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Beste bewoners,

Woensdagavond 21 september; deadline-avond. Vandaag hebben we de 7e 
verjaardag gevierd van ons jongste zoontje Sem. Nog aan het bijkomen van 
zijn verjaardag geeft mijn telefoon een signaal die ik herken als de herin-
nering voor een afspraak. Ik kan me niet herinneren dat ik vanavond nog 
een afspraak heb… Het blijkt een reminder te zijn voor de deadline van het 
aanleveren van mijn voorwoord voor de komende nieuwsbrief. 

Ze zeggen weleens: “Google is your best friend”, dus heb ik in de zoekbalk 
van mijn ‘vriend’ het woord ‘nieuwsbrief ’ ingevoerd. Zoals zo vaak staat 
Wikipedia ook dit keer bovenaan mijn zijn eigen uitleg/definitie. Bron 
Wikipedia:

Een nieuwsbrief is een regelmatige publicatie, over het algemeen rond 
een hoofdthema, waar al dan niet gratis op geabonneerd kan worden. 
Veel nieuwsbrieven worden uitgegeven door verenigingen of commerciële 
instellingen, zoals bedrijven, om informatie te verstrekken aan de leden of 
werknemers.

“Een nieuwsbrief is een regelmatige publicatie” lees ik. Je kunt van onze 
nieuwsbrief van alles zeggen, maar niet dat die regelmatig komt ;-).  Per-
soonlijk vind ik dat ook niet zo erg. Ik hoorde pas een manager tegen zijn 
medewerkers zeggen dat hij qua informatieverstrekking een brengplicht 
heeft, maar dat zijn medewerkers ook een haalplicht hebben. Oftewel, als je 
iets wilt weten, dan mag je ook bij mij komen om het te vragen.  

Via onze nieuwsbrieven doen wij ons uiterste best om  u (regelmatig) op 
de hoogte te brengen van het reilen en zeilen in en omtrent onze mooie 
wijk. Naast dit medium, informeren wij u ook via Facebook en onze web-
site over allerhande zaken. Wij vinden het ook leuk en onze ‘plicht’ om u 
als bewoners te informeren. Vanzelfsprekend heeft u ook de mogelijk om 
informatie te komen halen. Zo af en toe ontvangen we vragen van bewo-
ners. Dat vinden we erg leuk, want dat geeft ook aan dat u ons weet te vin-
den wanneer u vragen heeft. Schroom niet wanneer u een vraag heeft. Wij 
kunnen ons dat best voorstellen, want na enkele jaren van stilstand, begint 
onze wijk weer een beetje in beweging te komen. Het gaat helaas niet altijd 
even snel, maar er gebeurt echt wel iets.  

Zo hebben we bijvoorbeeld geregeld dat onze hele wijk gemaaid is en dat 
dit ook keurig bijgehouden wordt door boer Henk. We hebben u verteld 
dat wij in gesprek zijn met de gemeente Emmen inzake de toekomst van 
onze wijk, Delftlanden 2.0. Mede naar aanleiding van een bewonersavond 
hebben wij voldoende input verzameld voor het visiedocument Delftlanden 
2.0. Dit document is tijdens een meeting met de gemeente Emmen (begin 
september) formeel aan wethouder Jisse Otter overhandigd. Dit document 
was daarvoor overigens al enige tijd in het bezit van de gemeente Emmen. 
Dit zijn slechts 2 van de zaken waar wij ons mee bezighouden. Verderop in 
deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er nog meer speelt in en omtrent onze 
wijk.

Ik wens u veel leesplezier en schroom niet om gebruik te maken van uw 
haalplicht ;-)

Namens de voorzitter
Dennis Blaak



                                                                              
                                              Groen in de groenste wijk van Emmen! 

                                              

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij verteld dat wij met de Gemeente om tafel zitten om de wijk 
meer aangezicht te geven. In het oorspronkelijke bestemmingsplan is groen opgenomen maar dat 
wordt pas uitgevoerd bij het bereiken van een bepaald aantal inwoners. 

Het doel van de gesprekken met de Gemeente is om anders naar de wijk te kijken. De doelen zijn 
(nog) niet behaald maar hoe kun je die behalen. In ons optiek, door de wijk aantrekkelijk te maken 
voor toekomstige bewoners. De entree is nu niet erg uitnodigend, hoewel de koeien een ruimtelijke 
en gezellige indruk geven. 

Het plan waar we samen op uit zijn gekomen is het volgende. 
Bij de entree, gezien vanaf de rotonde Nieuw Amsterdamsestraat, komen drie bomenrijen. Aan 
beide buitenzijden van het fietspad en een centrale bomenrij in de midden groenstrook. Het soort is 
nog niet helemaal bekend ten tijde van dit schrijven. Echter is er geen enkele belemmering om deze 
niet in het komende plantseizoen te plaatsen. Dit is tussen november en februari. 

In het voorjaar zal dit een prachtig plaatje opleveren. 

Maaien/bemesten/hooien.
Het hoge gras, lees onkruid, op diverse plekken in onze wijk, is al vele jaren een doorn in het oog 
van bewoners en ook van het bestuur van de wijkvereniging/eop de Delftlanden. Het onkruid staat 
om sommige plekken ‘manshoog’. Daar is nu een einde aan gekomen! Er is gemaaid!

Maaien.
Een lang gekoesterde wens is om alle leegstaande kavels regelmatig te maaien.  Het maaien, hooien 
en bemesten zal gedaan worden door boer Bakker. 

Bemesten/hooien.
Ook zal boer Bakker gaan bemesten. Reden van het bemesten van deze gronden is dat het de groei 
van onkruid vermindert en het de groei van normaler gras stimuleert. Daardoor kan boer Bakker 
dit gras op termijn als voer voor bijvoorbeeld koeien gebruiken.Wij hebben met de boer afgesproken 
dat hij ‘natuurlijk’ gaat bemesten waar het kan, en kunstmest zal toepassen in de directe omgeving 
van woningen. Dit om overlast van het bemesten zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij hopen dat jullie er als buurtbewoners net zo blij mee zijn als wij van het bestuur!

Goed nieuws! Zoals bekend is een veel gehoorde wens van de bewoners, 
een groene entree van de wijk, de binnenkomst vanaf de NIeuwAmster-
damse straat.



...KINDERKLEDING; SCHOENEN; BOEKEN EN SPEELGOEDBEURS...
MFA DE DELFTLANDEN

Vrijdag 07 oktober 2016
van 14.15 uur tot 21.00 uur

 aan de Zandzoom 19 Emmen



Visiedocument Delftlanden 2.0 online in te zien.

Als EOP, zijn wij , door de gemeente, gevraagd om onze visie over de Delftlanden te geven. Na een 
aantal gesprekken, een brainstormsessie met bewoners uit de wijk en input via social media van de 
wijkvereniging, zijn wij gekomen tot een visie. Deze visie hebben wij verwoord in een visiedocument 
dat je via de website van de wijkvereniging kunt inzien.

Het visiedocument is op 07 juli 2016 aan de verantwoordelijk wethouder, de heer J. Otter en pro-
jectleider, A. Schipper, overhandigd. De gemeente heeft aangegeven deze visie mee te laten spelen in 
het tot stand brengen van een hernieuwde visie over onze wijk. Wij hebben aangegeven dat wij, in 
het verder tot stand brengen van deze visie en een uiteindelijk daaruit voortvloeiend nieuw bestem-
mingsplan, een rol van betekenis wensen te spelen. 

Recentelijk heeft de gemeente ons haar visie voorgelegd, waarna het klaar gemaakt zal worden voor 
een presentatie aan de raad, De visie van de gemeente was nog zeer ruim. De wijk was ingedeeld in 
vlakken met een bestemming. De gemeente streeft naar een Delftlanden ruim van opzet en groen 
van insteek. Met ruimte voor spelen en recreeeren en een bos dat doorloopt in het Noordbargerbos. 
De gepresenteerde visie was nog te ruim om inhoudelijk meer van te kunnen melden.

Uiteindelijk zal er een nieuw bestemmingsplan uit voort vloeien, waarin wij ons als Delftlanders in 
kunnen vinden en herkennen. Dat is althans ons streven, waar wij ons hard voor maken!

Als EOP, als leden van het bestuur, hopen wij dat je met veel plezier kennis zult nemen van de visie, 
van Delftlanden 2.0, zoals gepresenteerd aan de gemeente! 

Link naar het visiedocument:
http://www.wijkverenigingdelftlanden.nl/page/laatste-nieuws



FB hit! Intervieuw met de dames van 
IBE models. Gevestigd in de wijk.  
Meer als 8000x gezien!

Bredeschool activiteiten. Knutselen 
voor het minimuseum.

Nieuwe buren!

Bubblevoetbal bij het verbindings-
plein voor onze jeugd...

Pannenkoeken eten bij buurtjes 
aan het Hemrikkwartier voor een 
goed doel. Ook heel gezellig.



Van de activiteitencommissie.

Het is al weer even geleden, maar de jeugd kan het zich ongetwijfeld nog herinneren: de wedstrijden 
Bubbelvoetbal bij het verbindingsplein! Een groot aantal teams, jongens en meisjes, had zich opgege-
ven voor deze originele voetbalwedstrijd. In samenwerking met de Brede school, de buurtsportcoaches 
en onze wijkbewoner Dennis, van Bubbelvoetbal.nl, hebben we deze avond kunnen organiseren. Voor 
alle sportievelingen was er drinken en wat lekkers. Het was een hele gezellige en sportieve avond, met 
veel toeschouwers langs de lijn!
 
In juli organiseerden we een wijnproeverij voor de volwassen leden. Zodra de inschrijving was geo-
pend, stroomden de aanmeldingen binnen. Na ongeveer een week waren we genoodzaakt de inschrij-
ving vroegtijdig te sluiten omdat de groep uit z’n voegen barstte. We hopen dat we daarmee niet te veel 
leden hebben teleurgesteld. We hebben diverse rode en witte wijnen geproefd, begeleid door stokbrood 
en heerlijke amusehapjes. Met wat extra hulp bij het inschenken van de wijnen en een extra tent is het 
gelukt om voor 40 mensen een gezellige, leerzame en smakelijke avond neer te zetten! Gezien het suc-
ces gaat deze avond volgend jaar wellicht op herhaling.
 
Voor eind augustus hadden we een Archery Shoot Out georganiseerd voor de leden vanaf 14 jaar. He-
laas was er voor deze activiteit minder belangstelling dan het bubbelvoetbal in mei. Daardoor kon deze 
activiteit niet doorgaan. Er waren onvoldoende aanmeldingen om een poule met een wedstrijdelement 
te kunnen vormen. Natuurlijk organiseren we volgend jaar weer een nieuwe activiteit voor de jeugd. 
Ben je tussen de 14 en 18 jaar en heb je een leuk idee voor een activiteit? Aarzel niet en mail jouw idee 
naar onze postbus: activiteitencommissie@wijkverenigingdelftlanden.nl.
 
We hopen dat ook dit jaar Sinterklaas weer tijd vrij kan maken om het MFA in onze wijk te bezoeken. 
We zijn al druk aan het bellen met zijn agendapiet in Spanje! Als we weten wanneer Sinterklaas komt, 
dan ontvangen alle leden van ons een e-mail met meer informatie!
 
Ook gaan we in de komende maanden weer aan de slag met het organiseren van prachtig versierde 
kerstbomen in onze wijk. Vorig jaar was er na het plaatsen van de drie bomen, een gezellige afsluiting 
met glühwein en warme chocolademelk bij de vuurkorf (met zelfs live-muziek!). Een hele gezellige 
avond met een goede opkomst. We kijken of, en zo ja hoe, wij daar ook dit jaar weer invulling aan gaan 
geven. Wordt vervolgd!



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: 

penningmeester@wijkvereniging.nl

Even voorstellen... De nieuwe bewoners 
van de wijk. Althans degene van wie de 
bouw van hun woningen aan de Berna-
gietuin net is begonnen. De hekken zijn 
geplaats, zo ook de electriciteit en de 
graafmachine doet haar werk. Door het 
bestuur van de wijkvereniging zijn ze 
van harte welkom geheten.


