
Delftlanden 2.0

In 2005 werden de eerste plannen gemaakt voor de wijk Delftlanden. 
Kwaliteit van het groen, de bebouwing en inrichting stonden voorop. 
De verwachting was dat de nieuwe wijk snel vol zou stromen. De 
crisis gooide echter roet in het eten, waardoor de ontwikkeling van 
Delftlanden nooit goed van de grond kwam. Het is tijd voor een 
nieuwe invulling van de woonwijk.

In overleg met Wijkvereniging Delftlanden stelde de gemeente 
Emmen een nieuwe structuurvisie voor de wijk vast: Delftlanden 
2.0. Kwaliteit van wonen en leven staat nog steeds voorop, maar 
de plannen zijn aangepast aan de situatie van nu. Belangrijkste 
veranderingen: de mogelijkheden om te bouwen worden verruimd, 
er wordt minder bebouwd en groen en recreatie krijgen meer 
ruimte in de wijk. Het resultaat: een aantrekkelijke wijk met (nog) 
meer groen waar het prettige wonen en leven is. Daarnaast zijn de 
grondprijzen in Delftlanden met ongeveer 15% verlaagt. Zelf een huis 
(laten) bouwen wordt nu nog aantrekkelijker.

Wilt u meer informatie over Delftlanden 2.0 kom dan naar 
de inloopmiddag op 18 mei van 16.00 tot 20.00 uur. U bent 
van harte welkom in Delftlanden!

Wie kunnen het beste vertellen hoe het is om te wonen en leven 
in Delftlanden? Juist, de inwoners van Delftlanden zelf!

Ontdek Delftlanden 2.0
meer groen, meer ruimte, minder huizen en meer variatie

Monique Rodenburg (48) is bestuurslid van wijkvereniging 
Delftlanden. Op verzoek van de gemeente neemt ze tijdens de inloopmiddag op 
18 mei de rol van gastvrouw op zich. Monique woont met man en twee zonen al een 
kleine 10 jaar met veel plezier in de Delftlanden. “Als wijkvereniging willen we de 
Delftlanden graag positief op de kaart zetten. Het is mooi om te zien dat het goed 
gaat met de verkoop van kavels en huizen, de belangstelling groeit. In de afgelopen 
weken zijn alle leegstaande woningen die in de verkoop gingen, een stuk of 15 à 20,  
binnen een aantal dagen verkocht. Fijn om al die nieuwe buren welkom te kunnen 
heten! Met Astrid Brinkman van de gemeente Emmen hebben we gekeken hoe wij 
het beste mensen die geïnteresseerd zijn in Delftlanden kunnen helpen/informeren. 
We kwamen uit op een soort gastdame/gastheer-functie. Op 18 mei ben ik aanwezig 
en kun je mij van alles vragen over het wonen in de Delftlanden. Hoe het is om hier 
te wonen, welke voorzieningen er zijn, wat er georganiseerd wordt, hoe we met elkaar 
omgaan, het maakt niet uit. Ik vind het leuk om mensen te vertellen over onze wijk. 
Andersom weet je dan dat je informatie krijgt van iemand die er zelf al een tijdje met 
veel plezier woont. Dat is toch anders dan wanneer de aannemer of de gemeente je 
vertelt hoe leuk het hier is.” Zie ook www.wijkverenigingdelftlanden.nl en/of Facebook 
Wijkvereniging Delftlanden.

Ondernemer Leonie Ensing (34) woont met man en twee 
kinderen aan de Wingerdwal en heeft een bedrijf aan huis: Massage-, 
schoonheids- en pedicuresalon Leonie. “Wij hebben het prima naar onze zin 
hier, we wonen in een fijn huis en de kinderen kunnen lekker buiten spelen. OBS 
Delftlanden is een fijne school, de klassen zijn klein en de kinderen krijgen veel 
aandacht. Mijn werk aan huis is goed te combineren met het gezin. Cliënten 
komen uit de wijk, maar ook uit Emmen en de dorpen eromheen.  Ik hoop dat de 
wijk nog wat gaat groeien, dan groeit mijn onderneming ook.”

Ondernemer Dennis Meppelink (28) woont met vrouw en 
twee kinderen aan het Hemrikkwartier.
“Mijn vrouw en ik zijn bewust naar de Delftlanden toe verhuisd vanwege onze 
twee kinderen van 3 en 5 jaar. Ze kunnen hier vrij buiten spelen in een groene 
en vooral kinderrijke wijk. Scholen en kinderopvang zijn vlakbij. Voor mijn 
onderneming is het handig dat we vlak bij de snelweg zitten, want we komen in 
heel Nederland. Ik houd me bezig met voetbalentertainment, een voorbeeld is 
bubbelvoetbal. Hilarisch om te doen én om naar te kijken. Ik houd van sport en 
vind het leuk om mensen te vermaken, dus dit is de perfecte combinatie.”



Alette (48) en Heiny (52) van Mil hebben twee studerende 
kinderen en wonen met veel plezier aan Heriktuin 35. 
“We hadden het prima naar onze zin in de Rietlanden, maar toen onze kinderen wat 
ouder werden, zeiden we tegen elkaar: als we ooit nog een keer een vrijstaand huis 
willen kopen, moeten we het nu doen. De kinderen zagen het ook zitten. Delftlanden 
kwam als snel in beeld als optie en zomer 2009 zijn we in dit huis getrokken. Vlak 
daarna kwam de huizenverkoop tot stilstand. De geplande winkels kwamen er 
niet, maar die hebben we eigenlijk nooit gemist. Er zijn genoeg winkels op dezelfde 
fi etsafstand als destijds in de Rietlanden. Het is hier rustig, maar niet eenzaam, er is 
voldoende reuring om ons heen. We wonen in de stad Emmen maar tegelijkertijd 
wonen we lekker buiten.”

Irene (31) en Kiven (39) Keurs wonen met hun twee kinderen 
aan de Wingerdwal. “We wonen hier al weer 6 jaar met heel veel plezier. Het 
is een mooie omgeving. We gaan vaak even fi etsen in het bos met Florian, ons zoontje 
van 4. Sinds kort mag hij ook alleen om het grote veld fi etsen hier voor deur. Voor hem 
een wereldreis, maar wij kunnen hem goed in de gaten houden. En zijn school, Het 
Talent, is zo dichtbij, dichterbij kan niet. Net als de kinderopvang voor zijn kleine zusje 
Mia van 2. Erg handig! Ze hebben genoeg vriendjes en vriendinnetjes hier, er wonen 
veel gezinnen met jonge kinderen. We hebben met veel mensen leuk contact en er 
wordt van alles georganiseerd. In Delftlanden heerst nog een beetje een dorpsgevoel. 
We letten op elkaar, in de goede zin van het woord.” 

Programma 18 mei
16.00 – 20.00 uur

Doorlopende presentatie over de nieuwe structuurvisie in het 
Informatiecentrum Delftlanden, Zandzoom 19

16.00 – 20.00 uur
De wijkvereniging en medewerkers van de gemeente Emmen 
zijn aanwezig in het Informatiecentrum Delftlanden om vragen 
te beantwoorden en informatie te geven.

16.00 – 20.00 uur
Fietstocht om Delftlanden te ontdekken – in het 
Informatiecentrum ligt een fi etsroute klaar en staat een fi ets 
voor u klaar!

16.00 – 20.00 uur
U kunt een kijkje nemen op OBS Delfl tlanden, Het Talent 
en Kinderopvang Kleinduimpje. U kunt sfeer proeven en 
medewerkers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en 
informatie te geven.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Delftlanden op www.wijkverenigingdelftlanden.
nl of op de site van de gemeente Emmen, gemeente.emmen.nl, voor de actuele 
kavelinformatie. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen neem met Astrid 
Brinkman, accountmanager woningbouwkavels van de gemeente Emmen,
tel.: 14 0591. Zij helpt u graag!

Basisscholen en kinderopvang
Voorzieningen in een woonwijk maakt het wonen en leven een 
stuk aantrekkelijker. In Delftlanden vind je basisscholen OBS 
Delftlanden en Het Talent en Kinderopvang Kleinduimpje. 
Wat is er nu leuker dan met je vriendjes uit de buurt naar 
dezelfde school gaan. 

Christelijke basisschool Het Talent past heel goed bij de nieuwe 
wijk Delftlanden, zegt Bertie Vink: “We zijn een nieuwe school 
met een vernieuwend onderwijsconcept en een frisse kijk op onderwijs. 
We besteden o.a. aandacht persoonlijk leiderschap: dat gaat over inzicht in 
jezelf en in je relatie met de ander, zoals je leerkracht, je klasgenootjes maar 
ook de vriendjes waar je na school mee buiten speelt in de wijk.”

OBS Delftlanden is een openbare school voor ervaringsgericht 
onderwijs. Jan-Willem Hars: “Leerlingen krijgen veel individuele 
aandacht. De sfeer is prettig en open. We hebben regelmatig gastsprekers 
en maken veel uitstapjes, dat past bij ervaringsgericht onderwijs. Waar het 
kan, maken we de koppeling met de buurt en de omgeving van de school. 
Wat dat betreft biedt de Delftlanden veel mogelijkheden!”

Sinds 1 juli vorig jaar is Kinderopvang Kleinduimpje (voor- en 
buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf) in Delftlanden 
gevestigd. Jurriena Kuilman: “De sfeer is huiselijk, het ziet er gezellig 
uit, met mooie wandschilderingen aan de muur. Onze kinderopvang is heel 
fl exibel en leerlingen van beide basisscholen in de wijk doen mee met onze 
BSO. Naast structuur hebben kinderen bij ons veel vrijheid. Er mag van 
alles, maar het hoeft niet.”

Programma 18 mei

18 mei
Inloopmiddag 
Delftlanden 2.0
16.00 tot 20.00 uur.


