
Jaarverslag Wijkbelangen Emmerhout 

Bestuur 

Het bestuur van Wijkbelangen Emmerhout bestaat in 2018 uit de volgende personen: Wytse Bouma, 

secretaris; Hilde van der Horst, penningmeester; Kiona de Graaf, AB-lid, Roelie Koning, AB-lid, Willem 

Wildeboer, AB-lid; en Wilma Winters, AB-lid. In oktober sluiten John Franssen en Bert Meringa zich 

als aspirant-bestuursleden aan. In de ALV van 26 maart 2019 kunnen zij verkozen worden als nieuwe 

bestuursleden. Naar aanleiding van deze uitbreiding zijn de functies binnen het bestuur herverdeeld. 

Vanaf 1 december hanteert Wytse Bouma de voorzittershamer en is Kiona de Graaf secretaris. Het 

bestuur vergadert in 2017 acht keer.  

Wijkwijzer 

De Wijkwijzer is de wijkwinkel in het winkelcentrum van Emmerhout waar wijkbewoners met al hun 

vragen, meldingen, klachten etc. terecht kunnen. Het team van beheerders wisselt nogal eens van 

samenstelling. Via Menso of Buurtsupport krijgen werkzoekenden een werkervaringsplek 

aangeboden in de Wijkwijzer, voor maximaal 6 maanden. Hierdoor is er een groot verloop. Zoals in 

het jaarverslag van 2017 gemeld heeft ons pleidooi voor beheerders in vaste dienst nog niet geleid 

tot een ander beleid. Het huidige team bestaat uit Marina Ameln, Marga Vonk, Bert Meringa en Isaia 

Orgiu. De Wijkwijzer is zes dagen per week geopend. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 

uur, zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. 

Speelvoorzieningen 

 
Tot zijn vertrek in maart 2017 uit het bestuur is Herman Hemmen belast met de speelvoorzieningen 
in de wijk. Het is lastig dit vertrek op vullen. In de loop van 2018 neemt Bert Meringa als beheerder 
van de Wijkwijzer deze taak op zich. Nadat hij weer een betaalde baan vindt is hij alleen op 
zaterdagmorgen nog in de Wijkwijzer. Hij wordt aspirant-lid van het bestuur van Wijkbelangen met 
als taak de speelvoorzieningen.   
Ieder jaar worden alle speelvoorzieningen in de gemeente onderworpen aan een keuring. In het 
rapport dat naar aanleiding van deze keuring wordt opgemaakt staan helaas ieder jaar ook 
speelvoorzieningen die afgekeurd zijn en moeten worden verwijderd. Binnen het beschikbare 
wijkbudget reserveren we middelen om deze te kunnen vervangen.  
 
Groen & Grijs  

In het uitvoeringsoverleg komen alle meldingen betreffende het openbaar gebied aan de orde. Bij dit 

overleg zijn vertegenwoordigers van verschillende bewonerscommissies, de buurtwerker Sedna, de 

wijkagent, de beleidsambtenaar van de gemeente Emmen en Buurtsupport aanwezig. Voorzitter van 

het overleg is Roelie Koning, namens Wijkbelangen. In 2018 komt het uitvoeringsoverleg vijf keer bij 

elkaar. In totaal zijn er 160 meldingen afgehandeld. Een kleine stijging t.o.v. 2017 toen er 147 waren. 

Communicatie 

Wijkberichten is het blad van Wijkbelangen Emmerhout dat 4x per jaar verschijnt en huis-aan-huis in 

de wijk wordt verspreid. De redactie wordt gevormd door bestuursleden van Wijkbelangen en 

wijkbewoners. Het blad verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur, de eindredactie ligt 

bij de secretaris.  

Daarnaast heeft Wijkbelangen een website wijkbelangenemmerhout.nl en is zij actief op social media 

als Facebook en Twitter. Regelmatig worden hier berichten over allerlei ontwikkelingen in de wijk op 



geplaatst. Op Facebook zijn er 624 volgers, op Twitter hebben we 204 volgers. Deze aantallen zijn 

nog steeds groeiende.  

Burgerbegroting 

Net als in de afgelopen jaren gaat veel aandacht van het bestuur naar de burgerbegroting. Omdat het 

om een experiment is, is afgesproken dat er in 2018 geëvalueerd zal worden. Door de gemeente 

wordt CMO STAMM gevraagd dit te onderzoeken. Het concept van het onderzoeksrapport is vlak 

voor de zomervakantie beschikbaar, maar onduidelijk is wanneer de definitieve versie gereed zal zijn 

en wanneer dit in de gemeenteraad besproken zal worden.  Door wethouder Robert Kleine in het 

voorjaar al aangegeven dat het niet de vraag is óf we met de burgerbegroting door gaan, maar hóe.  

De werkgroep Burgerbegroting begint daarom vooruitlopend op de uiteindelijke conclusies 

voorbereidingen te treffen voor de Burgerbegroting 2019. De gemeenteraad besluit op 20 december 

2018 de burgerbegroting te continueren en voor Emmerhout een bedrag van € 100.000 (inclusief 

procesgeld) beschikbaar te stellen. 

In het Bestedingsplan 2019 wordt bovengenoemd proces uitgebreid beschreven. Ook de plannen die 

uitgevoerd gaan worden en welk bedragen hiervoor beschikbaar zijn, zijn hierin opgenomen. Het 

bestedingsplan wis begin februari 2019 huis-aan-huis in de wijk verspreid.  

Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal 

In het voorjaar van 2017 maken de gemeente en de provincie bekend dat Emmerhout de eerste 

energieneutrale wijk van Drenthe moet worden. Op diverse plekken in de provincie is men hier ook 

wel mee bezig, maar het het is nog niet geprobeerd bij een wijk van deze omvang. Bij deze expeditie 

die er toe moet leiden dat Emmerhout in 2027 energieneutraal is, worden nadrukkelijk de bewoners 

betrokken. Voor de gemeente is Wijkbelangen de erkende overleg partner om hierover in gesprek te 

gaan. Er is een WijkExpeditieteam gevormd waar naast enkele bestuursleden van Wijkbelangen ook 

wijkbewoners op persoonlijke titel zitting nemen. Het team wordt ondersteund door o.a. gemeente, 

woningcorporaties, Huurdersfederatie, Buurkracht, Natuur en Milieufederatie). 

Over de activiteiten van het WijkExpeditieteam in 2018 is een afzonderlijk jaarverslag beschikbaar. 

Aan te vragen via secreataris@wijkbelangenemmerhout.nl.  

Emmerhoutlijm 

In 2014 is het netwerk Emmerhoutlijm gevormd. Een netwerk waarin informele en formele 

organisaties, die op het gebied van wonen, welzijn en zorg actief zijn in de wijk, samenwerken. Een 

van de trekkers, namens de informele organisaties, is Wijkbelangen Emmerhout. In alle 

overlegmomenten van de stuurgroep, de managers en wijkprofessionals is Wijkbelangen 

vertegenwoordigd. Daarnaast is ook een sociaal team Emmerhoutlijm actief. In dit team, dat 

tweewekelijks bij elkaar komt, worden situaties uit de praktijk besproken. Met als doel van elkaar te 

leren, elkaar te versterken en efficiënter samen te werken. 

Vanuit Emmerhoutlijm worden nieuwe initiatieven ondersteund of opgezet. In het najaar start de 

Fitgroep 10x10x10. Tien deelnemers gaan de uitdaging uit om in 10 weken 10 kilo af te vallen. Dit 

lukt dan niet helemaal (in totaal komen ze samen ongeveer op de helft) maar het heeft wel veel 

bijzondere bijeffecten. Er is blijvend onderling contact, deelnemers geven aan meer zelfvertrouwen 

te hebben (twee van hen vinden een baan!) en beter in hun vel te zitten. Aan deze activiteit waren 

voor de deelnemers geen kosten verbonden dankzij een bijdrage van Icare Ledenvereniging. In 2019 

kan deze activiteit twee keer herhaald worden dankzij een bijdrage van M&Gezond. 
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Een andere activiteit die voorkomt uit de samenwerking in Emmerhoutlijm is de 

BoodschappenPlusBus. Deze bus zal medio 2019 in Emmerhout gaan rijden en wijkbewoners die 

minder mobiel zijn bijvoorbeeld naar het winkelcentrum of de markt vervoeren. Daarnaast is het de 

bedoeling dat er ook uitstapjes georganiseerd gaan worden met deze PlusBus. 

Gemeente 

Wijkbelangen Emmerhout is een erkende overlegpartner voor de gemeente Emmen. Dat betekent 

dat Wijkbelangen aanspreekpunt is als het onze wijk betreft. De gebiedscoördinator is de eerste 

contactpersoon tussen gemeente en Wijkbelangen. Na het aangekondigde vertrek eind 2017 hebben 

Rita Oude Nijeweme (januari/februari) en Monique Bruins (maart/oktober) deze taak ingevuld. Vanaf 

1 november is Afien Faber terug in de wijk. Als Wijkbelangen zijn we niet blij met deze vele 

wisselingen.   

Behalve met de gebiedscoördinatoren is er veelvuldig contact met allerlei ambtenaren en 

wethouders en burgemeester. Deze contacten ervaren we als zeer constructief. Gebruikelijk brengt 

de burgemeester jaarlijks een bezoek aan onze wijk. Door een overvolle agenda is het daar dit jaar 

niet van gekomen. 

Wijkteam 

Het wijkteam is ontstaan in de tijd van Emmen Revisted. In dit team schuiven vertegenwoordigers 

van diverse organisaties, die actief zijn in Emmerhout, aan. Het overleg wordt voorgezeten door de 

gebiedscoördinator. Organisaties die deelnemen zijn Sedna, Lefier, Tangenborgh (de Schans), politie 

(wijkagent) en Wijkbelangen. Het team komt zo’n 5 á 6 keer per jaar bij elkaar. Doel is vooral elkaar 

informeren over allerlei ontwikkelingen in de wijk. 

 

  
 
 
 
 
 

 


