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15 November 2016 
 

Beste buurtbewoners van Delftlanden en Waanderveld,  

 

Dankzij berichten op onze facebookpagina, onze websites, particuliere 

initiatieven via WhatsApp groepen en zelfs de media zal het jullie niet zijn 

ontgaan dat de gemeente op 1 november een besluit heeft genomen om in “de 

Boerderij”, gelegen aan de Nieuw Amsterdamsestraat en de op- en afrit van de 

Rondweg, zogenoemde ‘verwarde personen’ te willen huisvesten. Dit besluit 

heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien in de afgelopen weken. Daarom 

ontvangen jullie een aparte nieuwsbrief over dit onderwerp.  

 

Het doel van deze nieuwsbrief is om jullie als wijkbewoners te informeren over 

het besluit, het gesprek dat met de gemeente heeft plaatsgevonden en het 

vervolgproces. 

 

Besluit van 1 november 2016 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november besloten “het 

gebruik en bewoning van de Boerderij Nieuw-Amsterdamsestraat 32 te gedogen 

gedurende vijf jaar en voor maximaal 13 bewoners.” Er is sprake van gedogen 

omdat het bestemmingsplan Waanderveld, waar de boerderij onder valt, de 

bestemming ‘groen’ heeft. In het besluit wordt in de overwegingen gesproken 

over “aangrijpende problemen in de woonomgeving” en “elders in de gemeente 

woonoverlast veroorzakende bewoners en vergelijkbare, dan wel nader aan te 

wijzen doelgroepen”.  

 

Dit besluit heeft in korte tijd tot veel onrust onder bewoners van onze en 

omliggende wijken geleid. Naar aanleiding van deze onrust en de vele vragen die 

er leven, hebben wij op 4 november een brief gestuurd naar de gemeente en ons 

bezwaar tegen deze plaatsing kenbaar gemaakt. Ook zijn wij als EOP van mening 

dat het gaat om overheveling van het al jarenlang bestaande probleem van 

overlast vanuit de wijk Angelslo/Emmerhout, zonder daarbij tot een 

daadwerkelijke oplossing van het overlastprobleem te komen. Deze brief is niet 

alleen naar het college gestuurd, maar ook naar alle gemeenteraadsleden. De 

fractie LEF! heeft dit signaal opgepakt en in de gemeenteraad aangedrongen op 

het opschorten van het besluit totdat de bezwaartermijn van zes weken is 

verstreken. Helaas heeft dit initiatief geen meerderheid van stemmen in de 

gemeenteraad opgeleverd.  

 

Wij hebben in onze brief aangedrongen op een gesprek met dhr. Arends, loco-

burgemeester. Dit gesprek heeft op vrijdag 11 november plaatsgevonden. Naast 

dhr. Arends waren ook een drietal ambtenaren bij het gesprek aanwezig.  

 

Het gesprek met de gemeente  

Aan tafel zaten vertegenwoordigers van de EOP Rietlanden, de EOP Bargeres, 

EOP Delftlanden-Waanderveld en een gemeentelijke vertegenwoordiging. Vanuit 

EOP Delftlanden was het doel van het gesprek om eerst zoveel mogelijk 

aanvullende informatie in te winnen.  

 

 Met name huurders van kamerverhuurpanden in de wijk Angelslo 

veroorzaken geluidsoverlast en zijn niet schoon op hun woonomgeving. 

 De kamerverhuur in de Boerderij betreft niet een beschermde woonfunctie, 

dus er is geen begeleiding. Er is overleg met OGGZ (Openbare Geestelijke 

Gezondheids Zorg), Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en het Leger 

des Heils (‘LDH’). Overdag wordt er een bepaalde mate van woonbegeleiding 
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Het enige wat wij als EOP op dat moment wisten, is het gedoogbesluit en dat wat we via de 

media hebben gelezen. Wij zijn op voorhand niet geïnformeerd door de gemeente. De 

informatie die tot ons kwam, baarde ons ernstige zorgen. Daarom was er dringend behoefte 

aan informatie vanuit de gemeente zelf, onze zorgen daar neer te leggen en het besluit 

trachten terug te draaien.   

 

Wij hebben de volgende toelichting op het besluit ontvangen:  

 Ten aanzien van het proces: de gemeente heeft er voor gekozen om voorafgaand aan het 

besluit niet in overleg te treden met de EOP’s om niet de indruk te wekken dat inspraak in 

het besluit mogelijk is. Ook in het gesprek is de gemeente duidelijk geweest: men gaat 

door met de voorbereidingen om het pand verhuurklaar te maken. De gemeente is niet 

voornemens het besluit terug te draaien.  

 De kamerverhuur in de Boerderij betreft niet een beschermde woonfunctie, dus er is geen 

begeleiding. Er is overleg met OGGZ (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg), 

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en het Leger des Heils (‘LDH’). Overdag wordt er 

een bepaalde mate van woonbegeleiding geboden, iets meer dan alleen een conciërge-

functie.  

 De personen die mogelijk in de boerderij gaan wonen,  leven van een uitkering, hebben 

geen werk en geen dag invulling. Samen met het LDH wil de gemeente proberen deze 

personen straks een dag invulling aan te bieden.  

 Onder de personen die in de boerderij gaan wonen, is sprake van drugsverslaving en 

daaraan gerelateerde overlast ( volgens dhr. Arends uit dat zich in: geluidsoverlast, 

vervuiling woonomgeving, verward “zombie” gedrag, etc. ) 

 De boerderij wordt bewoonbaar gemaakt voor 5 personen. Een uitbreiding naar 13 

personen vindt alleen plaats als de bewoning door 5 personen goed verloopt. De gemeente 

heeft ons toegezegd tot een uitbreiding naar meer personen te besluiten, nadat vaststaat 

dat bewoning door 5 personen goed verloopt en nadat over de uitbreiding overleg met de 

EOP’s heeft plaatsgevonden. 

 De gemeente heeft toegelicht welke problematiek er in Angelslo speelt en waarom deze 

problematiek in de Boerderij niet tot overlast zou leiden: de situatie in Angelslo betreft een 

kamerverhuurpand in een dichtbevolkte straat. De Boerderij ligt op circa 100 meter van 

woonhuizen, er is er een veel grotere afstand tot bewoners dan in Angelslo het geval is.  

 De gemeente heeft op verzoek van de EOP toegezegd de mogelijkheid tot videobewaking 

op het pand te onderzoeken.  

 Ook zal de gemeente van de looproute van en naar het pand onderzoeken of deze veilig 

genoeg is voor de bewoners van de Boerderij en er derhalve niet door hen via routes wordt 

gelopen die eigendom van anderen betreft.  

 Er is vanuit de EOP’s behoefte dat de gemeente zelf het besluit toelicht, eventueel in 

samenspraak met de zorgpartners zoals hierboven genoemd. De gemeente heeft 

toegezegd tot aan de informatieavond geen bewoners in het pand te plaatsen.  

 Voorstel van de gemeente is om, zoals rondom het AZC van toepassing is, een POC-

overleg in te stellen. In dit overleg kunnen gemeente en EOP’s de stand van zaken 

bespreken en gedurende de beginperiode frequent met elkaar de ervaringen bespreken. De 

EOP’s stellen dit op prijs en daarmee is de afspraak gemaakt dat dit overleg in gang gezet 

wordt. 

 
Zorgen vanuit de EOP 

De EOP heeft de vele zorgen die over dit besluit leven, in het gesprek met de gemeente geuit. 

We hebben onder andere de volgende zorgen kenbaar gemaakt: 

 De gemeente heeft aangegeven dat de toekomstige bewoners geen zinvolle 
dagbesteding hebben. Een potentieel risico dat daarin schuilt is dat bewoners de wijken 
in trekken. De woningen in de Boerderij zijn sober en zullen immers ook weinig vertier 
bieden. In Delftlanden zijn de bewoners veelal overdag niet thuis vanwege werk en 
school. Wij hebben zorg dat dit het risico op inbraken vergroot. Daarop aangevuld is er 
zorg vanuit de wijk dat kinderen negatief geconfronteerd worden met deze personen. 

 De EOP’s vrezen een aanzuigende werking door de personen die in de boerderij wonen. 

Vanwege de goede uitvalsbasis langs de Rondweg en Nieuw Amsterdamse straat lijkt 

drugstoerisme op de loer te liggen, men wordt er niet gezien of gehoord. De gemeente 

gaat in overleg met LDH, VNN en de politie ontmoedigingsbeleid bepalen om de 

aanzuigende werking te beperken. 



Resumé  

Zoals jullie in deze nieuwsbrief hebben gelezen, heeft de gemeente aanvullende informatie 

gegeven. Omdat de gemeente aangeeft het besluit niet terug te draaien, de personen niet kan 

dwingen om hulpverlening te accepteren en een eventueel succes van hulp niet gegarandeerd kan 

worden, kan ons logischerwijs niet gegarandeerd worden dat wij geen overlast van deze personen 

zullen hebben. Is de genoemde hulpverlening toereikend? In hoeverre zijn er concrete afspraken 

met de politie gemaakt? Kortom, dit zijn zorgen die bij ons blijven bestaan.  

 

In het gesprek van vrijdag 11 november hebben we een aantal toezeggingen door de gemeente 

gerealiseerd: informatieavond, opschorten van bewoning tot dat moment, onderzoek van de 

mogelijkheid tot videobewaking, gesprekken met zorgpartners om de begeleiding op te schroeven, 

na plaatsing van bewoners frequent overleg met de gemeente om de situatie te bespreken.  

 

En hoe nu verder?  

De gemeente heeft toegezegd een informatieavond te organiseren. Deze avond is vrijdag 

jongstleden direct ingepland en zal plaatsvinden op woensdag 7 december. Het tijdstip en de 

locatie volgen nog. De EOP onderzoekt en overweegt nog wat zij verder in deze situatie kan 

betekenen.  

De EOP zal een brief opstellen richting de gemeente met daarin opgenomen dat wij niet achter de 

plannen staan. Iedere inwoner die bezwaar wil maken tegen dit besluit, kan deze brief bij het eigen 

bezwaar gebruiken om aan te tonen dat zij gesteund wordt door de EOP. 

Alle actuele informatie kunt u vinden op onze website www.wijkverenigingdelftlanden.nl, onder het 

kopje “nieuws”.  

 

Mogelijkheden om bezwaar in te dienen  

Een ieder heeft de mogelijkheid een bezwaar in te dienen voor 12 december. Een aantal 

bewoners heeft al een bezwaarschrift ingediend, of heeft al via de rechtsbijstand/juridische hulp 

advies ingewonnen. Dit bezwaarschrift kan digitaal ingediend worden bij de gemeente of via de 

post verzonden worden naar: 

 

Gemeente Emmen 

t.a.v. College van burgemeester en wethouders 

Postbus 30001 

7800 RA Emmen 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur EOP Delftlanden  
 

 

 

 

 

http://www.wijkverenigingdelftlanden.nl/

