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De Zesdaagse van Emmerhout 
De laatste keer dat we elkaar ontmoet hebben 
was afgelopen zomer tijdens de Zesdaagse 
van Emmerhout. De ‘Wijkaanpak 2020 -2030 / 
Woon- en Leefbaarheidsvisie Emmerhout’ is nu 
aan een afronding toe. Alle op- en aanmerkingen, 
aanvullingen van wijkbewoners zijn verwerkt. 

Dinsdagavond 15 oktober 
Op dinsdagavond 15 oktober a.s. organiseren we 
daarom weer een avond waarin de ‘Wijkaanpak’ 
met de bewoners van Emmerhout gedeeld 
wordt. Het plan geeft een beeld van de wijk in 
2019 en waar we als wijk naar toe willen in 2030. 
En misschien wel het belangrijkste: ‘Hoe gaan we 
dat doen?

Het is je vast niet ontgaan! In het afgelopen jaar is er 
hard gewerkt aan een plan voor onze wijk voor de 
komende tien jaar. Je bent hierover geïnformeerd via 
Wijkberichten en je bent regelmatig uitgenodigd om 
mee te praten over dit wijkplan: ‘Praat en denk mee! 
Emmerhout kleurt mooier met jou!’

Jouw wijk, 
jij mag het zeggen!
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Presentatie ‘Wijkaanpak 2020 -2030’

en Burgerbegroting Emmerhout 2020

Presentatie Wijkaanpak 
Nadat we op 15 oktober akkoord zijn gegaan met de 
Wijkaanpak voor de komende tien jaar, wordt het stuk voor 
het einde van dit jaar door het College van B&W van de 
gemeente Emmen vastgesteld.

Start Burgerbegroting 2020 
Dinsdagavond 15 oktober is ook de start voor de Burgerbe-
groting 2020. Sinds 2016 kennen we in onze wijk de burger-
begroting. Wijkbewoners worden uitgedaagd met plannen 
te komen voor hun eigen omgeving, om deze mooier, 
socialer, groener, vriendelijker, gezelliger etc. te maken. De 
afgelopen jaren heeft de Burgerbegroting al mooie dingen 
opgeleverd, zoals bijv. het sportplein met freerunpark, de 
beweegtuin, de bijensnelweg en het fruitbomenproject.
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De Schepershof
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Hoe ziet Emmerhout er over tien jaar  uit?
Dat de presentatie van de ‘Wijkaanpak 2020-2030’ en de start 
van de Burgerbegroting 2020 samenvallen is geen toeval. In 
de wijkaanpak hebben we samen al aangegeven waar we 
als wijk naar toe willen. We hebben een richting gekozen: zo 
willen we dat Emmerhout er over tien jaar uitziet. Voor de 
Burgerbegroting van 2020 vragen we wijkbewoners, jong én 
oud, om met plannen te komen die bijdragen om die doelen 
voor 2030 te bereiken.

Ideeën indienen 
Elke inwoner van Emmerhout mag hiervoor ideeën indienen. 
Eigenlijk is elk idee of plan goed, mits het past binnen de 
doelen die in de Wijkaanpak voor 2030 zijn opgenomen. 
In de afgelopen jaren kwamen bewoners met hele grote 
plannen, maar dat hoeft niet. Ook een klein plan, bijv. het 
plaatsen van een bankje of een actie om het woonerf te 
ontdoen van zwerfafval en onkruid, kan een prima plan zijn. 

Richtlijn voor plannen
Het is handig om te kijken of je in jouw omgeving meer 
mensen warm kunt krijgen voor je idee. Het uitwerken van 
idee tot plan wordt makkelijker als je het samen doet. Denk 
daarbij aan de volgende vragen:
• Wat houdt het plan precies in? 
• Aan welk doel uit de wijkaanpak is het een bijdrage?
• Wie gaat het uitvoeren? 
• Wat ga je zelf doen? 
• Waar heb je hulp bij nodig?
• Wat zou de uitvoering ongeveer gaan kosten? 
• Welke bijdrage vraag je uit de burgerbegroting?

Spel Burgerbegroting 2020
Voor de Burgerbegroting van 2020 is € 70.000 
beschikbaar. Anders dan vorige jaren gaan we het 
geld nu niet verdelen over thema’s. Maar we gaan 
wel weer een spel spelen, waar jong en oud aan 
mee kan doen. Waardoor je enthousiast wordt 
om aan de slag te gaan! Ieder plan, dat past 
binnen de doelen voor 2030 die in de Wijkaanpak 
zijn opgenomen, kan ingediend en gepresen-
teerd worden tijdens het Ideeënfestival. Maar 
omdat er beperkte middelen zijn, zal er gekozen 
moeten worden.

Op dinsdagavond 26 november organiseren we 
weer een Ideeënfestival in de Schepershof. Hier 
worden de plannen gepresenteerd en kunnen 
wijkbewoners een keuze maken. Welke plannen 
mogen in 2020 uitgevoerd worden met behulp 
van het budget dat vanuit de Burgerbegroting 
beschikbaar is? Emmerhout, het is jouw wijk, jij 
mag het zeggen!

burgerbegrotingEmmerhout

WijkbelangenEmmerhout@EHwijk 
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Emmerhout kleurt 
mooier met jou!

Ideeënfestival
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