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1. Inleiding

De SP heeft in de periode van 8-15 april 2017 middels een poll bij de inwoners van Noordoostpolder gepeild 
welke van de voorliggende plannen voor het Stadshart Emmeloord zij het beste vinden. Tevens heeft de SP 
gevraagd naar specifieke elementen uit de plannen. Welke elementen vinden de inwoners goed en welke 
zouden zij toch graag anders willen zien? De resultaten van de meerkeuzevragen zijn geteld en heeft geleid 
tot een duidelijk inzicht hoe de inwoners de toekomstige ontwikkelingen in het Stadshart graag zouden willen 
zien. Dit verslag presenteert het onderzoek en de resultaten.

Aanleiding voor de poll is de presentatie door de gemeente van drie plannen voor het Stadshart. Middels 
twee zogenaamde stadscafés zijn de plannen aan de inwoners voorgelegd. In 2016 hebben de inwoners 
binnen een Open planproces mogen kiezen voor een ontwikkelscenario. Zij kozen voor 'scenario 3': een 
compact centrum tussen Poldertoren en Kettingplein, waarbij het centrale winkelgebied komt te liggen aan 
de Lange Nering-west, het Kettingplein en de Korte Achterzijde. De nu gepresenteerde plannen zijn een 
uitwerking van dit scenario. De plannen bevatten echter een aantal elementen die niet in 'scenario 3' 
voorkomen. Daarnaast bevatten de plannen elementen die weliswaar in 'scenario 3' voorkomen, maar 
waarover de inwoners zich op dat moment nog niet konden uitspreken. Reden voor de SP om de plannen 
opnieuw ter keuze aan de inwoners voor te leggen.

Dit verslag start in hoofdstuk 2 met een korte beschrijving van 'scenario 3', gevolgd in hoofdstuk 3 door een 
korte beschrijving van de drie uitgewerkte plannen. De poll en de resultaten worden beschreven in hoofdstuk 
4. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies en het plan zoals de (meerderheid van) de inwoners dat volgens de 
poll graag uitgevoerd zou willen zien.

2. Beschrijving van 'Scenario 3'

De resultaten van het Open planproces zijn uitvoerig beschreven in het document 'Hart voor Emmeloord, 
Verslag van het open planproces en toelichting bij de scenario's'. Hieronder volgt de beschrijving van 
'scenario 3', het ontwikkelscenario waarvoor de inwoners middels een peiling met 60% van de 1909 
stemmen  hebben gekozen.

'Scenario 3' kenmerkt zich door:

• Een compact centrum tussen Poldertoren en Kettingplein.
• De Deel blijft voor een groot deel open voor parkeren en evenementen, maar krijgt er extra verblijfsgebied 

bij door de straat die nu nog langs ’t Voorhuys en de Rabobank loopt af te sluiten.
• Onderdeel van dit nieuwe verblijfsgebied wordt een tegen de wind beschutte plek voor horeca en 

ontmoeting, op De Deel komt paviljoenbebouwing voor horeca.
• De tijdelijke kiosk aan het begin van de Lange Nering verdwijnt om zo een betere entree naar het 

winkelgebied te krijgen.
• Het winkelgebied bevindt zich vooral in de Lange Nering West, op het Kettingplein en Korte Achterzijde.
• Het Kettingplein krijgt meer betekenis door nieuwe winkels op de locatie van de huidige supermarkt en een 

nieuwe supermarkt nabij het Kettingplein. Ook hier blijft de markt op het Kettingplein. Op zowel de nieuwe 
winkels als de supermarkt komen woningen.

• Op de locatie van de gesloopte flats van Mercatus komen groen en een aantal woningen. Op termijn kan 
deze ruimte geheel benut worden voor wonen.

• Op de kop van het Smedingplein maakt de huidige bebouwing plaats voor gerenoveerde of nieuwe 
woningen.

• Winkels in de Lange Nering Oost blijven hier of verhuizen in de loop van de tijd naar leegkomende winkels 
op de Lange Nering West.

• Kanslocaties, aangegeven in oranje, kunnen in de loop der tijd een nieuwe bestemming krijgen (cultuur, 
wonen, winkels).

De plankaart van het scenario is weergegeven in figuur 1.
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3. De uitgewerkte plannen

Strootman Landschapsarchitecten heeft voor gemeente Noordoostpolder op basis van 'Scenario 3'  drie 
plannen uitgewerkt: variant A, variant B en variant C. Hieronder worden de drie varianten kort beschreven 
(Bron: hart-voor-emmeloord.nl). De plankaarten zijn weergegeven in Figuur 2.

Variant A.
Op De Deel komen wat extra woningen en wat extra horeca naast ’t Voorhuys en in een groter paviljoen bij 
de Beursstraat. Rondom De Deel komt een bomenrij. De Lange Nering West en Oost blijven zoals deze nu 
is. Op het Kettingplein kunnen de bestaande supermarkten iets uitbreiden of naar een iets grotere locatie in 
het centrum. Tevens komen op het Kettingplein wat woningen en een beperkt aantal extra winkels. De Korte 
Achterzijde blijft grotendeels zoals deze nu is: de openbare ruimte wordt wat mooier en, waar mogelijk, 
worden achterkanten van bebouwing wat verfraaid. Op de locatie van de voormalige sloopflats komen ook 
nieuwe woningen. Het aantal parkeerplaatsen dat er nu is, blijft hetzelfde 

Variant B.
Op De Deel komen wat extra woningen. Evenals in variant A komt hier extra horeca, maar meer dan in 
variant A en minder dan in variant C: in het Koningin Julianapark en in een klein paviljoen in de Beursstraat. 
Rondom De Deel komt een bomenrij. De Lange Nering West blijft zoals deze nu is. Op het Kettingplein 
kunnen de bestaande supermarkten iets uitbreiden of naar een iets grotere locatie in het centrum. Tevens 
kunnen supermarkten van elders naar het centrum komen. De openbare ruimte in de Korte Achterzijde wordt 
mooier en de panden kunnen hier iets groter worden. Op de locatie van de voormalige sloopflats komen 
nieuwe woningen. Hier tegenover, aan de Lange Nering Oost, kan op termijn ook woningbouw komen. Het 
aantal parkeerplaatsen wordt iets lager dan het nu is, omdat achter de huidige Jumbo ruimte voor uitbreiding 
van winkels en/of supermarkten mogelijk wordt. 

Variant C.
Op De Deel komen wat extra woningen. Evenals in variant A komt hier extra horeca, maar meer dan in 
variant A en B: in het Julianapark, voor ’t Voorhuys en in een klein paviljoen in de Beurstraat. Rondom De 
Deel komt een bomenrij. Aan De Deel is ook ruimte voor een supermarkt. De Lange Nering West blijft zoals 
deze nu is. Op het Kettingplein kunnen de bestaande supermarkten iets uitbreiden of naar een iets grotere 
locatie in het centrum. Tevens kunnen supermarkten van elders naar het centrum komen. De openbare  
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Figuur 1. Plankaart van 'Scenario 3'
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Figuur 2. Plankaarten van de varianten A, B en C.



ruimte in de Korte Achterzijde wordt mooier en de huidige achterkanten van bebouwing veranderen in mooie 
voorkanten. Op de locatie van de voormalige sloopflats komen nieuwe woningen. Hier tegenover, aan de 
Lange Nering Oost, kan op termijn ook woningbouw komen. Het aantal parkeerplaatsen wordt iets lager dan 
het nu is, omdat achter de huidige Jumbo ruimte voor uitbreiding van winkels en/of supermarkten mogelijk 
wordt.

Bij variant B staat beschreven dat de panden aan de Korte Achterzijde groter worden. In de praktijk zal dit 
een verhoging van de gebouwen zijn, hetgeen waarschijnlijk zal resulteren in nieuwbouw (Bron: hart-voor-
emmeloord.nl). Bij variant C staat beschreven dat aan de Korte Achterzijde de achterkanten veranderen in 
mooie voorkanten. Dit wordt gerealiseerd door nieuwe winkels voor de achterkanten te bouwen. Om hiervoor 
ruimte te genereren moeten de huidige winkels aan de Korte Achterzijde in zuidelijke richting worden 
verplaatst. In de praktijk betekent dit sloop en nieuwbouw van winkels aan weerszijden van de Korte 
Achterzijde (Bron: hart-voor-emmeloord.nl) 

4. De poll

4.1 Verantwoording

De drie varianten die door de gemeente aan de inwoners worden gepresenteerd bevatten elementen 
waarover de inwoners zich tijdens het Open planproces zich nog niet hebben uitgesproken. Enerzijds zijn dit 
elementen die niet in 'Secenario 3' voorkomen, zoals de bouw van winkels op het plein naast de Jumbo, de 
bebouwing in het Julianapark (buiten de kanslocatie van Sinke) en de bouw van een supermarkt op/nabij De 
Deel. Anderzijds zijn er elementen die wel voorkomen in 'Scenario 3', maar waar de inwoners zich 
inhoudelijk nog niet hebben kunnen uitspreken. Dit zijn onderwerpen als de grootte van het pavijoen op De 
Deel, de verhouding woningen/groen op het terrein van de sloopflats en de mate van verfraaiing van de 
Korte Achterzijde. Reden voor de SP om de mening van de inwoners opnieuw te peilen. De vragen hebben 
dan ook voornamelijk betrekking op de genoemde elementen.

4.2 De Opzet

De poll bestaat uit 7 meerkeuzevragen en 1 open vraag. Voor de vragen op het stemformulier zie bijlage 1. 
De antwoorden op de 7 meerkeuzevragen zijn geteld en uitgezet in staafdiagrammen zodat de mening van 
de inwoners helder wordt. De open vraag heeft betrekking op hetgeen men zelf nog wil opmerken over de 
varianten. Deze opmerkingen zijn ter kennisgeving aan dit verslag toegevoegd.

De poll is uitgevoerd via de website van de SP (noordoostpolder.sp.nl) en op papier. De poll op de website is 
geopend geweest vanaf zaterdag 8 april 2017 (de dag van het eerste stadscafé) t/m zaterdag 15 april 2017. 
De papieren versie kon worden ingevuld tijdens de stadscafés op zaterdag 8 april 2017 (14-19 uur) en 
woensdag 12 april 2017 (19-21 uur). Hiervoor stond op 8 april de SP-tent op enige meters afstand van het 
stadscafé in de Lange Nering 38. Op 12 april stond hiervoor de SP-statafel naast de ingang van het 
stadscafé in 't Voorhuys.

In totaal is er 185 keer gestemd, waarvan 106 keer via de website en 79 keer op papier. Uitgaande van een 
representatieve steekproef uit de ca. 46.000 inwoners van Nooordoostpolder, betekent dit dat de resultaten 
van de poll een foutenmarge hebben van ±7 procentpunt t.o.v. de werkelijke opinie van alle inwoners.

4.3 De resultaten

De ruwe resultaten van poll op de website staan in bijlage 2, de ingevulde papieren stemformulieren staan in 
bijlage 3. Hieronder volgen de totaalresultaten per gestelde vraag.
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Wel een supermarkt

Geen supermarkt

Geen mening
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19,5

76,2

4,3

4. Wilt u w el of geen supermarkt in het Julianapark?                                             

% van de stemmen

Wel horeca

Geen horeca

Wel w inkels

Geen w inkels
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62,4

37,6

34,1

65,9

  Indien deze resultaten worden gerangschikt naar wel/geen horeca en wel/geen winkels, volgt:                          

% van de stemmen

Wel horeca, w el w inkels

Wel horeca, geen w inkels

Geen horeca, w el w inkels

Geen horeca, geen w inkels
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27,2
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6,9

30,7

3. Wilt u w el of geen horeca en w inkels in het Julianapark?                                             

% van de stemmen

Groot paviljoen

Klein paviljoen

Geen paviljoen

Geen mening
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46,2

38,1

11,4

4,3

2. Wilt u een groot, een klein of geen horecapaviljoen op De Deel?                                             

% van de stemmen

Variant A

Variant B

Variant C

Geen mening
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35,7

39,5
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8,6

1. Welke van de gepresenteerde varianten voor het Stadshart heeft het m eest uw  voorkeur?                                             

% van de stemmen



8. Heeft u verder nog opmerkingen over de varianten?

Voor de opmerkingen die zijn gemaakt wordt verwezen naar de ruwe resultaten van de poll op de website in bijlage 2 en naar de 
ingevulde papieren stemformulieren in bijlage 3. Onderwerpen die 3x of vaker zijn benoemd zijn (in volgorde van het aantal 
benoemingen, met het meest genoemde bovenaan):

• Geen supermarkt in het Julianapark 
• Begin snel, zet nu door
• Julianapark opknappen / beschermen
• Waterpartijen / fontein 
• Supermarkten op de plaats van de sloopflats
• Uitgaansgelegenheid / horeca / plek voor jeugd
• Eerst huidige winkels vullen alvorens nieuwe winkels te bouwen
• Wel supermarkt in het Julianapark
• Supermarkten uit het centrum
• Geen variant C 
• Doorgang tussen De Deel en Korte Achterzijde 
• Goed die poll
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Enige v erf raaiing v an de huidige situatie

Nieuwbouw v an de winkels aan de zuidelijke zijde

Nieuwbouw v an winkels aan de zuidelijke en de noordelijke zijde

Geen mening
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68,1

4,6

15,4

11,9

7. Het gezelliger m aken van de Korte Achterzijde is een lastige klus om dat de gemeente geen eigenaar is van de   
panden. Hierdoor is de invloed van de gem eente beperkt.  Wat m oet volgens u de inzet van de gem eente zijn?

% van de stemmen

Veel w oningen, w einig groen

Helf t w oningen, helf t groen

Weinig w oningen, veel groen

Geen mening

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6,5

53,0

34,6

5,9

6. Een deel van het terrein van de sloopflats w ordt gebruikt voor w oningbouw  en groen.
 Hoe ziet u de verhouding w oningen/groen het liefst?                                              

% van de stemmen

Wel w inkels

Wel w inkels maar geen plein vol

Geen w inkels

Geen mening

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

31,4

27,6

28,6

12,4

5. Wilt u w el of geen w inkels op het pleintje naast de Jumbo en voor de Kijkshop?                                             

% van de stemmen



5. Conclusies

Uit de resultaten kan het volgende worden geconcludeerd.

1. De voorkeur van de inwoners gaat in grote meerderheid uit naar de varianten A en B. Het verschil in 
aantal stemmen voor variant A en voor variant B is niet significant. Daarnaast heeft ieder individu de 
keuze voor een variant op onderdelen aangepast middels de vragen 2 t/m 7. Hierdoor zal de 
werkelijke voorkeur van de inwoners uit gaan naar een variant die elementen bevat uit variant A en 
B.

2. De inwoners willen een horecapaviljoen op De Deel. De meningen zijn echter verdeeld over de 
grootte van dit paviljoen: een groot aantal mensen wil een groot paviljoen, maar ook een groot aantal 
mensen wil een klein paviljoen. En middelgroot paviljoen lijkt de oplossing.

3. De meningen over horeca en winkels in het Julianapark lijken in eerste instantie verdeeld. Duidelijk 
is alleen dat er weinig animo is voor geen horeca maar wel winkels. Echter, nadat de antwoorden 
zijn opgesplitst in wel/geen horeca en wel/geen winkels ontstaat er duidelijkheid. De inwoners willen 
in grote meerderheid wel horeca in het Julianapark, maar geen winkels.

4. Een grote meerderheid van de inwoners wil geen supermarkt in het Julianapark.
5. De meningen over het bouwen van winkels op het pleintje naast de Jumbo en voor de Kijkshop zijn 

verdeeld. Bijna evenveel inwoners willen wel winkels als geen winkels. Daarnaast is er een bijna 
evengrote groep die wel winkels wil, maar geen plein vol. De oplossing om iedereen zo veel mogelijk 
tevreden te stellen is te kiezen voor de optie 'wel winkels maar geen plein vol'. Het plein zal voor 
ongeveer de helft kunnen worden bebouwd.
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Figuur 3. Voorkeursvariant van de inwoners.



6. De inwoners willen niet dat het het terrein van de sloopflats geheel wordt bebouwd met woningen. Er 
moet veel ruimte voor groen komen. Minimaal de helft van het terrein moet worden gebruikt voor 
groen, het liefst nog wat meer.

7. Een grote meerderheid van de inwoners vindt enige verfraaiing van de Korte Achterzijde voldoende. 
Grote nieuwbouwplannen worden afgewezen.

 
De resultaten zijn samengevoegd tot een voorkeursvariant van de inwoners. Deze voorkeursvariant is 
weergegeven in figuur 3.
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Stemformulier 
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Hieronder volgen 8 vragen. De eerste vraag gaat over de variant voor het Stadshart die het 
meest uw voorkeur heeft. De andere vragen gaan over elementen die u binnen de variant 
mogelijk gewijzigd wil zien.

1.  Welke van de gepresenteerde varianten voor het Stadshart heeft het meest uw voorkeur?

O Variant A O Variant B O Variant C O Geen mening

2. Wilt u een groot, een klein of geen horecapaviljoen op De Deel?

O Groot paviljoen O Klein paviljoen O Geen paviljoen O Geen mening

3. Wilt u wel of geen horeca en winkels in het Julianapark?

O Wel horeca, O Wel horeca, O Geen horeca, O Geen horeca,
    wel winkels     geen winkels     wel winkels     geen winkels

4. Wilt u wel of geen supermarkt in het Julianapark?

O Wel een O Geen O Geen mening
    supermarkt     supermarkt

5. Wilt u wel of geen winkels op het pleintje naast de Jumbo en voor de Kijkshop?

O Wel winkels O Wel winkels maar O Geen winkels O Geen mening
    geen plein vol

6. Een deel van het terrein van de sloopflats wordt gebruikt voor woningbouw en groen. Hoe ziet 
u de verhouding woningen/groen het liefst?

O Veel woningen, O Helft woningen, O Weinig woningen, O Geen mening
    weinig groen     helft groen     veel groen

7. Het gezelliger maken van de Korte Achterzijde is een lastige klus omdat de gemeente geen 
eigenaar is van de panden. Hierdoor is de invloed van de gemeente beperkt. Wat moet volgens u 
de inzet van de gemeente zijn?

O Enige verfraaiing O Nieuwbouw van O Nieuwbouw van O Geen mening
    van de huidige     de winkels aan     winkels aan de
    situatie     de zuidelijke     zuidelijke en de

    zijde     noordelijke zijde

8. Heeft u verder nog opmerkingen over de varianten?
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Resultaten poll website
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Poll Stadshart

Inzendingsdetails

Serienummer SID Tijd

1 274 04/08/2017 - 10:25  Variant B  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

2 275 04/08/2017 - 11:02  Variant B  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

3 276 04/08/2017 - 12:39  Variant A  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

4 277 04/08/2017 - 12:51  Variant A  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

5 278 04/08/2017 - 12:58  Variant B  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

6 279 04/08/2017 - 13:08  Variant B  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Wel een supermarkt

7 280 04/08/2017 - 13:24  Variant A  Geen paviljoen  Geen horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

8 281 04/08/2017 - 13:46  Variant C  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen mening

9 282 04/08/2017 - 13:50  Variant C  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

10 283 04/08/2017 - 14:38  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

11 284 04/08/2017 - 14:38  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

12 285 04/08/2017 - 14:46  Variant A  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt

13 286 04/08/2017 - 15:34  Variant A  Groot paviljoen  Geen horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

14 287 04/08/2017 - 15:40  Geen mening  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

15 288 04/08/2017 - 15:50  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

16 289 04/08/2017 - 16:13  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

17 290 04/08/2017 - 16:22  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

18 291 04/08/2017 - 16:25  Geen mening  Geen paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

19 292 04/08/2017 - 16:30  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

20 293 04/08/2017 - 16:57  Variant C  Geen paviljoen  Geen horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

21 294 04/08/2017 - 17:16  Variant A  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt

22 295 04/08/2017 - 17:26  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt

23 296 04/08/2017 - 17:29  Variant A  Groot paviljoen  Geen horeca, wel winkels  Geen supermarkt

24 297 04/08/2017 - 17:36  Variant C  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

25 298 04/08/2017 - 18:06  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt

26 299 04/08/2017 - 18:34  Geen mening  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen mening

27 300 04/08/2017 - 18:36  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

28 301 04/08/2017 - 18:49  Variant A  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

29 302 04/08/2017 - 18:53  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

30 303 04/08/2017 - 18:55  Variant B  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

31 304 04/08/2017 - 18:55  Variant A  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

32 305 04/08/2017 - 19:21  Variant A  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

33 306 04/08/2017 - 19:23  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

34 307 04/08/2017 - 19:37  Variant C  Geen paviljoen  Geen horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

35 308 04/08/2017 - 19:48  Geen mening  Geen paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

1. Welke van de 
gepresenteerde 
varianten voor 
het Stadshart 
heeft het meest 
uw voorkeur?

2. Wilt u een 
groot, een klein of 
geen 
horecapaviljoen op 
De Deel?

3. Wilt u wel of geen horeca en 
winkels in het Julianapark?

4. Wilt u wel of geen 
supermarkt in het 
Julianapark?

Vraag 1-4
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36 309 04/08/2017 - 19:49  Geen mening  Geen mening  Geen horeca, geen winkels  Geen mening

37 310 04/08/2017 - 20:27  Variant A  Groot paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

38 311 04/08/2017 - 20:29  Variant A  Geen paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

39 312 04/08/2017 - 20:29  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

40 313 04/08/2017 - 20:32  Variant A  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt

41 314 04/08/2017 - 21:15  Variant B  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

42 315 04/08/2017 - 21:39  Variant A  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen mening

43 316 04/08/2017 - 21:58  Variant B  Geen paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

44 317 04/08/2017 - 22:01  Geen mening  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Wel een supermarkt

45 318 04/08/2017 - 22:04  Variant A  Geen paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

46 319 04/08/2017 - 22:12  Variant C  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

47 320 04/08/2017 - 22:30  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

48 321 04/08/2017 - 22:37  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

49 322 04/08/2017 - 22:39  Variant B  Geen paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

50 323 04/08/2017 - 23:29  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt

51 324 04/08/2017 - 23:30  Variant B  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt

52 325 04/08/2017 - 23:52  Geen mening  Geen paviljoen  Geen horeca, wel winkels  Geen supermarkt

53 326 04/09/2017 - 00:06  Geen mening  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

54 327 04/09/2017 - 00:31  Variant A  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

55 328 04/09/2017 - 00:39  Variant A  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

56 329 04/09/2017 - 00:43  Variant A  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

57 330 04/09/2017 - 01:15  Variant A  Geen paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

58 331 04/09/2017 - 01:34  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

59 332 04/09/2017 - 01:47  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

60 333 04/09/2017 - 06:42  Variant B  Klein paviljoen  Geen horeca, wel winkels  Geen supermarkt

61 334 04/09/2017 - 07:08  Variant B  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

62 335 04/09/2017 - 07:47  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

63 336 04/09/2017 - 07:48  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt

64 337 04/09/2017 - 07:50  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Wel een supermarkt

65 338 04/09/2017 - 08:26  Variant B  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

66 339 04/09/2017 - 08:34  Variant B  Groot paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

67 340 04/09/2017 - 08:46  Variant B  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

68 341 04/09/2017 - 08:48  Variant C  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

69 342 04/09/2017 - 08:56  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

70 343 04/09/2017 - 09:02  Variant A  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

71 344 04/09/2017 - 10:11  Variant A  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

72 345 04/09/2017 - 10:24  Geen mening  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt
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73 346 04/09/2017 - 10:38  Variant A  Geen paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

74 347 04/09/2017 - 10:54  Variant C  Geen paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

75 348 04/09/2017 - 11:10  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

76 349 04/09/2017 - 11:34  Variant A  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

77 350 04/09/2017 - 12:14  Geen mening  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

78 351 04/09/2017 - 12:22  Variant B  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

79 352 04/09/2017 - 12:27  Variant A  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

80 353 04/09/2017 - 14:24  Variant B  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

81 354 04/09/2017 - 15:23  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

82 355 04/09/2017 - 16:02  Variant C  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

83 356 04/09/2017 - 17:10  Variant C  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

84 357 04/09/2017 - 17:11  Variant C  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

85 358 04/09/2017 - 17:37  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

86 359 04/09/2017 - 18:49  Variant A  Groot paviljoen  Geen horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

87 360 04/09/2017 - 19:38  Variant B  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt

88 361 04/09/2017 - 19:53  Variant B  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

89 362 04/09/2017 - 20:01  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

90 363 04/09/2017 - 20:05  Variant A  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

91 364 04/09/2017 - 20:06  Variant A  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

92 365 04/09/2017 - 22:47  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt

93 366 04/09/2017 - 23:06  Variant C  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

94 367 04/09/2017 - 23:16  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

95 368 04/09/2017 - 23:58  Variant C  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Wel een supermarkt

96 369 04/10/2017 - 09:27  Variant B  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

97 370 04/10/2017 - 09:44  Variant B  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

98 371 04/10/2017 - 11:30  Variant A  Geen paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

99 372 04/10/2017 - 11:41  Variant A  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt

100 373 04/10/2017 - 19:43  Variant A  Klein paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

101 374 04/10/2017 - 20:15  Variant B  Groot paviljoen  Wel horeca, geen winkels  Geen supermarkt

102 375 04/11/2017 - 23:53  Variant A  Groot paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

103 376 04/14/2017 - 22:55  Variant B  Groot paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

104 377 04/15/2017 - 18:34  Variant B  Klein paviljoen  Geen horeca, geen winkels  Geen supermarkt

105 378 04/15/2017 - 20:29  Variant B  Klein paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt

106 379 04/15/2017 - 20:30  Variant A  Geen paviljoen  Wel horeca, wel winkels  Geen supermarkt
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Poll Stadshart

Inzendingsdetails

Serienummer

1  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Geen mening

2  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

3  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

4  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

5  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

6  Wel winkels  Veel woningen, weinig groen  Geen mening

7  Wel winkels maar geen plein vol  Veel woningen, weinig groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

8  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

9  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

10  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

11  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

12  Geen mening  Helft woningen, helft groen  Geen mening

13  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

14  Wel winkels maar geen plein vol  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

15  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van de winkels aan de zuidelijke zijde

16  Geen mening  Geen mening  Enige verfraaiing van de huidige situatie

17  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

18  Wel winkels maar geen plein vol  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

19  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

20  Geen winkels  Veel woningen, weinig groen  Geen mening

21  Wel winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

22  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

23  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

24  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

25  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

26  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Geen mening

27  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

28  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Geen mening

29  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

30  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

31  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Geen mening

32  Wel winkels maar geen plein vol  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

33  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

34  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

35  Wel winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

5. Wilt u wel of geen winkels op 
het pleintje naast de Jumbo en 
voor de Kijkshop?

6. Een deel van het terrein van 
de sloopflats wordt gebruikt 
voor woningbouw en groen. 
Hoe ziet u de verhouding 
woningen/groen het liefst?

7. Het gezelliger maken van de Korte Achterzijde is een lastige 
klus omdat de gemeente geen eigenaar is van de panden. 
Hierdoor is de invloed van de gemeente beperkt. Wat moet 
volgens u de inzet van de gemeente zijn?

Vraag 5-7
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36  Geen mening  Geen mening  Geen mening

37  Wel winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

38  Geen winkels  Veel woningen, weinig groen  Geen mening

39  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

40  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

41  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

42  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

43  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van de winkels aan de zuidelijke zijde

44  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

45  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Geen mening

46  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

47  Geen winkels  Veel woningen, weinig groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

48  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

49  Geen mening  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

50  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

51  Wel winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

52  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

53  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

54  Wel winkels maar geen plein vol  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

55  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

56  Wel winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

57  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

58  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

59  Wel winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

60  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

61  Wel winkels maar geen plein vol  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

62  Geen mening  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van de winkels aan de zuidelijke zijde

63  Wel winkels maar geen plein vol  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

64  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van de winkels aan de zuidelijke zijde

65  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

66  Wel winkels maar geen plein vol  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

67  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

68  Wel winkels  Veel woningen, weinig groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

69  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

70  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

71  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

72  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie
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73  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

74  Wel winkels  Weinig woningen, veel groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

75  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

76  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

77  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

78  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

79  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

80  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

81  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

82  Wel winkels maar geen plein vol  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

83  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Geen mening

84  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Geen mening

85  Wel winkels maar geen plein vol  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

86  Wel winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

87  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

88  Wel winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

89  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

90  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Nieuwbouw van de winkels aan de zuidelijke zijde

91  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

92  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

93  Geen mening  Weinig woningen, veel groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

94  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

95  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

96  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

97  Wel winkels maar geen plein vol  Weinig woningen, veel groen  Nieuwbouw van de winkels aan de zuidelijke zijde

98  Geen winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

99  Wel winkels maar geen plein vol  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

100  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

101  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Nieuwbouw van winkels aan de noordelijke en zuidelijke zijde

102  Wel winkels maar geen plein vol  Veel woningen, weinig groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

103  Wel winkels  Veel woningen, weinig groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

104  Wel winkels  Helft woningen, helft groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

105  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Enige verfraaiing van de huidige situatie

106  Geen winkels  Weinig woningen, veel groen  Geen mening
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Poll Stadshart

Inzendingsdetails

Serienummer 8. Heeft u verder nog opmerkingen over de varianten?

1

2

3

4 Ik vind t lastig om precies te zien wat het in de praktijk wordt. Zo'n tekening is vaak abstract....

5

6 Zo snel mogelijk eens beginnen met de uitvoering van de plannen. Nu al heel lang een gebed zonder end.

7

8

9

10 Betaalbare eengezinswoningen onder de 200.000 energie zuinig.

11 Betaalbare eengezinswoningen onder de 200.000 energie zuinig.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Misschien een waterpartij in het centrum,  tussen het groen park misschien  speeltuintje, en kroeg/bar voor de jeugd om te stappen 

28 Wat zou het fijn zijn als er meer terrasjes komen waar je de hele dag en de hele week in de zon kan zitten. Daarnaast veel meer groen.

29

30

31

32

33

34

35

De deel is een echt onderdeel van Emmeloord. Vooral bij evenementen zoals het Pieperfestival word de deel juist heel goed gebruikt. Zelf vind ik  dat een supermarkt 
op deze locatie totaal geen enkele meerwaarden geeft. Het is letterlijk het hart van Emmeloord, en in een hart hoort er geen supermarkt.

Horeca zou juist wel goed op de deel passen. In het hart hoort het juist te bruisen van het leven. Emmeloord staat namelijk onder de jongeren bekent als een saaie 
stad. Het hoeven niet perse echte jongeren cafés te worden, maar leuke cafés waar IEDEREEN kan zitten. 

Dit is mijn mening over het hart van Emmeloord.
Ik hoop dat er naar mij geluisterd word.

Met vriendelijke groet, 

Brian Busker 

Misschien eerst zorgen dat de panden in de winkelstraat gevuld blijven voor er weer iets nieuws gebouwd wordt. Maak van de locatie waar de flats gestaan hebben 
een park met mooie waterpartijen etc. Er is al zo weinig groen.

Onder de Deel een parkeergarage/fietsenstalling,  op de Deel veel groen met een mooie wandelpad van en naar Lange nering - busstation. Geen supermarkt op de 
Deel/park Julianastraat. Waar de oude flats hebben gestaan een nieuwe grote supermarkt met parkeergarage. Weg waar nog verkeer rijd Lange nering (kyhan 
computers - gall en gall) volledig afsluiten en een loopgebied maken, genoeg ruimte creëren voor vrachtwagens voor aanvoer/afvoer goederen  (denk hier bij als 
voorbeeld Jumbo, de vrachtwagen heeft moeite om te keren of draaien op/naar Noordzijde) 

Ik vind dat Emmeloord een nieuwe frisse blik moet krijgen die aantrekkelijk is voor startende ondernemers en gezinnen. Een goed voorbeeld daarvan is het nieuwe 
centrum van Almere. Of men moet zorgen voor authentieke details, zoals de sfeer rondom de stadspoort van Zwolle. Emmeloord moet een unieke woon-, werk- en 
winkel plaats zijn en daar hoort geen supermarkt als de Poiesz bij op de deel. Deze supermarkt moet op de huidige plaats vernieuwing aanbrengen met een nieuwe 
winkel en fijne parkeergelegenheid d.m.v. een zebrapad zoals bij de Jumbo. Door meer horecagelegenheden aan te bieden  op de Deel, zal het automatisch ook 
gezelliger worden. De Deel moet een gezellig stadsplein worden voor zowel jong als oud. Zorg voor een mooi stadspark, waar men fijn in kan rondlopen, zitten en 
water kan bekijken.

Hak nou eens knopen door.
Wees eens besluitvaardig.
De bevolking wordt al 20 jaar aan het lijntje gehouden. 
Je kunt het helaas niet iedereen naar de zin maken. 

Vraag 8
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36

37

38

39

40

41

42 Een gezellig horecaplein met diverse aanbieders. Voorhuys en Eindeloos vaak vol. Niet al te grote partijen. Meer van formaat Eindeloos. Misschien nog een kroegje. 

43

44

45

46

47

48

49

50 Laat het park gewoon mooi groen blijven. 

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 GEEN supermarkt in Julianapark.!! ! ! ! !  Luister nu eens een keer naar de mening vd bewoners en niet wéér negeren en toch eigen zin doordrijven :( 

62

63

64

65 Neem een kijkje in Dronten bijv naar die fontijnen op het redeplein. 

66 Heb alleen een opmerking dat er eens echt geluisterd wordt wat de bewoners vinden.! ! ! !

67

68

69

70

71

72

Plan a  met een groot horeca plein,achterzijde  gewoon een likkie verf.en de sfeer terug brengen van weleer.Kijk eens op 
https://www.facebook.com/groups/507571789362779/photos/ en kijk eens naar de reacties van mensen Ze missen sfeer in de  lange Nering.Het is 1 groot 
tochtgat.Geen leuke  zitjes/plekjes zoals in de 70-80 er jaren  met bloembakken enz ,veel te weinig leuke horeca.Ga nu niet denken dat we echt een stad  krijgen  en te 
veel winkels erbij is onlogische alleen al  vanwege de leegstand die er is.Als burger is t hopeloos om die lege panden te zien en men er  1700m2 aan winkels bij wil of 
nog meer.Daarnaast  GEEN supermarkt op de Deel.Zet die maar i t groenpark to passage of bij bristol

Supermarkt(en) naar terrein van de sloopflats, niet op de deel. Het beetje groen dat daar is, opknappen en er een mooi stadspark van maken. Er is daar al genoeg 
verkeer, een supermarkt erbij zorgt alleen maar weer voor meer verkeersproblemen, helemaal als de rotonde kj straat- espelerlaan er al ligt.
En ik hoop (waarschijnlijk tegen beter weten in) dat er geluisterd wordt naar de bewoners van Emmeloord. Dat er dit keer niet allang beslissingen zijn genomen en dat 
deze poll en de "inspraak" middag geen wassen neus zijn om ons het idee te geven dat er naar ons geluisterd wordt. 

zsm rotonde bij oude arbeidsburo
extra winkels niet van deze tijd ivm Internet kopen

Een supermarkt aan beide zeiden van de lange nering lijkt mij voor alle ondernemers het beste, omdat deze beide potentiële klanten trekken die ook geld gaan uit geven 
in de rest van de lange nering.  
Ik vindt het niet eerlijk dat jullie doen alsof de gemeente ons als burgers niet serieus nemen. Ik was bij jullie en bij de presentatie en je moest wel lang wachten maar ze 
wilden echt graag naar je luisteren en gaan er ook wat mee doen en dat was niet helemaal hoe jullie deden hoe de gemeente ging doen.

Toen de flats gesloopt moesten worden werd er nog gezegd tegen de bewoners dat er op die plek geen woningen terug zouden komen. Daarom verbaast het mij dat in 
alle drie de plannen woningen zijn ingepland! Dit is gewoon liegen!

Het liefst zou ik alle supermarkten uit het centrum zien verdwijnen naar de rand van Emmeloord en alleen een kleine buurtsuper in het centrum. Mensen gaan naar de 
Lange Nering om te shoppen, niet om de wekelijkse boodschappen te doen. Die willen ze snel doen en dan meteen weer naar huis!  Die blijven daar echt niet hangen 
om lekker te winkelen als ze bedervelijke waar in de auto hebben liggen.

De Lange Nering hoort weer gezellig te worden met zitjes en uitstallingen voor de winkels!  Geen lelijke kale wand van glas die niet uitnodigend is. Je loopt niet door 
de Lange Nering met een gevoel van, dit is gezellig hier ga ik even op een terrasje leuk mensen kijken. De enige terrassen die een beetje gezelligheid uitstralen zijn 
die bij 't Voorhuis en Plaza De Ketting. Tussen de winkels is het een kale en kille bedoening. 

Vriendelijke groeten, Wietse van Drogen
GEEN SUPERMARKT bij de deel. Als er zonodig 1 er nog bij moet komen hou ze dan maar centraal bij elkaar. Hoeveel supermarkten hebben we eigenlijk nodig 
midden in de stad ??.
Ik zou graag een plein zien wat multifunctioneel kan worden gebruik met horeca daar omheen. Mooi vlak omringt met groen en fonteinstralen. Voorbeeld als het 
centrum van Emmen.  gezellige plekjes om te zitten en vertier voor iedereen
De deel opnieuw bestraten beetje groen her en der en verder mooi zo houden voor evenementen.
Geen extra winkels of supermarkten. Staat nog genoeg leeg of komt nog leeg in de lange nering. Extra horeca is ook zonde want emmeloord heeft genoeg 

Waarom de supermarkten in het centrum?
De gemeente wil al jaren auto's uit het centrum weren, dan moeten er vooral grote supermarkten in het centrum komen.
In de meeste Duitse steden liggen de supermarkten en grote winkels buiten het centrum, de grond van agrifirm is prima geschikt om supermarkten op te plaatsen
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73 Op alle varianten staan 4 rijen bomen. Ruimte moet blijven op het plein De Deel. Eén rij met bomen is voldoende!

74

75

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 Ik wil absoluut geen supermarkt op de Deel!

89 degelijk onderzoek naar benodigde winkelruimte en zorg voor variatie.

90

91

92 Ik vind het belangrijkste dat de kleine deel wordt wordt opgeknapt.

93

94

95

96

97

98

99

100 I

101

102

103

104

105 Ik ben erg benieuwd wat voor een winkels in al de bestemming winkels komen? Er sluiten meer winkels in Emmeloord dan open gaan.

106 -

Het zou weleens fijn zijn als emmeloord een leuke plek krijgt waar de jeugd terecht kan, nu hangen er overal in emmeloord groepen jeugd tot s avonds laat overal en 
nergens wat voor vele oudere als bedreigde situatie gezien kan worden.

*Doorgang van Korte Achterzijde naar De Deel vind ik wel een leuk idee. Nog leuker is misschien een voetgangerspoort/passage door de gebouwen heen.

*Pas op met het bouwen van te veel winkels ivm leegstand.

het kan een mix worden tussen de varianten.  iedere variant heeft bepaalde voordelen.
belangrijkste. horeca bij de deel supermarkten bij kettiingplein of daarbuiten. overal verfraaiing door meer groen. ook op kettiingplein en luisteren naar opmerkingen 
gemaakt bij raadspresentatie. bijv parkeren onder bomen, bustation onder bomen en geen winkelvoorgevrls tegenover achtergevel. 

Volgens mij weegt het zakenleven zwaarder dan de bevolking.
Het is grondopbrengst gestuurd.

Variant A lijkt me op geen enkele manier aantrekkelijk, B is voor mij dus 2e keus.
Toestaan van de supermarkt vermindert de kosten en genereert budget.
Stom dat de gemeente zelf niet laat stemmen!
Succes met verder uitwerken, bij sommige vragen dacht ik wel, het heeft toch ook veel te maken of je de exploitatie wel rond kunt krijgen, bijv. ik kan wel een vergroening 
willen op het terrein van de voormalige flats en misschien meerderen met mij, maar het moet financieel ook allemaal kunnen. 

Geen supermarkt op de Deel.
Winkelwagens en horeca (en gezelligheid) past niet bij elkaar!
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Ingevulde stemformulieren
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