Overzicht van actuele onderwerpen die in behandeling zijn, of zijn
geweest bij de Wijkvereniging Rietlanden.
Laatste wijziging November 2018.
Algemeen: De Wijkvereniging (WV) zet zich in om de leefbaarheid in de woonwijk te handhaven en
waar mogelijk te verbeteren. De hieronder genoemde onderwerpen hebben allen daarop betrekking.
Aangezien wij een groep vrijwilligers zijn, valt het niet altijd mee voldoende energie (menskracht) en
middelen (geld) te hebben om uit te voeren wat wij en de bewoners voor ogen hebben.
Wij kunnen ook UW HULP dus goed gebruiken. Spreken de onderstaande onderwerpen u aan, laat
het ons dan weten. Wij zoeken vrijwilligers in de diverse werkgroepen om alle onderwerpen
voldoende aandacht te kunnen geven.
Vele handen maken licht werk.
Legenda: WV = Wijkvereniging Rietlanden, ER= Emmen Revisited. (gemeente Emmen)

Overzicht van actuele onderwerpen die in behandeling zijn:
Jaartal Onderwerp
volgnummer
2013-7
Playground
Reden: aantrekkelijk houden voor
algemeen gebruik

2013-11

Bosschages langs Veldstukken
aanpassen.
Reden: Beter (goedkoper)
groenbeheer en veiligheid van
wandelaars en fietsers. (vooral
tijdens strooiactiviteiten)

2015-09

Visie Rietplassen en omgeving.

Bijgewerkt op : 28 november 2018

status
de overdekte hangplek voor jongeren is door
jeugd gepimpt. De kunstenaar heeft het
afgemaakt en ook de scatebaan van een nieuwe
look voorzien.
Ook zoeken we nog steeds naar “de jongeren” als
gebruiker van dit gebied om met hen in gesprek
te komen. Dat is lastig en tot heden niet gelukt.
Dit onderwerp is een ongoing item en krijgt elke
jaar veel aandacht van de WV.
Veel bosschage in de berm tussen fietspaden en
veldstukken (lage begroeiing) zal worden
vervangen door gras met plukjes bebossing.
Uitvoering 2017, 2018 en 2019. Grootste deel is
reeds uitgevoerd. Is onderdeel van grootschalig
onderhoud.
Er worden ook een groot aantal nieuwe bomen
geplant.
De WV van Rietlanden en Parc Sandur hebben dit
“burger” initiatief bij de gemeente ingediend.
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Reden: Om een goed
toekomstperspectief te hebben voor
de Rietplassen en omgeving met
daarvoor een goed beheersplan.

2016-01

2016-02

2017-01

Wijkagenda.
“Project Recreatie Mens en Dier”
Reden: Klachten van overlast.
Honden specifieke ruimte geven voor
recreatie, maar ook gelijktijdig de
overlast ervan te verminderen.
Bewegen voor Ouderen. Organiseren
van Wandel-fietstochten door WV en
sportcoach Gemeente.
Reden: na de Fittest voor ouderen is
er veel belangstelling voor meedoen
aan wandelingen en fietstochten .
Wandelen voor senioren.
Reden: In he t kader Fit voor ouderen

2017-02

Beweegtuin voor senioren
Reden: in het kader Fit voor ouderen.

2017-03

Herinrichten openbaar gebied van
het winkelcentrum.
Plaatsen van een
(speel)(kunst)object op winkelplein.

2017-04

Jongerenproject “Brutaal”
Reden: Uit diverse contact met
jongeren is gebleken dat er toch wel
behoefte is aan een honk voor deze
groep.
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Ondertussen is dit document gereed en op de
websites van beide verenigingen beschikbaar.
Officiële presentatie aan gemeente staat gepland
op 31-1-2019
Beide Verenigingen hopen op basis van dit
document en beleid wat daarop wordt gemaakt,
spoedig projecten tot verbetering van de grond
kunnen krijgen. Wij geven prioriteit aan en
beschikbaar krijgen van goede sanitaire
voorzieningen en een verbetering van het
waterniveau van de grote Rietplas
Nadat er aanvankelijk een redelijke aandacht en
medewerking was van bewoners
(hondenbezitters), deze is daarna al snel
teruggelopen naar nihil. Om deze reden heeft de
WV. besloten dit project voorlopig op HOLD te
zetten. Misschien later weer oppakken.
Regelmatig worden door WV wandeltochten
uitgezet van 5 en/of 10 km. Na afloop is er soms
een warme maaltijd. Deelnemers vertellen dat de
combinatie van gezamenlijk lopen/ fietsen en
daarna eten een prettige aanvulling is voor hun
sociale contacten.
Elke woensdagochtend om 10 uur is er een
georganiseerd wandeling van ca.5 km of langer
indien gewenst. Deze tochten worden door
vrijwilligers van de wijkvereniging begeleidt.
Mede dankzij sponsering van diverse partijen is
deze beweegtuin gerealiseerd. Elke donderdag
tussen 10.30-11.30 is er begeleiding. Opgeven is
niet nodig. Gewoon komen en meedoen is het
advies.
De WV was middels de Klankbordgroep
vertegenwoordigd in dit Project. Gelukkig zijn we
in staat geweest het verkeersprobleem bij de
milieustraat opgelost te krijgen. Ook is de
milieustraat op ons verzoek verplaatst en
uitgebreid. Het project is nu klaar. Wel zijn we
nog met de gemeente in overleg m.b.t. een
nieuw ontstane onveilige situatie voor
(schuin)overstekende fietsers nabij de
milieustraat. Wordt vervolgd.
Onze vrijwilligers zijn in samenwerking met
andere partijen bezig aan deze wens wat meer
vorm te geven, zodat het misschien een mooi
project kan worden.
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2017-05

Onderzoek Rekenkamer Gemeente
Emmen.
Reden: functioneren van EOP’s vs.
gemeente Emmen onderzoeken.

2017-06

Verbeteren fiets- en
wandelveiligheid op fietspad langs
de Veldstukken.

2017-07

Reden: Valpartijen en klachten over
veiligheid van bewoners.
Buurtpreventie middels WhatsApp.

2017-08

Reden: Meerdere verzoeken van
bewoners hieraan te willen
meewerken.
Plaatsen Prieel Boskraai.

2017-09

2018-01

Reden: Aanvraag bewoners
Wortelopdruk diverse plekken
Mussenveld.
Reden: Onveiligheid bestrating
Speeltoestellen diverse straten
Reden: aanvraag bewoners

2018-02

Boerweg. Plaatsen van bankjes

2018-03

Zwerfafval.
Reden: verminderen zwerfafval

2018-04

2018-05

2018-06

Barbecue plaatsen grote Rietplas
Reden: steeds meer open vuur op
ongewenste plekken.
Kraterlandschap achter OBS de
Vlonder.
Reden: Veiligheid. Omgeving trok
ongewenste gedrag en personen.
Grijskopspecht. Overlast van te hoge
bomen en uitbundig groen.
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De werkgroep heeft eindrapportage gedaan. De
resultaten zijn vertaald naar beleid en op 6/11/18
door de burgermeester gepresenteerd als
actieplan voor uitvoering. De gemeente zal meer
participatie van bewoners vragen door
intensiever en gestructureerde samen te werken
met de EOP’s.
Op diverse plekken zijn de verkeersmarkeringen
opnieuw aangebracht. Tevens zijn na
herhaaldelijke verzoeken van WV en bewoners in
ieder geval noodreparaties uitgevoerd. Men
werkt aan een definitief onderhoudsplan Hopelijk
zal dat in 2019 ten uitvoer worden gebracht.
Er zijn diverse straat- en buurt APP-groepen
opgericht. De WV heeft hierbij ondersteuning
verleend en borden geplaats. WV is van geen
enkele buurt-App beheerder. Maar is wel in
contact met de beheerders van de App’s.
Wacht op meer handtekeningen van bewoners.
On HOLD
Gemeente heeft op 9/11 een goed bezochte
inloop gehouden. Deze is redelijk bezocht. Plan is
uitgevoerd.
Er zijn in diverse straten speeltoestellen
geplaatst, vervangen of gerepareerd. Ook lopen
er nog diverse aanvragen welk nog beoordeeld
moeten worden. De totale hoeveelheid
aanvragen overstijgt de financiële mogelijkheden.
De WV betaald altijd 50%van de kosten.
De WV heeft enkele bankjes aangevraagd om
langs de Boerweg geplaatst te worden.
WV is met gemeentelijk coordinator in overleg
over het probleem zwerfafval. Het plaatsen van
afvalbakken op de juiste plek en hoeveelheid is
een onderwerp hierbij. Bewoners/gebruikers
motiveren afval mee naar huis te nemen is ook
een belangrijk onderwerp van overleg. Dit is een
langlopend onderwerp voor 2019
Samen met WV van Parc Sandur zijn we
voornemens om as proef 1 of 2 BB-plaatsen bij de
Rietplas in te richten. Overleg is gaande
Gemeente is bezig dit gebied opnieuw in te
richten op initiatief en de wensen van de
bewoners.
Al het groen is nu verwijderd en aanplant zal in
2019 plaats vinden.
Bewoners hebben bij de gemeente en de WV
aangegeven hierin verbetering te willen.
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2018-07

Reden: Veiligheid
Gladheidsbestreiding
Reden: Veiligheid

2018-08

AVG wetgeving documenteren

2019-09

Reden: Wetgeving
Digitaal informatiescherm plaatsen
bij Valkenhof ingang winkelcentrum
Reden: als WV beter zichtbaar zijn
voor de wijkbewoners.

Bijgewerkt op : 28 november 2018

Ook deze winter zijn er weer zoutvaatjes op
diverse kritische plekken in de woonwijk
opgesteld en publiekelijk beschikbaar. (aantal is
reeds 87 stuks hetgeen wordt gezien als max)
De WV heet op basis van door de gemeente
beschikbaar gestelde documenten voldaan aan
deze wetgeving. Zie hiervoor de website
Uit diverse reacties van wijkbewoners is ons
gebleken dat het te weinig bekend is wat wij als
WV doen of hebben gedaan. Door op dit scherm
zoveel mogelijk actuele informatie te geven
hopen wij dat we aan deze tekortkoming een
invulling hebben kunnen geven. Ook kunnen wij
op deze wijze u beter benaderen met vragen die
wij hebben.

Pagina 4 van 9

OVERZICHT van activiteiten die zijn UITGEVOERD, mede door INBRENG van
de WIJKVERENIGING:
Jaartal Onderwerp
volgnummer
2012-1
Openbare Toiletvoorziening bij de
kleine Rietplas.

2012-2

2012-4

2013-1

2013-2

2013-3

2013-4

Reden: de WV is van mening dat bij
een dergelijke strand- en
speelvoorziening, openbare sanitair
beschikbaar moet zijn.
Wijkgebouw voor de Rietlanden.
Reden: Veel bewoners hebben
tijdens de interviews van ER
aangegeven, het een gemis te
vinden, dat er geen wijkgebouw
beschikbaar is waar
verenigingsactiviteiten kunnen plaats
vinden. De WV onderschrijft dit
volledig.
Aanbrengen voorrangsoversteek
voor fietsers en voetgangers over de
veldstukken t.p.v. Duivenveld.
Reden: Belangrijke route naar NS
Station Emmen Zuid. En het
asielzoekerscentrum.
Milieustraat winkelcentrum.
Aanbrengen extra verlichting.
Reden: Aantal verzoeken om betere
verlichting i.v.m. slecht zicht.
Aanschaffen eigen veegmachine.
Reden: Veel klachten in de herfst
over gladheid door bladeren en in de
winter door sneeuw op diverse fietsen voetpaden.
Bankjes kraaienveld aan
Zwanenwater verwijderen.
Reden: Ernstige klachten van
omwonenden t.a.v. overlast door
jongeren.
Speelplaats bij kleine Rietplas
voorzien van betere
waterdoorlaatbare zandlaag.
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status
Veel overleg gehad met Gemeente. Beheerder
van Kleine Rietplas heeft voorzieningen
aangebracht en is daarvan ook de beheerder.
VOORZIENINGEN ZIJN BESCHIKBAAR.

Een eigen gebouw in beheer nemen is voor de
wijkvereniging geen haalbare zaak. Wel is het ons
gelukt om een eigen plek (kantoortje) te vinden
in het gebouw van het WoonWijkcentrum de
“Valkenhof”. Binnen dit gebouw is het voor ons
mogelijk om bewoners en andere partijen te
ontmoeten. Ook zijn er mogelijkheden voor
verenigingen om hier activiteiten te ontplooien.
EIGEN ONDERKOMEN IS GEREALISEERD.
Na langdurig overleg tussen wijkvereniging en
gemeente heeft de WV eigen budget hiervoor
beschikbaar gesteld.
Is op 24/4 in gebruik genomen. Blokken moeten
nog rood worden gemaakt.
VOORRANGSOVERSTEEK IS GEREALISEERD.
Aanbrengen is toegezegd door de gemeente.
Wacht nu op uitvoering.
EXTRA VERLICHTING IS AANGEBRACHT.
In dec. 2013 is een veegmachine aangeschaft.
Deze blijft eigendom van de Wijkvereniging en is
in beheer gegeven aan buurtsupport. Inzet zal
door hun worden uitgevoerd, deels vlgs. Eigen
inzicht en op aangeven van de wijkvereniging.
VEEGMACHINE IS BESCHIKBAAR.
ZIJN VERWIJDERD

De gemeente heeft toegezegd in het voorjaar van
2014 dit water probleem aan te pakken.
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2013-5

Reden: Wateroverlast bij
speelvoorzieningen verhelpen.
Wandelbrug Lijsterveld vervangen
Reden: Is deels verwijderd vanwege
slechte staat.

2013-6

2013-7

Playground verlichting uitschakelen
na bepaald tijdstip.
Reden: overlast en vernielingen.
Playground opknappen. (verven en
mogelijk aanvullen met extra
voorzieningen)
Reden: aantrekkelijk houden voor
algemeen gebruik.

2013-8

2013-9

2013-10

Parkeerterrein Lidl. Op 2 hoek
plaatsen betonblokken leggen.
Parkeerverbod.
Reden: Doorgang / veiligheid voor
vrachtverkeer verbeteren
Verkeersproblemen toegangswegen
vanaf de veldstukken het Uilenveld
in.
Reden: Verkeersveiligheid en
doorgang verbeteren.
Verharde weg langs het Uilenveld en
bouwland naar de rondweg
opnemen in hoofd-strooiroute van
Area.

2013-13

Reden: Veel gebruikt door oa.
Schooljeugd.
Plaatsen doelpalen Kraaienveld

2013-14

Reden: aanvraag door bewoners
WEB-site wijkvereniging udaten

2013-16

Reden: Technisch en optisch
moderniseren en gereed maken voor
de toekomst.
Woonwagenlocaties renovatie.
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ER IS VOOR EXTRA ZAND EN WATERAFVOER
GEZORGD, wetende dat het nog niet voldoende
is, maar dat komt door waterniveau Rietplas.
Zijn in overleg met gemeente of vervanging of
een dam aanleggen zodat rondwandelen mogelijk
blijft. Financiering is het probleem.
DAM IS AANGEBRACHT, RONDWANDELING IS
HERSTELD. Groen onderhoud volgt.
Gereed.

Overleg met ge meente, brede school, wijkagent,
jongeren en sociaal cultureel werk is gaande over
uitvoering en financiering ervan. Hiervoor is een
initiatief werkgroep “JONG” opgericht.
Werk is gestart, lag even stil maar is in het
voorjaar 2015 weer opgepakt. Op 10-06-2015 is
een gerenoveerde playground feestelijk
heropend door de wethouder.
GEREED
Is doorgesproken met Gemeente en wacht op
uitvoering.
Onderwerp wordt opgelost in 2016 gelijktijdig
met de renovatie van het winkelcentrum.

Aanpassingen van de weg zijn niet aan de orde
vanwege hoge kosten er van.
Onderwerp afgedaan.

Is besproken met de Gemeente. Probleem is
dekking van de extra kosten. WV blijft aandringen
op opname in hoofd strooiroute.
VERZOEK IS AFGEWEZEN. In opdracht van WV.
Zal door buurtsupport de gladheid worden
bestreden.
Alles akkoord. Wacht op uitvoering door
gemeente.
ZIJN GEPLAATST.
De “vernieuwde” website beschikbaar.

De Gemeente heeft gekozen voor een variant
waarbij het mogelijk wordt een specifiek voor
deze functie ontworpen stenen woning te
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2014-02

Reden: aanpassen aan de huidige
regelgeving op dit gebied en tevens
het verduurzamen van het bestaan
van deze accommodaties met zijn
faciliteiten.
Uilenveld plaatsen bankje nabij
speelvoorzieningen.

2014-04

Reden: Aanvraag bewoners.
Uilenveld bijplaatsen van
speeltoestel.

2014-05

Reden: aanvraag bewoners
Uilenveld Wateroverlast in onder de
woning gelegen garages.

2014-06

Reden: Klacht van bewoners en
verzoek aan WV mee te denken aan
oplossing
Wateroverlast op fietspaden

2014-07

Pimpelmees upgraden plein/perk
Reden: Bewoners willen verbetering
aanzien en gebruik .

2014-08

2014-09

2015-02

2015-04

Bonte Kraai Upgraden Plein/perk
Reden: Bewoners willen verbetering
aanzien en gebruik .
Markeringen aanbrengen op diverse
gevaarlijke punten op fietspaden
Reden: Bewoners dienen regelmatig
klachten in over ongevallen en bijna
ongevallen.
Aanbrengen Extra verlichting langs
fietspad tussen sportvelden naar kl.
Rietplas.

kunnen plaatsen. Hiervan zijn in het
Zwaluwenveld en het Lijsterveld woningen
geplaatst.
GEREED.
Is besproken en acc. Wacht op plaatsen door
Gemeente.
IS GEPLAATST
Werkgroep neemt contact op met aanvrager.
IS GEPLAATST

WV is in gesprek geweest met bewonersgroep.
Advies gegeven brief aan B&W met verzoek
overlast op te heffen. WV heeft deze brief mede
ondertekend.
WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.
Buurtsupport zal hier corrigerende acties
uitvoeren.
IS UITGEVOERD.
Bewoners hebben instemming omwonenden
geregeld (handtekeninglijst) Conceptplan is met
WV besproken. Bewoners werken dit nu uit. Zij
zullen uitvoering zelf ter hand nemen na accoord
van gemeente.
IS UITGEVOERD
Oriënterend overleg met gemeente, WV, en
bewonersdel. is geweest. Bewoners gaan
conceptplan maken en instemming omwonenden
verzorgen.
MARKERINGEN ZIJN AANGEBRACHT.

Projectplan is ingediend bij de Gemeente
Emmen. Kosten worden gedragen door WV.
Uitvoering is gereed.

Reden: Dit pad is in het donker
onvriendelijk / onveilig.
Verkeersmarkt opzetten

Verkeersmarkt is op 27-06-2015 gehouden en
was zeer succesvol. Deze actie roept om
Reden: Bewoners meer attent maken herhaling. Diverse partijen w.o. Veilig verkeer
op gevaarlijke verkeerssituaties in de nederland hebben hieraan meegewerkt.
wijk.
Gereed

Bijgewerkt op : 28 november 2018
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2013-10

2014-08

Verharde weg langs het Uilenveld en
bouwland naar de rondweg
opnemen in hoofd-strooiroute van
Area.
Reden: Veel gebruikt door oa.
Schooljeugd.
Bonte Kraai Upgraden Plein/perk
Reden: Bewoners willen verbetering
aanzien en gebruik .

2015-01

2015-03

Vervangen hangbrug in vijver
Lijsterveld.
Reden: Dit is één van de weinig
waterobjecten in de wijk en velen
vinden vervanging wenselijk.
Plaatsen van een drijvend
speelobject in de kleine Rietplas
Reden: afgelopen zomer veel
overlast bij bruggen tussen
woningen.

2015-06

2012-3

2014-01

2015-07

Brandgans. Bewonersinitiatief G&G
Reden: Bewoners hebben plan
gemaakt om hun straat te verfraaien
en uitvoering en onderhoud zoveel
als mogelijk zelf te doen.
Bushaltes bestrating en omgeving
aanpassen.

Is besproken met de Gemeente. Probleem is
dekking van de extra kosten. WV blijft aandringen
op opname in hoofd strooiroute.
VERZOEK IS AFGEWEZEN. In opdracht van WV.
Zal door buurtsupport de gladheid worden
bestreden.
Uitvoering is gereed. Bewoners en wijkvereniging
hebben hieraan bijgedragen.
Uitvoering is gereed, echter helaas zijn er nog
(te) weinig bewoners bereid om mee te blijven
werken aan het onderhoud.
De brug is in zijn geheel vervangen. Het
omliggende groen moet nog worden aangepakt
incl. het herstel van de paden.
Gereed.

Na veel overleg met Gemeente Emmen en
Provincie Drenthe zijn de eventuele
belemmeringen opgeheven en kan de WV verder
met het realiseren van een ponton. Tevens zal op
scheiding water en strand ook aanvullen
speeltuig worden geplaatst. WV. zal dit project
uit eigen middelen betalen. Hopelijk zal dit object
komende zomer beschikbaar zijn.
Uitgevoerd in de zomer van 2016. Ponton zal
alleen tijdens zwemseizoen in het water liggen.
Helaas is er veel problemen met vervuiling door
vogels.
Plan is bij de gemeente ingediend en positief
ontvangen. Wacht op reactie en invulling.
Is uitgevoerd.

Uitvoering is gaande en zal in 2017 worden
afgerond.

Reden: Verbeteren bereikbaarheid
voor mindervaliden.
Wandelroute door de Rietlanden

Een eerste verkenning voor de route en
afstemming met Zuidbarge is gedaan. Vervolgens
Reden: Eigen bewoners, maar ook
gaan we afstemmen met de routes die worden
gasten van oa. Parc Sandur bekend te opgezet in Parc Sandur.
laten worden met onze woonwijk.
Voorlopig niet uitvoeren
Mussenveld. Bewonersinitiatief G&G Plan is bij de gemeente ingediend, incl. offerte.
Wacht nu op reactie van bewoners en verder
Reden: Bewoners willen de berm van overleg.
hun straat voorzien van netter groen. Gereed.
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2015-08

Bergeend: Bewonersinitiatief G&G

2017-04

Reden: Bewoners willen de
woonomgeving verfraaien incl.
speelobjecten.
Rietmees: Bewonersinitiatief G&G:

2017
2017
2017
2012-5

2013-15

2015-05

Reden: Bewoners willen omgeving
Opknappen, speelveld / openbaar
groen.
Speeltoestel Gorzenveld
Speeltoestel Grijskopspecht
Speeltoestel Zwarte kraai
Gezamenlijk met de andere partijen
uitvoering geven aan Wijkagenda

Plan is door bewoners ingediend. Wacht nu op
nader overleg met gemeente en uitvoering er
van.
gereed
Bewoners hebben plan ingediend en zijn bereid
mee te helpen bij uitvoering. Plan is momenteel
in overleg met gemeente.

gereed
gereed
gereed
gereed
Dit is feitelijk het spoorboekje van huidige en
toekomstige activiteiten in de woonwijk die tot
doel hebben de leefbaarheid te verbeteren. Deze
Reden: Als WV een bijdrage leveren
is op 7/3/2015 door alle deelnemende
aan de leefbaarheid van de
organisaties ondertekend. WV zal uitvoering
woonwijk.
coördineren maar ook deelnemen aan uitvoering
(Zie deze Wijkagenda elders op onze Website) van diverse activiteiten.
Infopunt is na ca1 jr weer gestopt. Er was te
weinig belangstelling vanuit de wijk voor deze
activiteit. Het Spreekuur is nog wel elke dinsdag
tussen 13.30 en 16.00 uur in het
Woonwijkcentrum “de Valkenhof”.
Bomenkap / groenbeheersplan
De gemeente is bezig met de uitvoering van dit
Rietlanden.
groot onderhoud groen in en om de wijk.
Ook zullen binnen dit plan veel half-verharde
Reden: Opstellen van een lange
paden worden gerenoveerd.
termijn beheersplan voor het
Is gereed.
openbaar groen in de woonwijk om
een efficiënter en evenwichtiger
groenbeheer te krijgen.
NS station Emmen Verdubbeling van De WV. Is van mening te moeten opkomen voor
spoor.
het belang van de bewoners in het aangrenzende
gebied. Dat hebben we gedaan door hun
Reden: Bewoners hebben klachten
ingediende alternatief te steunen en dat
over aanpak van dit project. Op basis verwoordt in een officieel bezwaarschrift bij de
van huidig ontwerp zal er te veel
gemeente Emmen en de Raad van State. Helaas
overlast gaan ontstaan.
zijn de bezwaren niet ontvankelijk en zal het
originele plan worden uitgevoerd.
Voor WV is hier geen actie meer.
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