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Op vrijdag 11 november jl. zaten we met enkele leden van het bestuur aan tafel 
bij loco burgemeester Bouke Arends. We hadden een afspraak met betrekking 
tot het ‘Gedoogbesluit (zorg)boerderij’. Bij aanvang van dit overleg opende ik 
met de woorden dat er in je leven soms periodes zijn die voorbij kabbelen als 
een koele, rustige en kalm stromende beek. Je leven loopt lekker smooth, je 
hebt écht wel het één en ander te doen, werk, gezin, sociale activiteiten, maar 
het loopt allemaal lekker. Maar soms….. 

Als bestuur zijn we erg vaak met super leuke zaken bezig. Kijk eens naar het 
traject die gezorgd heeft voor de nieuwe structuurvisie, Delftlanden 2.0. Het 
is nog niet helemaal definitief, maar toch. We hebben zeer goede hoop dat dit 
hét nieuwe plan voor onze mooie wijk wordt. Het was en is super om daar 
samen met u als bewoners en de gemeente Emmen in op te trekken. Verder-
op in deze nieuwsbrief kunt u nog meer lezen over hele leuke activiteiten en 
ontwikkelingen in onze mooie wijk.

Maar soms…. Soms worden we als bestuur ook geconfronteerd met ‘hoofd-
pijndossiers’ zoals ik ze noem. Ik heb het in dit specifieke geval over het 
hoofdpijndossier ‘Gedoogbesluit inzake de (zorg)boerderij’ waarmee de ge-
meente Emmen ons onlangs confronteerde. Ik opende er in mijn voorwoord 
al mee. 

Vanzelfsprekend zijn we daar meteen vol ingedoken en samen met het bestuur 
van ondernemersvereniging Waanderveld in opgetrokken. Als bestuur van 
EOP/Wijkvereniging Delftlanden hebben wij de taak om u zo goed mogelijk 
te informeren. Die taak nemen wij dan ook uiterst serieus. Vooral als het over 
dit soort zaken gaat. Via Facebook en onze website heeft u hier al veel over 
kunnen lezen, en ook in deze nieuwsbrief vindt u belangrijke informatie over 
bijvoorbeeld de informatiebijeenkomst op 7 december en de mogelijkheid tot 
het indienen van een bezwaarschrift. 

 Ook deze keer ligt er weer een mooie én volle nieuwsbrief bij u op tafel. In 
deze nieuwsbrief vindt u informatie over de onderwerpen: 

-         Tiny Houses
-         Bomen en verlichting
-         Aanpak leegstaande huizen (Megahome)
-         Nieuwe bestuursleden gezocht 
-         Gedoogbesluit (zorg)boerderij 
-          informatiebijeenkomst 7 december (zorg)boerderij
-         Update windmolens
-         Van de activiteitencommissie
-         Lid worden van de wijkvereniging

Ik wens u net als anders veel leesplezier, en als u vragen, opmerkingen, en/of 
suggesties voor ons als bestuur heeft dan weet u ons te vinden :-)

Namens de voorzitter
Dennis Blaak



Tiny Houses aan het Hemrikkwartier

De gemeente is voornemens om in de wijk 3 containers in tijdelijkheid te plaatsen. Zogeheten 
Tiny Houses. Deze Houses, die plek geven aan 12 woningen, willen zij een plaats geven op de 
open plek bij de brievenbus aan het Hemrikkwartier. De gemeente heeft hier reeds vergaan-
de plannen in. Zo is zij voornemens om hier minimaal een 6-tal statushouders in te plaasten 
en daarbij een 6-tal andere jongeren van Nederlandse komaf. Het dient als een pilot, maar de 
inhoud van de pilot behelst niet meer als aan de opdracht van de provincie te voldoen om een 
plek / een woning aan statushouders te geven.

Het bestemmingsplan dient voor dit plan aangepast te worden en de gemeente is bezig om 
deze aanvraag vorm te geven. 

Recentelijk gevraagd naar de mening van de EOP hebben wij gevonden om hier het volgende 
op te antwoorden:

Gezien de gevoeligheid van het plaatsen van statushouders elders in gemeenten, hebben wij 
gevonden hier geen mening in te vormen, maar vooral met een dringend advies te komen. Dit 
advies luidt als volgt:

* De buurtbewoners informeren en raadplegen.
* Een bijeenkomst organiseren voor de buurtbewoners en hen op de hoogte stellen van  
 de plannen.
 * Indien de Tiny Houses doorgaan, vooral geen homogene groep jongeren erin plekken,  
 maar een gemeleerde groep.
*  In het kader van integratie een (wijk)project afstemmen en opzetten .

Dit advies is recentelijk (12 november), middels mailing bij de gemeente neergelegd. Tevens 
hebben wij de vraag gesteld wat tijdelijkheid in dit geval betreft en welk langer termijn doel 
men heeft aangaande deze Tiny Houses en het huisvesten van statushouders. Hierop hebben 
wij nog geen antwoord ontvangen. 

Bij deze een drietal plaatjes, waaronder een situatietekening, van hoe het plan eruit ziet.

 





Entree en veiligheidverbetering in de wijk

We hebben er al vaker over gecommuniceerd. Echter is het nu een heugelijk feit, dat in dit plant-
seizoen, tussen november en februari, een drietal bomenhagen de entree van de wijk komen 
sieren. Dit betreft de entree gezien vanaf de Nieuw Amsterdamse straat. 

Daarnaast, een verbetering t.a.v. de veiligheid, kunnen wij tevreden melden dat er medio decem-
ber, heel wat verlichting geplaatst gaat worden in de wijk. In juni hebben wij een verlichtingsplan 
ingediend bij de gemeente. Dit plan hebben wij samen met hen opgedeeld in twee fases; de meest 
urgente punten; en wensen op lange termijn. Ik begrijp dat de woorden juni en urgent ten tijden 
van deze nieuwsbrief wat vreemd overkomen. Echter hebben we met deze situaties te maken met 
budgetbesprekingen, wachten op offertes en lange levertijden van de lantaarnpalen.
 
De plekken die opgenomen zijn in de komende plaatsing, zijn de Oude Delft t.h.v. de rotonde 
Rondweg tot aan het centraal gelegen wiebertje en het gehele 
fietspad. Dit is voor ons allen een geruststellende gedachte, nu de 
dagen langer donker worden. 

Curator namens MegaHome.nl

Ons is ter ore gekomen dat de curator van MegaHome.nl onlangs een inspectieronde heeft ge-
maakt bij alle leegstaande huizen (nog in het bezit van MegaHome). Naar verluid zijn er inspec-
ties gedaan t.a.v. het onderhoud van de woningen om deze verkoopklaar te maken. De wonin-
gen worden van binnen en rondom netjes gemaakt om mogelijk middels een veiling te worden 
verkocht. 

Tot op heden hebben wij nog geen verdere details. Zodra wij meer weten, zullen wij dit uiteraard 
communiceren. Wel hebben wij gezien dat het hier en daar al weer wat netter oogt. Getuige ook 
de onderstaande foto’s.



Nieuwe bestuursleden gezocht

Twee van onze huidige leden hebben aangegeven hun functie in het 
bestuur te willen neerleggen. Dit houdt in dat met ingang van februari 2017, 
maximaal 4 vacatures beschikbaar hebben. Wij streven ernaar om in ieder geval twee nieuwe be-
stuursleden te mogen verwelkomen. 

Lijkt het je leuk om actief mee te denken met het bestuur over belangrijke stukken die de wijk aan-
gaan, de schakel te zijn tussen bewoner en gemeente en op welke manier dan ook, je steentje bij te 
dragen aan Delftlanden 2.0? Neem dan contact met ons op. 

Voor meer informatie of aanmelden: secretariaat@wijkverenigingdelftlanden.nl

Gedoogbesluit Boerderij aan de Nieuw Amsterdamseweg

Stand van zaken

Op de bijeenkomst op het Waanderveld op donderdag 17 november heeft een kleine groep bewoners 
voorgesteld het voortouw te nemen in het schrijven van een voorbeeldbrief voor een bezwaarschrift 
aan de gemeente en een brief aan de rechtbank voor een voorlopige voorziening. Op korte termijn 
wordt de voorbeeldbrief verspreid via de secretariaten van de ondernemersvereniging Waanderveld 
en onze EOP. Leeft dit onderwerp bij u in de straat? Houdt u dan contact met uw buren om elkaar te 
informeren over de laatste stand van zaken!

Informatiebijeenkomst op 7 december aangaande de zorgboerderij

7 december a.s. zal in het Info Centrum in de wijk een bijeenkomst plaatsvinden over de plannen 
omtrent de zorgboerderij. Deze start om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de inloop. 

Van zijde van de gemeente zullen o.m. aanwezig zijn Bouke Arends; Jan Bos en Gert Jan Wilms. 
Tevens zullen aanwezig zijn politie; verslavingszorg en Leger des Heils. Tijdens de bijeenkomst zal er 
ruimte zijn om in gesprek te geraken met de verschillende aanwezigen.

Nieuwe buren...

Als wijkvereniging komen wij graag in contact met nieuwe bewoners. 
Heeft u in de afgelopen periode nieuwe buren gekregen? Verwijs ze 
door naar de wijkvereniging! 



Update windmolens.

Zoals jullie in de laatste 2 jaar ongetwijfeld uit media hebben kunnen vernemen worden er windmo-
lens in de gemeente Emmen geplaatst.

Nadat er in eerste instantie 9 zoekgebieden waren aangewezen door de gemeente Emmen zijn er uit-
eindelijk 3 gebieden overgebleven waar de windmolens geplaatst zouden kunnen worden.

Deze gebieden zijn de lokatie N 34 ( ter hoogte van het benzinepompstation aan weerskanten van de 
weg) de lokatie Zwartsenbergerweg en het gebied Pottendijk . In het aanwijsbesluit is o.m. ook aange-
geven dat op de lokatie N 34 ca. 21 megawatt aan stroom dient te worden opgewekt.

In juni 2016 heeft de Emmer Gemeenteraad definitief besloten dat de windmolens op de drie boven-
genoemde lokaties geplaatst kunnen gaan worden en dat initiatiefnemers uitgenodigd worden om 
bouwaanvragen in te dienen als aan alle voorwaarden wordt voldaan.

In eerste instantie had de gemeenteraad o.m. besloten dat op de lokatie N 34 windmolens gebouwd 
zouden mogen worden met een tiphoogte van max 149 meter ( = gondelhoogte ca.100 meter) en dat 
op de beide andere lokaties windmolens gebouwd zouden mogen worden van 149 meter tiphoogte of 
hoger.

Na dit besluit is er in de gemeenteraad een amendement aangenomen die aangeeft dat op alle 3 de lo-
katies nog hogere windmolens ( 200 meter + ?) geplaatst kunnen worden als o.m. voldaan wordt aan 
de vereiste dat de direct omwonenden, verenigd in een gebiedsplatform, overleg hebben gehad met de 
initiatiefnemers en inzage hebben gehad in hun plannen en zij na afweging van alles hiertegen geen 
bezwaar hebben.

Dit bewonersplatform bestaat uit max. 7 leden waarbij er 4 leden binnen een straal van 1.100 meter 
van de resp.windmolenlokatie moeten wonen , de overige 3 leden moeten binnen een straal van max. 
2.000 meter van de resp.windmolenlokatie wonen. Dit platform wordt verder aangevuld met 1 voor-
zitter ( Erik Danneberg), 1 ambtenaar van de gemeente Emmen ( Ben Derksen) en 1 mederwerker 
van de beide initiatiefnemers (Raedthuys en Itocon).

Zoals eerder medegedeeld hebben wij als ons als bestuur van de Wijkvereniging ons ver gehouden 
van het uitspreken van een ja of een nee tegen windmolens. Wij hebben dit bewust overgelaten aan 
de bewoners zelf om hierover een eigen standpunt in te nemen. Wij wilden als bestuur hierover geen 
enkele uitspraak doen doch wij hebben wel aangegeven dat de plannen vele vragen bij ons opriepen.

Onze secretaris Gerrie Dost heeft vanaf het allereerste begin van de windplannen, op persoonlijke 
titel, mede als belanghebbende , alle bijeenkomsten van de gemeente Emmen /

Windkracht 3 bezocht waarbij hij steeds de aldaar verkregen info aan het bestuur van de wijkvereni-
ging heeft doorgegeven.

Afgelopen donderdag 17 november is Gerrie verkozen om ook deel te gaan nemen in het bewoners-
platform N 34 . Overige deelnemers in dit platform komen uit Diphoorn ( 1 pers.) uit Noordbarger 
(1 pers.) en 4 personen uit Westenesch welk gemeenschap zwaar onder de “rook” van de windmolens 
komt te liggen.

Met Gerrie is de afspraak gemaakt dat hij ons verder zal blijven informeren over de gang van zaken 
binnen het platform.



Van de activiteitencommissie.

Bloemschikken 

Op donderdag en vrijdag 27 en 28 oktober heeft een groep 
leden weer een leuke workshop bij ‘By J’ gehad in de 
Noorderstraat. Er is een mooie herfstkrans gemaakt. 
Het waren weer creatieve en gezellige avonden!

Sinterklaas op 25 november 

Op moment van schrijven worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet in de voorbereiding van het sin-
terklaasfeest. Op vrijdagmiddag 25 november mogen we Sinterklaas ontvangen in de MFA. Bijna 60 
kinderen hebben zich opgegeven voor het feest!!! Wat een geweldige opkomst! We hopen op een hele 
gezellige middag met elkaar! 

         Kerst inluiden op 10 december 

Ook zijn we bezig met de voorbereidingen voor
 het plaatsen van de kerstbomen en aansluitend een 
gezellige kerstborrel! Vorig jaar hebben we voor het 
eerst na het plaatsen en versieren van de bomen 
een kerstborrel gehouden. Met zanger Dion op gitaar, 
was er warme glühwein, warme chocolademelk en 
een hapje rond de vuurkorf. Dit was zo gezellig, dat 
we dit jaar voor de zelfde formule kiezen! 

                                  De kerstborrel is vanaf ongeveer 16.00 uur en is voor alle bewoners, leden en                             
    niet-leden. Komen jullie ook? Neem gerust je buren mee! We hopen elkaar als  
   buurtbewoners rond het knappende vuurtje te mogen ontmoeten! Op korte  
   termijn volgt de speciale flyer met uitnodiging.

Lid worden van de wijkvereniging Delftlanden!

Elk jaar worden er voor alle wijkbewoners meerdere activiteiten georganiseerd. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld paaseieren zoeken  en het bezoek van Sinterklaas voor de jong-
sten; bubblevoetbal voor de oudere jeugd; bloemschikken voor wie het maar leuk vindt; 
een kerstborrel als afsluiting van het jaar en een fotowedstrijd. Elk jaar proberen we een 
aantrekkelijk programma in elkaar te zetten. 

Lid worden van de wijkvereniging en meedoen aan de activiteiten: 
mail met Jolet Wiering via: 

leden.wijkverenigingdelftlanden.nl


