Overzicht opmerkingen inwoners tijdens ‘Zesdaagse van Emmerhout’
1 – 10 juli 2019 op de concept visie van Emmerhout.
Gerubriceerde versie
Inrichting openbare ruimte (stedenbouwkundige structuur / functionaliteit)
1. Het karakter van de wijk bewaren
2. Aanpak olifantenpaden of verbeteren / in stand houden
3. Duidelijke aanwijzingen wat voet- en fietspaden zijn.
4. Bordjes fietspad vervangen door combibordje fiets-/voetpad.
5. Voetpad langs de Houtweg van De Schans naar de winkels.
6. Er mist een klein stukje voetpad aan het Waal nabij het buurtwinkelcentrum.
7. Hofjes groen en met sfeer ingericht
8. Snippergroenverkoop Ln vd Iemenhees niet goed afgerond. 5P mogelijk nr 560 CA.
9. Oude ingang vanuit Laan vd Marel is onvindbaar. Zou aantrekkelijker kunnen.
10. De busbaan niet door de Heemtuin
Onderhoud en inrichting openbare ruimte
Parkeren
1. Opstelplaats containers en parkeerplaatsen aanpassen. Over aanpassing Laan vd Eekharst
(5e erf) is niet goed nagedacht.
2. Wijk is niet ontworpen voor zoveel auto’s: waar laten we de 1e, 2e en ook nog de
bedrijfsauto’s?
3. Betere aanduiding parkeervakken
4. Enige extra parkeerplaatsen in de hofjes aan de Laan van de Bork
Gemeentelijke verharding
1. Opnieuw bestraten. Ook de mandelige paden. Extra putten opnemen.
2. Klinkerbestrating egaliseren
3. Fietspad langs Rondweg zeer slecht
4. Onkruid in de wijk
5. Aandacht voor hoogteverschillen → rommelhoekjes (Ln vd Bork nabij nr 166)
6. Oude bestrating / tegels vervangen door nieuw i.c.m. groen.
Gemeentelijk groen
1. Verzorging van het openbaar groen aan de Ln vd Marel moet beter.
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2. Onderhoud openbaar gebied door gemeente thv Laan van de Bork 744 – 750 graag beter +
verzakking trottoir.
3. Hokjes denken groen wijzigen
4. Waar zijn de schapen gebleven? Deze manier van onderhoud is goed voor mens en dier.
Worden door meerdere mensen gemist.
5. Drainage op het veld is aan de zijde van de oude Iemenkorf deels verzakt, waardoor een
‘geul’ in het veld is gekomen. Graag egaliseren.
6. Overleg tussen gemeente, bewoners/wijkbelangen, woningbouwvereniging en
natuurverenigingen om andere invulling groenstructuur op te zetten.
7. Laan van de Bork 498-504: onkruid. Bewoners willen zelf wat doen. Schoonmaakdagen
met container.
8. Contact tussen Gemeente Emmen en groepen die zich voor groen willen inzetten (bv Bee
Highway) zodat groenzones blijven voor insecten (héél belangrijk!). Voorbeeld: groen
tussen de nieuwste huizen Kwekebos, rand Zandgat is in de bloeitijd afgemaaid! Net slim.
Niet maaien → bespaard kosten.
9. Stop de bomenkap, kijk naar de alternatieven (aanvulling: of plant een nieuwe)
Klimaatadapatie
1. Droogte bestendige planten voor de toekomst
Onderhoud en uitstraling particuliere tuinen
1. Tuinen moeten weer groener
2. Probleem van buren die de tuin verwaarlozen, honden in de tuin hun behoefte laten doen.
(Aangevuld: en katten).
3. Insectenvriendelijke tuinen
4. Onderhoud tuinen ouderen organiseren
Openbaar vervoer / bereikbaarheid
1. Veranderen van de bus routes is slecht geweest, vooral voor ouderen. De bus terug in de
Iemenhees (en de rest).
2. Bushalte bij De Schans
Centrum Emmerhout
Winkelcentrum
1. Winkelcentrum overdekt maken (tochtgat)!!! Aanvulling ander: Juist niet!!
2. Meer winkels (zie Angelslo)
3. Laad- en losplek voor de supermarkt aan de Houtweg.
4. Geregeld slaan auto’s vanaf de parkeerplaats (bij Apotheek) naar de Houtweg (zijde van
Het Waal) rechtsaf en rijden dan tegen het verkeer in. Het bord (verplichte rijrichting
rechts) staat niet op de goede plaats. Inwoners zien dit geregeld vanaf de flat.
Omgeving wijkwinkelcentrum en brede school
1. Gedeelte waar 30 km/h mag worden gereden moet op langer gedeelte gelden, tot voorbij
de school (net voor de rotonde).
2. Waarom geen voorrang voor fietsers op oversteek Ln vh Kinholt?
3. Onlogische fietsroute Laan van het Kinholt naar Laan vh Kwekebos. Linksom de rotondes,
lastige oversteek met moeilijke bochten,
4. Wachtende ouders aan de achterzijde van de school die het fietspad blokkeren vanwege
onvoldoende ruimte.
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5. Nieuwe school: druk verkeer; afzetten kinderen onoverzichtelijk (soms gevaarlijk → naar
kijken)!
6. Gevaarlijke situaties bij school (vanaf fietsenstalling).
Aansluiting Rondweg - Houtweg
1. Aansluiting Houtweg – Rondweg: oversteek vooral tijdens de spits bijna niet mogelijk.
Leidt tot extra sluipverkeer via Laan van de Kwekebos en Schansweg.
2. Verkeerslichten rondweg / Houtweg. Aansluiting in de toekomst?
Veiligheid woonomgeving
1. Verkeer van rechts heeft voorrang (hofjes). Wordt vaak niet verleend.
2. Onduidelijkheid voorrangsregels Laan van de Bork (uitritten en hofjes)
3. Uitrit Laan van de Bork (eerste drie-vier hofjes): inkijken in de straat is niet mogelijk voor
automobilisten, zowel door bosschages als door wildgroei parkeren.
4. Fietssituaties aan de Laan van de Bork / Lemzijde onveilig.
5. Oversteek fietsers t.h.v. ouder ARBO gebouw onveilig door bosschages. Plaatsen van
spiegels of snoeien bosschages.
6. Vaak auto’s op het fietspad., Laan van de Marel, tussen 1e en 2e hofje geen palen
7. Kinderen moeten veilig kunnen spelen in de speeltuinen
8. Buurt-WhatsApp ter bevorderen van veiligheidsgevoel / terugdringen drugsoverlast
Voorzieningen
1. Speelvoorziening Laan van de Marel 385 (Maarten/Jenter): aanvraag gedaan, niet
opgepakt.
2. Wijkcentrum op plaats Popping
3. Waterspeelplaatsen zijn saai na aanpassing.
4. Speeltoestellen kinderen 12-16 jaar in de wijk.
5. MFC
6. Hoog niveau speeltoestellen kinderen
7. Zandbak achter Laan van de Iemenhees 246/248 (op het veld) verkleinen en netter maken.
Er spelen niet veel kinderen meer.
8. Een goed, ruim, ouderencentrum met goede, ruime lokalen. Tussenstee gaat in 2020 dicht.
9. Nieuwe gymzaal Kinholt / Iemenhees. Scholen gaan nu vóór in de sporthal, maar komen
niet opdagen. Heeft leden gekost.
Woningvoorraad en doelgroepen
1. Binnen 10 jaar huurwoningen voor ouderen (rosltoelvriendelijk etc.)
2. Beter onderhoud sociale huurwoningen
3. Beter contact / overleg met verhuurder
4. Aandacht voor vergrijzing in woningaanbod
5. Eventueel carport / garageboxen maken van verpauperde woningen
6. Kan het woord ‘sociaal’ eraf? Gewoon huurwoningen. Het lijkt sociaal, maar je wordt in
een bepaald hokje gedrukt.
7. Woningbouw op plaats van de Kubus
8. Geen bebouwing / heemtuin (irt 7?).
9. Meer luxer aanbod / nieuwbouw (verjonging wijk). Aanvulling: betaalbaar nieuw.
10. Locatie Kubus (Hasselbraam): interesse ‘Knarrenhof’ bij huidige bewoners Ln vh Kwekebos.
Duurzame energievoorziening en verduurzaming woningen
1. Mbt visie ‘stimuleren verduurzaming woning’ → bekendheid energieloket vergroten
2. Toepassing klimaatdoelen in de wijk
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3. Koppeling verduurzaming:
a. Zonnelampen
b. water oogsten
c. vergroening
d. tegels eruit
e. waterdoorlatende bestrating
4. Generaties actief met elkaar
5. Bijna alle flats zijn van ACM, betrek die erbij.
6. Gezamenlijk als particulieren wat kunnen doen.
7. Wijkenergiecoöperatie
8. Eigen huis aanpassen: wie betaalt dit?
9. Gezamenlijke financiering voor verbeteringen.
10. Aantrekkelijke aanbiedingen verduurzaming (oude aanbod niet persé goedkoop).
Activering inwoners
1. Irt visie ‘door ontwikkelen burgerbegroting’: Meer vaart zetten achter BeeHighway,
muziek vijver schans, beleeftuin, dierenweide. Enthousiasme beter vasthouden.
2. Betere communicatie, kortere lijntjes tussen hulpverleners / burger / politie.
3. Activiteiten op het erf stimuleren
4. Het vast te stellen uitvoeringsplan mag niet vrijblijvend zijn.
5. 1e hofje Marel links belevingstuin (educatie / sociale cohesie)
6. GGZ gevallen laten helpen met tuinonderhoud
7. Stimuleren deel-parkeerplekken “Deeleconomie”.
8. Verbeteringen per hofje / straat bespreken
9. Afspraken maken over feestjes
10. Visie: ‘Inwoners kunnen elkaar laagdrempelig ontmoeten…’ Opmerking: Maar niet alleen
binnen de school en kantoortijden.
Honden en katten
1. Hondenschepjes uitdeelactie
2. Afgesloten uitlaatplaatsen honden
3. Hondenpoep op de velden → meer prullenbakken
4. Niet alleen honden, maar ook poepende katten zijn een probleem
5. Prullenbakken voor hondenpoep (zakjes)
Aantrekkelijke en gezond
1. Ontmoetingsplaatsen - /plekken faciliteren
2. Zitbankjes bij beweegtoestellen senioren
3. Mooi, de ‘speelvoorzieningen’ voor ouderen, maar:
a. wel weinig
b. geen bankje, e.d. om het een beetje aantrekkelijker te maken.
4. Grindpaadjes langs de lanen voor recreatief gebruik
5. Wijkmoestuin / permacultuur
6. Marketing Emmerhout
7. Meer dingen zoals ontmoetingsverhalen, prikkelt beweging, ambassadeurs wijk
8. Zitbankjes bij zandgat Jansen
9. Opleuken van blinde muren / schuurtjes
10. Picknicktafel 3e erf rechts Marel
Betrokkenheid en sociale cohesie inwoners / trots en imago
1. Inclusieve wijk: arm/rijk, donker/blank, etc. Veelkleurige wijk, niemand uitgesloten
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2. De entree van Emmerhout opknappen
3. Verbeteren functioneren uitvoeringsoverleg over klachten / vragen. Praten met betrokken
bewoners
4. Verzamelen gelijke beelden over de wijk en die ‘verbeelden’.
5. Het voormalig pand van Popping: afbreken!!! Een smet op onze mooie wijk. Spoed!!
Spoed!!
6. Maak van alle Emmerhouters trotse wijkambassadeurs
7. Een unieke belevenis waardoor Emmenaren en daarbuiten emmerhout bezoeken. Een
‘attractie’ en dan bedoel ik geen 2e kabouterpad. Festival? Kinderboerderij?
8. Gedeelde zorg voor directe woonomgeving.
a. Zwerfvuil: opruimdagen
b. Adopteer een prullenbak of route
Busbaan Angelslo - Emmrhout
1. Stand van zaken busbaan Angelslo / Emmerhout?
Bord: Zesdaagse Emmerhout – verbeelding visie
2. Praten met de ontwikkelaar terrein Kubus (Hasselbraam)
3. Zesdaagse is een mooi initiatief.
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