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Nog veel werk te 
verzetten

 

 

 

 

De fietsvoorzieningen krijgen steeds meer vorm. Voor
iedereen die met de fiets naar het centrum komt of naar
het busstation gaat, zijn er meer en betere stallings-
mogelijkheden. De contouren van de fietsenstalling zijn
nu zichtbaar door de beukenhegjes die recent zijn
aangeplant. De fietsenrekken zijn geplaatst en de stalling
is vanaf 10 februari in gebruik. De beheerders krijgen in
de loop van het jaar een eigen onderkomen van waaruit
ze het beheer van de fietsenstalling doen.
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Ga je meer richting de Lange Nering, dan vind je daar
een hele rij zogenaamde fietsnietjes. Handige hekjes
waartegen je je fiets kunt stallen als je gaat shoppen of
even een terrasje in de buurt pakt. Voor elektrische
fietsen zijn er oplaadpunten aanwezig in de nietjes ter
hoogte van ’t Voorhuys.
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HERINRICHTING DE DEEL
Dit is de derde 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. 

Er is al veel gebeurd op de Deel.
De nieuwe inrichting wordt steeds
beter zichtbaar. We zijn alleen nog
niet klaar. Er staat nog een flink
aantal grote en kleine klussen op
de agenda. Dat geldt ook voor de
Kleine Deel. In deze nieuwsbrief
vindt u een overzicht van de
werkzaamheden die al zijn
uitgevoerd en nog gedaan moeten
worden. Daar waar mogelijk geven
we aan wanneer we verwachten
dat het werk gedaan wordt.
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Fietsers krijgen de ruimte

Fietsnietjes



Wij kregen signalen dat de parkeervakken als te smal
werden ervaren. Bij nameting is gebleken dat de vakken
iets smaller zijn dan het bestek aangeeft. Wij hebben
daarom besloten om de vakken breder te maken. Dit
wordt de komende tijd uitgevoerd. Het verbreden van de
vakken zorgt ervoor dat het in- en uitstappen wat
comfortabeler wordt. Er komen hierdoor wel iets minder
vakken. De lichtmasten zijn inmiddels geplaatst waardoor
je op de Deel ook ’s avonds beter je weg kunt vinden. Later
worden er pijlen met de aanbevolen rijrichting aangebracht.
 
Parkeren op de Deel is uitsluitend toegestaan in de vakken.
Alle auto’s die niet in de vakken staan kunnen worden
bekeurd. Parkeren op de strook tegenover ’t Voorhuys is
niet toegestaan. Omdat er toch veel werd geparkeerd zijn
tijdelijke voorzieningen aangebracht om parkeren hier te
voorkomen. Die worden verwijderd als de asfaltweg die er
nu tijdelijk ligt wordt vervangen.

Laden en lossen
Kleine vrachtwagens kunnen
langs ’t Voorhuys het Cultuurplein
bereiken om te laden en te
lossen. Ter hoogte van ‘t
Voorhuys komt een rij afzetpalen
met één verzinkbare paal te
staan. Er komen verkeersborden
waarop wordt aangegeven dat
alleen verkeer met bestemming
laden en lossen toegestaan is. We
willen u vragen om chauffeurs
hierop te attenderen.

 Werkzaamheden horecapaviljoen Bruut!

Horecapaviljoen Bruut!
De bouw van horecapaviljoen BRUUT is gestart. De
bouwlocatie is inmiddels afgegraven en de eerste
funderingswerkzaamheden zijn in uitvoering. De eerste
werkzaamheden vinden vooral onder de oppervlakte plaats
waarna het gebouw steeds zichtbaarder wordt. De
bouwwerkzaamheden duren tot ongeveer november 2020. De
bouw van BRUUT heeft tot gevolg dat de afwerking van de
Kleine Deel en de aansluiting met de Leeuwenkruising langer
op zich laten wachten. Dit kan pas gedaan worden als de
bouwplaats weer schoon en leeg is.
 
 

Parkeren op De Deel

Visual met waterelement

Toekomstige afsluiting met palen.



Gastvrij Emmeloord
In december 2019 zijn de websites
hartvooremmeloord.nl en
gastvrijemmeloord.nl samengevoegd tot één
website: www.gastvrijemmeloord.nl 
 
Hier is alle informatie over het centrum terug
te vinden. Over de winkels, de horeca,
evenementen, maar ook alles over wonen,
bouwen en verkeer vindt u op de website.

De Kleine Deel
Op de Kleine Deel gaan we nog de nodige
werkzaamheden uitvoeren. Een kleine opsomming
van dingen die we gaan doen: de bomen op de
Kleine Deel komen eind maart. Na de bouw van
BRUUT wordt de bestrating aangelegd. Deze sluit
aan bij de rest van de Deel. De aansluiting bij de
Leeuwenkruising wordt aangepast. Fietsers krijgen
een aparte in- en uitgang richting de Nagelerstraat.
Voor auto’s wordt de ingang naar het parkeerterrein
aangepast. Lichtmasten, straatmeubilair en
sfeerverlichting worden later nog geplaatst.

Visual met waterelement

Website gastvrijemmeloord.nl

Waterelement
Op de Kleine Deel komt bij de ingang van de Lange
Nering een waterelement in de abstracte vorm van
Noordoostpolder. De aanbesteding hiervoor is
gedaan en de aannemer is met de voorbereiding
bezig om met de aanleg te kunnen beginnen. Door
de grote vraag naar bouwmaterialen zijn de
levertijden helaas veel langer dan normaal. Een
exacte planning is daarom nog niet voorhanden,
maar de verwachting is dat het waterelement in juni
wordt afgerond.

Op de Deel moet het straatmeubilair nog
worden geplaatst. Denk aan afvalbakken,
zitbanken, boomroosters en afzetpalen.
Ook hier hebben we te maken met lange
levertijden. Zodra de materialen zijn
geleverd starten we met het plaatsen.

Straatmeubilair

Vragen en antwoorden
Heeft u vragen/opmerkingen naar aanleiding
van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op
met team communicatie van gemeente
Noordoostpolder: 
 communicatie@noordoostpolder.nl
 
 



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


