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Beste bewoners,

Het is 30 april als ik de opening van de nieuwsbrief type. Gisteren was ik 
jarig en élk jaar vertellen mijn ouders aan iedereen die het maar wil 
horen, dat toen ik geboren ben (1979) er heel veel sneeuw lag. Ik heb 
het verhaal inmiddels al heel wat keren gehoord, maar telkens dacht ik: 
“Sneeuw en kou in april, doe normaal!!”. 

Nou, deze maand was helaas niks minder waar… Afgelopen 
donderdagochtend, 28 april, maakte ik nog een foto van het dashboard 
van mijn auto, niet alleen omdat deze erg mooi is ;-), maar vooral omdat 
deze slechts 4.5 °c aangaf. Berekoud!! Tegelijker�jd staan bij ons in de 
tuin de tulpen en hyacinten in bloei en begint ook langzamerhand de 
beukenhaag zijn bruine bladerdeken in te ruilen voor mooie frisse 
groene bladeren. Het voorjaar komt eraan, een heerlijke �jd wat mij 
betre�. Naast het feit dat de natuur in ‘beweging’ is, geldt dat in zekere 
zin ook voor onze wijk. Zo nu en dan wordt er een woning verkocht, en 
ook staan er een aantal woningen te koop die hopelijk binnenkort van 
eigenaar gaan ruilen.

Zoals jullie verderop in deze nieuwsbrief kunnen lezen is ook S�ch�ng 
Eat Your View lekker bezig. Het bestuur hee� inmiddels een 
verkennend gesprek met de gemeente Emmen gevoerd. Ook wij 
hebben als Erkend Overleg Partner in de maand april 2 gesprekken 
gevoerd met de gemeente. Bij dit gesprek waren onder andere Aize 
Schipper (namens de gemeente Emmen Projectmanager Del�landen) 
en wethouder Jisse O�er aanwezig. Wij hopen jullie zeer binnenkort te 
kunnen informeren over deze gesprekken. Hoe dan ook in deze 
nieuwsbrief een uitnodiging om met elkaar te brainstormen over een 
mooie invulling van de wijk. Ik hoop jullie daar allemaal te zien.

Rest mij  jullie via deze nieuwsbrief een heerlijk voorjaar te wensen.

Namens de voorzi�er van EOP/Wijkvereniging Del�landen
Dennis Blaak



Jong, oud en alles er tussen in...
Je inbreng doet er toe!

Woensdag 8 juni vanaf 20.00 uur

in het Infocentrum aan de Zandzoom

Denken

Doen 

Delftlanden 2.0!

Denk en praat mee hoe jij de wijk graag ziet, dit in een vijftal 
creatieve en gezellige sessies. Uitkomst is input voor de gesprek-
ken met de gemeente over de Delftlanden. Sessies begeleid door 
één van de bestuursleden en uiteraard onder het genot van koffie 
/ thee / ranja en wat lekkers! 

Onderwerpen zijn de volgende:

Visie - Inrichting - Voorzieningen - Veiligheid- Uitstraling

Laat je even weten dat je komt, via:                                                 
www.wijkverenigingdelftlanden.nl

Zodat wij rekening kunnen houden met de inkopen en het 
voorbereiden van de verschillende sessies en jij een agenda met 
meer info kan ontvangen.                                                                                                  



Groen, grijs en veiligheid, de stand van zaken; door Irene Keurs

Laat ik beginnen met het maaien van de wijk. Eén van de meest genoemde 
ergernissen onder de wijkbewoners. Hoeveel moeite kost het om de kavels 
te maaien, hoor ik vaak. 

De situa�e ligt ingewikkeld.. De meeste kavels zijn in bezit van MegaHome, 
zij hee� geen enkele inten�e om de kavels te maaien en de Gemeente kan 
geen opdracht geven deze kavels te maaien. De kavels die  geregeld 
gemaaid worden, zijn in beheer van de Gemeente. 

Om toch het aangezicht van de wijk wat te verbeteren, hebben wij, als EOP, 
een subsidie aangevraagd bij de Gemeente. Een subsidie bestemd om 
verpaupering in een wijk tegen te gaan. Wij hopen dat hieronder ook het 
maaien van de kavels gerekend mag worden. Het lijkt wellicht wat 
tegenstrijdig, maar omdat dit een burgerini�a�ef is, kunnen we, bij 
ontvangst van deze subsidie, de gelden gebruiken voor het maaien. De 
aanvraag is ingediend en we zijn in afwach�ng van de procedure. 

Ook zijn er al lange �jd ‚groen wensen’ in de wijk en punten die uit oogpunt 
van veiligheid verbetering behoeven. Denk bijvoorbeeld aan de entree aan 
het begin van de wijk en het op plekken ontbreken van straatverlich�ng.  
Goed nieuws is, dat we eind mei met de Gemeente om tafel zi�en om onze 
wensen kenbaar te maken t.a.v. de wijkverbetering. 
In dit overleg gaan we kijken of we de wijk (versneld) kunnen verbeteren. 
Denk hierbij aan het plaatsen van extra lantaarnpalen, de aanleg en 
vervanging van bomen en groen, speelvoorzieningen cq. bankjes.

Ook staat de veiligheid op de agenda. Het zal de meesten van jullie niet 
ontgaan zijn dat er wordt ingebroken in leegstaande huizen en er 
vernielingen plaatsvinden. Ook hebben wij vorig jaar,  in het kader van 
'veilig spelen' verkeersbewuste borden geplaatst. Echter zijn die ook al 
onderhevig aan vernielingen. Het komt ons ter ore dat dit ook gebeurd door 
kinderen uit onze eigen wijk. 

Wij gaan proberen de wijk meer aan te kleden en aantrekkelijker te maken 
en daarnaast moeten we als wijkbewoners de wijk lee�aar houden. 

Hee� u nog punten die we mee kunnen nemen in het overleg? 
Mail mij via: veiligheid@wijkverenigingdel�landen.nl 
Wij zijn immers de spreekbuis namens alle inwoners van de Del�landen.



Vertrek Karin Giesen en vacature nieuw bestuurslid

Karin is in februari toegetreden als nieuw bestuurslid van de EOP.
Jammer genoeg gaat ze verhuizen en ziet ze zich genoodzaakt haar 
taak als bestuurslid neer te leggen Karin, het was kort, maar namens
het bestuur willen we je bedanken voor je inzet!

Door het vertrek van Karin is er weer ruimte binnen ons bestuur
(voor 2 personen ). Lijkt het je leuk om mee te denken en beslissen
over de wijk, kom ons dan versterken! We vergaderen eens in de
maand en daarnaast hebben we ieder onze eigen taak binnen de
EOP.

Verkeersbord

U zult het vast wel opgemerkt hebben, één van
de verkeersborden hangt niet meer op zijn plaats. 

Helaas is dit bord ten prooi gevallen aan 
vandalisme. Dankzij een ople�ende wijkbewoner
is het bord teruggevonden in het veld aan de 
Bernagietuin. Het bord is dusdanig beschadigd,
dat het niet meer teruggehangen kan worden. 
Inmiddels is het bord bij een handige 
wijkbewoner, die hem gaat proberen te 
herstellen. 

We vinden het erg jammer dat het bord kapot is
en wij melden dit soort zaken ook al�jd bij de 
poli�e. 



Bezoek burgemeester aan de wijk door Jolet Wiering 

 

Op 25 februari bracht burgemeester Cees Bijl samen met zijn collega’s 

van de gemeente en de wijkagent, een bezoek aan de EOP Delftlanden. 

  

In het MFA hebben wij met hen gesproken over het fijne aspect van het 

wonen in de Delftlanden, maar hebben we ook een aantal 

ontwikkelpunten en zorgen benoemd. De situatie met Megahome maakt 

dat er op veel gronden niet meer gebouwd gaat worden. De wijk is 

zogezegd ‘nog niet af’. Vanuit de EOP willen we ons dan ook hard maken 

om de wijk beter te laten ‘smoelen’. Dit zien we graag terug in meer 

verlichting, meer aanplanting van groen en het maaien van de 

leegstaande kavels. Daarnaast hebben we de wens om het infocentrum 

voor de wijk te kunnen gebruiken.  
 

Naar aanleiding van onze signalen heeft burgemeester Bijl zijn collega 

wethouder Jisse Otter en projectmanager Aize Schipper gevraagd om 

verder met de EOP in gesprek te gaan over de aankleding van de 

Delftlanden. In de nieuwsbrief leest u hier meer over. 
 

Tijdens het werkbezoek wilden we niet alleen zelf aan het woord zijn, 

maar ook anderen de kans geven iets te vertellen. Zo hebben een aantal 

scholieren van het Hondsrugcollege een presentatie gegeven over hun 

onderzoek, een zeer gedegen  onderzoek, naar de mogelijkheid en 

haalbaarheid van een kinderboerderij in de wijk.  
 

Misschien heeft u  een tijd terug de enquête wel in de bus gehad, of via 

social media ontvangen. In totaal hebben 55 wijkbewoners de enquête 

ingevuld. De resultaten hebben ze gepresenteerd middels een mooie 

maquette. Knap hoe de scholieren dit plan zo hebben uitgewerkt, van de 

burgemeester een pluim en een handtekening onder hun stuk! 

 

  



Wijkbewoners Hans en Jeane�e hebben door middel van een
fotopresenta�e, laten zien hoe groot het contrast in de wijk is tussen de
mooi onderhouden gebieden en de niet gemaaide stukken; de 
bestra�ng; en de funderingen die er al jaren liggen, met hierbij de
dringende vraag aan de gemeente om wat aan de situa�e te doen.
Gesteld werd dat de onverzorgde stukken ook criminaliteit met zich 
brengt.
Na hen was het de beurt aan de s�ch�ng Eat Your View (EYV) Zij hebben
plannen om de braakliggende gronden te gaan gebruiken voor duurzame
landbouw, natuurlijke begrazing en natuureduca�e. Ook EYV is inmiddels
volop in gesprek met de gemeente. Als laatste gingen de directeuren van de
basisscholen in gesprek. Zij gaven aan waar ze tegen aan liepen, zoals geen
beheerder op het MFA, waardoor alles wat georganiseerd wordt via hen 
loopt. Weinig groen en bloem rond de school. Erg donker bij duistere dagen 
en de status van het MFA en haar uistraling. 
Al met al vonden wij het een geslaagd overleg.
 Uitkomst is dat we gaan meedenken en doen 
over de invulling van Del�landen naar de toekomst toe.  

Van de ac�viteitencommissie

In de nieuwsbrief van februari kondigden wij het paaseieren zoeken aan. 
Op 19 maart bezocht de paashaas en zijn hulp-paashaas weer onze wijk. 
Na een goede warming-up gingen de 40 kinderen naar het bos en zijn er
vele eieren gezocht. Elk kind ging met een lekkere chocolade-paashaas 
naar huis. Met 40 deelnemers was het net zoals voorgaande jaren weer
een drukbezochte ac�viteit en een vast item op onze ac�viteitenkalender. 

Bubblevoetbal voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar
Op vrijdag 20 mei van 18:30 tot 20:00 uur  organiseren we in samen-
werking met de Brede School Del�landen de ac�viteit bubbelvoetbal
voor jongeren, van 11 tot en met 17 jaar.  Om het spel nog spannender
te maken kunnen de ouders van de jongeren ook meedoen! Binnenkort
ontvangt u alle informa�e over deze spor�eve, leuke ac�viteit. Deze
ac�viteit wordt geregeld door onze medebewoner, Dennis Meppelink 
van Bubbel voetbal. Wij kijken er al naar uit!!! Jullie ook?



Go2 Payroll 4 mijl van Emmen door Dennis Blaak

De eerste Go2 Payroll 4 mijl van Emmen hee� inmiddels plaatsgevonden. 
Als medeorganisator kan ik zeggen dat wij zeer tevreden zijn over de 
aanloop naar de eerste edi�e van de 4 mijl van Emmen en natuurlijk ook 
over de dag zelf. Maar liefst 2.500 mensen schreven zich in voor deze 
eerste edi�e. Het was schi�erend mooi weer, wat absoluut bijdroeg aan de 
beleving van zowel lopers als toeschouwers. Ook uit onze wijk hebben er 
een aantal spor�evelingen meegelopen, top!! Helaas was er iets misgegaan 
met de planning bij Area waardoor niet op maandag 4 april, maar op 
dinsdag 5 april het gebied rond de start (alsnog) is schoongemaakt. Als 
organisa�e zien wij nu al uit naar de 2e edi�e op zondag 2 april 2017 en 
staan er hopelijk nog meer lopers aan de start in onze mooie wijk!!

Namens de voorzi�er van S�ch�ng mm4, organisator 4 mijl van Emmen
Dennis Blaak

Wordt lid van de Wijkvereniging

Wij zouden het fijn vinden u als lid van de wijkvereniging te mogen 
verwelkomen. Niet alleen zijn wij een wijkvereniging, maar wij zijn ook
Erkend Overleg Partner ( EOP ) van de gemeente. Met een groot aantal
leden als achterban, kunnen wij de wensen van de wijk beter neerze�en
rich�ng de gemeente en hee� u hier inspraak in. 
 
U ontvangt als lid onze nieuwsbrief per email. Ook kunt u deelnemen aan 
de ac�viteiten die we organiseren.  
 
Wilt u graag op de hoogte worden gehouden van wat er speelt in de wijk
en steunt u onze ac�viteiten? Meld u zich dan vandaag nog aan via website
 van de wijkvereniging (www.wijkverenigingdel�landen.nl). 



Met Eat Your View de boer op  

Op 23 februari jl. is de Stichting Eat Your View (EYV) opgericht, die tot doel 

heeft de kwaliteit van de leefomgeving van de Delftlanden te vergroten. Op de 

jaarvergadering van de wijkvereniging van 24  februari heeft het 

stichtingsbestuur zijn statuten aan de wijkvereniging aangeboden en heeft de 

voorzitter Johan van Tiel de plannen gepresenteerd (voor meer info: link).  

Gesterkt door de positieve reacties van de aanwezigen en de wijkvereniging is 

EYV werkgroep aan het werk gegaan. In deze werkgroep werken Delftlanders 

en deelnemers van buiten de wijk samen aan het opzetten van deelprojecten. 

De werkgroep benadert nu partners die een inhoudelijke bijdrage aan het 

project kunnen leveren en er eventueel in willen investeren. Er is inmiddels een 

gesprek geweest met de Rabobank, die het positief waardeerde dat een groep 

mensen van binnen de wijk zelf met de leefbaarheid van die wijk aan de slag 

wil. De bank gaat na hoe ze aan het project kan bijdragen.  

Afgelopen week heeft het stichtingsbestuur een verkennende gesprek met de 

Gemeente Emmen gevoerd. Ook daar bestaat een groot belang bij een vitale 

en levensvatbare wijk. Tegelijkertijd zijn er bestuurlijke kaders in ontwikkeling 

waarbinnen de plannen moeten passen. Er zijn vervolgafspraken gemaakt om 

de visie van de Gemeente en van Eat Your View op elkaar af te stemmen.  

Er staat nog een heel scala aan organisaties en instellingen op de rol die we 

willen benaderen om de ideeën samen te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan 

zijn de biologische boerderij het Leeuwerikenveld, Buurtsupport, Megahome 

en natuurlijk de landschapsarchitect Felixx, die de Eat Your View visie 

ontwikkeld heeft.   

Vele handen maken licht werk. Het stichtingsbestuur is op zoek naar 

versterking van betrokken Delftlanders, die een inhoudelijke en bestuurlijke 

bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van de wijk. We hebben jouw inzet 

nodig om samen voor de Delftlanden het verschil te maken. Heb je 

belangstelling? Neem dan contact op met voorzitter Johan van Tiel (06 53 43 

06 42; johan@kwalipro.nl).  
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