Jaarverslag activiteiten 2017
Algemene Ledenvergadering van de
Wijkvereniging Rietlanden.
Emmen, 28 februari 2018.

Organisatie
Het bestuur bestaat uit 5 personen die worden ondersteund door een aantal vrijwilligers. Deze
laatsten hebben we hard nodig i.v.m. de vele taken die er liggen. Twee vrijwilligers die ons op de
hoogte houden van de veranderingen in het sociaal domein. Eén vrijwilliger die zich bezig houdt met
de website/facebook eb de ledenadministratie. En vier vrijwilligers die de wekelijkse wandelingen
organiseren en begeleiden. Er zijn ook twee vrijwilligers die namens de bewoners meedraaien in het
project Visie Rietplas.
Beweegtuin voor Senioren
Naast het Woonwijkcentrum de Valkenhof hebben we als Wijkvereniging een beweegtuin voor
senioren tot stand gebracht. Dit was mogelijk dankzij sponsering door diverse organisaties en een
flinke bijdrage uit onze eigen middelen. Deze beweegtuin werd op 21 september door de
Burgermeester Eric van Oosterhout geopend, waarna direct een groep senioren met bewegen is
gestart, onder begeleiding van de Senioren sportcoach van de Gemeente Emmen. In het voorjaar van
2018 zal er nog een extra campagne worden opgezet om meer bekendheid voor deze beweegtuin te
genereren.
Wekelijks inloop spreekuur
Ook dit jaar zijn er wederom diverse bewoners ons komen opzoeken met vragen , klachten of ideeën.
Tevens zijn er weer veel onderwerpen besproken met onze vaste partners t.w. Gebiedscoördinator
van de Gemeente, Wijkagent, Sedna en diverse ambtenaren. Dit spreekuur is vooral een “zoete
inval” geworden en is van grote toegevoegde waarde voor het functioneren als Wijkvereniging.
Visiedocument Rietplas
Gedurende het jaar is er door een projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van Wijkvereniging
Rietlanden, Parc Sandur en de gemeente Emmen, gewerkt aan het opstellen van een visie voor de
Rietplas en zijn directe omgeving. Dit burgerinitiatief heeft geleid tot een informatieve bijeenkomst
voor ondernemers en verenigingen in oktober en voor bewoners van de woonwijken in november.
De opkomst was goed en heeft veel materiaal opgeleverd. Dit wordt momenteel verwerkt. In de loop
van 2018 volgt hierover meer informatie.
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Ponton in kleine Rietplas
In juni is dit speelobject weer teruggeplaatst in het water. Gebleken is dat velen zich hierop kostelijk
hebben vermaakt. Schoonmaakbedrijf E. van Wijngaard heeft ervoor gezorgd dat dit ponton
regelmatig is schoongemaakt. Het is ons niet gelukt om na het zwemseizoen dit ponton te
verwijderen, waardoor voor aanvang van het nieuwe zwemseizoen een intensieve schoonmaakbeurt
noodzakelijk is geworden.
Playground
In december zijn de geraamtes van de bushokjes voorzien van staalplaten. Dit op verzoek van de
jongeren zelf zodat ze een droge hangplek zouden hebben . Oorspronkelijk zou dit eerst door de
jeugd zelf worden uitgevoerd, maar daar is helaas niets van gekomen. Onlangs hebben enkele
onverlaten kans gezien om dit deels weer te slopen. Erg jammer. We waren genoodzaakt om
aanvullende constructie maatregelen te laten uitvoeren tegen extra kosten. Hopelijk is het nu
“hufterproof”.
Jongeren
Enkele leden van onze werkgroep hebben zich ingespannen om weer in contact te komen met de
jongeren in onze woonwijk. Dit blijft een moeilijke opgave. Enerzijds horen we in de wandelgangen
en van individuele jongeren dat de jeugd niets heeft in onze wijk, maar als we ze zoeken om te
overleggen wat ze verlangen zijn ze niet te vinden. Heel vreemd en vooral jammer. Als WV. hebben
we mogelijkheden om samen met hun iets op te bouwen. Jongeren laat je horen.
Werkbezoek B&W. 21/09/2017
Op 21 september hebben we het jaarlijkse werkbezoek gehad van Burgermeester en Wethouders en
van de gemeente Emmen. Deze keer was dit het eerste bezoek en kennismaking van en met de
nieuwe burgermeester Eric van Oosterhout en de nieuwe wethouder voor Dorpen en Wijken Robert
Kleine. Naast de algemene kennismaking over en weer, hebben e gesproken over de belangrijke
zaken die ons bezighouden, zoals o.a. de herinrichting van het openbaar gebied van het
winkelcentrum, maar ook over onderwerpen waarover we ons zorgen maken, zoals o.a. de
continuïteit van onze wijkvereniging. Om sommige onderwerpen wat kracht bij te zetten, hebben we
een gezamenlijke fietstocht door de wijk gemaakt. Dit werd door B&W bijzonder gewaardeerd.
Eigen wijkgebouw
Nadat de basisschool de “Lisdodde” is gestopt met het gebruik van de noodgebouwen naast het veld
van DZOH, heeft de WV geprobeerd om deze gebouwen beschikbaar te krijgen voor algemeen
wijkgebruik. Helaas is onze inspanning niet beloont. De verhuurder van deze gebouwen vraagt een
veel te hoge huurprijs waardoor het ons niet mogelijk was dit financieel rond te krijgen. Wij hopen op
een nieuwe kans en willen ons als WV. hierop voorbereiden. Er zullen ongetwijfeld meer gebouwen
vrij komen in de toekomst.
Uitvoerings Overleg met Gemeente Emmen. (UVO)
Ook in 2017 is er weer periodiek overleg geweest op uitvoeringsniveau met vertegenwoordigers van
de gemeente Emmen. Tijdens dit overleg wordt gesproken over allerhande projecten en activiteiten
waarbij de gemeente is betrokken. Denk hierbij aan Speeltoestellen, openbaar grijs en
groen(overhangend groen en oneffenheden in fiets/voetpaden etc) , verkeer, etc. Dit overleg is
belangrijk gebleken voor ons als WV maar ook voor de gemeente.
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Sociaal domein
De wijkvereniging is regelmatig in overleg met de gemeente geweest, om te ontdekken op welke
wijze wij als WV kunnen meewerken op het gebied van informele zorg. Dit proces gaat ook door in
2018. Wij willen echter niet als vrijwilligersorganisatie formele banen gaan overnemen om daarmee
deze informele zorg goedkoper te kunnen maken. Wel kunnen we meehelpen bij initiatieven om bijv.
ouderen meer te laten bewegen (beweegtuin voor senioren) of te laten samenkomen (gouden
koffiemoment in de Valkenhof)
Gouden Koffiemoment
De wijkvereniging is in december gestart om samen met Woonwijkcentrum “de Valkenhof” een
gouden koffiemoment te organiseren. Hier kunnen ouderen uit onze wijk geheel vrijblijvend elkaar
ontmoeten en bijkletsen onder het genot van een kopje koffie of id. Elke woensdagmiddag bent u
welkom van 14.30 uur tot ca. 15.30 uur.
Verkeer
Op de hoofdfietsroute door onze wijk langs de Veldstukken zijn op diverse plaatsen de rode cirkels
weer aangebracht. Dit keer van een meer duurzaam materiaal. De middenstrepen zullen ook nog
worden hersteld. Al met al zijn dit nuttige maatregelen gebleken, zo hebben we althans vernomen
uit diverse positieve reacties.
PR en communicatie
Ook dit jaar zijn er weer twee wijkkranten uitgebracht. Diverse vrijwilligers hebben zich hiervoor
ingezet. Het betreft verzamelen copy, schrijven van artikelen, maken van foto’s, adverteren, redactie
en editen en last but not least de bezorging op 4000 adressen. Allen bedankt hiervoor.
Speeltoestellen
Wederom zijn er in diverse straten speeltoestellen geplaats, vervangen of gerepareerd. Dit is altijd
uitgevoerd in cofinanciering met de gemeente. (50/50) Het betreft hier ; Kraaienveld, Gorzenveld,
Bergeend, Kool/Rietmees, Steenuil, Beweegtuin Valkenveld, Grijskopspecht.
Wandelgroep
Elke woensdagochtend om 10.00 uur vertrek er een wandelgroep vanuit het Woonwijkcentrum “de
Valkenhof” voor een groepswandeling van goed een uur (ca 5km.) door en om onze woonwijk. Soms
gaan ze in overleg naar elders en lopen dan iets langer (ca 10 km) Er lopen voornamelijk senioren
mee maar iedereen is welkom en kan zonder opgave vooraf gewoon meelopen. Komen dus.
Enkele keren per jaar wordt er in samenwerking met de Sportcoach van de gemeente Emmen en het
woonwijkcentrum “de Valkenhof” een maaltijdwandeling georganiseerd. Dit zijn vaak gelijktijdig
twee wandelingen van 5 en van 10 km. Na afloop is er dan lekker eten tegen een kleine vergoeding in
de Valkenhof.
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Buurtpreventie APP
Enkele wijkbewoners hebben ons gevraagd mee te denken en te doen om tot een goede
buurtpreventie te komen middels een WhatsApp-groep en het plaatsen van borden. Dit hebben we
besproken met de gemeente i.v.m. plaatsing van borden, en de wijkagent i.v.m. goede adviezen op
dit gebied. De gemeente en ook de WV wil graag uniformiteit in de borden en niet meer borden dan
strikt noodzakelijk wordt gevonden. De WV. zal onder geen voorwaarde actief zijn m.b.t. het beheer
van de WhatsApp-groepen. Dit zal door bewonersgroepen, bij voorkeur kleinschalig, moeten worden
opgezet en beheerd. Onze werkgroep werkt hieraan en is hierover in contact met de aanvragers.
Herinrichting openbaar gebied Winkelcentrum
Het pand van Lidl is geheel vernieuwd. Jumbo is nu bezig met een uitbreiding van de bloemenwinkel
krijgt ook een nieuwe plek. De WV is lid van de klankbordgroep voor de herinrichting van het
openbaar gebied. Wij hebben als speerpunt hierbij, dat het verkeersknelpunt bij de huidige
milieustraat moet worden opgelost. Na veel en moeizaam overleg is het gelukt een
overeenstemming te bereiken over een alternatief waarbij het verkeersknelpunt opgeheven zou
kunnen zijn en waarbij tevens de S.R.R. ook hun papiercontainers op een voor hun geschikte plek
zullen krijgen. Uitvoering in 2018.
Recreatie mens en Hond
Door gebrek aan medewerking van Wijkbewoners is dit project in de wacht gezet. Of en wanneer dit
weer zal worden opgepakt is puur afhankelijk van de medewerking en inzet van en door voldoende
wijkbewoners.
Spoorverbreding NS station Emmen zuid
De WV heeft, middels het indienen van een officieel bezwaarschrift bij de gemeente Emmen en later
bij de Raad van State, de bewonersgroep aan het Uilenveld ondersteund, in hun bezwaar tegen de
wijze waarop deze spoorverbreding vlgs. de Provincie Drenthe zou moeten plaats vinden. De
gemeenteraad van Emmen neemt nog geen besluit over de grondtransactie, omdat hiervoor de
uitspraak van de Raad van State wordt afgewacht. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat, de
Wijkvereniging niet tegen een verbreding is maar wel tegen de voorgestelde uitvoering. De
bewonersgroep hebben een alternatieve uitvoering voorgesteld die wordt gesteund door de
wijkvereniging.
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