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Emmerhout, 
jouw wijk, 
jij mag het 
zeggen!
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BESTEDINGSPLAN 2018
Burgerbegroting Emmerhout
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HET VERVOLG

H

AFTRAPAVOND 9 MEI

Op dinsdagavond 9 mei 
wordt de aftrap gegeven van 
het proces dat uiteindelijk 
op 17 oktober moet leiden 
naar plannen, die in 2018 
uitgevoerd gaan worden. 
Kernvraag is hoe kunnen 
we Emmerhout nog 
groener, schoner, sportiever, 
creatiever, zorgzamer etc. 
maken.

 Hoe vaak gebeurt het niet dat men weliswaar 

mag meepraten, maar als puntje bij paaltje 

komt het anderen zijn, die de uiteindelijke 

keuzes maken. Zo wordt het in ieder geval 

vaak ervaren. 

In deze extra uitgave van Wijkberichten infor-

meren we college van B&W, de gemeenteraad, 

de wijkbewoners van Emmerhout en overige 

belanghebbenden over het verdere verloop 

van de Burgerbegroting in Emmerhout. In no-

vember 2016 verscheen het ‘Bestedingsplan 

2017’. In dit plan werd o.a. het proces beschre-

ven hoe wijkbewoners tot keuzes kwamen, 

hoe het geld verdeeld werd en welke plannen 

gekozen werden om uitgevoerd te worden.

Bestedingsplan 2018

Voor u ligt Bestedingsplan, wederom vormge-

geven als een extra uitgave van Wijkberichten. 

Formeel zijn we verplicht het bestedingsplan 

voor te leggen aan het college van B&W. Zij 

moeten hun goedkeuring aan dit plan ge-

ven. Maar als werkgroep voelen we primair 

een ‘verplichting’ om de wijkbewoners te in-

formeren. Het is tenslotte hun wijk waar het 

over gaat, zij mogen het zeggen. In dit Beste-

dingsplan beschrijven we het proces van de 

burgerbegroting in 2017. In grote lijnen is de-

zelfde aanpak van 2016 gehanteerd. Alleen de 

aftrap vond nu een paar maanden eerder, in 

mei 2016,  plaats om de bewoners meer tijd 

te geven om een initiatief uit te werken en 

draagvlak te creëren . Uiteraard worden ook 

de gekozen plannen in dit Bestedingsplan 

gepresenteerd. Omdat dit het tweede Beste-

dingsplan Burgerbegroting Emmerhout is 

kunnen we ook verslag doen van wat er van 

de plannen uit het eerste bestedingsplan te-

recht is gekomen. 

Werkgroep

Het hele proces van de burgerbegroting is 

georganiseerd door de werkgroep Burgerbe-

groting Emmerhout. In deze werkgroep zitten 

naast twee bestuursleden van Wijkbelangen 

Emmerhout, wijkbewoners en enkele wijkpro-

fessionals. Voor de gemeente is Wijkbelangen 

Emmerhout, als erkende overlegpartner (EOP),  

formeel aanspreekpunt. De werkgroep tracht 

het proces zo transparant, uitnodigend en on-

afhankelijk mogelijk te organiseren. Zij nodigt 

wijkbewoners uit om mee te praten en mee te 

beslissen. Stimuleert hen om met plannen te 

komen en ondersteunt waar nodig bij de uit-

voering. De werkgroep ontwikkelt een opzet 

hoe een en ander georganiseerd wordt, daar 

worden uiteraard keuzes in gemaakt, maar 

deze kennen geen ander belang dan wijkbe-

lang.

Opzet in 2017

De weg om uiteindelijk tot een verdeling van 

het beschikbare budget te komen is nagenoeg 

identiek aan die van 2016. We begonnen op 9 

mei met een aftrapavond, waaruit 8 thema’s 

kwamen. Op 19 september werd het beschik-

bare budget voor 2018 (€ 72.000) verdeeld 

over de gekozen thema’s. Tenslotte was het 

de bedoeling dat er op 17 oktober tijdens een 

Ideeënfestival een keuze zou worden gemaakt 

uit de ingediende plannen. Dit laatste verliep 

anders, omdat er in de loop van de avond 

door de werkgroep geconcludeerd werd dat 

een eerlijke stemming niet gegarandeerd kon 

worden. De stemming vond uiteindelijk plaats 

op 31 oktober 2017.

Evaluatie 

Bij de hele opzet van de burgerbegroting 

heeft de werkgroep het uitgangspunt gehan-

teerd, dat er zo weinig mogelijk regels moes-

ten zijn. Om het proces niet in een keurslijf te 

dwingen en creativiteit bij bewoners te stimu-

leren. Niet allerlei ingewikkelde spelregels, 

formulieren of formats gebruiken om het en-

thousiasme van wijkbewoners te frustreren. 

Er werden dus geen afspraken gemaakt over 

bijvoorbeeld een maximum bedrag waar men 

aanspraak op zou mogen maken of over hoe 

vaak initiatiefnemers een plan zouden mogen 

indienen. Het is nu te vroeg voor een evalu-

atie, maar bij een vervolg in 2018 zal de werk-

groep de opzet van 2016 en 2017 tegen het 

licht houden en zo nodig aanpassen. 

Namens de werkgroep Burgerbegroting Emmer-

hout, Wytse Bouma 

De wijk heeft in 2016 kennisgemaakt met het 

fenomeen Burgerbegroting en een hele ron-

de van thema’s bedenken, geld toedelen, plan-

nen uitkiezen en geld verdelen doorlopen. In 

de eerste maanden van 2017  is van de uitvoe-

ring van de uitgekozen plannen nog niet veel 

zichtbaar. Maar er gebeurt wel wat. Via Wijkbe-

richten, de website van Wijkbelangen Emmer-

hout en de Facebookpagina van Wijkbelangen 

en de Burgerbegroting worden wijkbewoners 

geïnformeerd over de vorderingen en ontwik-

kelingen. Om op deze manier bewoners, die 

bij de eerste rond nog langs de kant bleven 

staan, te stimuleren nu mee te gaan doen. In 

de week voor 9 mei hangt er een spandoek 

over de Houtweg richting centrum Emmen. 

Een flyer wordt huis aan huis verspreid. Aan-

kondiging van een nieuwe ronde met nieuwe 

kansen!

Wat heeft Emmerhout nodig?

Vergeleken met de aftrapavond in septem-

ber 2016 zijn er meer wijkbewoners ingegaan 

op de uitnodiging. Zo’n 50 mensen praten en 

discussiëren mee over vragen als ‘Wat heeft 

Emmerhout nodig?’, ‘Wat mist er nog in Em-

merhout?’ Na een algemene inleiding waar-

in men onder andere bijgepraat wordt over 

de plannen die dit jaar uitgevoerd worden 

gaan de aanwezigen in kleine groepjes met 

elkaar in gesprek. Doordat de opkomst we-

derom een mooie doorsnee is van de wijk is 

het aantal ideeën en suggesties heel divers. 

De opbrengst van de avond wordt door de 

werkgroep Burgerbegroting in acht thema’s 

ondergebracht. 

De gekozen thema’s

De gekozen thema’s zijn: Info & Communica-

tie, Creatie & Innovatie, Kunst & Cultuur, Kin-

deren & Jongeren, Sport & Beweging, Sociaal. 

Gezondheid en Groen. In het zomernummer 

van Wijkberichten wordt de wijk geïnformeerd 

over bovenstaande uitkomsten en wordt men 

uitgenodigd om deel te nemen aan de ver-

volgstappen. Wie niet aanwezig is, praat en 

beslist niet mee!

Wat is een burgerbegroting? 
Een burgerbegroting is een besluitvor-
mend proces waarin burgers meedenken 
en onderhandelen over het verdelen van 
publieke geldbronnen. Anders gezegd, 
burgers mogen meepraten hoe het geld 
binnen de begroting van de gemeente 
verdeeld wordt. Bij de burgerbegroting 
in Emmerhout gaat dit nog eens stapje 
verder. Wijkbewoners mogen niet alleen 
meedenken en onderhandelen, maar 
uiteindelijk ook meebeslissen, hoe een 
bepaald bedrag ingezet wordt in hun 
wijk. Daardoor krijgen wijkbewoners meer 
zeggenschap over hun eigen leefomge-
ving en voelen ook meer verantwoorde-
lijkheid voor die omgeving. 

“Wijkbewoners
kom en beslis 
mee over de 
toekomst van 
de wijk!”

Het was vorig jaar nieuws. 
Emmerhout krijgt een 
burgerbegroting. Wijkbewoners 
mogen zelf beslissen over hoe 
een bepaald budget ingezet 
wordt voor de wijk. Vooral het 
feit dat wijkbewoners dit zelf 
mochten bepalen, maakte het 
bijzonder. 
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€ 14.400  € 2.666,67 € 1.866,67

€ 5.866,67 € 6.000

€ 9.733,32 € 3.866,67 € 27.600

Totaal €  72.000
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DERDE DINSDAG IN EMMERHOUT

Op die dag wordt het beschikbare budget 

voor 2018 door de aanwezige inwoners uit 

Emmerhout verdeeld over de 8 thema’s. Het 

verdelen gaat net als vorig jaar door middel 

van fiches, die ingezet kunnen worden. Daar-

door kan iedereen met gelijke stem meepra-

ten en meebeslissen. Op die manier ervaart 

ook iedereen, hoe het is als je geld voor een 

bepaald doel reserveert. Het kan dan niet 

meer gebruikt worden voor een ander doel. 

Geld kan tenslotte maar één keer uitgegeven 

worden!

Bomvol

In een bomvolle zaal van Op Eigen Houtje 

is het een kwestie van blijven zitten waar je 

zit. Omdat alle aanwezigen rond tafels moe-

ten zitten, is er amper ruimte om door de 

zaal te bewegen. Het maakt  duidelijk dat 

heel veel mensen willen meepraten en mee-

beslissen hoe het geld verdeeld wordt. Wet-

houder Robert Kleine mag de avond met een 

kort woordje openen. Ook hij is verrast door 

de grote opkomst. In zijn vorige baan was hij 

werkzaam bij de brandweer. ‘Het is maar goed 

dat zij dit niet zien...’ 

Onderhandelen

Rond iedere tafel zitten zes personen, die in  

onderhandeling met elkaar, ieder € 12.000 

over de acht thema’s mogen verdelen. Zo 

wordt aan 15 tafels het budget voor 2018, 

€ 72.000 verdeeld. Joop Hofman, bekend met 

vele burgerbegrotingsinitiatieven in binnen- 

en buitenland, leidt het spel van de fiches. Aan 

het einde van de avond is de globale verdeling 

(op hele euro’s) bekend.

Voor de wijk

Aan het begin van de avond wordt opgemerkt 

dat er ook enkele mensen uit andere wijken 

aanwezig zijn en mee doen aan het geld ver-

delen. Niet iedereen is daar van gediend. Maar 

als door een wijkbewoner wordt opgemerkt 

dat we al teveel vanuit hokjes redeneren, gaat 

de zaal er mee akkoord dat alle aanwezigen 

mee mogen doen. Het geld zal uiteindelijk in 

de wijk besteed worden. Maar gerealiseerde 

voorzieningen als bijvoorbeeld een voetbal-

kooi op het sportplein mag door iedereen ge-

bruikt worden.

19 september is de 3e 
dinsdag van september. In 
Den Haag maakt de regering 
traditiegetrouw haar plannen 
voor het komend jaar bekend. 
In Emmerhout hebben we 
onze eigen 3e dinsdag van 
september. 

‘‘In een 
bomvolle zaal 
verdeelt de 
wijk het budget 
van € 72.000 
voor 2018”

Budget 2017 en 2018

2017  ..................................................................110.000

2018  .................................................................... 69.000

- Mantelzorgcompliment* ..........................-54.000

  Totaal 125.000

Burgerbegroting 2017 .................................. 96.000

Reserve voor 2018 .......................................... 29.000

Beschikbaar budget voor 2018

Niet besteed begroting 2017 ............... 24.565,30

Bijdrage Lefier ............................................ 17.000,00

Burgerbegroting 2018 ............................ 29.000,00

  Subtotaal 70.565, 30

Bijdrage Wijkbelangen ...............................1.434,70

  Totaal 72.000

*in het bestedingsplan 2017 is uitgegaan dat er 

voor het mantelzorgcompliment € 27.000 terug 

ging naar de gemeente. Dit bleek € 27.000 per 

jaar te zijn!

“Geld kan 
tenslotte 
maar één keer 
uitgegeven 
worden!”
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Dat hoeven niet hele grote ingewikkelde plan-

nen te zijn. Als het maar een plan is van wijk-

bewoners en het een bijdrage is om de wijk 

groener, socialer, gezelliger, mooier etc. te 

maken. De plannen moeten voor 13 oktober 

ingediend worden bij de werkgroep Burger-

begroting. Zij zullen dan op de website van 

Wijkbelangen gepubliceerd worden en ge-

presenteerd op het Ideeënfestival op dinsdag-

avond 17 oktober. 

Spreekuur

In de aanloop naar het Ideeënfestival wordt er 

wekelijks tweemaal een spreekuur gehouden 

in Op Eigen Houtje. Plannenmakers worden 

zo in de gelegenheid gesteld te overleggen 

met leden van de werkgroep. Wat houdt het 

plan precies in, hoe denk je te gaan uitvoeren, 

wat heb je daar voor nodig, wie gaat je daar 

bij helpen etc. En de belangrijkste: waarom is 

het goed voor Emmerhout dat jouw plan uit-

gevoerd wordt? Op deze manier spreken de 

leden van de werkgroep alle initiatiefnemers 

van de 9 plannen die uiteindelijk op 17 okto-

ber gepresenteerd worden. 

Uit de wijk?

Vlak voor het sluitingstermijn komt er nog een 

plan binnen dat afkomstig lijkt van buiten de 

wijk. De werkgroep heeft steeds geprobeerd 

met zo weinig mogelijk regels te werken, maar 

voorop stond dat initiatieven vanuit de eigen 

wijk moesten komen. Plannenmakers mogen 

uiteraard wel ondersteund worden door orga-

nisaties of personen buiten de wijk. Maar de 

dragers van het plan moeten uit Emmerhout 

komen. Met de indiener van het plan wordt 

contact opgenomen en wordt gevraagd de 

aanvraag anders te formuleren.

Plannen gepubliceerd

Op vrijdag 13 oktober worden alle negen plan-

nen gepubliceerd op de website van Wijkbe-

langen Emmerhout. Alle plannen worden kort 

beschreven en er wordt aangegeven op welk 

bedrag uit de burgerbegroting men een be-

roep doet. Deze publicatie geeft onrust onder 

de verschillende indieners van de plannen. 

‘Mag een plan door een organisatie  buiten de 

wijk ingediend worden?’, ‘Is het terecht dat een 

plan dat vorig jaar al meedeed, nog een keer 

mee mag doen?’, ‘Is het fair als een indiener 

meer dan de helft van het beschikbare budget 

claimt?’. Zij nemen hier contact over op met de 

werkgroep en mailen ook naar de burgemees-

ter en wethouder Kleine. 

Een kans, geen recht

De werkgroep blijft bij de geformuleerde uit-

gangspunten: een plan moet afkomstig en 

gedragen worden door wijkbewoners, initia-

tiefnemers mogen vaker een plan indienen, 

er wordt geen maximum ingesteld voor een 

aan te vragen budget - uiteindelijk kiezen de 

wijkbewoners. Of deze regels bij een volgende 

ronde nog gelden wordt bepaald na de eva-

luatie in 2018. Maar halverwege de wedstrijd 

worden de regels niet veranderd. De werk-

groep betreurt overigens dat door de verschil-

lende plannenmakers de burgerbegroting als 

een wedstrijd wordt gezien. De middelen uit 

de burgerbegroting geven kansen om een 

idee uit te voeren. Of om daar een begin mee 

te maken. Het zou een start kunnen zijn om op 

zoek te gaan naar andere geldbronnen buiten 

de burgerbegroting.  

Strakke organisatie

Omdat de verschillende plannenmakers erg 

actief zijn in het verwerven van steun uit de 

wijk is de verwachting dat er een grote op-

komst zal zijn tijdens het Ideeënfestival op 17 

oktober in Op Eigen Houtje. Omdat de stem-

ming tijdens het eerste Ideeënfestival in okto-

ber 2016 nogal chaotisch verliep wordt er door 

de werkgroep een strakke opzet bedacht. Ie-

dereen krijgt bij binnenkomst een stemboekje 

met zes stembriefjes in verschillende kleuren 

en een consumptiebon. De kleuren verwijzen 

naar de zes thema’s waaronder de plannen zijn 

uitgebracht. Men kan dus per thema een stem 

uitbrengen op één van de ingediende plannen 

onder dat thema. In totaal zijn er 21 stemdo-

zen.

Stempel

Na uitreiking van het stemboekje krijgt men 

een stempel op de hand. Alle ingangen van 

Op Eigen Houtje worden afgesloten op de 

Nu bekend is hoe het geld over 
de acht thema’s verdeeld is, 
kan het broeden beginnen. 
Aan welke plannen of ideeën 
gaan we het geld nu uitgeven? 
Iedereen in de wijk mag met 
voorstellen komen, ook als 
men niet aanwezig was bij het 
geld verdelen. 

HET IDEEËNFESTIVAL

hoofdingang aan de pleinzijde na. Bij deze in-

gang worden de stemboekjes uitgedeeld. In 

verschillende lokalen worden de plannen ge-

presenteerd. Alle aanwezigen kunnen zo ken-

nis nemen van de plannen, de initiatiefnemers 

bevragen en uiteindelijk een keuze maken. De 

grote zaal van Op Eigen Houtje is helemaal vrij 

gemaakt van tafels en stoelen. Hier zullen de 

plannenmakers om kwart over acht met een 

flitspresentatie van één minuut hun plan pre-

senteren. Daarna is het de bedoeling dat alle 

aanwezigen hun stemmen gaan uitbrengen.

Overweldigende opkomst

De opkomst is overweldigend. Er zijn 250 

stemboekjes gemaakt en die zijn op zo’n 

twintig na om 20.00 uur allemaal uitgereikt. 

Het merendeel van de aanwezigen gaat ech-

ter niet een rondgang maken langs alle plan-

nen, maar blijft hangen bij het plan waar men 

supporter van is. Wat ook opvalt dat er grote 

groepen met name jongeren zijn die niet uit 

Emmerhout afkomstig zijn. Doordat alle bui-

tendeuren van het bewonersbedrijf van pa-

nieksluitingen zijn voorzien kan niet voorko-

men worden dat mensen naar buiten gaan en 

via deze ingangen binnenkomen.

Frauduleuze handelingen

Vlak voor dat de flitspresentaties zullen plaats-

vinden constateert wijkagent Jaap Alberts dat 

er aanwezigen zijn die de stempel van hun 

hand verwijderen en op deze manier op on-

rechtmatige wijze aan een tweede stemboek-

je komen. Van een eerlijke stemming kan op 

deze wijze geen sprake meer zijn. De werk-

groep gaat in overleg wat te doen. Er worden 

nog enkele alternatieven overwogen, maar 

uiteindelijk komt men unaniem tot het besluit 

dat de stemming niet kan doorgaan. Deze me-

dedeling wordt door de meeste aanwezigen 

met instemming begroet. Over hoe nu verder 

is op dat moment niets te zeggen. De werk-

groep gaat hierover in beraad.

Verkiezingsdag

Uit de evaluatie van het Ideeënfestival trekt 

de werkgroep de conclusie dat de organisatie 

niet goed was. Het had niet mogen gebeuren 

dat enkele aanwezigen over meerdere stem-

boekjes beschikten. De aanname dat iedereen 

wel zou begrijpen dat het aan de wijkbewo-

ners van Emmerhout was om een keuze te ma-

ken uit de plannen bleek een misvatting. Op 

31 oktober wordt er daarom een verkiezings-

dag georganiseerd waar alleen wijkbewoners 

in het bezit van een geldig legitimatiebewijs 

hun stem mogen uitbrengen. Er wordt in één 

van de ruimtes van het bewonersbedrijf een 

stembureau ingericht. Van de gemeente wor-

den twee officiële stemhokjes geleend en een 

stembus. Dit geeft het geheel een officieel ka-

rakter. Het stembureau is geopend van 15.00 

tot 20.00 uur. Iedereen moet zich eerst registe-

ren en legitimeren voordat men zijn stem mag 

uitbrengen. Steekproefsgewijs controleert de 

wijkagent de gegevens in het GBA of men 

werkelijk woonachtig is in Emmerhout. 

Intrekken

Een dag voor de verkiezingsdag op 31 oktober 

trekt één van de initiatiefnemers zijn plan te-

rug. Het is het plan van de jongeren van Catch 

die in navolging van Catch Angelslo iets verge-

lijkbaars in Emmerhout willen opzetten. 

Telling

Om 20.00 uur gaat het stembureau dicht en 

kunnen de stemmen worden geteld. In totaal 

worden er 216 wijkbewoners geregistreerd die 

hun stem uitbrengen. Het tellen van de stem-

men gebeurd onder toeziend oog van nota-

ris mr. Ernst Rosenbaum. Om kwart voor tien 

wordt de uitslag door Wytse Bouma publieke-

lijk bekend gemaakt. 

“Geld uit de 
burgerbegroting 
is niet iets dat 
je wint, maar 
schept kansen 
om een plan uit 
te voeren”
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BESTEDINGSPLAN

De stemming is positief ook bij degene die 

slechts een deel van het gevraagde budget 

hebben gekregen, maar ook bij degene die 

helemaal geen budget hebben gekregen. 

Door het budget dat beschikbaar is vanuit de 

burgerbegroting zijn er nu kansen om tot uit-

voering over te gaan. Maar de plannenmakers 

zien ook dat er vele mogelijkheden tot onder-

linge samenwerking zijn. Waardoor met de-

zelfde middelen meer gerealiseerd kan wor-

den.

Ondersteuning

Ervaring van het eerste jaar heeft geleerd 

dat de plannenmakers bij de uitvoering van 

hun plannen wel ondersteuning nodig heb-

ben. Vandaar dat er voorafgaand aan het 

ideeënfestival spreekuren werden gehou-

den waar de prille plannen besproken kon-

den worden om daarna verder uitgewerkt te 

kunnen worden. Op 28 november is er een 

avond georganiseerd waar de plannen nog-

maals gepresenteerd zijn, waardoor samen-

werkingsverbanden tussen de verschillende 

plannen duidelijker werden en geconcreti-

seerd konden worden. Ook kon men aange-

ven welke ondersteuningsbehoefte er is. Naast 

de plannenmakers waren voor deze avond na-

melijk ook verschillende ambtenaren van de 

gemeente Emmen, vertegenwoordigers van 

externe organisaties als Buurtsupport, Brede 

Overleggroep Kleine Dorpen, Kans voor de 

Veenkoloniën, KNHM, e.d. aanwezig. Zij kon-

den na de verschillende presentaties meteen 

Op dinsdagavond 31 oktober 
wachten  alle plannenmakers 
en een deel van hun achterban 
in Op Eigen Houtje in spanning  
af. Als even voor 22.00 uur de 
uitslag bekend wordt gemaakt 
en duidelijk is welke plannen 
uitgevoerd mogen worden is de 
ontlading groot. 

Begroting 2018 per thema

Kinderen en jongeren 14.400,00

Jongeren Activiteiten .................................2.625,00

Free runparcours ....................................... 10.000,00

Spelweek .........................................................1.775,00

Groen   5.866,67

Sportplein Emmerhout  ................................ 800,00

Hondenspeeltuin  ........................................5.066,67

Kunst & Cultuur  6.000,00

Cultuurhuis .....................................................6.000,00

Sociaal 9.733,32

Free runparcours ..........................................7.500,00

Hondenspeeltuin .........................................1.500,00

Spelweek ............................................................ 733,32

Gezondheid  3.866,67

Free runparcours ..........................................2.500,00

Sport & beweging   27.600,00

Sportplein Emmerhout  .............................1.700,00

Free runparcours  ...................................... 25.000,00

aangeven welke ondersteuning zij vanuit hun 

organisatie, ervaring en kennis konden bijdra-

gen. De leden van de werkgroep zullen net als 

vorig jaar ieder een plan onder hun hoede ne-

men. Niet om het plan van de plannenmakers 

over te nemen, maar om als contactpersoon 

te fungeren richting de werkgroep en de pen-

ningmeester van Wijkbelangen.

Bestedingsplan

Voor 1 december moet er een bestedingsplan 

ingediend zijn bij het college van B&W. In dit 

bestedingsplan moet onder andere duidelijk 

worden gemaakt hoe het plan tot stand is 

gekomen, hoe wijkbewoners erbij betrokken 

zijn, welke plannen in 2018 uitgevoerd gaan 

worden en welke bedragen uit de burgerbe-

groting hiervoor bestemd worden. Daarnaast 

wordt ook verslag gedaan van de stand van 

zaken van de plannen die in 2017 opgestart 

zijn. De extra uitgave van Wijkberichten die u 

nu leest is het bestedingsplan zoals dit naar 

het college van B&W van de gemeente Em-

men is gestuurd. In principe neemt het col-

lege voor 1 januari 2018 een besluit over het 

bestedingsplan. 

Inspraak bij andere budgetten

Door de burgerbegroting kunnen wijkbewo-

ners zelf beslissen hoe ze een bepaald bedrag 

concreet willen inzetten voor hun wijk. Daar-

naast zijn er ook budgetten waarover wijkbe-

woners niet mogen beslissen hoe deze wor-

den ingezet, maar hebben ze wel inspraak. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om het budget voor het 

beheer en onderhoud van het groen, het grijs, 

de sport- en speelplaatsen, de inzet van uren 

van Buurtsupport en buurtsportcoaches.

Van deze mogelijkheid tot inspraak is niet of 

nauwelijks gebruik gemaakt. De werkgroep 

Burgerbegroting heeft zich vooral gericht op 

het aanbesteden van het beschikbare bud-

get. Maar zij is wel voornemens om in 2018 

hier meer aandacht aan te geven. Uit de vele 

meldingen, die bij de Wijkwijzer door wijkbe-

woners worden ingediend,  blijkt dat wijkbe-

woners als het gaat om de fysieke deel van 

hun omgeving hier wel ideeën over hebben.

Vrijwilligersverzekering

Alle wijkbewoners die op wat welke wijze dan 

ook vrijwilligers werk doen, zijn hiervoor ver-

zekerd. De gemeente heeft voor hen een col-

lectieve verzekering afgesloten. Deze verzeke-

ring biedt een secundaire dekking, hetgeen 

betekent dat bij schade altijd eerst wordt ge-

keken naar eventueel andere afgesloten ver-

zekeringen. Dat kan ook privé zijn. Nu zou 

het kunnen zijn dat in de toekomst wijkbe-

woners vrijwilligerswerk gaan doen, waarbij 

men grotere risico’s loopt die niet worden 

gedekt. Bijvoorbeeld doordat men zelf gras 

gaat maaien met een professionele zitmaaier 

of bomen gaat snoeien met een kettingzaag. 

Hierin voorziet de vrijwilligersverzekering van 

de gemeente niet. Wijkbelangen Emmerhout 

gaat daarom een aanvullende ongevallen- en 

een bestuurdersaansprakelijkheidsverzeke-

ring afsluiten. 

Evaluatie

In de loop van het komende jaar zal door de 

gemeente het experiment ‘Burgerbegroting’, 

zoals dit in de periode 2016-2018 uitgevoerd 

werd in Nieuw-Dordrecht en Emmerhout, ge-

evalueerd worden. Als werkgroep Burgerbe-

groting Emmerhout willen we daar niet te veel 

op vooruit lopen. Maar onze inzet is vanaf het 

allereerste begin geweest om na 2018 door te 

gaan met de burgerbegroting in onze wijk. En 

dan niet langer als experiment, maar als één 

van de verworvenheden van Emmerhout.

Wijkbewoners hebben in de afgelopen jaren 

in toenemende mate laten merken dat ze de 

‘handschoen’ van de Burgerbegroting ‘Emmer-

hout, het is jouw wijk, jij mag het zeggen!’ op-

gepakt hebben. 

“Door budget 
vanuit de 
burgerbegroting 
zijn er nu kansen 
om plannen tot 
uitvoering te 
brengen”

 

€
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SPORTPLEIN EMMERHOUT - EERSTE FASE
Samen met jonge wijkbewoners ontwikkelden we het idee van een sportplein 

op een braakliggend asfaltterrein bij ons in de wijk. Onder de naam Sport-

plein Emmerhout hebben we het plan in 2016 in het kader van de burgerbe-

groting Emmerhout aan de wijk mogen presenteren. Het plan is daar met veel 

enthousiasme ontvangen en heeft een budget van 42.730,77 euro toegekend 

gekregen. In een eerste fase hebben we gekozen voor het plaatsen van een 

voetbalkooi, basketbalveld en twee tafeltennistafels. Met allerlei verschillende 

doelgroepen hebben we gesprekken gehad om er achter te komen, wat 

de wensen en belangrijke voorwaarden zijn om een sport goed te kunnen 

beoefenen. Zo kwamen we onder meer in contact met Rolstoelbasketbal Em-

men. Om ook minder validen een geschikte sportomgeving te bieden, werd 

de voorkeur voor een hoogwaardige sportvloer al snel geformuleerd. Een 

extra reden om te kiezen voor een waterdoorlatende drain betonnen vloer 

waren de waterplassen die tot dan altijd aanwezig waren in dit gebied. Dat 

deze vloer bovendien een geluiddempend werking heeft, is voor de directie 

omwonende van het Sportplein Emmerhout een prettige bijkomstigheid! 

FRUITBOMEN
Tijdens een avond in Op eigen Houtje voor bewoners van het 

betreffende erf bleek iedereeen enthousiast over ons plan. Er 

werd een werkgroep van 7 personen gevormd die het plan 

verder ging uitwerken. Er werd overlegd met de Gemeente 

en ook zij waren positief. Er mocht zelfs meer worden gedaan 

dan in eerste instantie de bedoeling was. Ook is Landschaps-

beheer Drenthe gevraagd om mee te denken over de nieuwe 

beplanting. Door de werkgroep werd daarnaast een bezoek 

gebracht aan de kweker voor informatie en advies over de 

te planten fruitbomen. Voordat er fruitbomen en andere 

beplanting aangebracht kon worden, moest de oorspron-

kelijke beplanting verwijderd worden. Dit kon niet door 

zelfwerkzaamheid uitgevoerd worden, daarvoor was de klus 

te groot. Een kraan huren was niet begroot. De werkgroep 

was van mening dat de Gemeente als tegenprestatie voor het 

overnemen van het onderhoud door de bewoners, wellicht 

deze struiken kon verwijderen. Dit lukte uiteindelijk dankzij 

de bemiddeling van de wijkcoördinator. De gemeente heeft 

de struiken laten verwijderen. Inmiddels is er materiaal 

aangeschaft om een omheining aan te brengen om honden 

te weren. Met de kweker zijn afspraken gemaakt over de 

aanschaf en het planten van de fruitbomen. Daarmee is een 

deel van het beschikbare budget gebruikt. Het restant zal in 

het voorjaar van 2018 worden besteed aan het planten van 

bessenstruiken en wellicht is er nog budget over voor de 

aanschaf van een picknickbank.

HOPHOP, SAMEN NAAR EEN MOBIELE BUUR
Met HopHop samen naar een mobiele buurt is nog steeds ons plan. We heb-

ben dit jaar een aantal stappen gemaakt maar we zijn er nog niet. Nadat we 

onze naam hebben veranderd van Kermit naar HopHop hebben we een logo 

laten ontwikkelen. Zo zijn we herkenbaar in de wijk. Vervolgens is er van het 

geld een prachtige elektrische bakfiets aangeschaft. Deze heeft inmiddels ook 

bestickering. Tegelijkertijd hebben we diverse oproepen gedaan om mensen 

te vinden die willen helpen. We willen met HopHop voor mensen boodschap-

pen doen en vanuit het eetlokaal De Tondel maaltijden gaan bezorgen. 

Het blijkt toch moeilijk om mensen te vinden die zich hier voor in willen 

zetten. Vandaar dat we met de bakfiets de wijk in gaan en deze meenemen 

naar activiteiten. Ook maken we buurtpraatjes.  Inmiddels zijn er een aantal 

mensen gevonden die mee willen helpen. Naast de buurtpraatjes gaan we als 

eerste beginnen met het bezorgen van maaltijden. We hopen dit zo spoedig 

mogelijk te gaan doen. Daarnaast is er een conceptplan gemaakt voor de 

uitbouw van HopHop met golfkarretjes. Hiermee kunnen we mensen door 

de wijk vervoeren en ophalen voor activiteiten waaraan ze mee willen doen. 

We zijn nog steeds op zoek naar mensen en organisaties die willen helpen om 

van HopHop een succes te maken. Meedoen? Meld je bij Anton Bardie van het 

bewonersbedrijf Op Eigen Houtje.

MULTICULTURELE ACTIVITEITEN 
Door de stichting Maandeeq zijn in het afgelopen jaar een 

groot aantal activiteiten georganiseerd in Op Eigen Houtje. 

Vanuit de Burgerbegroting 2017 was hiervoor een bedrag 

van € 5.160,- beschikbaar. De activiteiten hebben tot doel het 

bij elkaar brengen van wijkbewoners van verschillende cultu-

rele achtergrond. Iedere maand staat een ander land centraal. 

Tijdens deze bijeenkomsten, die op een zaterdag van 14.00 

tot 20.00 uur gehouden worden, koken we samen en gaan 

daarna samen eten. Het eten wordt klaargemaakt door 

deskundige koks uit het land zelf aangevuld met vrijwilligers 

uit de wijk. Naast deze activiteit waar wijkbewoners tegen 

een geringe vergoeding aan mee kunnen doen, wordt er ook 

informatie verstrekt over het betreffende land en laten we de 

aanwezigen kennis maken met dans en muziek uit het land 

dat centraal staat. Andere activiteiten die door Maandeeq 

dit jaar georganiseerd zijn, zijn themabijeenkomsten over 

b.v. Drenthe, Geen Geld En Dan en Lokale Politiek. Een groot 

deel van het beschikbare budget hebben we gebruikt voor 

het huren van zaalruimte in Op Eigen Houtje. We hebben 

nog budget om onze activiteiten ook in 2018 voort te zetten. 

Dit najaar zijn we ook begonnen met activiteiten speciaal 

voor jongeren. Hieruit is een zelfstandige jongerengroep 

voortgekomen die uit de Burgerbegroting 2018 budget heeft 

ontvangen om zelf activiteiten te organiseren.

JEUGDPLATFORM  
De stichting Inspire Nation kreeg een klein budget uit de burgerbegroting 

ter beschikking: € 384,61. De stichting wilde een jeugdplatform oprichten 

voor en door jongeren. Door jongeren uit te dagen met ideeën en plannen 

te komen, waarbij Inspire Nation zou ondersteunen en faciliteren. Met name 

voor de communicatie (flyers, filmpjes e.d.) werd budget gevraagd. Ondanks 

herhaalde verzoeken vanuit de werkgroep Burgerbegroting werden er door 

Inspire Nation geen activiteiten opgezet. Ook werd er geen enkele keer een 

beroep gedaan op het beschikbare budget. We stellen voor, afhankelijk van 

het doorgaan van de burgerbegroting in 2019, het bedrag van € 384,61 toe te 

voegen aan het budget voor 2019.
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“HopHop kan 
voor mensen een 
boodschap doen 
of een maaltijd 
bezorgen”

Projecten 2017 

Toegekend bedrag  Uitgegeven

  

Beweegtuin 7.109,23 .......................................... 0,00

Sportplein 42.730,77 ............................... 42.730,77 

Jeugdplatform 384,61 ........................................ 0,00

Maandeeq 5.160  ..........................................2.309,53

Fruitbomen 1.300 ................................................ 0,00 

HopHop 5.250 ...............................................5.136,45

Bee Highway 3.000 ......................................1.662,95

Zaalvoetbal 6.000.........................................1.262,44
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BEE HIGHWAY
Sumitra Naren had het plan om iets met de verschillende 

graspercelen in de wijk te doen. Die worden regelmatig ge-

maaid, de ene wat vaker dan de andere. Bij de burgerbegro-

ting diende zij een plan in om een aantal van deze percelen 

niet meer te maaien, maar in plaats daarvan een mengsel 

van wilde bloemenzaden uit te strooien. Om op deze manier 

meer kleur en fleur in de wijk te brengen, maar nog meer om 

een plek te bieden aan bijen, insecten en vogels. In overleg 

met de gemeente werd het perceel op de hoek Houtweg/

het Waal aangewezen om mee te beginnen. Begin mei is het 

perceel ingezaaid, nadat Willem Roosendaal, de Groenspecia-

list uit de wijk, de grond voorbewerkt had. Vooraf is er contact 

geweest met de bewoners van het appartementencomplex 

om eventuele hulp bij het verzorgen. Door de droogte in de 

eerste maanden kwam het groeiproces moeilijk op gang, 

maar uiteindelijk ontstond er toch een fleurig geheel. Voor 

het volgend jaar is het de bedoeling om een aantal percelen 

hier aan toe te voegen. Gedacht wordt aan het plantsoen 

voor de Schepershof en een strook langs het Waal richting 

appartementencomplex de Recreant. Sumitra heeft wel enige 

hulp, maar het is noodzakelijk dat meer wijkbewoners haar 

initiatief omarmen en de handen uit de mouwen steken. 

Van het budget € 3.000,- is nog € 1.337,05 beschikbaar voor 

verdere plannen.

PLANNEN UIT DE BURGERBEGROTING 2017 
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BEWEEGTUIN 10-80 JARIGEN
De Beweegtuin voor mensen van 8 tot 80 heeft op dit moment nog niet vol-

doende budget om het plan te realiseren.  Vanuit de Burgerbegroting 2017 is 

een bedrag van € 7.109,23 beschikbaar. Voor de toestellen hebben we contact 

gehad met Arkema in Boijl, waar de prijzen van de toestellen beter bij ons 

budget passen.  Maar ook de grond waarop de toestellen worden geplaatst 

moet ‘bouwrijp’ worden gemaakt. Hiervoor hebben wij nog geld nodig, 

evenals voor de aankleding van de Beweegtuin en de ondergrond in verband 

met  valpreventie. Het zou fijn zijn als de Beweegtuin zou worden gerealiseerd 

op de plek waar de ouderen van Emmerhout hun binnensporten beoefenen. 

Welke leeftijd je ook hebt, bewegen is gezond voor lichaam en geest, zeker 

ook in de buitenlucht.

“We willen graag 
jongeren uit de 
wijk met elkaar 
verbinden en contact 
met de wijk zoeken”

“Bewegen in 
de buitenlucht 
is gezond voor 

lichaam en 
geest”

SPORTACTIVITEITEN VOOR JONGEREN 
Om jongeren van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen door 

samen te gaan sporten diende Hassan Mahamed een plan in bij de Burger-

begroting. Hij was toen nog bestuurslid van Maandeeq, maar nadat hij de 

bestuursfunctie neerlegde voerde hij deze activiteit op persoonlijke titel uit. 

In februari organiseerde hij een groot voetbaltoernooi in de sporthal van 

Emmerhout waar 16 teams uit heel Emmen en ook daarbuiten aan deelna-

men. Voor het winnende team waren er nieuwe trainingspakken. Behalve dit 

zaalvoetbaltoernooi werden er door Hassan Mahammed geen activiteiten 

georganiseerd. Ondanks meerdere oproepen kreeg de werkgroep geen 

reactie. Derhalve concluderen we dat dit plan niet gelukt is. Van het beschik-

bare budget  € 6.000,- is nog € 4.737,56 over. We stellen voor, dit restant toe te 

voegen aan het budget voor 2019.

DANSKAMP
In de zomer van dit jaar werd er door Evelien Koning voor het eerst een 

danskamp georganiseerd. Hier deden 38 kinderen aan mee. Ze ‘kampeerden’ 

een hele week in Op Eigen Houtje. De meeste deelnemers dansen al bij een 

dansschool, maar dit was geen voorwaarde. Iedere dag waren er steeds twee 

andere choreografen die workshops gaven. Voor de deelnemers een unieke 

ervaring om met zoveel verschillende stijlen kennis te kunnen maken. Dankzij 

sponsoren en een bijdrage van de deelnemers kon dit bekostigd worden. 

Maar het organiseren van een danskamp vraagt een fors budget. Alleen voor 

het huren van de ruimte en het inhuren van de verschillende choreografen 

is al een bedrag van € 2000,- gemoeid. Het is de ambitie van Evelien om het 

komende jaren twee weken een danskamp te organiseren. Met het bedrag 

dat zij uit de burgerbegroting ter beschikking krijgt is € 900,-, krijgt ze de 

begroting niet rond. Zij zal dus op zoek moeten naar andere geldbronnen 

naast de burgerbegroting. organiseerd worden. Ook wordt gebruik gemaakt 

voorzieningen in de wijk als sporthal, bewonersbedrijf en sportplein. 

JONGERENACTIVITEITEN
In het afgelopen zijn er door de stichting Maandeeq ook acti-

viteiten speciaal voor jongeren georganiseerd. Hieruit is een 

zelfstandige jongerengroep voortgekomen die uit de Burger-

begroting 2018 budget heeft ontvangen om zelf activiteiten 

te organiseren. De jongeren hebben al een heel programma 

voor 2018 geschreven. Maandelijks zal er minimaal één activi-

teit worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld  diverse clinics 

(pencak cilat, free run, koken), verschillende sporttoernooien 

(voetbal, basketbal, dart) en spook-, spelletjes- en soosavon-

den. Behalve jongeren uit de wijk met elkaar verbinden zoekt 

deze jongerengroep ook nadrukkelijk contact met activiteiten 

die er al in de wijk georganiseerd worden. Ook wordt gebruik 

gemaakt van voorzieningen in de wijk als sporthal, bewoners-

bedrijf en sportplein. Nog niet genoemd is het voornemen om 

zeker éénmaal een activiteit te organiseren waar zowel jonge-

ren als ouderen aan mee kunnen doen. 

Totaal plannen voor 2018

Cultuurhuis .....................................................6.000,00

Danskamp .......................................................... 900,00

Free runparcours ....................................... 45.000,00

Hondenspeeltuin .........................................6.566,67

Jongeren activiteiten ..................................2.625,00

Spelweek .........................................................2.508,32

Sportplein Emmerhout ..............................2.500,00

 

€
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“Het free runparcours 
is niet alleen voor 
jongeren maar biedt 
ook mogelijkheden 
voor ouderen”

“Talenten laten 
samenkomen in 
het Cultuurhuis 
Emmerhout”

“Met bankjes en 
groen wordt het 
Sportplein een 
ontmoetingsplek 
voor Emmerhout”

CULTUURHUIS EMMERHOUT
Jemmerhout is voor en door muziekliefhebbers en wordt nu al een paar jaar 

één keer per maand in Op Eigen Houtje georganiseerd. Maar er is vraag naar 

meer op cultuur gebied. Er zijn zoveel meer talenten. De werkgroep die Jem-

merhout organiseert wil deze talenten samen laten komen in het Cultuurhuis 

Emmerhout op een vergelijkbare laagdrempelige manier als Jemmerhout. Zij 

willen projecten opzetten met theater, beeldende kunst, cabaret, streek-

taal etc. Cultuurhuis Emmerhout wordt dan de ‘paraplu’ waaronder allerlei 

activiteiten worden georganiseerd door verschillende groepen, initiatieven 

en bewoners. Door het cultuurhuis willen zij cultuur een podium geven in 

Emmerhout zodat mensen kunnen genieten van de diverse talenten van 

wijkbewoners, maar ook soms van daarbuiten. Cultuurhuis Emmerhout 

brengt cultuur en gezelligheid en faciliteert  ontmoetingen  en hoopt zo de 

samenhang in de wijk te bevorderen.

SPELLETJESMIDDAGEN EN SPELWEEK
Al drie jaar organiseert Evelien Koning  samen met een 

groot aantal vrijwilligers spelletjesmiddagen voor kinderen 

in Emmerhout. Omdat ze wil dat iedereen hieraan mee kan 

doen, ongeacht de financiële draagdracht, merkte ze dat ze 

er zelf steeds geld bij moest doen. Met het budget, uit de 

burgerbegroting waar ze nu over beschikt, kan zij activiteiten 

organiseren zonder hoge entreeprijzen van de deelnemers 

te vragen. Haar bedoeling is om in iedere schoolvakantie een 

activiteit te organiseren. Te beginnen met een spelletjesmid-

dag en een playbackshow in de voorjaarsvakantie. Maar ook 

voor de andere schoolvakanties heeft Evelien al heel veel 

plannen en ideeën. In de meivakantie wil ze de spelweek, die 

in het verleden door het sociaal cultureel werk georganiseerd 

werd, nieuw leven in blazen. Vijf dagen boordevol activiteiten 

met als klapper een dagje weg met alle kinderen. 

FREE RUNPARCOURS
Het plan voor het Sportplein Emmerhout is dermate groot 

dat het niet in één jaar uitgevoerd kan worden. Vanaf de start 

was het idee om ook een free runparcours toe te voegen. Om 

deze fase in het komende jaar uit te kunnen voeren is door 

Boaz Reinders, freeruntrainer bij verschillende gymnastiek-

verenigingen, een plan ingediend. Uit de burgerbegroting is 

hiervoor een bedrag van €45.000,- beschikbaar gesteld. Dit 

zal onvoldoende zijn om een parcours te kunnen realiseren, 

maar net als bij de eerste fase van het sportplein wellicht 

wel een startbedrag waardoor andere fondsen ook geïnte-

resseerd raken.  Free runners hebben op dit moment geen 

ruimte beschikbaar om hun sport te kunnen uitoefenen. Ze 

hebben ook een ietwat negatief imago, a-sociaal, hangjonge-

ren, vandalen. Door een free runparcours bij ons in de wijk zal 

blijken dat dit onterecht is. Ook zal duidelijk worden dat het 

parcours niet alleen voor jongeren (en kinderen) mogelijk-

heden biedt, maar ook voor ouderen heel uitdagend zal 

zijn. Boaz Reinders is van plan om ook voor deze doelgroep 

speciale clinics op te zetten in het kader van blijven bewegen, 

motoriek oefenen (valpreventie).  

TWEEDE FASE SPORTPLEIN EMMERHOUT 2018
Het Sportplein Emmerhout is nu, zo vlak na de opening van 30 septem-

ber, nog een kale bedoening. Graag brengen wij daar verandering in. Het 

Sportplein is een ontmoetingsplek voor jonge en oudere wijkbewoners van 

Emmerhout en vergroot de leefbaarheid van de wijk. Om ervoor te zorgen 

dat alle wijkbewoners terecht kunnen op het Sportplein Emmerhout worden 

er bankjes geplaatst en bosschages en bomen aangeplant. Ook omwonende 

flatbewoners kunnen dan naar buiten en lekker genieten van het Sportplein 

Emmerhout. Om bankjes aan te schaffen, het groenplan te realiseren en voor 

het onderhoud van de drain betonnen sportvloer, hebben we opnieuw een 

aanvraag van €2.500 gedaan uit de Burgerbegroting Emmerhout. We zijn 

erg blij met alle stemmen van de verkiezingen van 31 oktober, waardoor dit 

bedrag is toegekend. 

HONDENSPEELTUIN
In navolging van Beilen en Assen wil een groep hondenliefhebbers een hon-

denspeeltuin realiseren in Emmerhout. Zij hebben hun oog laten vallen op 

een braakliggend terrein tegen het fietspad tussen Emmerhout en Angelslo 

en naast het voormalige pand van basisschool Kristalla.  Men staat open voor 

eventueel een  andere locatie, maar er is voor dit terrein gekozen omdat het 

voor vele hondeneigenaren een favoriete plek is om hun hond uit te laten. 

Het moet een terrein worden van ongeveer 350 m2, geheel omheind met een 

hekwerk van 1,5 m hoog. Honden kunnen op dit terrein heerlijk spelen met 

elkaar en de baasjes kunnen ondertussen een praatje maken met elkaar. Het is 

ook de bedoeling dat er afvalbakken voor hondenpoep geplaatst worden. De 

aanleg, beheer en onderhoud zal worden gedaan door vrijwilligers.
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