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Nieuwsbrief 
 

 

 

 

Nu 2015 in onze geschiedenisboeken wordt bijgeschreven, is het tijd om terug te 
blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken. Natuurlijk is er het afgelopen jaar van 
alles gebeurd; gedaan; ondernomen en uitgevoerd, waar we met veel plezier op 
terugkijken, maar er zijn ook momenten en gebeurtenissen waar we liever niet aan 
willen terugdenken of die pijnlijk, emotioneel en verdrietig waren en mogelijk nog 
steeds zijn. Kerst en zicht op een nieuw jaar, zijn vaak de aangewezen momenten om 
terug te blikken en er bij stil te staan. Met humor en een lach, maar soms ook met 
pijn in het hart en een traan.   
 
Vanzelfsprekend heb ik geen glazen bol en dat is maar goed ook, maar mijn gevoel 
zegt dat 2016 het jaar van de ommekeer voor de Delftlanden wordt. Een ommekeer 
in positieve zin van het woord. Er gebeurt van alles moois in onze wijk. Er staan 
woningen te koop, er worden woningen verkocht en er zal weer gebouwd gaan 
worden.  Als wijkvereniging zijn we hierover zeer verheugd. Reuring in de wijk en 
straks nieuwe bewoners om welkom te heten!  
 
Als bestuur komen we nog steeds maandelijks bij elkaar en tijdens onze 
vergaderingen bespreken we van alles met elkaar. Zaken waar we jullie zoveel 
mogelijk van op de hoogte zullen houden. Vrij recent was er nog een uitspraak van 
een rechter inzake een geschil die de gemeente Emmen had aangespannen tegen 
Megahome.  De gemeente Emmen heeft deze zaak gewonnen en is nu niet 
gebonden aan het verkopen van grond aan Megahome. 
 
Welke consequenties deze uitspraak voor onze wijk heeft kan ik op het moment van 
typen van deze tekst nog niet inschatten. Perspectief op wat nieuws of anders lijkt 
het te bieden. 
 
Als bestuur / als EOP zullen we ons zeker op korte termijn laten bijpraten en 
vervolgens ook jullie informeren.  
 
Rest mij voor dit moment jullie een spetterend uiteinde en een gezond en super 
2016 te wensen. 
 
Dennis Blaak 
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Hondenpoep – Je mening wordt gevraagd! 

Binnenkort zullen wij als EOP in gesprek gaan met de gemeente en andere EOP’s inzake hondenpoep in 
de wijken. Mogelijkerwijs kunnen wij samen met andere EOP’s goedkoper aanbestedingen doen voor 
een special hondenpoep afvalsysteem. 

Het gaat hier dan om de bekende afvalbakken en wegwerpzakjes. We kunnen alleen deelnemen aan het 
project van de gemeente, als er ook daadwerkelijk interesse is onder de wijkbewoners. We horen dus 
graag uw mening.  

Ook horen we het graag als er andere ideeën zijn ten aanzien van andere voorzieningen voor honden in 
de wijk. Reacties mogen gestuurd worden naar: secretariaat@wijkverenigingdelftlanden.nl 

 

 

 

 

  

Verdubbeling N34 

“Misschien hebt u in de media al iets vernomen over het project Verdubbeling N34?” 

Zo start de brief die wij als EOP hebben ontvangen met daarbij de vraag om deze te delen met 

jullie allemaal. Mogelijk al gehoord maar een verdubbeling van de N34 wordt onderzocht. In het 

collegeakkoord (2015-2019) van de provincie Drenthe heeft het College van Gedeputeerde Staten 

aangegeven zich sterk te willen maken voor verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en 

Emmen. Het gaat om de verdubbeling van het traject Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34-

A37 en vanaf Emmen-West (rondweg Emmen) tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute).  

Uitgangspunt is blijkbaar dat de huidige N34 blijft liggen en dat er afhankelijk van de situatie 

wordt verbreed aan de oostelijke of westelijke zijde. De provincie wil ook graag met ons allen in 

gesprek en vandaar dat zij een tweetal inloopbijeenkomsten heeft gepland. 

Data en locatie:  

Maandag 25 januari 2016, Restaurant Cornelis, Hoofdstraat 29 in Dalen 

Woensdag 27 januari 2016, Café-Restaurant Moorman, Oosterlangen 2 in Erm.  

Beide bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20.00 uur. 

 

Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen belangstellenden kennisnemen van de plannen, de 

eerste schetsen van het traject en het tijdspad. Medewerkers van de provincie en de gemeenten 

zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.  De verwachting is dat er in mei 2016 meer 

duidelijkheid komt over het definitieve traject en de vervolgstappen. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.provincie.drenthe.nl/N34. 
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Jaarvergadering 
 
Elk jaar wordt er een jaarvergadering uitgeschreven. Deze is voor een ieder van ons in de wijk om 

bij te wonen.  De vergadering voor 2016 is gepland op 24 februari 2016 vanaf 20.00 uur. 

Zoals het nu lijkt zal er minimaal één bestuurslid af treden, wat inhoudt dat er een nieuw lid 
geworven kan worden. Ook zal de financiën op de agenda staan en zijn we op zoek naar een 
spreker of ander aansprekend item.  Binnenkort meer over de vergadering. 
 
Verzoek om de datum alvast in de agenda te noteren!  
 
Daarnaast de vraag of er ideeën zijn om de vergadering mee te vullen en daardoor ook 
aantrekkelijk te maken om te komen. Vorig jaar was de opkomst erg mager. Geïnvesteerde tijd 
van de bestuursleden stak hier erg schril tegen af!!   
 
Ideeën / wensen mail het naar: secretariaat@wijkverenigingdelftlanden.nl 
 

  
 

 

  
 

 
 

De activiteitencommissie is er weer in geslaagd om een aantal leuke activiteiten neer te zetten. In 
de afgelopen maanden is Sinterklaas en twee van zijn Pieten voor onze jongste bewoners langs 
gekomen; zijn de kerstbomen met medewerking van vele bewoners geplaatst en voorzien van 
sfeerverlichting; hebben we genoten van een kerstborrel en zijn een aantal buren, vooral dames, 
creatief bezig geweest met voornamelijk bloemen!   
 
Voor volgend jaar zijn er genoeg plannen. Om deze te realiseren blijven we een beroep doen op 
jullie medewerking of zelfs deelname in de activiteitencommissie. De commissie bestaat nog altijd 
maar uit twee bestuursleden (Mathilde en Richard) en Allina Kuper. Zij zitten boordevol leuke 
plannen maar gezien het vrijwillige karakter ervan en de drukke banen die zij er ook naast hebben, 
kunnen ze alle hulp gebruiken.  
 
Laat van je horen en geef via: activiteitencommissie@ wijkverenigingdelftlanden.nl door of je in de 
commissie zitting wilt nemen of aan een enkele activiteit wilt meehelpen. Misschien wil je zelf een 
activiteit organiseren? Laat het weten, mogelijk kunnen we als wijkvereniging hierin met je 
optrekken. 
 

      
 

       Ga je zien, in 2016!! 
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