publiek winkeltjes horeca          92. Elke laatste zaterdag van de maand open voor publiek             93. Poldertoren moet blijven VVV terug foto expositie foto's vroeger en nu           94. Pop up store klimwanden            95. Poldertoren als symbool van wat NOP aan waarde toevoegt( voorlichting en verkoop goede aardappelen en uien, goede streekproducten,  optredens vergaderruimte bedrijfsruimte interactief centrum voor kinderen         96. ipv escaperoom escapetower educatieve elementen over de geschiedenis van de Poldertoren horeca           97. Openhouden voor bezichtingen openstellen voor excursies speurtocht/fietsroutes           98. als middelpunt behouden Informatiecentrum voor duurzame initiatieven            99. Fastfood locatie betaalbaar eten            100. VVV kantoor Horecagelegenheid            101. levensloopbestendig woonvoorziening voor ekologische-duurzame woongroep gemeenschapsfuncties als kinderopvang           102. World Patato city Aardappeltoren            103. Duiktank met beweegbare vloer voor duikers tot 25 meter diep Skydive centrum met klein restaurant             104. Behouden!  woonruimte voor ouderen winkel expo ruimte over ontstaan polder figuren omloop herstellen ontmoetingsplek koffie/thee        105. van A0 paneel Jan des bouvrie Ontmoeten en samenwerken ondernemers en kunstenaars           106. Poldertoren staat voor water toeristische trekpleister aquarium Landwatervuurwindtoren toren gebruiken om pieken van zonnen en windenergie op te vangen door water omhoog te pompen en snachts weer naar beneden te laten stromen en daar elektriciteit uit op te wekken         107. Toegankelijk verbeterd worden Entreegebouw met dienstverlenende functie en glazen sluis    
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