
Smedingplein
Eigenaar Van Staveren is druk bezig met het 
afronden van de modernisering van het oude 
woongebouw naar 16 moderne en duurzaam 
gebouwde appartementen. Het gebouw is bijna 
klaar en naast nieuwe bewoners keren ook de 
bestaande winkels terug in het gerenoveerde 
gebouw.

De Deel
De grote Deel en de kleine Deel zijn nagenoeg 
klaar. Het laatste straatmeubilair is geplaatst. 
Het beheerdersgebouwtje bij de fietsenstalling 
is een mooi onderkomen voor de beheerders 
geworden. De kiosk aan het begin van de 
Lange Nering is afgebroken. Hierdoor sluit de 
Deel beter aan bij de Lange Nering. Op de plek 
van de kiosk komt een bank met groen. Horecapaviljoen en -plein

Het horecapaviljoen is in gebruik genomen door 
De lachende koe en Grand Café Emmeloord. 
De nieuwe terassen geven de kleine Deel een 
gezellige uitstraling. Hopelijk komen er in de 
Deel 12-14 ook horecagelegenheden waardoor 
het plein nog gezelliger wordt. Voor de panden de 
Deel 10-14 lopen de procedures om hier horeca 
en wonen mogelijk te maken.

Waterelement
Het waterelement op de Deel, naar een idee van de inwoners, is klaar. Binnenkort wordt het 
nog voorzien van een bordje met daarop het verhaal van de polder, dat in de fontein te zien is.  

2021: VEEL WERK VERZET IN HET CENTRUM

Het Aandeel
Direct naast ’t Voorhuys is Het Aandeel in 
gebruik genomen. Een mooie aanwinst 
voor het plein. Diverse bedrijven hebben 
er hun intrek genomen, waaronder 
brasserie AanDeel. Met een mooi terras 
wat de levendigheid ten goede komt. 
Op de etages zjn de 15 appartementen 
allemaal bewoond. Ook de kantoorruimten 
van Aandeel businesscentrum zijn in 
gebruik. 

De Kroon
Op de CWI locatie heeft Sinke een plan 
ontwikkeld voor de bouw van 16 appartementen 
en kantoorruimte.

De Deel 22 = Het Rondeel
Het Rondeel komt tussen de Residence en Het Aandeel. 
Het gebouw heeft een moderne architectuur en komt op 
de huidige locatie van De Deel 22. Op dit moment loopt de 
ruimtelijke procedure voor dit gebouw. Het oude gebouw 
wordt momenteel gesloopt. De bedrijven die er in het oude 
gebouw zaten hebben voorlopig onderdak gevonden in het 
gebouw de Kluis, de voormalige Rabobank, elders op De Deel. 
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Voor de Poldertoren is de keuze 
gemaakt om er kantoorruimte, 
hotelkamers en horeca in mogelijk te 
maken. Dit past in de bestemming van 
de toren. De toren wordt technisch 
in orde gemaakt zodat de nieuwe 
gebruikers, o.a. ‘t Voorhuys en KHV 
Architecten, er met ingang van volgend 
jaar hun intrek kunnen nemen. Tevens 
worden er nieuwe ramen toegevoegd.

Kettingstraat
In de Kettingstraat worden de 
trottoirs aangepast. Door de 
bestrating te voorzien van gebakken 
materiaal wordt de Kettingstraat een 
mooie aanloopstraat aan de zuidkant 
van het centrum.

Paardenmarkt
Op de Paardenmarkt komen 3 gebouwen. 2 gebouwen wordt door Mercatus in 
samenwerking met Mateboer ontwikkeld en gebouwd. De 59 appartementen  
zijn bedoeld voor de sociale huur. Op de kop bij de Sportlaan komt 1 gebouw van  
16 betaalbare studio’s. Dit gebouw wordt door Evertsen bouw ontwikkeld en gebouwd. 

De Schout en het Stadsbaken
De bouw van de Schout en het Stadsbaken door Friso en 
Mateboer vordert gestaag. Het grondwerk is gedaan en 
langzaam verschijnen de gebouwen bovengronds. Nieuwe 
woningen en winkels zorgen voor een belangrijke impuls in 
dit gedeelte van het centrum. Hoge Dennen en OVT zijn de 
ontwikkelaars van deze gebouwen. Vanwege het bouwverkeer 
is de Noordzijde is tijdelijk niet toegankelijk voor fietsers.

Noorderpoort
Aan de Noordzijde 8-12 bouwt Weever 47 nieuwe 
appartementen in het gebouw Noorderpoort. De bouw 
is in volle gang. Op dit moment is er een zogenaamde by 
pass gerealiseerd in de Noordzijde om het bouwverkeer 
en doorgaand verkeer van elkaar te scheiden.

 noorderpoort-emmeloord.nl
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