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Emmerhout, 
jouw wijk, 
jij mag het 
zeggen!

BESTEDINGSPLAN 2017
Burgerbegroting Emmerhout
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HOE HET BEGON

DDit besluit van de gemeenteraad komt niet 

uit de lucht vallen. Hier is een proces van bij-

na twee jaar aan vooraf gegaan. In 2014 no-

digt het ministerie van Binnenlandse Zaken 

gemeenten uit om mee te doen aan het ex-

periment ‘Budgetmonitoring’. De gemeente 

Emmen pakt deze uitdaging op en nodigt 

de dorpscoöperatie Nieuw Dordrecht uit om 

mee te doen. In Emmerhout wordt al bijna 

tien jaar gewerkt aan de invulling van wijkei-

genaarschap. Omdat wij vinden dat budget-

monitoring en burgerbegroting een logische 

volgende stap in deze ontwikkeling is, melden 

wij ons aan. Na wat ‘geduw en getrek’ stemt de 

gemeente in met deelname van Emmerhout.

In Emmerhout wordt een werkgroep Burger-

begroting gevormd, waar behalve bestuurs-

leden van Wijkbelangen ook geïnteresseer-

de wijkbewoners en wijkprofessionals van 

verschillende organisaties zitting in nemen. 

De werkgroep of een afvaardiging daarvan 

overlegt regelmatig met ambtenaren van de 

gemeente Emmen om de gemeentelijke be-

groting door te vlooien. Om op die manier 

zichtbaar te maken welke geldstromen naar 

Emmerhout gaan. In het besluit van de ge-

meenteraad op 30 juni 2016 staat dat Em-

merhout voor 2017 € 110.000 en voor 2018 € 

69.000 krijgt, waar wijkbewoners zelf over mo-

gen beslissen hoe ze dit willen inzetten. 

Aan de slag!

Veel tijd om na denken krijgen de wijkbewo-

ners niet, voor 1 november 2016 moet in een 

bestedingsplan aangegeven worden, hoe de 

wijk het budget voor 2017 wil inzetten! De 

zomervakantie staat echter voor de deur. Dit 

betekent dat het lastig zal worden wijkbewo-

ners bij elkaar te krijgen om hen te informeren 

en enthousiast te maken om met plannen en 

ideeën te komen. Er wordt daarom besloten 

de zomermaanden te gebruiken  om voorbe-

reidingen te treffen en het proces van informe-

ren, uitnodigen, enthousiasmeren, betrekken, 

uitdagen, prikkelen en meenemen van wijk-

bewoners in het proces te concentreren in de 

maanden september en oktober.

Fimke Zwerink van ‘Organisatie Advies’ en be-

kend met de burgerbegroting helpt de werk-

groep om van losse ideeën en gedachten een 

concreet plan te maken. Globaal heeft dit pro-

ces 6 stappen. 

Stap 1 - Informeren en enthousiasmeren;

Stap 2 - Thema’s ophalen; 

Stap 3 - Keuze maken in thema’s; 

Stap 4 - Ideeën en plannen maken; 

Stap 5 - Keuze maken in plannen en 

Stap 6 - Bestedingsplan schrijven.

Informeren en enthousiasmeren

Het informeren van wijkbewoners over de 

burgerbegroting is eigenlijk al in 2014 begon-

nen. Zodra Emmerhout meedoet aan de pilot 

van de gemeente Emmen is in Wijkberichten 

Emmerhout regelmatig aandacht gevraagd 

voor dit onderwerp. Maar vanaf september 

jl. worden wijkbewoners naast Wijkberichten 

en website ‘Emmerhout Springlevend’ ook op 

andere wijze geïnformeerd. Zo wordt er op 

Facebook een speciale pagina voor Burgerbe-

groting Emmerhout gestart, wordt er een fly-

er gemaakt om huis-aan-huis te verspreiden 

in de wijk, worden op strategische plaatsen 

in de wijk posters opgehangen en langs de 

doorgaande weg (Houtweg) grote billboards 

geplaatst. Kortom het kan niemand in de wijk 

ontgaan: Hier staat iets te gebeuren en ik word 

uitgenodigd om mee te doen!

Jiska Ravor, grafisch vormgever, wijkbewoner 

en lid van de werkgroep, ontwerpt een speci-

aal logo met de slogan ‘Emmerhout, jouw wijk, 

jij mag het zeggen!’. Een logo dat terugkomt 

in elke uiting over de burgerbegroting. Ook 

de vormgeving van de flyers, posters en bill-

boards neemt Jiska voor haar rekening.

“Beslis mee over 
de toekomst 
van jouw wijk!”

Emmerhout krijgt in 
2017 en 2018 een eigen 
burgerbegroting, zo besluit de 
gemeenteraad van Emmen in 
juni van dit jaar. Het betekent dat 
wijkbewoners van Emmerhout 
zelf mogen beslissen hoe 
een bepaald deel van de 
gemeentebegroting in de eigen 
wijk ingezet wordt.
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DE AFTRAP OP 8 SEPTEMBER

Op donderdagavond 
8 september wordt de 
officiële aftrap gegeven in 
Bewonersbedrijf ‘Op Eigen 
Houtje’. Op deze eerste avond 
komen zo’n 40 wijkbewoners 
af. Zij worden geïnformeerd 
over wat burgerbegroting 
precies is, waar het vandaan 
komt en wat het concreet 
voor onze wijk betekent.

In kleinere groepjes gaan de aanwezigen aan 

de slag met de eerste ideeën die opkomen 

borrelen als er wordt gevraagd: ‘Wat zou jij 

doen met dit geld? Wat is belangrijk voor Em-

merhout?’ Dat blijkt nog niet zo eenvoudig te 

zijn. Verbeterpunten worden er volop gesig-

naleerd. Maar concrete suggesties hoe het 

dan beter kan, zijn lastiger te geven. De eerste 

ideeën die naar voren gebracht worden gaan 

bijna allemaal over het fysieke van de wijk. Het 

tekort aan parkeerplaatsen, de speelvoorzie-

ningen, de veiligheid rond het winkelcentrum, 

het onderhoud aan fiets- en voetpaden. Idee-

en over activiteiten of over voorzieningen die 

ontbreken worden nauwelijks geopperd. 

Om wat ordening te krijgen in alle ideeën en 

plannen, wordt de aanwezigen gevraagd deze 

in groepen/thema’s te ordenen. Hierdoor ko-

men thema’s naar voren, die door alle aanwe-

zigen als belangrijk voor Emmerhout gezien 

worden.

Tafelgesprekken 

Naast de aftrapavond van 8 september wor-

den nog enkele tafelgesprekken georgani-

seerd met bepaalde doelgroepen of buurtbe-

woners. Alle gesprekken hebben als doel het 

ophalen van belangrijke thema’s voor de wijk. 

Uit alle gesprekken, tussen 8 september en 16 

september, worden door de werkgroep 9 the-

ma’s gehaald: Kinderen & Jongeren, Openbaar 

gebied, Speelvoorzieningen, Groen, Verkeer, 

Veiligheid, Sociaal, Informele zorg en Sport & 

Beweging.

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. 
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HET GELD WORDT VERDEELD OP 20 SEPTEMBER

Wat meteen opvalt is hoe gemêleerd het ge-

zelschap is. Een mooie doorsnede van de wijk! 

De 9 thema’s zijn op een tafelposter weer ge-

geven. Rond 16 tafels zitten steeds zes wijkbe-

woners die ieder 8 fiches krijgen om in te zet-

ten. Ieder fiche symboliseert een bedrag van 

€ 2000,-. In totaal zal er € 96.000,- verdeeld 

worden over de negen thema’s. Dat is onge-

veer de helft van het bedrag dat binnen de 

burgerbegroting beschikbaar is. Er is door 

de werkgroep voor gekozen om niet het to-

tale bedrag te verdelen. Emmerhout maakt nu 

voor het eerst kennis met het fenomeen bur-

gerbegroting, met het zelf mogen meebeslis-

sen hoe geld voor de wijk ingezet wordt. En 

hoewel 96 mensen die nu meebeslissen een 

mooi resultaat is, zijn er nog heel veel wijk-

bewoners die afwachten en het aan anderen 

overlaten. Zij krijgen volgend jaar de kans om 

alsnog mee te doen als het restant wordt ver-

deeld. 

Joop Hofman

De avond wordt geleid door Joop Hofman, 

die landelijk bekendheid geniet als expert op 

het gebied van burgerbegroting. Het is overi-

gens passen en meten, behalve de genoemde 

wijkbewoners zijn er ook nog een groot aantal 

wijkprofessionals en andere belangstellenden. 

Waaronder wethouder Bouke Durk Wilms, die 

een kort praatje houdt aan het begin van de 

avond. Hij zegt onder de indruk te zijn van de 

opkomst en het enthousiasme. Over de de-

mocratische legitimiteit van deze pilot heeft 

hij geen twijfel meer. 

Het spel en de fiches

Dan kan het spel beginnen. Iedereen wordt 

gevraagd te beginnen met drie fiches in te zet-

ten op de drie voor hen belangrijkste thema’s. 

Uiteraard moet men elkaar vertellen waarom 

men kiest voor deze thema’s. Het met elkaar 

in gesprek zijn wordt nog sterker als alle fiches 

ingezet mogen worden. Er zijn daarbij twee 

spelregels. Er moeten minimaal drie fiches  

met een verschillende kleur op een thema in-

gezet zijn. En moeten er minimaal 5 fiches op 

een thema ingezet zijn, wil het geld daadwer-

kelijk voor dat thema bestemd worden. Dat 

betekent dus praten, onderhandelen, overtui-

gen en uiteindelijk keuzes maken.

Nadat op alle tafels alle fiches ingezet zijn kan 

de totaal score opgemaakt worden. Iedere ta-

fel vult het scoreformulier in en een terplekke 

samengestelde commissie van drie wijkbewo-

ners buigt zich over de gezamenlijke uitkomst. 

De uiteindelijke verdeling ziet u in het schema 

hiernaast.

Alle aandacht die via 
diverse kanalen voor de 
burgerbegroting gevraagd 
is, heeft resultaat. Op 
dinsdagavond 20 september 
komen 96 wijkbewoners naar 
bewonersbedrijf ‘Op Eigen 
Houtje’, om mee te bepalen hoe 
het geld over de verschillende 
thema’s verdeeld wordt. 

‘‘In een druk bezochte 
bijeenkomst verdeelt de wijk 
het budget voor 2017 van 
€ 96.000 over 9 thema’s’’
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‘‘Welke plannen 
bedenken de 
wijkbewoners?’’
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EEr wordt een tweede flyer gemaakt en ook 

deze wordt huis-aan-huis in de wijk verspreid. 

In deze flyer worden de gekozen thema’s en 

de beschikbare budgetten per thema aange-

geven. Daarnaast wordt het ideeënfestival van 

18 oktober aangekondigd waar alle plannen 

gepresenteerd zullen worden en waar door 

wijkbewoners uiteindelijk zullen kiezen. Welke 

plannen zullen in 2017 uitgevoerd gaan wor-

den? Om de plannenmakers te ondersteunen 

bij het uitwerken van hun ideeën wordt er 

vanaf 20 september twee keer per week een 

spreekuur gehouden. Plannenmakers kunnen 

in dat spreekuur in gesprek met enkele leden 

van de werkgroep over hun idee of plan. ‘Wat 

houdt je idee precies in?’, ‘Waarom is het be-

langrijk voor Emmerhout dat dit uitgevoerd 

wordt?’, ‘Wie gaat het uitvoeren?’, ‘Wat ga je zelf 

bijdragen?’, ‘Welke hulp heb je nodig?’ en ‘Welk 

bedrag vraag je uit de burgerbegroting?’ etc.

De plannenmakers wordt ook geadviseerd om 

in eigen omgeving te kijken of er bij de uit-

werking mensen zijn die kunnen en willen hel-

pen. Samen aan een plan werken maakt het 

gemakkelijker.

Ideeënfestival

Op 18 oktober wordt er weer in het bewo-

nersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ een bijeenkomst 

georganiseerd in het kader van de burgerbe-

groting. Het is de finale van twee maanden 

‘Burgerbegroting’ in Emmerhout. Tijdens dit 

ideeënfestival worden alle ingediende plan-

nen en ideeën gepresenteerd. 

In totaal zullen er 11 plannen gepresenteerd 

worden. Voor alle thema’s zijn plannen inge-

diend, behalve voor de thema’s ‘Veiligheid’ en 

‘Verkeer’. De bedragen die voor deze thema’s 

beschikbaar zijn, blijven staan voor een vol-

gende ronde.

Een bomvolle zaal 

De opkomst overtreft alle verwachtingen. De 

plannenmakers staan achter een tafeltje met 

tekeningen, laptops en plattegronden. De 

rest van de zaal is gevuld met mensen en het 

is bomvol. Op de uitnodiging een rond gang 

te maken langs alle plannen, kan maar nauwe-

lijks gehoor worden gegeven. Zoveel mensen 

zijn hierop af gekomen. Het plan was om na 

een pauze alle plannen per thema in stem-

ming te brengen. Maar van een pauze kan 

geen sprake zijn en daarom wordt meteen met 

de stemming begonnen.

Voordat er gestemd wordt houden de plan-

nenmakers een korte flitspresentatie, waar 

ze met name de vragen beantwoorden: ‘Wat 

houdt het plan in?’, ‘Waarom is het belangrijk 

en welk bedrag wordt gevraagd uit de burger-

begroting?’ In de werkgroep is lang nagedacht 

over de manier waarop er gestemd zou moe-

ten worden. Uiteindelijk wordt gekozen voor 

stembriefjes per thema. Maar omdat de op-

komst overweldigend is, is dat niet praktisch. 

Het zou veel te tijdrovend zijn. Uit de zaal komt 

de suggestie om te stemmen bij handopste-

ken en alleen bij twijfel stembriefjes te gaan 

gebruiken. Dit voorstel wordt overgenomen.

Uiteindelijk krijgen 8 plannen geld om hun 

plannen uit te voeren!

Nadat de verdeling van 
€ 96.000,- bekend gemaakt 
is, worden wijkbewoners 
opgeroepen, om met concrete 
plannen en ideeën te komen. 

HET IDEEËNFESTIVAL

‘‘Waarom is het 
plan belangrijk 
voor Emmerhout 
en welk bedrag 
vraag je uit de 
burgerbegroting?’’
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Beschikbare bedragen voor Emmerhout
2017 .......................................................................................................€ 110.000

2018 ....................................................................................................... €   69.000

Begroting 2017

Groen € 9.800,00           
Bee highway  .....................................................................................€ 3.500,00

Fruitbomen - ontmoetingsplek ..................................................€ 1.300,00

Sportplein Emmerhout  .................................................................€ 5.000,00

Kinderen en Jongeren € 13.384,61
Jeugdplatform  .................................................................................... € 384,61

Sportplein Emmerhout  .............................................................. € 13.000,00

Openbaar gebied € 5.000,00 
Sportplein Emmerhout  .................................................................€ 5.000,00

Speelvoorzieningen € 11.076,92
Beweegtuin voor 10-80 jaar  ........................................................€ 6.076,92

Sportplein Emmerhout  .................................................................€ 5.000,00

Sociaal € 9.692,31   
Beweegtuin voor 10-80 jaar  ........................................................€ 1.032,31

Multiculturele activiteiten  ...........................................................€ 5.160,00 

Sportplein Emmerhout  .................................................................€ 3.500,00

Informele zorg € 5.250,00  
Kermit, socialisatie door mobilisatie   .......................................€ 5.250,00

Sport en beweging € 17.230,77
Beweegtuin voor 10-80 jaar  

Sportactiviteiten jongeren ...........................................................€ 6.000,00

Sportplein Emmerhout ............................................................... € 11.230,77

Totaal € 71.434,61 

Budget 2018

Veiligheid (budget 2017) ..............................................................€ 9.846,15

Verkeer (budget 2017) ................................................................ € 10.461,54

Openbaar gebied (restant 2017) ................................................€ 2.692,31

Informele zorg (restant 2017) ......................................................... € 903,85

Groen (restant 2017) .......................................................................... € 661,54

.............................................................................................................. € 24.565,30

Nog in te vullen voor 2018 ........................................................ € 56.000,00

Mantelzorgcompliment ..................................................................................................- € 27.000,00 (zie kader pg. 8)

Totaal beschikbaar 2018............................................................ €  80.565,30

Totaal burgerbegroting 17/18 € 152.000,00 - € 27.000,00
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EEr worden meer combinaties en mogelijkhe-

den zichtbaar. In de aanloop naar het ideeën-

festival is het de werkgroep al duidelijk, dat 

plannenmakers wel ondersteuning nodig heb-

ben. Het is weliswaar hun idee of plan, maar 

bij de verdere uitwerking en uitvoering is hulp 

nodig. Afgesproken is dat de plannenmakers 

uitgenodigd worden voor een bijeenkomst 

waar alle plannen waar geld aan toegekend 

is, zich nogmaals presenteren. Dan wordt dui-

delijk welke samenwerkingsverbanden tus-

sen verschillende plannen mogelijk of wense-

lijk zijn. Daarnaast kan ook duidelijk worden 

gemaakt welke ondersteuningsbehoefte er is.

In een vervolg op deze avond zal er een bij-

eenkomst worden belegd met ambtenaren 

van de gemeente Emmen, vertegenwoordi-

gers van externe organisaties die mogelijk ook 

iets kunnen bijdragen als Buurtsupport, Emco, 

Oranjefonds, BOKD, Kans voor de Veenkoloni-

en, Heidemij etc. 

In ‘Op Eigen Houtje’ zal één van de lokalen in-

gericht worden als ruimte waar de plannen-

makers kunnen broeden, overleggen en wer-

ken. Dit ‘Broeinest’ wordt een flex-ruimte waar 

ook andere wijkbewoners gebruik van mogen 

maken.

Vrijwilligersverzekering

Alle wijkbewoners die op wat welke wijze 

dan ook vrijwilligers werk doen, zijn hiervoor 

verzekerd. De gemeente heeft voor hen een 

collectieve verzekering afgesloten. 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. Vooralsnog gaan wij er niet 

vanuit dat dergelijke werkzaamheden door 

wijkbewoners uitgevoerd gaan worden. Wijk-

belangen Emmerhout gaat daarom voorlopig 

geen extra vrijwilligersverzekering afsluiten. 

Ook omdat onduidelijk is welke verzekerings-

maatschappij deze risico’s wil dekken. In een 

gemeenschappelijk overleg met vertegen-

woordigers van de dorpscoöperatie Nieuw-

Dordrecht en de gemeente was hierop nog 

geen antwoord voor handen en er zou nader 

onderzoek volgen. 

Tijdens het ideeënfestival 
van 18 oktober horen de 
plannenmakers van elkaars 
ideeën en plannen. Er worden 
meteen combinaties bedacht.
Een groepje bewoners die iets 
wil met fruitbomen in hun erf, 
ziet mogelijkheden om ook 
een stukje van de bee highway 
(bijensnelweg) aan te leggen. 

Mantelzorgcompliment
Het totale bedrag dat voor burgerbegroting 

in Emmerhout beschikbaar is gesteld, is op-

gebouwd uit een aantal losse bedragen. An-

ders gezegd men heeft geld uit verschillende 

potjes bij elkaar gelegd en zo is men op het 

bedrag van € 179.000 voor 2017 en 2018 

gekomen. Eén van die bedragen heeft men 

weggehaald bij het ‘Mantelzorgcompliment’. 

Dit is een voorziening waaruit mantelzor-

gers die langdurig voor een naaste zorgen 

een geldbedrag, het zogenaamde mantel-

zorgcompliment, ontvangen. Maar het kan 

natuurlijk niet zo zijn, nu de wijk zelf mag 

beslissen over de inzet van die € 179.000, dat 

deze mantelzorgers geen mantelzorgcompli-

ment meer krijgen. Of afhankelijk zijn of an-

dere wijkbewoners wel een bedrag voor hen 

willen reserveren.  De werkgroep Burgerbe-

groting vindt dat dit een oneigenlijk element 

is binnen de burgerbegroting. De suggestie 

wordt gewekt dat wijkbewoners vrij zijn in 

het besteden van het bedrag, maar feitelijk is 

een deel al voor een bepaald doel bestemd.  

De werkgroep Burgerbegroting Emmerhout 

heeft daarom aan de gemeente gevraagd 

dit bedrag terug te nemen. De gemeente is 

hiermee akkoord gegaan en dat betekent 

dat er € 27.000 minder te besteden is binnen 

de burgerbegroting in Emmerhout. 
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BESTEDINGSPLAN

De extra uitgave van Wijkberichten die u nu 

leest is het bestedingsplan zoals dit naar het 

college van B&W van de gemeente Emmen is 

gestuurd. Voor 1 januari 2017 zal het college 

laten weten of zij met dit plan kan instemmen. 

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.

In de maanden september en oktober 2016, 

toen wijkbewoners nadrukkelijk uitgenodigd 

werden om met ideeën en plannen te komen, 

zijn er ook veel meldingen gedaan waarin 

wijkbewoners hun ongenoegen uiten over de 

staat van onderhoud van het groen, het ont-

breken van onvoldoende parkeerplaatsen en 

onveilige situaties in en om het winkelcentrum 

etc. Deze ongenoegens hebben niet geleid tot 

concrete plannen en voorstellen hoe dit dan 

anders zou kunnen. Maar dat neemt niet weg 

dat er wijkbewoners zijn die ontevreden zijn 

over hun eigen leefomgeving. Hier willen en 

moeten we wel iets mee doen.

In de komende winterperioden zullen er daar-

om verschillende avonden voor wijkbewo-

ners worden belegd waarbij ambtenaren van 

de gemeente ook aanwezig zijn. Tijdens deze 

avonden zullen ambtenaren allereerst uitleg-

gen hoe het huidige beleid er ziet. De amb-

tenaar, die bijvoorbeeld belast is met het on-

derhoud en beheer van het groen in de wijk, 

licht het onderhoudsplan toe. Over dat plan is 

nagedacht, daar zijn overwegingen geweest 

en er zijn uiteindelijk keuzes gemaakt. Wijkbe-

woners krijgen de kans om hierop te reage-

ren. Misschien zijn er aanpassingen mogelijk, 

door het verschuiven van maatregelen, door 

inzet van wijkbewoners of inzet van uren van 

Buurtsupport. Hoe kunnen we realiseren dat 

iedereen tevreden is over het onderhoud van 

groen, zonder dat het budget overschreden 

wordt?

Uitvoeringsoverleg

Eens in de 6 à 7 weken is er het zogenaamde 

uitvoeringsoverleg. Bij dit overleg zijn mede-

werkers van de gemeente Emmen, Lefier, Sed-

na en vertegenwoordigers van  verschillende 

bewonersgroepen aanwezig. Het overleg 

wordt voorgezeten door een bestuurslid van 

Wijkbelangen Emmerhout. Ook in dit overleg 

zullen een aantal van bovengenoemde mel-

dingen worden meegenomen. Momenteel is 

de bouw van een kindcentrum in het centrum-

gebied van Emmerhout in volle gang. Nadat 

de bouw afgerond is zullen er ook een aantal 

verkeerskundige aanpassingen worden uitge-

voerd. Zo zullen er bij de kruisingen Houtweg/

Kinholt en Houtweg/Kwekebos rotondes wor-

den aangelegd. Vanuit de wijk zijn zorgen ge-

uit over de veiligheid rond het kindcentrum en 

in het verlengde daarvan het winkelcentrum. 

Behalve zorgen hebben wijkbewoners ook 

concrete ideeën hoe dit anders en beter kan. 

Voor dit project ‘Verkeersaanpassingen in ver-

band met kindcentrum’ zal een bijeenkomst 

belegd worden waarbij betrokken ambtena-

ren en wijkbewoners uitgenodigd worden. 

Kortom de ruimte die de gemeente geeft om 

inspraak te hebben in bepaalde beleidsterrei-

nen zal door Emmerhout zeker benut worden. 

Ook hierdoor zal de betrokkenheid van de 

wijkbewoners voor hun eigen leefomgeving 

vergroot worden. Er wordt immers ruimte ge-

boden om mee te praten en er wordt naar de 

inbreng van bewoners geluisterd. 

Voor 1 november 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 2017 
uitgevoerd gaan worden en welke 
bedragen uit de burgerbegroting 
hiervoor bestemd worden. 

‘‘Er worden 
avonden voor 
wijkbewoners 
belegd waarbij 
ambtenaren van 
de gemeente ook 
aanwezig zijn’’
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Beweegtuin 
10-80 jarigen
Een groep bewoners heeft zijn oog laten vallen op het asfaltveld. Zij wil-

len hier een beweegtuin voor 10 tot 80 jarigen realiseren. In deze beweeg-

tuin komen verschillende toestellen waarop senioren met plezier kunnen 

werken aan hun uithoudingsvermogen, flexibiliteit, coördinatie en kracht. 

Bewegen als remedie tegen fysieke en geestelijke gevolgen van het ou-

der worden. Maar ook jonge wijkbewoners kunnen gebruik maken van de 

toestellen in de beweegtuin. Het wordt een ontmoetingsplek voor jong 

en oud. De oefeningen kunnen zowel alleen als in groepsverband worden 

gedaan. Want samen bewegen is gezelliger en goed voor de sociale con-

tacten. De geweegtuin krijgt budget uit de thema’s ‘Sociaal’ en ‘Speelvoor-

zieningen’ voor een totaal van € 7.109,23

Multiculturele activiteiten
De stichting Maandeeq wil vanuit het bewonersbedrijf ‘Op 

Eigen Houtje’ allerlei activiteiten organiseren. In eerste in-

stantie voor nieuwe medelanders, maar in principe voor 

alle wijkbewoners. Door activiteiten met nieuwe mede-

landers te organiseren zullen zij zich snel thuis voelen en 

meer deel gaan uitmaken van de wijk. Want dat is hét doel: 

wij maken toch ook deel uit van deze wijk! Activiteiten 

waaraan gedacht wordt zijn naailessen, kooklessen, mu-

ziek en theater, taalondersteuning. Het gevraagde bud-

get zal gebruikt worden voor de huur van ruimte in ‘Op Ei-

gen Houtje’ en voor aanschaf van materialen. De stichting 

Maandeeq krijgt 

budget uit het 

thema ‘Sociaal’ 

voor een bedrag 

van € 5.160,-

Jeugdplatform
De stichting Inspire Nation heeft een plan ingediend 

om te komen tot een jeugdplatform voor de jonge-

ren in de wijk Emmerhout. De stichting wil niet zelf 

activiteiten opzetten, maar daagt jongeren uit om 

met ideeën te komen. Inspire Nation wil hen dan on-

dersteunen en coachen bij het realiseren van deze 

plannen. Voor communicatie (flyers, filmpjes e.d.) 

en het opzetten van activiteiten vraagt de stichting 

middelen uit de burgerbegroting. Inspire Nation 

krijgt budget uit het thema ‘Kinderen & Jongeren’ 

voor een bedrag van € 384,61

Sportplein Emmerhout
Op het terrein tussen het bewonersbedrijf en de Lemzijde/Waal ligt 

een asfaltveld waar eerder de blaashal als tijdelijke sporthal heeft 

gestaan. Hier willen buurtbewoners een sportplein aanleggen met 

een voetbalkooi, een basketbalveld en enkele tafeltennistafels. Op 

termijn willen ze er ook een skatebaan aan toevoegen. Door verdere 

aankleding met bankjes, bosschages en dergelijke moet het een ont-

moetingsplek worden voor jong en oud. Bij de uitwerking zullen ze 

samenwerking zoeken met de plaatselijke sportverenigingen. Het 

sportplein zou namelijk ook als trainingslocatie benut kunnen wor-

den. Maar ook als een plek waar trainingen worden gegeven voor 

scootmobiel-  of rolstoelgebruikers. Dit plan krijgt budget uit de the-

ma’s ‘Groen’, ‘Speelvoorzieningen’, ‘Kinderen & Jongeren’, ‘Openbaar 

gebied’ en ‘Sociaal’ voor een totaal van € 42.730,77
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Sportactiviteiten voor jongeren
Om jongeren van verschillende achtergronden bij elkaar te 

brengen heeft deze wijkbewoner het plan om een zaalvoet-

balteam te formeren. Sport verbroedert! Deze activiteit zou 

in de sporthal Emmerhout moeten plaatsvinden. De jonge-

ren kunnen onderling hun partijtje spelen, maar op termijn 

is het misschien ook mogelijk tegen andere teams uit an-

dere wijken of dorpen te spelen. Als dit een succes wordt 

kunnen ook voor andere sporten als bijvoorbeeld basket-

bal of volleybal jongerenteams gestart worden. Voor deze 

activiteit is uit het budget ‘Sport & Beweging’ een bedrag 

beschikbaar gesteld van € 6.000,- 

Kermit, socialisatie door mobilisatie
Mobiel zijn is geen vanzelfsprekendheid, zeker niet voor 

ouderen. Kermit gaat de mobiliteit van en voor mensen 

verbeteren door het aanbieden van vervoer van men-

sen, bezorgen van maaltijden, spullen, boodschappen 

etc. Het is een initiatief van de vrijwilligers van het be-

wonersbedrijf  ‘Op eigen Houtje’ en zal worden onder-

gebracht onder hun stichting. Kermit gaat samenwer-

ken met verschillende bedrijven en organisaties. Zo zal 

Kermit via een organisatie ook zorgdragen voor werving 

en begeleiding van mensen met een afstand tot de ar-

beidsmarkt o.a. uit het doelgroepenregister. Kermit zorgt 

dus ook voor een stuk werkgelegenheid binnen Emmer-

hout. Daarnaast zal Kermit de verbinding gaan zoeken 

met plaatselijk zorginstellingen, maatschappelijke or-

ganisaties en winkeliers. De plan krijgt budget uit het 

thema ‘Informele zorg’ voor een bedrag van € 5.250,-

Ontmoetingsplek met fruitbomen
De bewoners aan een erf aan de Laan vd Bork willen hun 

erf groener en socialer maken. Dit willen ze bereiken door 

een deel van de bosschages te verwijderen en deze te ver-

vangen door fruitbomen zoals bijvoorbeeld appel-, peren-, 

kersenbomen,  maar mogelijk ook bessenstruiken.  De gro-

te betonnen schaal die al aanwezig is zou door kinderen 

geverfd kunnen worden en met nieuwe planten erin zal 

het al een veel fleuriger gezicht geven. Een picknickbank 

zal een ontmoetingsplek worden voor alle bewoners van 

het erf waar weer nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. De 

bewoners van de Laan vd Bork krijgen een budget uit het 

thema ‘Groen’ voor een bedrag van € 1.300,-

Bee Highway
In de wijk liggen diverse graspercelen. Deze worden onderhouden 

door de Emco in opdracht van de gemeente. Sommige percelen 

worden iedere week gemaaid, andere twee keer per jaar. Een wijk-

bewoner heeft een plan gemaakt om een aantal van deze percelen 

niet meer te maaien, maar hier zaad van wilde bloemen te zaaien. 

Hierdoor zal er een kleurig en fleurig element aan de wijk worden 

toegevoegd. Bovendien zullen deze percelen te samen een bee 

highway (bijensnelweg) vormen. En vooral dat is belangrijk voor 

insecten, bijen en vogels. Daarnaast zal het maaien van deze per-

celen niet meer nodig zijn, per saldo zal er ook nog geld bespaard 

worden! Dit plan krijgt uit budget uit het thema ‘Groen’ voor een 

bedrag van € 3.000,-
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