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BESTEDINGSPLAN 2020

ROUTE BURGERBEGROTING 2020

Inleiding
Voor u ligt het Bestedingsplan 2020
van de Burgerbegroting Emmerhout.
In dit Bestedingsplan vindt u een
korte beschrijving hoe deze begroting
voor dit jaar tot stand is gekomen.
Hieruit wordt duidelijk dat het om een
dynamisch proces gaat en niet om
het afdraaien van een vaste riedel. Als
werkgroep Burgerbegroting zijn we
nog steeds lerende en weten we dat
er nog genoeg verbeterpunten zijn.
Als wijkbewoners organiseren we het
proces van de burgerbegroting waaraan
we tegelijkertijd zelf deelnemer zijn.
Hiervan zijn we ons terdege bewust.
We willen dat de wijk zich uitspreekt
en beslissingen neemt en dat wij als
werkgroep dit niet voor de wijk doen.
We zien het dan ook als onze eerste
en belangrijkste opgave de inwoners
van Emmerhout te informeren over de
Burgerbegroting. Hen uit te dagen met
initiatieven te komen, hen op te roepen
deze plannen mee te beoordelen en
uiteindelijk mee te beslissen over de
verdeling van het beschikbare budget.
In dit Bestedingsplan zijn ook van alle
bewonersinitiatieven sinds 2017 (het
eerste jaar van de Burgerbegroting
in Emmerhout) korte beschrijvingen
opgenomen. Wat is er van de plannen
terecht gekomen? Tenslotte volgt een
korte beschrijving van de acht plannen
voor 2020.

D

Namens de werkgroep Burgerbegroting
Emmerhout, voorzitter Wytse Bouma
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De route om tot een verdeling van het budget in de burgerbegroting te komen was een
andere dan in de afgelopen jaren. In 2019 is er
door gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders en -instellingen, Sedna, Wijkbelangen
en heel veel wijkbewoners gewerkt aan een
Wijkaanpak 2020-2030 / Woon- en leefbaarheidsvisie Emmerhout. Deze Wijkaanpak is
ook een kader voor de Burgerbegroting in de
komende jaren.
In de uitvoeringsagenda (onderdeel van de
Wijkaanpak 2020-2030) zijn de actiepunten
verzameld voor de komende jaren. Bij een bewonersinitiatief kan nu de vraag worden gesteld in hoeverre zij bijdraagt aan een van de
gestelde doelen.
De burgerbegroting in Emmerhout begint in
het najaar van 2016. In de eerste drie jaren
wordt steeds bij de start van ieder begrotingsjaar aan wijkbewoners gevraagd wat voor hen
de belangrijke thema’s zijn. Met andere woorden waar vinden wijkbewoners dat het geld
aan uitgegeven moet worden. Met het opstellen van een Wijkaanpak voor de komende
tien jaar en een uitvoeringsagenda is die vraag

“De Wijkaanpak
is ook een kader
voor de Burgerbegroting in de
komende jaren”
beantwoord en hoeft deze niet ieder jaar opnieuw gesteld te worden. De burgerbegroting
in Emmerhout wordt georganiseerd door de
werkgroep Burgerbegroting Emmerhout. In
de werkgroep zijn naast Wijkbelangen Emmerhout, de gemeente en Sedna vertegenwoordigd. Daarnaast maken enkele wijkbewoners
op persoonlijke titel hier deel vanuit. De ingediende plannen worden door de werkgroep
niet beoordeeld. Ieder plan is goed als aan de
wijkbewoners maar duidelijk wordt gemaakt
waarom het plan goed is voor Emmerhout en
er budget voor beschikbaar moet worden gesteld. De werkgroep heeft echter wel behoefte
aan enige kaders. Met het vaststellen van een
Wijkaanpak inclusief uitvoeringsagenda wordt
hieraan tegemoetgekomen.

Aftrap 15 oktober 2019
Op dinsdagavond 15 oktober 2019 wordt de
aftrap gegeven van het traject dat moet leiden naar de Burgerbegroting 2020. De avond
begint met een presentatie van de Wijkaanpak
2020-2030. De reacties van wijkbewoners verzameld tijdens de Zesdaagse van Emmerhout
in juli van 2019 zijn verwerkt. Van de uitvoeringsagenda worden de belangrijkste actiepunten toegelicht. De inbreng van deze vanavond wordt weer meegenomen om verwerkt
te worden tot de definitieve versie. Het streven
om het hele proces nog in 2019 af te ronden
wordt losgelaten. Verwacht wordt dat de definitieve versie van de Wijkaanpak 2020-2030
/ Woon- en Leefbaarheidsvisie Emmerhout in
het voorjaar van 2020 door het college van
B&W zal worden vastgesteld.
Op de tafels ligt een plattegrond van Emmerhout waar de aanwezigen in groepjes van zes
omheen zijn gegroepeerd. Alle opmerkingen,
suggesties e.d. verzameld tijdens genoemde
Zesdaagse zijn op kaartjes weergegeven. Aan
de wijkbewoners de vraag om ieder kaartje te
sorteren naar: dit is voor ons, dit kunnen we

zelf of dit is voor anderen (bijvoorbeeld de Gemeente, Sedna), hier hebben we hulp bij nodig. Eventuele nieuwe opmerkingen, invallen
en ideeën kunnen op post-its genoteerd worden. Na deze eerste schifting wordt het stapeltje ‘Dit kunnen we zelf’ nogmaals bekeken en
besproken. Tijdens deze gesprekken kan de
kiem worden gelegd van nieuwe bewonersinitiatieven zo hoopt de werkgroep Burgerbegroting.

Ideeënfestival 26 november 2019
Net als in eerdere jaren van de Burgerbegroting worden de nieuwe plannen gepresenteerd tijdens een Ideeënfestival in de Schepershof. In totaal worden er negen plannen
gepresenteerd. Een aantal dat minder is dan in
voorgaande jaren. Om die reden wordt alleen
het achterste deel van de kerkzaal ingericht
met kraampjes. Achteraf concludeert de werkgroep is dit een goede zet geweest. Het aantal
wijkbewoners dat in de loop van de middag/
avond langskomt is vergelijkbaar met het aantal in 2018. Maar doordat de ruimte waarin het
festival plaatsvindt kleiner is, geeft het een gezelliger en knussere indruk. In de garderobe
is weer het stemlokaal ingericht. Er worden in

totaal 172 stemmen uitgebracht waarvan door
de notaris Rosenbaum zes ongeldig worden
verklaard. Op 15 oktober tijdens de aftrapavond is door de werkgroep voorgesteld om
met een kiesdrempel te gaan werken. Een gepresenteerd plan zou minimaal 10% van het
totaal aantal uitgebrachte stemmen moeten
hebben. Daarnaast is voorgesteld om in twee
categorieën te gaan werken: kleine plannen
tot € 2.000 en grote plannen tot € 10.000 maximaal. Deze voorstellen worden door de aanwezige wijkbewoners overgenomen.
à

“Er is een categorie
kleine plannen tot
€ 2.000 en één voor
grote plannen tot
maximaal € 10.000”
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“Tijdens het gesprek
wordt de kiem
gelegd van nieuwe
initiatieven voor
de Burgerbegroting”

Emmerhout

Gemeente Emmen

2

Wat is ervoor
nodig?

3

Wie gaat het
uitvoeren?
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Hoe gaan we dat
aanpakken?

De kiesdrempel wordt na het tellen van de
stemmen op 17 stemmen vastgesteld. Van
de negen gepresenteerde plannen haalt alleen het plan voor de achterpadverlichting de
kiesdrempel niet. Een beschrijving van de acht
gekozen plannen volgt verderop in dit Bestedingsplan. Opvallend is dat van het beschikbare budget voor 2020 (€ 70.000) er iets meer
dan de helft € 41.250 aanbesteed wordt. Alle

Bijensnelweg

Fruitbomen

plannen kunnen dus in principe beschikken
over het aangevraagde budget. Wat er met het
restant van het budget voor 2020 gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Er wordt voorgesteld
om het plan dat de kiesdrempel niet gehaald
toch het aangevraagde budget te geven, ‘Er
is immers geld overgebleven’. Dit wordt niet
overgenomen. Het gaat tegen de vooraf gemaakte afspraken in. Dit zou in een openbare
bijeenkomst aan de bewoners moeten worden voorgelegd.

In 2017 begon een groep enthousiaste wijkbewoners met de aanleg van wat uiteindelijk moet leiden tot een bijensnelweg, percelen met heel veel verschillende bloemen en
planten die samen een groene ‘snelweg’ vormen door de wijk. Begonnen werd op de hoek
van de Houtweg/het Waal waar een meerjarig zaadmengsel werd gezaaid. In de afgelopen jaren was het hier een zee van verschillende wilde bloemen. Het terrein heeft weinig
onderhoud nodig. In winter blijven de droge
stengels van de bloemen staan, om nuttige
insecten en bijen te laten nestelen. Maar in
voorjaar, begint het veld met krokussen alweer kleurrijk te worden! Voor het project was
€ 3.000 beschikbaar gesteld, waarvan nog
€ 1.014,13 niet besteed is.

De bewoners aan een erf aan de Laan vd Bork
zijn ontevreden over het groen bij hun in het
erf, het is verwilderd en eentonig. Door de burgerbegroting zien zij een kans hier iets aan te
doen. De bosschages worden verwijderd en
worden vervangen door fruitbomen zoals bijvoorbeeld appel- en perenbomen. Ook wordt
er een mengsel van wilde bloemen gezaaid en
wordt er eigenhandig een super insectenkast
getimmerd. Het onderhoud van het groen in
het erf wordt door deze bewoners zelf gedaan.
Naast groener willen initiatiefnemers de buurt
ook socialer maken, door het onderlinge contact te versterken. Van het beschikbare budget
€ 1.300 is nog € 163,61 niet besteed.

Hoe nu verder?

Beweegtuin

De plannenmakers kunnen nu verder gaan
met het uitwerken van hun plannen. Op 11
februari 2020 zitten alle plannenmakers bij
elkaar om hun plannen nogmaals uit de doeken te doen en handreikingen te krijgen hoe
ze hun plannen tot uitvoer kunnen brengen.
Vanuit de werkgroep heeft iedere initiatiefnemer een ‘buddy’ toegewezen gekregen. Hij of
zij fungeert als aanspreekpunt maar heeft nadrukkelijk de opdracht ‘de handen op de rug’
te houden. Het budget voor de Burgerbegroting staat op de rekening van de Gemeente
Emmen. De buddy accordeert ingediende
rekeningen, waarna de penningmeester van
Wijkbelangen tot betaling kan overgaan. Op
haar beurt declareert de penningmeester dit
bedrag weer bij de gemeente.

In de burgerbegroting van 2017 is voor het realiseren van een beweegtuin budget beschikbaar gesteld aan de bewonersvereniging het
Waal 401-442. In deze beweegtuin staan verschillende toestellen waarop senioren met
plezier kunnen werken aan hun uithoudingsvermogen, flexibiliteit, coördinatie en kracht.
Maar ook jonge wijkbewoners kunnen gebruik
maken van de toestellen in de beweegtuin.
Aanvankelijk was het de bedoeling deze beweegtuin te combineren met het sportplein.
Uiteindelijk zijn er in 2019 drie beweegtoestellen geplaatst naast de flat aan het Waal. De
winkeliers en de Rabobank boden twee bankjes aan dat het geheel completeerde. Voor de
beweegtuin was een budget van € 7.109,23
beschikbaar, dat in zijn geheel besteed is.

Sinds de start van de burgerbegroting
in onze wijk is er aan 28 plannen,
inclusief de plannen voor 2020, budget
toegekend. Op deze en volgende
bladzijden kunt u lezen wat er van
die plannen terecht is gekomen. Elk
plan begint met een idee. Maar om
een idee in een plan om te zetten en
dit tot uitvoer te brengen is nog niet
zo eenvoudig. Dat blijkt ook uit het
aantal plannen dat uiteindelijk niet tot
uitvoering komt. Moeten we ons hierbij
neerleggen? Of hebben plannenmakers
meer ondersteuning nodig? Waaruit
moet die begeleiding dan bestaan,
zonder het initiatief over te nemen? En
wie moet dat dan gaan doen?

HopHop
Op initiatief van vrijwilligers van het bewonersbedrijf ‘Op eigen Houtje’ wordt met geld
uit de burgerbegroting 2017 een elektrische
bakfiets aangeschaft. Het is de bedoeling om
met deze fiets maaltijden te gaan bezorgen bij
wijkbewoners die niet zo mobiel zijn en niet in
gelegenheid zijn om zelf naar het Eetlokaal te
gaan. Daarnaast willen initiatiefnemers mogelijk ook boodschappen (o.a. medicijnen) gaan
bezorgen in de wijk. De bakfiets wordt aangeschaft, maar het project komt nooit echt van
de grond. Nadat het bewonersbedrijf ter ziele
is gegaan en verder gaat als Pand 88 wordt de
bakfiets door het nieuwe bestuur verkocht.
Onbekend is wat de fiets opgeleverd heeft; de
nieuwwaarde van de elektrische bakfiets was
€ 5.250.
à

BESTEDINGSPLAN 2020 BURGERBEGROTING EMMERHOUT

5

OVERZICHT BEWONERSINITIATIEVEN 2017 - 2019

Jeugdplatform
De stichting Inspire Nation kreeg in de burgerbegroting 2017 een klein budget ter beschikking. 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. Met instemming van
de wijk werd het budget van € 384,61 toegevoegd aan de Burgerbegroting 2019.
Maandeeq
Deze stichting begon in 2017 met het organiseren van activiteiten om de ontmoeting
tussen wijkbewoners met en zonder migratieachtergrond te bevorderen. Het waren
bijeenkomsten met koken, eten, muziek maken en dansen. Dit gebeurde de eerste jaren
vanuit het toenmalige bewonersbedrijf Op
Eigen Houtje. Nadat men een andere koers
ging varen, kon Maandeeq daar niet meer terecht. In 2019 werd er alleen rond Suikerfeest
een bijeenkomst georganiseerd in de Tussenstee. Voor 2020 is men van plan verschillende
avonden te organiseren rond thema’s als vrijheid, ontmoeting en emancipatie. Het bevorderen van de ontmoeting tussen wijkbewoners met een verschillende achtergrond blijft
het belangrijkste doel. Voor de activiteiten was
€ 5.160,- beschikbaar gesteld, waarvan
€ 1.774,96 nog niet besteed is.
Sportplein
Met een aantal buren en jongeren is het plan
ontwikkeld voor de aanleg van een sportplein
op een braakliggend asfaltterrein in het centrum van Emmerhout. Vanuit de Burgerbegroting 2017 werd € 42.730,77 euro beschikbaar
gesteld. Door actief te zoeken naar andere
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geldbronnen kon het Sportplein gerealiseerd
worden en werd het op 30 september 2017
officieel geopend. Het plein heeft een voetbalkooi, een basketbalveld en twee tafeltennistafels. Ook is de omgeving rondom de
sportvoorzieningen aangepakt en zijn er bomen, struiken geplant en is er gras gezaaid. Er
zijn een aantal bankjes geplaatst, zodat jong
en oud elkaar ontmoeten en kunnen genieten van de nieuwe trekpleister van de wijk. Zo
draagt het bij aan het versterken van de sociale verbinding in Emmerhout.
Zaalvoetbal
Om jongeren van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen door samen te gaan
sporten werd er een plan ingediend bij de
Burgerbegroting 2017. In februari organiseerde initiatiefnemer een voetbaltoernooi in de
sporthal van Emmerhout waar 16 teams uit
heel Emmen en ook daarbuiten aan deelnamen. Daarna werden er geen activiteiten meer
georganiseerd. Ondanks meerdere oproepen
kreeg de werkgroep Burgerbegroting geen
reactie. Van het beschikbare budget € 6.000
bleef € 4.737,56 over. Dit restant werd met
instemming van de wijk toegevoegd aan het
budget voor 2019.
Cultuurhuis
Bij de Burgerbegroting van 2018 en 2019 werd
door het Cultuurhuis een aanvraag ingediend.
Met het beschikbaar gestelde budget werden
door de initiatiefnemers van het Cultuurhuis
regelmatig muziek- of theatervoorstellingen
georganiseerd in Bewonersbedrijf ‘Op Eigen
Houtje’. Met name de Jemmerhoutsessies op
de zondagmiddagen werden goed bezocht,
zowel door jammende musici als luisterend
publiek. In 2019 werd een Bevrijdingsfestival
op touw gezet. Doordat een aantal mede-initiatiefnemers zich terugtrok werden er daarna
geen activiteiten meer georganiseerd. In 2020
wil Edgar Smit, als enige overgebleven, een
muziekfestival in de wijk organiseren.
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Hiervoor is hij op zoek naar vrijwilligers die
hem hierbij willen helpen. Van het budget
€ 6.000 (2018) en € 10.000 (2019) is nog
€ 7.713,64 beschikbaar.
Danskamp
In 2018 en 2019 is er door Evelien Kolk samen
met een groep vrijwilligers een danskamp
georganiseerd in Bewonersbedrijf ‘Op Eigen
Houtje’ en Ermerstrand. Voor het danskamp
werden een aantal bekende Nederlandse
dansdocenten uitgenodigd die een week
lang lessen verzorgden in o.a. tapdance, latin,
breakdance. Naast een budget uit de Burgerbegroting werden verschillende sponsoren
gevonden, o.a. winkeliers uit het winkelcentrum droegen een steentje bij. De deelnemers
kwamen behalve uit Emmerhout uit het hele
land. In 2019 is niet opnieuw en bedrag aangevraagd uit de Burgerbegroting, omdat initiatiefnemer niet meer in Emmerhout woont
en het danskamp niet specifiek een activiteit
voor de jeugd uit Emmerhout is. Het beschikbare budget € 9.00 (2018) en € 2.000 (2019) is
volledig ingezet.
Freerunpark
Op het Ideeënfestival in 2017 is door Boaz
Reinders, freeruntrainer bij verschillende gymnastiekverenigingen, het plan gepresenteerd
voor een free runparcours op het Sportplein
Emmerhout. Voor free runners was er geen
ruimte om hun sport uit te oefenen, vaak werden ze weggestuurd als er ergens in de wijk
geoefend werd. Uit de burgerbegroting werd
een bedrag van € 45.000 beschikbaar gesteld.
Met bijdragen van derden werd het Free runpark in de zomer van 2019 gerealiseerd. Het
parcours biedt niet alleen voor jongeren (en
kinderen) mogelijkheden, maar ook voor ouderen biedt het kansen om meer in beweging
te komen. Voor deze laatste groep is Boaz van
plan speciale clinics op te zetten in het kader
van valpreventie en motoriek oefenen.

Hondenspeeltuin
Voor de Burgerbegroting 2018 werd door een
groep hondenliefhebbers een plan ingediend
voor een hondenspeeltuin. Het plan was om
op een braakliggend terrein tegen het fietspad tussen Emmerhout en Angelslo deze hondenspeeltuin te realiseren. Honden zouden
hier heerlijk kunnen spelen terwijl hun baasjes
ondertussen een praatje konden maken met
elkaar. Vanuit de Burgerbegroting werd een
bedrag van € 6.566,67 beschikbaar gesteld.
Omdat de gemeente niet zo enthousiast was
over de gekozen locatie en de initiatiefnemers
het onderling ook niet eens waren werd door
hen de stekker eruit getrokken. Het vrijgekomen bedrag werd met instemming van de wijk
tijdens de ALV van 26 maart 2019 toegevoegd
aan de Burgerbegroting 2020.
Jongerenactiviteiten
Voor de Burgerbegroting 2018 werd door een
groep jongeren uit de wijk een plan ingediend.
Zij vroegen een budget voor het organiseren
van activiteiten om jongeren in de wijk meer
met elkaar te verbinden. Voor het eerste jaar
was al een heel programma opgezet met diverse activiteiten. Behalve de jongeren onderling wilden ze ook de verbinding tussen jong
en oud bevorderen. Vanuit de Burgerbegroting werd een bedrag van € 2.625 beschikbaar
gesteld. Van de plannen kwam echter niet veel
terecht. De bedoeling was om activiteiten in
en rond het bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’
te organiseren. De samenwerking liep echter
mis en mede daardoor stokte ook het enthousiasme. Van het budget is € 2.271,20 nog beschikbaar
Spelweek
Samen met een groep vrijwilligers werd er
door Evelien Kolk in 2018 en 2019 een spelweek georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd in Emmerhout. Vanuit de Burgerbegroting was er een budget beschikbaar
en hierdoor konden de kosten voor de
à
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BEWONERSINITIATIEVEN 2020

ouders/verzorgers laag blijven. Het programma bestond naast heel veel spelletjes, knutselen, sporten ook uit een uitje met de bus naar
het Drouwenerzand en een picknick in de Emmerdennen. Dankzij de vele vrijwilligers verliepen de spelweken zonder problemen en waren een groot succes. Van het budget
€ 2.508,32 (2018) en € 2.655,06 (2019) is nog
€ 1.433,15 beschikbaar. Dit wordt toegevoegd
aan het bedrag dat vanuit de Burgerbegroting
beschikbaar is gesteld, € 1.500, om ook in 2020
een spelweek te organiseren.

Bewakingscamera’s

AED’s
Voor de burgerbegroting 2019 werd door een
groep wijkbewoners een plan ingediend om
de veiligheid in de wijk te vergroten middels
drie pijlers: burgerhulpverlening (het uitbreiden van AED’s in de wijk), brandpreventie
(voorlichting, brandmelders) en inbraakpreventie (o.a. voorlichting). Voor het uitwerken
van deze plannen werd een bedrag van
€ 13.847 beschikbaar gesteld. De initiatiefnemers zijn begonnen in met het in kaart brengen van de AED’s in de wijk. Duidelijk is dat
dit aantal te gering is, maar ook dat het aantal
getrainde burgerhulpverleners te klein is. In
2020 zullen er daarom reanimatietrainingen
worden georganiseerd. In januari 2020 werd
er een informatieavond gehouden over branden inbraakpreventie. Van het beschikbare budget is nog € 13.713 beschikbaar.
Beleeftuin
De beleeftuin moet een tuin worden waar
buurtbewoners en andere belangstellenden
kunnen ontspannen, wandelen en tuinieren.
Doel is het versterken van de sociale samenhang en het verbeteren van de leefbaarheid
in de wijk. Het plan werd ingediend bij de Burgerbegroting 2019 door een groep wijkbewoners, die eerder actief waren in de tuin van
het bewonersbedrijf. Deze tuingroep kreeg

8
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een budget beschikbaar en ging daarna op
zoek samen met de gemeente en omwonenden naar een geschikte locatie. Aanvankelijk
viel het oog op een perceel naast voormalige
sportschool Popping, maar het lijkt erop dat er
uiteindelijk gekozen gaat worden voor een locatie naast de beweegtuin en in de buurt van
de Schepershof. Van het beschikbare budget
€ 20.142 is nog niets uitgegeven.
Dierenweide
Initiatiefnemer Alex Wittendorp heeft op het
Ideeënfestival in 2018 een uitgebreid plan gepresenteerd voor een dierenweide nabij het
centrum van Emmerhout. Het moet het een
combinatie worden van boerderijdieren, vijver en groen, kortom een ontmoetingsplek
voor jong en oud. Door de vele stemmen op
dit plan is er uit de Burgerbegroting van 2019
een bedrag van € 24.014 toegekend aan de
dierenweide. Een geschikte en beschikbare
locatie voor de realisatie van een dierenweide
is echter tot op heden nog niet gevonden. Het
ontbreken van een centrale locatie in de wijk,
is de reden waarom is het plan nog niet tot uitvoer is gebracht. Als er geen locatie nabij het
centrum gevonden wordt trekt de initiatiefnemer zijn plan in.
Jeu de Boule
Door wijkbewoners die eerder uit de Burgerbegroting 2017 een budget kregen om een
beweegtuin te realiseren, werd voor 2019
weer een plan ingediend. Aan de beweegtuin
wilde men nog een jeu de boule-baan toevoegen. Er werd een budget voor toegekend van
€ 2.667. Omdat het realiseren van de beweegtuin niet zo gemakkelijk verliep, het budget uit
de burgerbegroting was onvoldoende, is door
de initiatiefnemers het budget voor de jeu de
boule baan ingezet om de beweegtuin te realiseren. In totaal is er voor de beweegtuin
€ 9.764,29 gebruikt, resteert een bedrag van

€ 11,94. Dit is onvoldoende om een jeu de
boule baan te realiseren.
WijkExpeditieteam
Sinds 2017 is in onze wijk het WijkExpeditieteam actief. Een groep wijkbewoners die aanjagers zijn van de ambitie Emmerhout in 2027
energieneutraal te maken. Het vergroten van
het inzicht in het huidige energieverbruik is
één van de sporen waarop gewerkt wordt.
Voor de burgerbegroting 2019 werd budget
gevraagd om meetapparatuur aan te schaffen waarmee wijkbewoners metingen kunnen doen en zij inzicht krijgen in het huidige
energieverbruik en tegelijkertijd zien welke
maatregelen ze kunnen treffen om het verbruik omlaag te brengen. De samenwerking
tussen energiecoaches en Drenthe College /
gemeente Emmen heeft echter enige vertraging gehad, waardoor het budget van € 1.428
nog niet is aangewend.
WijkKlik
Uit de burgerbegroting 2019 heeft de Wijkklik
€ 7100 beschikbaar gekregen voor haar activiteiten. Vrijwilligers van WijkKlik organiseren
cursussen om wijkbewoners digivaardiger te
maken door ze helpen met vragen op het gebied van computer, mobiele telefonie, mailen,
internetten etc. Het budget is gebruikt om het
aantal computers en laptops uit te breiden,
zodat er meer mensen geholpen kunnen worden. Ook is er nieuwe 3D-printer aangeschaft
om cursisten kennis te laten maken met de
nieuwste technieken. WijkKlik is onlangs verhuisd van de Tussenstee (dat gesloopt wordt)
naar de Schanskuil in Emmerschans. Samen
met de Bibliotheek Emmen gaat WijkKlik een
cursus opzetten waarin de leesvaardigheid en
de computervaardigheid tegelijk wordt aangepakt. Van het budget van € 7100 is nog
€ 1849 beschikbaar.

Door de Winkeliersvereniging Emmerhout is
een plan ingediend voor de Burgerbegroting
2020 om de camera’s in het winkelcentrum te
vervangen. De huidige camera’s voldoen niet
meer. Met name de beeldkwaliteit is onvoldoende waardoor de beelden vaak niet bruikbaar zijn bij het oplossen van bijvoorbeeld
fietsendiefstal of winkelinbraak. De eigenaar
van het winkelcentrum ziet het niet als zijn
verantwoordelijkheid om te investeren in de
veiligheid van het winkelcentrum. Wijkbewoners willen dit wel en hebben daarom het gevraagde budget € 12.000 beschikbaar gesteld.
Biljartclub
Omdat de Tussenstee binnenkort afgebroken
wordt is het Dienstencentrum voor Ouderen
gedwongen voor haar activiteiten een ander
onderkomen te zoeken. Voor een van deze
activiteiten, het biljarten, is ruimte in de kantine van de sporthal gevonden. De verhuizing
voor de biljartclub brengt wel extra kosten
met zich mee. De tafels moeten namelijk gedemonteerd worden en de lakens vervangen.
Ook de bakelieten lampen zullen moeten worden, omdat ze niet verhuisd kunnen worden.
De totale kosten worden op € 2.000 geschat.
Het bedrag is beschikbaar gesteld in de Burgerbegroting 2020.
Boek Emmerhout
Op initiatief van Johan Withaar zal de historie van Emmerhout te boek worden gesteld.
Hij heeft een aantal mede-wijkbewoners bereid gevonden die hem daarbij gaan helpen.
Het zal wel een paar jaren duren voordat het
boek bij de uitgever/drukker ligt. Maar de
werkgroep zal ook in het eerste jaar wel kosten maken voor bijvoorbeeld het printen/kopiëren van documenten, het afkopen rechten
van rechten dragende foto’s en documenten,
inrichten van Cloudserver, vergader- en reis-

kosten etc. Er is daarom een werkbudget
van € 750 toegekend uit de Burgerbegroting 2020.
Groenproject het Waal
De initiatiefnemers, die in 2017 begonnen met
de aanleg van een Bijensnelweg op de hoek
Houtweg / het Waal, willen dit verlengen door
ook aan het Waal een strook grond te laten
verschralen waardoor inheemse planten terugkeren. Ook zal er een mengsel van zaden
van wilde planten gezaaid worden. Dit is belangrijk voor insecten, bijen en vogels. Bovendien wordt er geld uitgespaard omdat er
minder vaak gemaaid hoeft te worden. Voor
dit groenproject is een budget van € 2.000 uit
de Burgerbegroting 2020 beschikbaar gesteld.
PlusBus
De PlusBus is een initiatief van Emmerhoutlijm en gestart in december 2019. Met deze
bus maken ouderen uit de wijk een paar keer
per week verschillende uitstapjes. Met name
ouderen, die aan huis gebonden zijn, hebben
zo de mogelijkheid anderen te ontmoeten en
samen met andere buurtgenoten activiteiten
te ondernemen. De bus kan rijden dankzij de
inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers.
Maar om de uitstapjes betaalbaar te houden is
er meer geld nodig. Voor de PlusBus is een bedrag van € 5.000 uit de Burgerbegroting 2020
beschikbaar gesteld.
Natuurontwikkeling
Op een perceel tussen Laan van de Marel en
Laan van de Eekharst is een wijkbewoner al
een aantal jaren aan het pionieren. Net als
wijkbewoners die elders bezig zijn met de
aanleg van een bijensnelweg en beleeftuin
probeert hij de grond waar eerst een gymzaal
en een basisschool stonden te laten verschralen. Hierdoor komen inheemse planten terug
en is er inmiddels een prachtig stukje natuur

ontstaan. Uiteraard werken de verschillende
groeninitiatieven samen. Voor de aanschaf
van gereedschap en machines is een bedrag
van € 8.000 uit de Burgerbegroting 2020 beschikbaar gesteld.
Smiley’s
Met name omwonenden van het winkelcentrum zien dagelijks de gevaren van het te harde rijden op de Houtweg. Ondanks dat het
hier om een 30 km-zone gaat houden veel automobilisten zich niet aan deze snelheid. De
bewonerscommissie van de Haar heeft daarom een plan ingediend bij de Burgerbegroting. Zij willen langs beide Houtwegen een zogenaamde smiley plaatsen. Zo hopen ze dat er
langzamer gereden gaat worden en het oversteken een veiliger wordt. Voor de aanschaf
van deze smiley’s is een budget van € 10.000,beschikbaar gesteld.
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DE CIJFERS

€

2019			

2017				
Bee Highway
Beweegtuin
Fruitbomen
HopHop
Jeugdplatform
Maandeeq
Sportplein
Zaalvoetbal

€

Totaal

uitgegeven
1.985,87
7.109,23
1.136,39
5.136,45
3.385,04
42.730,77
1.985,87

resteert
1.014,13
163,61
113,55
384,61
1.774,96
4.014,13

€ 70.934,61

€ 63.469,62

+ budget jeu de boule
gaat naar BB 2020
gaat naar BB 2019

gaat naar BB 2019

Budget 2017		 96.000,00
Aanbesteed		70.934,61
Uitgegeven
63.469,62
Naar BB 2019
4.398,74
Naar BB 2020
113,55
Nog niet uitgegeven
2.952,70
Beschikbaar voor 2018		€ 25.065,39

budget
6.000,00
900,00
45.000,00
6.566,67
2.625,00
2.508,32
2.500,00

uitgegeven
6.000,00
900,00
45.000,00
353,80
1.211,85
2.500,00

resteert
6.566,67
2.271,20
1.296,47
-

Restant 2017/18 € 66.099,99

€ 55.965,65

€ 5.545,64

Cultuurhuis
Danskamp
Freerunpark
Hondenspeeltuin
Jongeren
Spelweek
Sportplein

2018

AED’s
Beleeftuin
Cultuurhuis
Danskamp
Dierenweide
Jeu de boule
Spelweek
WijkExpeditieteam
WijkKlik
Totaal
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uitgegeven
134,00
2.286,36
2.000,00
2.655,06
2.663,32
5.250,81

resteert
13.713,00
20.143,00
7.713,64
24.014,00
11,94
136,68
1.429,00
1.849,19

€ 84.000,00

€ 14.989,55

€ 69.010,45

10%
20%

€

2019

gaat naar BB 2020

Budget 2019		 100.000,00
Restant budget BB 2018 		
4.965,40
Niet besteed projecten 2017		
4.398,74

		
budget
Bewakingscamera’s
12.000,00
Biljartclub
2.000,00
Boek Emmerhout		
750,00
Groenproject het Waal
2.000,00
PlusBus
5.000,00
Natuurontwikkeling		8.000,00
Smiley’s
10.000,00
Spelweek		1.500,00
Totaal

Totaal budget 2019

Beschikbaar voor 2020		€ 25.364,14

€ 41.250,00

€
€

€ 109.364,14

Aanbesteed		84.000,00
Uitgegeven
14.989,55
Nog niet uitgegeven
69.010,45

2020

Totaal budget 2018		€ 71.065,39

Beschikbaar voor 2019		 € 4.965,40

budget
13.847,00
20.143,00
10.000,00
2.000,00
24.014,00
2.667,00
2.800,00
1.429,00
7.100,00

€

29.000,00
25.065,39
17.000,00

Aanbesteed		66.099,99
Uitgegeven
55.965,65
Naar BB 2020
6.566,67
Nog niet uitgegeven
3.567,67

40%

2020			

2018				

2017

Budget 2018		
Restant budget 2017		
Bijdrage Lefier		

budget
3.000,00
7.109,23
1.300,00
5.250,00
384,61
5.160,00
42.730,77
6.000,00

30%

€

Budget 2020		
Restant budget BB 2019 		
Niet besteed projecten 2017		
Niet besteed projecten 2018		

66.000,00
25.364,14
113,55
6.566,67

Totaal budget 2020		€ 98.044,36
Aanbesteed		41.250,00
Proceskosten 2019
4.469,96
Nog niet uitgegeven
69.010,45
Beschikbaar voor 2021		€ 52.324,40
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Deze uitgave is samengesteld door de werkgroep Burgerbegroting Emmerhout en verschijnt onder verantwoordelijkheid van Wijkbelangen Emmerhout.
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T 06 - 409 835 32
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl
Vormgeving
Graffito Internet Design - Jiska Ravor
E info@graffito.nl
Foto’s
De foto’s in deze extra uitgave zijn gemaakt door
Klaas de Boer, Wytse Bouma, Afien Faber, Hilde van der
Horst-de Jong (o.a. voorzijde), Evelien Kolk, Jet van Ommen en Jordi van der Werf
Leden werkgroep Burgerbegroting Emmerhout
Afien Faber, gebiedscoördinator gemeente Emmen
Dirkje Scholte, wijkbewoner
Jiska Ravor, wijkbewoner
Joke Bakker, wijkbewoner
John Franssen, Wijkbelangen Emmerhout
Kiona de Graaf, Wijkbelangen Emmerhout
Sumitra Naren, wijkbewoner
Tineke Wubbels, Sedna
Wytse Bouma, Wijkbelangen Emmerhout

I wijkbelangenemmerhout.nl
T Wijkwijzer T 675 958
burgerbegrotingEmmerhout
burgerbegrotingemmerhout
@EHwijk

