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Samenvatting en conclusie van stadscafés

De Deel:
een stadsplein met ruimte voor horeca, verblijfsfuncties,
cultuur en vermaak. Momenteel te open en te leeg.
Vanwege de grote is het lastig te vergelijken met
andere stadspleinen, maar biedt het ontzettend veel
kansen. Behoud het open karakter, maar vul aan met
verblijfsplaatsen waar mensen komen voor meer dan
een parkeerplaats. Bebouw het park aan De Deel
niet vol, maar creëer plekken en gelegenheid tot
ontmoeting. Verder moet er aandacht komen voor
de indeling van het (te grote) busstation. Ook de
fietsenstalling wordt door veel mensen genoemd als
aandachtspunt. Verder is er vrijwel geen draagvlak voor
een supermarkt. De twee bouwblokken als getekend
in de varianten hebben de nodige reacties opgeleverd:
het bouwen zelf is geen probleem, maar bouw niet te
kolossaal of te hoog, en zorg dat het wel een park blijft.
Tot slot de opmerking dat in de zomer voldaan kan
worden met meer horeca, bankjes en groen, maar in de
winter meer nodig is om De Deel levendig te houden.
Een juist mix van functies kan bijdragen aan een
levendig plein. Wissel horeca daarom af met pop-up
winkels, dagzaken en andere voorzieningen. Een vaak
terugkerende opmerking is het plaatsen van Muzisch
centrum naast ‘t Voorhuys met mogelijk de bibliotheek
er naast. Deze liggen dan dichter bij het winkelgebied
waardoor meer mensen er gebruik van zullen maken
en het meer levendigheid veroorzaakt.
Korte Achterzijde:
doorsteek naar De Deel biedt kansen voor de Korte
Achterzijde, hoewel er gewaakt moet worden voor

stijgende huurprijzen. De ondernemers zijn momenteel
op de Korte Achterzijde gevestigd vanwege de lagere
huren. Verder moeten er duidelijke afspraken komen
over de bevoorrading indien uitgevoerd zoals in variant
C, dit om overlast te voorkomen. Ondernemers zien
hier graag een autoluwe straat. Bewoners zien de Korte
Achterzijde graag ‘opgepoetst’ en reageren positief
op een ‘rondje’ richting Kettingplein / Kettingstraat.
Momenteen is er een beleving van (verkeers)
onveiligheid. Het aanpakken van de stegen tussen
de Korte Achterzijde en de Lange Nering is hier een
mogelijke oplossing voor.
Achter Kettingplein:
concentratie van supermarkten en winkels met
woningen daarboven wordt door een grote
meerderheid als positief gezien. Betere aansluiting
op Lange Nering noodzakelijk en grote kans met
maken van ‘rondje’. Velen spreken de wens uit
voor starterswoningen en ouderen woningen. Deze
zouden nu niet voldoende beschikbaar zijn in het
stadshart. Weggenomen parkeerplaatsen moeten bij
voorkeur wel gecompenseerd worden elders in het
centrum. Parkeren moet mogelijk zijn bij winkels en
supermarkten in het gebied tussen Kettingplein en
Smedingplein.
Locatie sloopflats (Mercatus):
op de locatie van de voormalige Mercatusflats zien de
meeste respondenten graag woningen terugkomen,
met behoud van het groen tussen de woningen /
appartementen in. Verder spreekt een groot deel

zorgen uit over hoe hoog de nieuwbouw wordt: het
advies is bouw niet hoger dan vier lagen. Er blijkt
een behoefte te zijn aan ouderen woningen en
starterswoningen. De Mercatus locatie zou in deze
behoefte kunnen voorzien.
Supermarkt aan De Deel:
door verreweg een overgrote meerderheid afgewezen.
Belangrijkste argumenten hebben betrekking op de
logtistiek (bevoorrading) en de verkeer aantrekkende
werking van de supermarkt. “De Deel is nu al druk
genoeg”. Verder zorgt een supermarkt er niet voor dat
mensen blijven hangen in het centrum. Daarnaast is
het voor de nabijgelegen horeca niet positief omdat
mensen vanaf het terras niet op winkelwagentjes uit
willen kijken.
Lange Nering:
een grote groep respondenten heeft een reactie
gegeven op de Lange Nering, hoewel er in de drie
stedenbouwkundige varianten weinig veranderde
aan de Lange Nering. De wens is uitgesproken om de
Lange Nering te diversificeren: in plaats van uitsluitend
winkels ook horeca toevoegen voor de levendigheid.
Verder spreekt een groep respondenten de wens uit
meer woningen rondom de Lange Nering te zien. Dit
zou de levendigheid, sfeer en gezelligheid ten goede
komen. Tegenstanders van deze plannen houden de
Lange Nering oost graag zoals deze nu is: een compacte
winkelstraat. Uitbreiding van winkels naar Kettingplein
en de Korte Achterzijde passen volgens deze groep
ook niet bij het idee achter het Compacte Centrum

(scenario 3). Verder spreken de respondenten zorgen
uit over het soort winkels dat zich in het centrum kan
vestigen in de toekomst. Belangrijk is dat duidelijk
vastgelegd wordt welke functies de nieuwe panden
krijgen, omdat projectontwikkelaars andere belangen
hebben dan de bewoners van Emmeloord.
Jumboplein:
bebouwing van het Jumboplein wordt door een
meerderheid als positief beschouwd, mits er voldoende
parkeergelegenheid aanwezig is. Verder moeten
winkels gecombineerd worden met woningbouw, en
dan vooral ouderen woningen en starterswoningen:
daar is de grootste vraag naar. Eventuele supermarkten
aan het Kettingplein of Jumboplein moeten ‘ingepakt’
worden door andere winkels om een aantrekkelijker
plein te maken.
Paardenmarkt:
een aanzienlijk grote groep respondenten gaf aan
woningbouw terug te willen zien op de Paardenmarkt.
Aangedragen argumenten zijn het ontbreken van
geschikte ouderen- en starterswoningen en het
leegblijven van de aanwezige parkeerplaatsen.
Tegengeluiden geven juist aan dat het aantal
parkeerplaatsen niet teveel moet afnemen en de
beschikbaarheid van belang is wanneer er horeca,
winkels en woningen in het centrum bijkomen.
Een kleinere groep respondenten gaf aan dat de
Paardenmarkt ook winkels kan huisvesten. Dit past
echter niet binnen de kaders van het Compacte
Centrum en is dan ook door een veel kleinere groep

respondenten genoemd.
Parkeren:
belang van gratis parkeren, zoals ook in de eerste fase
van het open planproces is benadrukt, werd opnieuw
herhaald. Ook belang van voldoende parkeerplaatsen
werd genoemd. Sommigen vroegen zich af of op
het uiteinde van Paardenmarkt, waar vrijwel nooit
geparkeerd wordt, geen woningen kunnen komen.
Vooral de ondernemers benadrukken echter dat
het behouden van voldoende parkeerplaatsen van
essentieel belang is, zeker als er meer winkels, horeca
en woningen bijkomen.
Ook het fietsparkeren is een terugkomend thema
in de reacties. Vooral de geparkeerde fietsen aan de
westkant van de Lange Nering vormen een probleem.
Er is nu onvoldoende geschikte parkeergelegenheid
voor deze fietsen waardoor deze op verkeerde plekken
worden neergezet. Voor de fietsenstalling op De
Deel moet volgens de respondenten ook een andere
oplossing komen. Momenteel staan er veel fietsen,
van bijvoorbeeld studenten, een week. Het ziet er
nu rommelig en onoverzichtelijk uit. Een oplossing
kan een halfverdiepte fietsenstalling zijn, of meer
parkeermogelijkheden rondom De Deel. Zo was er
onder andere de suggestie om niet gebruikte stroken
gras te gebruiken voor nieuwe fietsentallingen.

Beursstraat zijn veel mensen sceptisch: sluit de straat
niet af voor iedereen, maar denk ook aan mensen
die slecht ter been zijn, op- en afstapplaatsen, taxistandplaatsen, en dergelijke. De Korte Achterzijde
autoluw maken is vaak genoemd, maar hangt af van
de eventuele invulling van de Korte Achterzijde. Verder
moeten de onveilige situaties op de Espelerlaan en de
Koningin Julianastraat aangepakt worden.

Verkeer:
hoewel geen expliciet onderdeel van de varianten,
is er toch veel gereageerd op de verkeerssituaties in
en rondom het centrum. Over het afsluiten van de
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1. Inleiding
1.1 | Verantwoording bij deze eindrapportage

Op 1 juni 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd
met het Open Plan Proces (OPP) Emmeloord
centrum. Tussen 1 juni 2015 en 7 maart 2016
heeft vervolgens het eerste deel van dit Open Plan
Proces plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is in
maart 2016 gepresenteerd in een eindrapportage.
Een belangrijke conclusie was het advies van de
externe procesbegeleider om het open planproces
te continueren. Dit is dan ook gedaan. Weliswaar in
andere vorm dan voorheen, maar met behoud van
het open karakter.
Uit de eerste fase is gebleken dat een ruime
meerderheid van de betrokkenen bij Emmeloord
heeft gekozen voor een Compact Centrum: het
derde voorgestelde scenario. De gemeenteraad
heeft in april 2016 ingestemd met dit scenario.
In juli 2016 is vervolgens gestart met overleg en
onderzoeken om concrete invulling te geven aan
dit compacte centrum. Dit heeft geleid tot drie
stedenbouwkundige varianten, die zaterdag 8 en
woensdag 12 april jl. opnieuw zijn voorgelegd aan de
bewoners, ondernemers en eigenaren van vastgoed
in het centrum van Emmeloord. De uitkomsten van
de stadscafés worden in dit verslag gepresenteerd.

Leeswijzer

Deze eindrapportage geeft een zo feitelijk mogelijke
weergave van de stadscafés. De introducerende
alinea geeft een algemene indruk van de middag
en avonden. Er wordt een beeld geschetst van
het aantal bezoekers en de sfeer. Vervolgens

wordt de methodiek behandeld: hoe is er te werk
gegaan tijdens de stadscafés en hoe wordt er met
de resultaten omgegaan. Vervolgens worden de
thema’s en locaties verantwoord: waarom is er voor
die thema’s en locaties gekozen en hoe vertaalt dit
zich naar de resultaten. Daarna wordt de respons
behandeld om vervolgens per doelgroep de
resultaten te publiceren. Om de transparantie te
waarborgen zijn er tabellen opgenomen met de
uitkomsten en zijn alle reactieformulieren ingescand
om deze digitaal te kunnen raadplegen.

Doel

Doel van deze eindrapportage is om de
gemeenteraadsleden
te
ondersteunen
bij
hun besluitvorming over de varianten en het
vervolgproces. Aanvullend op deze eindrapportage
wordt door de stedenbouwers, het projectteam en
de gemeenteraad een besluit genomen over een
uiteindelijke voorkeursvariant.

Besluit gemeenteraad

Op 1 juni 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd
met het open planproces Emmeloord-Centrum. Met
dit besluit heeft de gemeenteraad de kaders gesteld
voor het proces, de organisatie, de doorlooptijd, het
budget, het eindproduct en de kwaliteiten van het
eindproduct. Deze kaders worden hieronder nader
beschreven.

Open planproces

Kenmerk van een open planproces is dat
belanghebbenden en belangstellenden op een
gelijkwaardige, transparante en voor iedereen
navolgbare wijze ideeën en initiatieven voor het
centrum kunnen inbrengen en dat op basis van
deze inbreng samenhangende voorstellen (i.c.
scenario’s) ontwikkeld worden die voldoen aan
de, uit dit doorlopen proces, voortgekomen en
gedragen uitgangspunten. Van afspraken met en/of
toezeggingen aan partijen en/of individuen buiten
dit open planproces kan geen sprake zijn.
Een open planproces mobiliseert ideeën en
initiatieven uit de samenleving, bouwt aan
vertrouwen, stimuleert informatie-uitwisseling,
organiseert
maatschappelijk
draagvlak
en
zorgt voor navolgbare processtappen en
hieruit logisch voortkomende inhoudelijke
voorstellen.
Randvoorwaarden
voor
een
open planproces zijn: duidelijkheid over de te
nemen stappen, duidelijkheid over de rollen en
verantwoordelijkheden, duidelijkheid over het
tijdspad, bereidheid tot participatie en bewustzijn.
7

WANNEER GEBEURT WAT?
Juni 2015
Raad stemt in met Open Plan Proces

April 2016
Raad stemt in met Compact Centrum

Juli 2016
Raad stemt in met procesvoorstel
en programmakader
Start onderzoeken en overleg

Onderzoeken en overleg

April 2017
Gemeenteraad en samenleving geïnformeerd
over 3 varianten Compact Centrum (Stadscafé)

Mei 2017
Samenleving geïnformeerd over voorkeursvariant
Compact Centrum (Stadscafé)

December 2016 - Januari 2017
Quick Win IJsbaan en Groen

Juli 2017
metvoorkeursvariant
voorkeursvariant
Raad stemt
besluitinover

November 2016
Raad stemt in met ‘Quick Wins’

2018 -2019
Uitvoering

Duidelijke richting

Afgelopen jaar heeft de samenleving zich uitgesproken
over de toekomst van Stadshart Emmeloord. De
voorkeur ging uit naar een Compact Centrum. Het
college en de gemeenteraad hebben die voorkeur
overgenomen. Daarmee is een duidelijke richting
afgesproken. Het centrum moet compacter en gezelliger
worden, gevarieerd blijven, eigen en duurzaam zijn.
Een sfeervol gebied met ruimte voor evenementen en
gratis parkeren.

Hoe ziet een Compact Centrum er uit?

Een Compact Centrum kan er verschillend uitzien.
Want hoe zorg je dat het gezelliger wordt? Wat gebeurt
er met De Deel? Is er behoefte aan extra woningen
in het centrum? Wat is de marktruimte voor winkels
en supermarkten? En zo ja, waar dan? Hoeveel
parkeerplaatsen zijn er nu en in de toekomst echt
nodig?

Drie stedenbouwkundige varianten

Deze vragen hebben we de afgelopen periode verder
onderzocht. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met
ondernemers, eigenaren, potentiële investeerders,
de gemeenteraad en de Adviesgroep, waarin ook
inwoners meedoen. Het resultaat van de onderzoeken
en de inbreng vanuit de diverse gesprekken is verwerkt
in drie (stedenbouwkundige) varianten voor een
Compact Centrum.
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2. Algemene indruk

3. Methodiek

Stadscafés 8 en 12 april

Analysemethoden

De stadscafés vonden ditmaal plaats op locatie in de
Lange Nering 38, het voormalige pand van Bertus ten
Hoor en woensdag 12 april in ‘t Voorhuys. Zaterdag 8
april om 14:00 opende de deuren en was de aanloop
meteen groot. Gedurende de middag was het
voortdurend druk in het stadscafé waar alle varianten
op het Compacte Centrum op grote A0 borden
tentoongesteld werden aan iedereen die daarin
geïnteresseerd was. Verreweg de meeste mensen
reageerden enthousiast over de opzet en inhoud van het
stadscafé. De opkomst was buitengewoon goed (>500
personen) en ook het aantal reacties was erg groot. Er
zijn ongeveer 200 formulieren met reacties ingevuld,
die zorgvuldig zijn genoteerd en geanalyseerd door een
uitgebreid team. Woensdag 12 april vond het stadscafé
zoals gezegd plaats in ‘t Voorhuys. De opkomst was
ongeveer 100 personen. Op woensdag zijn er ongeveer
50 reacties achtergelaten. De keuze om twee stadscafés
te organiseren gaf meer mensen de gelegenheid te
reageren op de drie stedenbouwkundige varianten.
Alle reacties worden meegenomen in het opstellen
van een uiteindelijke voorkeursvariant welke in mei
opnieuw voorgelegd zal worden in een stadscafé.
Vervolgens besluit de gemeenteraad of het plan
daadwerkelijk uitgevoerd zal worden en wordt in 2018
gestart met het aanpakken van De Deel.

Om structuur te geven aan de reacties, is onderstaand
verslag ingedeeld in locaties en thema’s. De drie
varianten verschilden in invulling van bijvoorbeeld
De Deel, de Korte Achterzijde en het Kettingplein.
Daarnaast waren er steeds terugkerende thema’s,
zoals de supermarkten, horeca, groen en winkels
met woningen. Aan de hand van deze thema’s en
locaties is gepeild hoeveel mensen positief of negatief
reageerden op de programmatische invulling. Om te
voorkomen dat er ex-ante gewogen wordt, is er gebruik
gemaakt van een content analyse. Dat wil zeggen dat
er gekeken is naar kwantitatieve respons, in plaats van
kwalitatieve respons. Iedere stem telt zo even zwaar
mee in de uiteindelijke visual, welke verderop in dit
verslag te vinden is. Een belangrijke kanttekening hierbij
is dat niet iedereen op alle varianten heeft gereageerd.
Het kan zodoende voorkomen dat iemand tegen een
supermarkt aan De Deel is, maar ook dat iemand die
niet tegen een supermarkt aan De Deel is dit niet
heeft benoemd. Daarom zijn alleen de uitgesproken
reacties geteld. Wanneer iemand zich niet heeft
uitgesproken over een thema of locatie is deze niet als
stem meegeteld. De verslaglegger heeft geprobeerd
de cijfers expliciet op te nemen om transparantie te
waarborgen, maar om de leesbaarheid te bevorderen
is niet voor ieder thema of locatie een concreet aantal
opgenomen. Soms wordt voldaan met procenten. Alle
reactieformulieren worden digitaal opgeslagen ter
inzage voor eenieder die daarin geïnteresseerd is om
zodoende de transparantie van het OPP te waarborgen.
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4. Thema’s en locaties
Verschillen tussen varianten

De verschillen tussen de varianten werden door velen
als marginaal beschouwd. Om de verschillende reacties
te kunnen duiden is daarom een indeling gemaakt
in thema’s en locaties waar de verschillen het meest
significant waren. De gekozen locaties zijn
De Deel
Lange Nering
Kettingplein en Jumboplein
Korte Achterzijde
Koningin Julianastraat en het park tussen
Koningin Julianastraat en De Deel
Daarnaast vaak genoemde reacties...
Verreweg de meeste reacties hadden betrekking tot
één van deze genoemde locaties. Verder waren er
een aantal terugkerende thema’s, waar de varianten
onderling op verschilden, te weten:
Winkels
Woningen
Horeca
Groen
Verkeer
Supermarkten
Aan de hand van deze thema’s en locaties is geteld door
middel van een content analyse hoeveel mensen voor en
tegen een bepaalde programmatische invulling waren.
Daarnaast is er een belangrijk onderscheid gemaakt
in het belang van de respondent. De respondenten
zijn in drie hoofdcategorieën verdeeld waarvan twee
hoofdcategorieën in drie deelcategorieën zijn verdeeld.
De categorisering vond als volgt plaats:

5. Respons
-

Bewoner in centrum Emmeloord
Bewoner buiten centrum Emmeloord
Bewoner Noordoostpolder
Ondernemer in centrum Emmeloord
Ondernemer buiten centrum Emmeloord
Ondernemer Noordoostpolder
Vastgoed eigenaar
Anders, namelijk (zelf invullen)

Verreweg de meeste respondenten vallen binnen
de categorie ‘bewoner buiten het centrum van
Emmeloord’. Wat opmerkelijk is aangezien het een
plan betreft voor het centrum van Emmeloord. Als
een reactie vaker werd genoemd, is deze expliciet
opgenomen in dit verslag. Daarnaast zijn er veel
reacties die door een enkeling genoemd zijn. Om de
leesbaarheid te bevorderen zijn deze niet expliciet
opgenomen in dit verslag. Deze zijn wel beschikbaar
door de gedigitaliseerde antwoordformulieren te
bekijken.

Hoge opkomst

De opkomst was erg hoog. Gedurende de dag op 8
april zijn er meer dan 500 mensen langsgekomen in het
stadscafé. In totaal zijn ruim 200 formulieren ingevuld
door acht verslagleggers. Sommige formulieren zijn door
een stel, familie of onderneming ingevuld. Deze zijn dan
wel dubbel geteld. Op woensdag 12 april was de opkomst
lager. Ongeveer 50 formulieren zijn ingevuld door ruim
100 bezoekers. De verhouding van respondenten is als
volgt:
Belang				
8 april 12 april**
Bewoner in centrum Emmlrd		
44
2
Bewoner buiten centrum Emmlrd
94
18
Bewoner Noordoostpolder		
41
9
Ondernemer in centrum Emmlrd
15
10
Ondernemer buiten centrum Emmlrd 2
4
Ondernemer Noordoostpolder		
1
3
Eigenaar vastgoed			
3
5*
Onbekend				
15
4
Totaal					
215
50
* Een deel van deze groep is tegelijk eigenaar en
ondernemer, en is daarom niet dubbel geteld.
** Achteraf is een aantal losse reacties verstuurd naar de
gemeente. Deze zijn evenredig onderverdeeld bij 8 en 12
april. De inhoud is uiteraard meegenomen in dit rapport.
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6. Uitslagen
Bewoners in het centrum van Emmeloord (46)

De bewoners van het centrum van Emmeloord zijn
het in hoofdlijnen met elkaar eens wat betreft de
drie varianten die in het stadscafé zijn voorgelegd.
Op drie bewoners na ziet geen van de bewoners
graag een supermarkt aan De Deel verschijnen.
De meest voorkomende argumenten hebben
betrekking op sfeer, gezelligheid en logistiek. Verder
wordt de verkeer aantrekkende werking van een
supermarkt als problematisch ervaren op de nu
al drukke Deel. Ruim driekwart spreekt daarnaast
uit dat supermarkten verspreid moeten blijven, en
zeker niet van buiten het centrum naar het centrum
moeten verhuizen om ook de buurten te kunnen
voorzien. De concentratie rondom het Kettingplein
wordt hier als positief ervaren.
Over het vergroenen van De Deel wordt unaniem
voor gestemd. Kanttekening hierbij is wel dan een
tiental mensen zich zorgen maakt over de kwaliteit
van het groen. De ‘struiken’ moeten plaats maken
voor kwalitatief groen.
Over de invulling van De Deel wordt door een
ruime meerderheid gezegd dat er meer horeca
moet komen. Een dergelijke plek is geen plek voor
een supermarkt, want dat zorgt niet dat mensen
blijven hangen. Horeca zorgt daar wel voor. Dan
moet deze horeca wel meer bieden dan alleen een
patatje. Over de plaatsing van een paviljoen zijn
mensen minder eensgezind gestemd; ongeveer de
helft vindt het paviljoen een goed idee. Anderen
zien liever kleinere paviljoens terug of niet een
paviljoen maar een rand van horecagelegenheden.
Een klein aantal bewoners vindt het busstation te

groot, te lomp en te open. “Dat kan best kleiner”.
Daarnaast moet er veel meer groen bij komen om
het busstation een betere uitstraling te geven.
Vrijwel alle bewoners van het centrum zien graag dat
de Korte Achterzijde opgeknapt wordt. Alhoewel de
meeste bewoners de dubbelzijdige winkelinvulling
als positief ervaren, denken zij ook dat dit niet reëel
is. Daarom stemmen de meeste personen in met
het opknappen van de Korte Achterzijde zoals in
variant A en deels B. Verder is er een evenwichtige
verdeling van bewoners die de Korte Achterzijde
autovrij willen en open willen houden voor verkeer.
De doorsteek van De Deel naar de Korte Achterzijde
wordt door een ruime meerderheid beschouwd
als iets positiefs. Opmerkelijk is dat relatief weinig
inwoners van het centrum iets kwijt willen over de
invulling van de Mercatus flats en de Paardenmarkt.
Diegenen die wel reageren willen het liefst geen
hoogbouw (maximaal vier bouwlagen) en het
behoud van het groene karakter.
Tot slot is er een groep respondenten die bebouwing
van het Koningin Julianapark niet wenselijk acht:
dit park moet open blijven en het groene karakter
behouden.

Bewoners buiten het centrum van Emmeloord (112)

De bewoners van buiten het centrum vormen de
grootste groep respondenten, aanzienlijk groter
dan de groep inwoners in het centrum. Van de
ruim 100 reacties is slechts een tiental mensen
vóór een supermarkt aan De Deel, hoewel de helft
daarvan ook benadrukt dat concentratie rondom

het Kettingplein goed is. Hiermee lijkt deze groep
in overeenstemming te zijn met de bewoners in het
centrum.
Over de Korte Achterzijde zijn de reacties
verschillend. Ongeveer 70% ziet graag een doorsteek
naar De Deel vanaf de Korte Achterzijde. Over
het opknappen van de Korte Achterzijde is bijna
iedereen positief, hoewel een aantal respondenten
vindt dat het niet teveel moet kosten en dat er
opgepast moet worden dat de huren daar niet te
hoog worden in verband met de betaalbaarheid.
Slechts drie mensen vinden de groene lijst rondom
De Deel geen goed idee, met als argumenten dat ’t
Voorhuys niet goed zichtbaar blijft, er geen ruimte
voor evenementen is en de openheid van het
gebied verloren gaat.
De supermarkten moeten zich volgens de meeste
respondenten verzamelen rondom het Kettingplein
en absoluut niet aan De Deel. Verder moet er een
duidelijke doorgang komen van de Lange Nering
naar Polderhof aan de ene kant en naar De Deel aan
de andere kant.
De meeste reacties zien graag een ‘rondje’ richting
Kettingstraat / Kettingplein ontstaan. Verder willen
veel mensen iets kwijt over de verkeerssituatie
rondom De Deel / Koningin Julianastraat en de
Beursstraat. De Beursstraat moet open blijven voor
bijzonder vervoer en voor ouderen (15%) en de
verkeerssituatie rondom de Koningin Julianastraat
moet verbeterd worden, deze is nu gevaarlijk (15%).
Een rotonde zou daarbij helpen.
Over horeca op De Deel is bijna iedereen het eens.
De verschillen zitten vooral in de grootte van het
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paviljoen en de uitstraling van dit paviljoen. Het
grootste aandeel respondenten ziet liever een ‘niet
te groot’ paviljoen, maar willen wel graag meer
horeca. Ook de diversiteit van de horeca is voor
veel mensen een belangrijk punt. Er ontbreken nu
plekken om te verblijven rondom De Deel. Deze
moeten zowel in het parkje bij De Deel als aan De
Deel komen.

Bewoners Noordoostpolder (50)

De reacties van de bewoners van de Noordoostpolder
komen grotendeels overeen met de vorige twee
groepen, alhoewel een aanzienlijk groter deel
een supermarkt aan De Deel wel wenselijk acht.
Ongeveer één derde ziet graag een supermarkt aan
De Deel.
Verder spreken meer mensen uit dat de Korte
Achterzijde nu vervallen oogt en niet aansluit bij
de rest van het centrum. Ongeveer de helft vindt
de doorsteek naar De Deel dan ook goed en ziet
graag dat de Korte Achterzijde opgeknapt wordt.
Kanttekening hierbij is wel dat er ook opmerkingen
zijn dat het opknappen van de Korte Achterzijde
kan leiden tot verhoogde huren en daardoor het
wegjagen van bestaande winkeliers.
Verder spreekt een tiental mensen uit dat wonen aan
en op De Deel goed is. Zeker als dit gecombineerd
ouderen- en jongeren woningen zijn. De veiligheid
nabij De Deel wordt verder vergroot door veiligere
fietsenstallingen. Een punt wat ook door BAN is
aangedragen als reactie.
Wat betreft het verzamelen van winkels rondom
het Kettingplein is vrijwel iedereen positief, zolang

er voldoende parkeergelegenheid blijft. Ook deze
groep is het unaniem eens dat het centrum groener
moet. De bomenrij rondom De Deel wordt als iets
ergs positiefs gezien.

Ondernemers (35)

Omdat het aantal schriftelijke reacties van
ondernemers relatief klein is, wordt deze groep
in zijn geheel behandeld en wordt er dus geen
onderscheid gemaakt tussen de verschillende
ondernemers. De vereniging Bedrijven Actief
Noordoostpolder (BAN) heeft apart, schriftelijk
gereageerd op de varianten.
Verreweg het grootste deel van deze respons komt
van ondernemers uit het centrum. De belangen
van ondernemers zijn uiteraard anders dan die van
bewoners. Dat blijkt ook uit de gegeven reacties.
Zo spreken de ondernemers uit dat zij niet teveel
nieuwe winkelruimte erbij willen hebben in verband
met de huidige leegstand.
Over de Korte Achterzijde zoals deze uitgewerkt
is in variant C zijn zij sceptisch, dit zou niet
haalbaar zijn vanwege de kosten. Verder willen de
ondernemers van de Korte Achterzijde graag om
de tafel met het projectteam om mee te praten
over de voorkeursvariant datzelfde geldt voor
de belangengroep van de ondernemers in de
Noordoostpolder. Ook zien zij de Korte Achterzijde
graag autoluw en meer als voetgangersgebied, de
stegen die de verbinding vormen met de Lange
Nering opgeknapt en verlicht worden en de bomen
in bakken geplaatst worden. Bij het opknappen
van de Korte Achterzijde moet rekening worden

gehouden met de huidige huurders. Een centrum
heeft volgens de ondernemers A, B en C locaties
nodig. Een grootschalige aanpak van de Korte
Achterzijde kan leiden tot hogere huren.
Daarnaast is het belangrijk dat er hoge bomen
komen in plaats van middelhoge bomen vanwege de
zichtbaarheid van de gevels. Andere reactie is dat zij
afspraken willen maken rondom de bevoorrading,
zodat het hele gebied in één keer bevoorraad kan
worden. Tot slot zou er op de Korte Achterzijde
een plek kunnen komen voor ‘kort parkeren’ ten
behoeve van de winkeliers aldaar. Over De Deel
zeggen de ondernemers dat horeca daar goed bij
past, en dus niet een supermarkt. Het paviljoen
moet dan wel ruimte bieden aan meerdere soorten
ondernemers. De grootte van het paviljoen moet in
overleg met de omringende ondernemers besloten
worden.
Er moet daarnaast beter gecontroleerd worden op
fietsers in de Lange Nering en op het parkeren in
het centrum. Dit zorgt nu voor overlast.
Over het bebouwen van het Jumboplein zijn de
ondernemers overwegend negatief. Het behouden
van voldoende parkeerplaatsen is daarbij het meest
genoemde argument.

Eigenaar vastgoed (9)

Deze groep is de kleinste. (9 reacties). Toch worden
de reacties genoemd. De eigenaren van vastgoed –
lokaal vastgoed – zien vooral kansen in het levendig
maken van de gevels. Dit trekt publiek aan. Verder
is de verdeling wel of geen supermarkt op De Deel
nagenoeg gelijk, met een kleine meerderheid tegen
17
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een supermarkt. Een supermarkt trekt volgens de
voorstanders een groot publiek aan wat ook de
overige winkels ten goede komt.
Daarnaast moet het paviljoen op De Deel weg, dit
is ‘geen gezicht’. Wel meer horeca maar niet in de
vorm van een paviljoen. De doorsteek naar de Korte
Achterzijde is positief.

Onbekend (19)

Tot slot zijn er 19 reacties binnengekomen
waarvan het belang onbekend is. Deze reacties
komen grotendeels overeen met de reacties
van de bewoners binnen en buiten het centrum
van Emmeloord. Ook hier geldt dat er tegen een
supermarkt op De Deel wordt gestemd, de Korte
Achterzijde inderdaad een ‘opknapbeurt’ kan
gebruiken, maar dat er niet teveel geïnvesteerd
moet worden om de huren betaalbaar te houden.
Verder is er een aantal reacties die sturen op
woningbouw op de Paardenmarkt, indien het
groene karakter overblijft.

Andere terugkerende opmerkingen hebben betrekking
op het tempo: veel reacties laten blijken dat ze nu graag
actie zien. Verder noemen velen het Shell tankstation
een belemmering voor verdere ontwikkeling. Ook
spreken mensen zorgen uit over eventuele hoogbouw:
het advies is bouw niet te hoog op de locatie van de
Mercatus flats. Ook is er een relatief groot aantal
reacties die aangeven woningbouw op locatie van de
Paardenmarkt willen. Daarnaast reageren veel mensen
op het parkeren. Het parkeren moet gratis blijven op
de grote parkeerplaatsen en er moeten voldoende
parkeerplaatsen overblijven na eventuele bebouwing.
Dit sluit ook aan bij de reacties op eventuele bebouwing
van het Jumboplein: dit wordt overwegend als positief
beschouwd (met uitzondering van de ondernemers),

mits er voldoende parkeergelegenheid blijft.
Over de verkeerssituatie rondom het centrum zijn de
meeste respondenten negatief. Er zijn momenteel
veel onveilige situaties: de Espelerlaan, de oversteek
van de Koningin Julianalaan naar de Beursstraat /
De Deel. Mogelijke oplossing is het hernoemen van
de Espelerlaan naar een ‘lage snelheidsweg’ en de
geplande rotondes versneld te realiseren.
Tot slot ziet een grote groep respondenten de Lange
Nering doorgetrokken worden tot aan Polderhof, om
zo een groter geheel te creëren. Er is echter gekozen
voor een Compact Centrum, en niet voor een Lang
Centrum (scenario 2).
Omdat deze onderwerpen geen deel uitmaakten van
de varianten, zijn deze als dusdanig los opgenomen in
dit verslag.

Overige opmerkingen en reacties

Andere opmerkingen die vaker terugkwamen hebben
betrekking op het ontbreken van cultuur in het
centrum. De Deel is uitermate geschikt voor meer
cultuur en sfeer. Verder moet er overwogen worden of
bestaand vastgoed gebruikt kan worden voor nieuwe
horeca om verdere leegstand te voorkomen. Tot slot de
opmerking dat de varianten eenzelfde abstractieniveau
hanteren als het gekozen scenario: Compact Centrum.
Wellicht dat de voorkeursvariant in een ander niveau
moet worden uitgewerkt.
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• De doorsteek naar de Korte Achterzijde wordt door een overgrote meerderheid als positief
ervaren.
• Het opknappen van De Deel met onder andere veel groen ziet iedereen graag gebeuren,
indien het kwalitatief groen is en er ruimte blijft voor evenementen.
• Meerdere respondenten gaven aan een deel van de Paardenmarkt te bestemmen voor
woningbouw, met als argument dat het aantal parkeerplaatsen meer dan voldoende is en
er een grote vraag naar seniorenwoningen en starterswoningen is.
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• Het grootste deel van de respondenten ziet graag meer horeca op en rondom De Deel, alsmede
verblijfsplekken en meer gezelligheid, cultuur en sfeer.
• Een groot deel van de respondenten spreekt zorgen uit over de eventuele bevoorrading van de
winkels op de Korte Achterzijde, het afsluiten van de Beursstraat voor mindervaliden, de onveilige
verkeerssituatie op de Koningin Julianastraat richting De Deel en de verkeersaantrekkende
werking van nieuwe winkels en/of supermarkten.
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Duidelijke voorkeur voor variant B

Uit de resultaten blijkt een duidelijke voorkeur te
bestaan voor variant B, met hier en daar aanpassingen.
De belangrijkste opmerkingen hierbij hebben te maken
met de getekende bouwblokken aan De Deel. Een grote
meerderheid ziet de bouwblokken als iets negatiefs:
deze zouden te groot, te massaal en te kolossaal zijn. Het
open karakter van het park aan De Deel moet behouden
blijven. Daarnaast moet het park groen blijven, en niet
‘rood’. Een kleine groep respondenten geeft echter wel
aan dat woningen in De Deel iets wenselijks kan zijn.
Wonen in een groene omgeving wordt hierbij vaak
genoemd. De respondenten die voor variant B hebben
gekozen, zijn vooral tegen een supermarkt aan De
Deel. Over eventuele woningen aan De Deel spreken zij
zich niet uit. Het blijkt dat er voor winkelgelegenheden
(e.g. supermarkt) geen bestaansrecht is aan De Deel,
maar dat woningbouw eventueel mogelijk is, mits het
open en groene karakter van het park behouden blijft.
Wellicht dat een slimme combinatie van voorgaande
een oplossing kan bieden. Verder moet er aandacht
geschonken worden aan de bestaande en toekomstige
verkeerssituaties: onveilige oversteekplaatsen moeten
aangepakt worden en er moet nagedacht worden over
het autoluw maken van bepaalde straten ten behoeve
van het winkelen. Aandachtspunt daarbij is dat het
centrum wel voor iedereen (i.e. ouderen) toegankelijk
moet blijven. Het aanleggen van de rotondes op de
Espelerlaan is hierin een eerste stap.

Uiteindelijk toe naar één voorkeursvariant

Er zijn twee stadscafés gehouden waar honderden
inwoners en ondernemers gereageerd hebben op
de varianten. De reacties daarop worden vertaald in
een voorkeursvariant. Deze leggen we dan nog een
keer voor, opnieuw in een stadscafé. Daarna neemt
de gemeenteraad een besluit en is duidelijk wat er in
het Compact Centrum gaat gebeuren. In 2018 kan dan
worden gestart met de aanpak van De Deel. In 2018 en
in 2019 worden woningbouw, winkels en supermarkten
aangepakt.
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Tabellen ter verantwoording Supermarkt aan De Deel
van Uitslagen Stadscafés
Bewoners
Bewoners
centrum
buiten centrum
Voor
Tegen

Bewoners
Noordoostpolder

Ondernemers

Vastgoedeigenaren

Onbekend

Totaal

Totaal (%)

3

15

13

4

1

3

39

18

32

80

34

12

4

11

173

82

Uitbreiding bebouwing op Jumboplein

Voor
Tegen

Bewoners
centrum

Bewoners
buiten centrum

Bewoners
Noordoostpolder

Ondernemers

Vastgoedeigenaren

Onbekend

Totaal

Totaal (%)

9

15

14

7

1

1

47

67

4

9

4

3

0

3

23

33

Bewoners
centrum

Bewoners
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Bewoners
Noordoostpolder

Ondernemers

Vastgoedeigenaren

Onbekend

Totaal

Totaal (%)

28

44

23

11

4

9

119

94

2

4

2

0

0

1

7

6

Bewoners
centrum

Bewoners
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Bewoners
Noordoostpolder

Ondernemers

Vastgoedeigenaren

Onbekend

Totaal

Totaal (%)

23

47

28

8

3

8

117

95

1

1

3

1

0

0

6

5

Doorsteek Korte Achterzijde

Voor
Tegen

Vergroenen van De Deel

Voor
Tegen

Korte Achterzijde
Bewoners
centrum

Bewoners
buiten centrum

Bewoners
Noordoostpolder

Ondernemers

Vastgoedeigenaren

Onbekend

Totaal

Totaal (%)

A

10

22

4

8

0

4

48

32

B

3

38

18

9

0

4

72

48

C

2

11

13

1

0

2

29
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centrum
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Ondernemers

Vastgoedeigenaren

Onbekend

Totaal

Totaal (%)

A

14

23

10

4

0

4

55

21

B

28

80

25

10

2

11

156

61

C

8

14

15

3

3

3

46
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Bewoners
centrum

Bewoners
buiten centrum

Bewoners
Noordoostpolder

Ondernemers

Vastgoedeigenaren

Onbekend

Totaal

Totaal (%)

Geen

2

0

0

0

0

0

2

2

Klein

8

12

6

3

0

0

29

23

Middel

10

33

15

2

0

1

61

48

Groot

5

15

12

0

0

2

34

27

Voorkeursvariant

Paviljoen op De Deel

Lange Nering oost suggesties
Totaal
Meer woningen

14

Huidige situatie

12

Meer winkels

11

Meer groen

8

Verbinden met Polderhof

14

Horeca

7
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