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Verslag algemene ledenvergadering Wijkbelangen Emmerhout 
Woensdag 22 maart 2017 

Bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ 

 

Aanwezig: Meta Korving, Wilma Winters, Fred Bogers, Tineke Wubbels (Sedna), Jaap Alberts 

(wijkagent), Anne Pijpker, Harry Janssen, Istahil Abdulahi, Martin Hornis,  Ineke Spijkman, Marinus 

Spijkman, Johan Polling, Leida Veldman, Gé van Kuijk, Hans van Os, Grietje Aakster, Roelie Koning, 

Kiona de Graaf,  Jaap Meulman, Jan Nuiver, Hilda Nuiver, Henk Smit, Herman Hemmen, Marchien 

Brons, Auke de Jong, Ina Hofsteenge, Herman Greve, Joke Bakker, Willem Wildeboer, Hilde van der 

Horst en Wytse Bouma  

Gasten:  Jan Willem van der Veer (gemeente Emmen), Gerrit Baron (Area) 

 

Opening  

Om half acht opent Wytse Bouma, secretaris bestuur Wijkbelangen Emmerhout de vergadering. In 

deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het jaar 2016. Gebruikelijk bij een ALV 

is, dat er begonnen wordt met een themadeel. Dit keer is gekozen voor het onderwerp ‘Afval, scheidt 

u mee?’. Jan Willem van der Veer (gemeente Emmen) en Gerrit Baron (Area) komen hier vanavond 

van alles over vertellen. Maar voordat beide heren het woord krijgen, krijgt onze nieuwe wijkagent 

Jaap Alberts de kans zich even kort voor te stellen. Jaap heeft als kind een  aantal jaren in Emmerhout 

gewoond en toen er een vacature in Emmerhout ontstond, na het vertrek van Roelof Harms, kon zijn 

wens om nog eens wijkagent in Emmerhout te zijn, vervuld worden. Jaap geeft aan een 

samenwerkende wijkagent te zijn. Kennen en gekend worden. De aanwezige wijkbewoners 

verwelkomen hem met een hartelijk applaus. 

 

Themadeel ‘Afval, scheidt u mee?’ 

Jan Willem van der Veer houdt zich bij de gemeente met meer zaken bezig dan alleen met afval (o.a. 

gladheidbestrijding), maar het is vanavond wel zijn onderwerp. De gemeente heeft de ambitie 

uitgesproken om in 2020 75% van het afval te scheiden en per huishouden nog 100 kg restafval te 

hebben. Op dit moment lijkt deze ambitie nog ver weg. 

Oud papier wordt in de wijk door de twee basisscholen opgehaald. In 2016 was dit 190.000 kg (ong. 

26 kg per huishouden) waarmee ze € 9.000 verdienden. Toch wordt er nog 25 kg oud papier bij het 

restafval gedaan. Hier valt dus nog wat te verdienen voor de scholen. PMD is een nieuw fenomeen. 

Aan het begin van dit kalenderjaar kregen we er allemaal een derde container bij voor plastic, metalen 

en drinkkartons. 97% van de inwoners heeft deze derde container geaccepteerd. Het is nog even 

wennen, maar er werd de eerste maanden 3x zoveel PMD aangeleverd vergeleken bij de eerste 

maanden van 2016. Bewoners klagen dat container te vol is en vaker geleegd zou moeten worden. Eén 

keer per twee weken bijvoorbeeld en de restcontainer één keer per maand. Dit gaat voorlopig niet 

gebeuren, ook omdat in het bestuursakkoord is afgesproken dat hier niet aan getornd wordt. Kleding 

kan zoals bekend mag worden geacht ingeleverd worden bij de kledingbakken bij het winkelcentrum. 

Wat veel mensen niet weten is, dat dit ook kapotte kleding mag zijn. Ook voor deze kleding is er een 

tweede leven, bv als poetslap. Glas kan in de glasbak, kleur bij kleur. Deze bakken zijn eigenlijk alleen 

voor flessen en glazen potten. Wijnglazen, schalen van glas e.d. zijn van een ander soort glas en horen 

niet in de glasbak, maar bij het restafval. 
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In het tweede deel van het verhaal ging Jan Willem in op een aantal ontwikkelingen die op stapel staan. 

Zo zal er tussen de Egelantier en het medisch centrum een nieuwe afvalsorteerstraat komen waar 

wijkbewoners met name hun papier, glas en kleding kwijt kunnen. Door de aanwezigen werd 

gesuggereerd of het ook iets voor chemisch afval (batterijen e.d.) bij zou kunnen komen. Daar wordt 

wel aan gedacht, maar batterijen kunnen ook bij heel veel winkels ingeleverd worden. Net als 

bijvoorbeeld het geval is met frituurvet. 

Bij de hoogbouw in de wijk worden ondergrondse containers gerealiseerd, waar bewoners met een 

pasje bij kunnen. Streven is om deze containers op maximaal 75 meter loopafstand te plaatsen. 

Werkzaamheden van ondergrondse containers als afvalsorteerstraat zullen rond de bouwvak van 2017 

uitgevoerd worden. 

Tot slot gingen beide heren nog in op enkele vragen vanuit de zaal. Bij een situatie aan de Laan vd 

Marel beloofde Gerrit Baron persoonlijk polshoogte te gaan nemen. 

De bijdrage van Jan Willem en Gerrit werd afgesloten met een spelletje ‘Hoedje op/hoedje af’. Waar 

de  aanwezigen eerst zelf een hoedje van oud papier moesten vouwen en daarna allerlei vragen over 

afval konden beantwoorden. De winnaar, Marchien Brons, ging er met de hoofdprijs vandoor (een 

container op schaal). Maar voor de verliezers (de rest van de aanwezigen) was er als troost ook zo’n 

containertje.  

 

Tijd voor een kop koffie of thee en een praatje met een muffin.  

 

Formele deel ‘Jaarvergadering Wijkbelangen Emmerhout’ 

Financieel jaarverslag 

Het financieel jaarverslag is opgesteld door Hilde van der Horst, penningmeester. Het verslag is 

verspreid via de website en de mail, maar ook tijdens de vergadering op het scherm te zien. Het is een 

verslag over het jaar 2016, lopend van 1 januari tot 31 december. Openstaande vorderingen worden 

er niet in opgenomen. In 2016 mochten we een aantal subsidies ontvangen die nog betrekking hadden 

op 2015 of 2014. Daarnaast heeft het bestuur geprobeerd de uitgaven terug te dringen. Hierdoor is 

een positief resultaat ontstaan. In de begroting van 2017 zijn voor bepaalde posten reserveringen 

opgenomen. Zodat ook in de toekomst middelen beschikbaar blijven om daar investeringen te doen.  

Vanuit de zaal komen enkele vragen. Zo wordt o.a. duidelijk dat bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ en 

Wijkbelangen twee zelfstandige organisaties zijn met een eigen boekhouding. 

De kascommissie bestaande uit Paul Aakster en Hans van Os hebben de boeken gecontroleerd en in 

orde bevonden. De penningmeester wordt daarom decharge verleend. Hans van Os is aftredend. Fred 

Bogers meldt zich aan om zijn plaats in te nemen. De kascommissie wordt bedankt voor de zorgvuldige 

en kundige wijze waarop de boeken zijn gecontroleerd en voor de gegeven adviezen 

 

Secretarieel jaarverslag 

In de afgelopen twee jaren koos het bestuur er voor om in plaats van een papieren jaarverslag een 

beeldend jaarverslag te maken. Daar is dit jaar weer van afgeweken. In verband met subsidieaanvragen 

in het kader van plannen uit de burgerbegroting is er weer een verslag op papier gezet. Jiska Ravor die 

de vormgeving van Wijkberichten verzorgd, heeft ook dit jaarverslag opgemaakt. Het is in het 

voorjaarsnummer van Wijkberichten opgenomen. De versie die vanavond aan de orde is, is daar 

identiek aan qua inhoud. Alleen de teksten zijn ‘uitgesmeerd’ over een dubbel aantal pagina’s en 

opgemaakt als een extra uitgave van Wijkberichten. Deze Wijkberichten wordt echter niet gedrukt en 

is alleen in de digitale versie beschikbaar. Er zijn geen vragen vanuit de zaal over dit jaarverslag en het 

wordt daarom net als het financieel jaarverslag ongewijzigd vastgesteld. 
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Bestuursverkiezing  

Herman Hemmen is aftredend en niet herkiesbaar. Herman maakte sinds 1993 deel uit van het 

bestuur, waar hij belast was met de speelvoorzieningen.  Herman wordt voor zijn verdiensten voor het 

bestuur in het algemeen en de speelvoorzieningen in het bijzonder bedankt. Hij krijgt een barbecue 

aangeboden waarbij alle contactpersonen van de verschillende speelvoorzieningen in de wijk en 

(oud)bestuursleden, en enkele bijzondere genodigden aan deel zullen nemen. Vooralsnog moet hij het 

met een bos bloemen doen en een hartelijk applaus van de aanwezigen.  

 

In de vooraankondiging van deze vergadering werd ook gesproken over het verkiezen van een nieuwe 

voorzitter. Dit naar aanleiding van het vertrek van Joke Bakker in oktober van het vorige jaar. Echter 

de wijkbewoner die zich hier voor aangemeld had, moest zich op de dag van de vergadering 

terugtrekken in verband met een aangenomen klus in het westen van het land per 1 april a.s. Wel 

waren twee andere wijkbewoners bereid zich verkiesbaar te stellen. Willem Wildeboer is 65 jaar en 

sinds 9 jaar woonachtig in de wijk. Hij zit ook namens de huurders van Lefier in de federatieraad van 

de Huurdersfederatie. Hij zal in zijn nieuwe functie ook de officiële vertegenwoordiger van 

Wijkbelangen zijn, die ook aangesloten is bij de Huurdersfederatie. Wilma Winters 26 jaar en haar hele 

leven bijna woonachtig in de wijk. Zij is een periode weg geweest maar sinds vorig jaar weer terug in 

de wijk. In het dagelijks leven is ze werkzaam bij de ambulante zorg van de Trans. Zowel Willem als 

Wilma werden met een bos bloemen en applaus van de aanwezigen als nieuwe bestuursleden 

verwelkomt. 

 

Rondvraag: 

Martin Hornis: de bedragen die bij de Burgerbegroting beschikbaar staan die bij het bestuur op de 

rekening? Nee, dat is niet het geval. Het werkt net als het wijkbudget op declaratiebasis. Op het 

moment dat er een uitgave is, wordt de factuur naar de gemeente gestuurd en zij stort het bedrag op 

de rekening van Wijkbelangen.   

Istahil Abdulahi: ? 

 

Sluiting 

Om 21.45 uur sluit Wytse Bouma de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar  inbreng en 

wenst iedereen wel thuis. 

wb 

 


