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Waarover je leest
in deze nieuwsbrief

Het werk tot nu toe
 

Brede bestrating voor de winkels en Rabobank

Dit is de tweede nieuwsbrief over het werk op de Deel.
Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden,
de planning en belangrijke mijlpalen. Elke keer een korte
update voor omwonenden en ondernemers op en rond de
Deel. 

Poldertoren wordt
aangepakt
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Nieuwe bomen

 
Lindes Lindelaantje

 
Geslaagde stranddag

 

Het werk tot nu toe

 

Eind juli legde de aannemer de laatste hand aan het
straatwerk van het parkeerterrein op De Deel. Sinds 1
augustus is parkeren op het vernieuwde parkeerterrein
mogelijk. 
 
Direct na de bouwvakvakantie is aannemer Faber
begonnen met het werk aan de Kleine Deel. Toezichthouder
Jacob Huizenga: "De werkzaamheden lopen helemaal
volgens planning. In de week van 7 oktober werd een
strook van ongeveer 6 meter brede bestrating voor de 
winkels en de Rabobank aangelegd. De rest van het plein
volgt daarna. Voor de bouw van het horecapaviljoen wordt
werkruimte gereserveerd, zodat de bouw volgend jaar kan
beginnen"  

Nieuwe gebouwen en
groen

 Werk volgen op YouTube
 

Vraag en antwoorden
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Tijdens de raadsvergadering van 23 september 2019 heeft
de raad het voorstel van B&W aangenomen waarin is
vastgesteld dat de toren definitief niet wordt verkocht. Wel
wordt groot onderhoud uitgevoerd zodat hij weer jaren mee
kan. Ook het carillon wordt opgeknapt. Tegelijkertijd gaat de
gemeente verder met het onderzoeken van permanente
verhuur van de eerste 6 etages en het flexibel verhuren
van de bovenste verdiepingen. Nu de raad groen licht heeft
gegeven kunnen al deze activiteiten in gang worden gezet.

Nieuwe bomen
November tot half maart is de
beste tijd van het jaar om bomen
en heesters te planten. Op De
Deel planten we vanaf 25
november 46 flink uit de kluiten
gewassen bomen. Dit duurt
ongeveer twee weken. 
 
De boom heet officieel
Liriodendron Tulipifera maar is in
de volksmond beter bekend als
Tulpenboom. 
 
Ze bloeien in juni met tulpachtige
bloemen, worden 20-25 meter
hoog en hebben een doorsnede
van 7 tot 9 meter. Deze bomen
komen op de grote Deel. Op de
Kleine Deel komen andere bomen.
Hierover later meer.

De Liriodendron Tulipifera, ook wel 
de Tulpenboom

 Visual horecapaviljoen Bruut!

Horecapaviljoen Bruut!
In 2020 start de bouw van horecapaviljoen 'BRUUT!’. De
voorbereidende werkzaamheden zijn volop bezig. Evertsen
ontwikkeling en Korfker architecten organiseren samen met
de initiatiefnemers van BRUUT! een inloopavond in de
Poldertoren. De inloopbijeenkomst is op 24 oktober om 20:00
uur. Iedereen is welkom.
 
Tijdens de inloopavond geven betrokkenen uitleg over het
bouwproces, de planning en de werkzaamheden. Natuurlijk
wordt het ontwerp gepresenteerd en geven de exploitanten
Jarno van den Berg en Rudi van der Graaf een eerste inkijkje
in hun horecaconcept.
 
 

Poldertoren wordt aangepakt



Nieuwe gebouwen en groen
De bouw van gebouw Het Aandeel, dat wordt
ontwikkeld door Oost & van Tilburg
Ontwikkeling, start in oktober 2019. Vrijwel
alle appartementen zijn verkocht. Het gebouw
komt op de plaats waar ooit het
Landbouwhuis stond. In het Aandeel wordt
straks  gewoond en gewerkt. Op de begane
grond komen commerciële ruimtes en op de 3
lagen daarboven komen 15 appartementen.
 
De realisatie van het gebouw dat door Sinke
Makelaardij wordt ontwikkeld op de hoek van
de Julianalaan is vertraagd. De reden hiervan
is een rechtszaak die door omwonenden
tegen de gemeente is aangespannen. Die
zaak moet eerst worden afgewacht. 

Lindes langs het Lindelaantje goed
verzorgd
Door de Nationale Bomenbank is eind september
hard gewerkt aan groeiplaatsverbetering voor de
lindes in het Lindelaantje. Er werden voedings-
stoffen in de grond gebracht die zorgen voor een
verbeterde bodemstructuur, verrijking van het
bodemleven en verhoging van organische stof in de
grond. Zo kunnen de bomen weer jaren vooruit.

De voedingsstoffen voor de lindes werden in de grond gebracht

Visual van het Aandeel 

Stranddag was geslaagd 
De stranddag ging op 24 augustus in de herkansing.
Het was dit keer stralend weer. De dag werd mede
daardoor een leuke en druk bezochte happening.
Zo'n 200 mensen bezochten de Kleine Deel die voor
de gelegenheid was omgetoverd tot een grote
zandbak. 
 
De bezoekers en natuurlijk 
vooral de kinderen konden 
meedoen aan een zand-
kastelenwedstrijd. Er werd 
gevolleybald, gevoetbald en 
gespeeld. Zandkunstenaar 
Jaap Tichler zorgde voor een 
mooie zandsculpture van de 
Poldertoren. Wie dat niet 
hoog genoeg was kon de 
échte’ Poldertoren beklim-
men.  
 
Heel veel dank voor iedereen die heeft geholpen!
 
 

Pas nadat alle bouwwerkzaamheden klaar
zijn, wordt een begin gemaakt met de aanleg
van de groen-voorzieningen tussen de Deel
en de Julianasstraat. Voor de herinrichting
van het groen zijn twee ontwerpen
voorbereid. Deze ontwerpen zijn op 2 april
gepresenteerd in een stadscafé.
Bovenstaande variant sprak het meest aan en
is uitgewerkt in een voorlopig ontwerp.

Ontwerp groenvoorziening



Deze nieuwsbrief is een uitgave van gemeente Noordoostpolder. 
Artikelen mogen met bronvermelding vrij worden gebruikt.

Vragen en antwoorden
Op de begane grond van de Poldertoren
hebben de gemeente en aannemer Faber een
kantoorruimte ingericht waar u terecht kunt
met vragen en opmerkingen. Toezichthouder
Jacob Huizenga is daar regelmatig aanwezig
om u te woord te staan.

Volg de werkzaamheden op
YouTube
De werkzaamheden zijn voor iedereen te
volgen. Met een timelapse camera maken we
opnames die we met enige regelmaat
publiceren op ons YouTube kanaal en op
Facebook. Op de filmpjes is in volgelvlucht te
zien welke werkzaamheden worden
uitgevoerd en hoe alles vordert. De komende
maanden is de Kleine Deel aan de beurt, het
plaatsen van bomen volgt in november en
daarna de bouw van het horecapaviljoen. 
 
Benieuwd? Kijk op: 
https://www.youtube.com/user/gemeenteNOP

Bezoek de Poldertoren
De werkzaamheden op de Deel altijd al eens
van bovenaf willen zien? Dat kan! De
Poldertoren is op donderdag in de even
weken open van 13.00 uur tot 15.00 uur.
In de schoolvakantie is de toren elke
donderdag open. De toegang is gratis. 


