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Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artíkel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om €158.259,-- subsidie te verlenen aan de ge-
meente Emmen uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of
Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Uitvoeringsregeling lmpu ls Vol kshuisvesting
Op 20 juni 2017 hebben wij besloten tot instelling van de Uitvoeringsregeling lmpuls
Volkshuisvesting.

Uw Staten hebben op 27 september 2017 besloten € 2 miljoen voor deze regeling be-
schikbaar te stellen. ln het kader van deze regeling kunnen alle gemeenten in Drenthe
een beroep doen op een provinciale bijdrage ten behoeve van het oplossen van een
knelpunt in hun volkshuisvestingsopgave. De gemeente Emmen heeft in september
dit jaar een aanvraag voor een bijdrage uit de lmpuls Volkshuisvesting ingediend.

Context: doel van de lmpuls Volkshuisvesting
Voor bijdragen uit de lmpuls gaat het hierbij om maatwerk per gemeente en een breed
palet van mogelijke toepassingen, waarbijde provinciale bijdrage een steuntje in de
rug kan zijn.

Uit een rondgang langs de Drentse gemeenten en aanvullend onderzoek blijkt dat met
name in kleine kernen, in de goedkope koopsector in krimpgebieden en in specifieke
stadswijken behoefte is om door middelvan gerichte ingrepen kwaliteitsverbetering
toe te passen, om hiermee de leefbaarheid van Drenthe te verbeteren. Met de lmpuls
volkshuisvesting kan de onrendabele top voor huisvestingsprojecten worden be-
kostigd.
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Het budget van de lmpuls Volkshuisvesting heeft een looptijd tot en met september
2020. De lmpuls is in een vaste verdeling beschikbaar voor de twaalf Drentse ge-
meenten.

Aanvraag gemeente Emmen
De gemeente Emmen heeft een aanvraag ingediend voor de afronding van een reno-
vatie- en verduurzamingsproject van sociale huurwoningen in Veenoord. Mede dankzij
deze subsidie kan in het gebied een renovatieslag geleverd worden die zorgt voor een
aantrekkelijker woningaanbod voor de doelgroep van sociale huurwoningen. Alle wo-
ningen worden verduurzaamd tot label B. Daarnaast vindt er ook esthetische reno-
vatie plaats en wordt de omliggende groenvoorziening aangepakt, met als gevolg een
verbetering van de leefomgeving in het gebied. Het project past bovendien binnen de
kaders van de gemeentelijke woonvisie en de gemeentelijke energienota.

Cofinanciering
De uitvoeringsregeling regelt dat de gemeente minimaal 50% van het totaal aan sub-
sidiabele kosten dient te cofinancieren en dat de subsidie vanuit de lmpuls Volkshuis-
vesting voor maxim aal 50o/o van het totaal aan subsidiabele kosten kan worden in-
gezet. Voor de gemeente betekent dit dat zij tegenover het verleende subsidiebedrag
minimaal hetzelfde bedrag aan cofinanciering moet stellen. De cofinanciering wordt in

dit geval betaald door de samenwerkingspartner Woonservice.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage Projectplan De 3 Hofjes (Veenoord)

md/coll.
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Gebiedsgerichte aanpak de 3 hofjes (Groen van 
Prinstererstraat/Thorbeckestraat/Van Hogendorpstraat) 

 

 
 

 
 
 
Datum : 1 augustus 2019 
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1. Inleiding 
 
1.1 Doel van dit document 
 
Voor u ligt het plan van aanpak om de leefbaarheid van de hofjes in de Groen van 
Prinstererstraat, de Thorbeckestraat en de Van Hogendorpstraat de komende jaren te 
verbeteren.  
Dit plan van aanpak bevat de maatregelen en projecten die de gemeente Emmen, 
Woonservice en de welzijnsorganisatie Sedna fasegewijs samen met/in de buurt willen 
uitvoeren. Dit project vloeit voort uit de voor dit dorp opgestelde Woon- en 
leefbaarheidsvisie Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Het betreft een dorpsgerichte uitwerking 
van de Woonvisie 2018-2023 ‘Thuis in Emmen, snoeien doet bloeien! 
 
Bij de ontwikkeling en uitvoering van dit plan is samenwerking essentieel. Dit plan is dan 
ook in nauwe samenwerking met welzijnsorganisatie Sedna en Plaatselijk Belang Nieuw-
Amsterdam/Veenoord, en in afstemming met bewoners en partners in de buurt tot stand 
gekomen.  
Bij de totstandkoming van dit document is gebruik gemaakt van kennis en ervaringen van 
partners uit de buurt, er is een ruimtelijke analyse uitgevoerd en er zal nog een 
verdiepend sociaal maatschappelijke analyse plaatsvinden. Hierdoor wordt op 
gefundeerde wijze besloten welke maatregelen de komende jaren ingezet kunnen 
worden. De maatregelen in het plan worden de komende periode verder vertaald naar 
concrete uitwerkingen voor de buurtjes die fasegewijs worden uitgevoerd. 
 
1.2 Achtergrond 
 
De aanpak van de hofjes geeft invulling aan een aantal opgaven zoals deze zijn benoemd in 
de Woonvisie 2018-2023. Daar waar de bestaande woningvoorraad nog voldoende 
aansluit bij de behoeften en financiële mogelijkheden van onze inwoners, is het zaak deze 
voorraad kwalitatief op peil te houden. Het verduurzamen van woningen is daar een 
belangrijk onderdeel van maar breed is het van belang zorg te dragen voor leefbare 
dorpen en wijken. Daarin gaat het niet alleen over de woningen maar ook over de 
kwaliteit van de openbare ruimte en het sociale welbevinden van de inwoners. 
In 2018 is de Woon- en leefbaarheidsvisie Nieuw-Amsterdam/Veenoord op een 
interactieve wijze tot stand gekomen. De visie kent een uitvoeringsagenda. Het project de 
hofjes is als uitvoeringspunt opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de WLV Nieuw-
Amsterdam-Veenoord. Deze visie met uitvoeringsagenda is vastgesteld door het College 
van Emmen in juni 2018. 
 

 
1.3 Bestaande  situatie 
In het plangebied zal Woonservice vanaf 2021 starten met het esthetisch verbeteren  en 
waar nodig verduurzamen van de woningen startend in de Groen van Prinstererstraat.  
Gemeente, corporatie en welzijnsorganisatie Sedna willen via een integrale gebiedsaanpak 
(sociaal/fysiek) in een participatief proces met inwoners de betreffende woonerven 
fasegewijs een kwalitatieve boost geven. In Beilen (gemeente Midden Drenthe) is door 
Woonservice samen met gemeente/welzijnswerk een soortgelijk project uitgevoerd. De 
intentie is bewoners te betrekken bij de inrichting, het beheer en de fysieke ingrepen om 
zo een sociale ingang te krijgen om de leefbaarheid in deze hofjes breed te vergroten. 
Voor wat betreft de woonomgeving is sprake van sleetsheid van de openbare ruimte, 
alhoewel in het gebied ook sprake is van waardevolle groenstructuren. 
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De gebieden binnen het dorp (gedeelte oud-Veenoord) kent een menging van verkochte 
voormalige huurwoningen en woningen die nog in corporatiebezit zijn. Hier en daar is 
sprake van sociale problematiek. De woningen zitten zowel v.w.b. koop als huur aan de 
Emmense onderkant van resp. de koop- en huurmarkt.  
 
Begrenzing plangebied: fasegewijze aanpak 
Het plangebied betreft 3 buurten (hofjes) gelegen in Veenoord en wordt aan de westkant 
begrensd door de Nieuweweg en aan de oostkant door de Rooseveltstraat. De begrenzing 
aan de zuidkant loopt tot de Landschapsweg, waarbij één blok woningen aan de Goeman 
Borgesiusstraat bestaande uit 4 seniorenwoningen niet wordt meegenomen. De 
begrenzing aan de noordzijde van het plangebied wordt gevormd door de woningen die 
zich binnen het plangebied bevinden grenzend aan de Van Hogendorpstraat. 
 
Kortheidshalve gaat het om 3 hofjes rondom de Groen van Prinstererstraat, 
Thorbeckestraat en Van Hogendorpstraat, waarbij het de intentie is de aanpak te verdelen 
in fases waarbij de 1e fase zich richt op de Groen van Prinstererstraat.  
 
Woningen in het plangebied  
 

Rooseveltstraat 4 woningen te weten de nrs 30,32,34,36 1968 

Gr van 
Prinstererstraat 

2,4,8,10,12,14,18,20,32,34,36,38 
Particulier bezit 6,16,22,24,26,28,30 

1971 

Gr van 
Prinstererstraat 

1,3,5,7,13,17,19,25,27,31,33, 
Particulier bezit 9,11,15,21,23, 
25,29,35,37,39 

1975 

Van 
Hogendorpstraat 

1,3,7,9,13,15,23,25,27,31 en 33 (oneven 
nrs) 
2,4,8,10,12,14,16,20,22,24,26,28,32,34,36 
Particulier bezit 17,19,21 

1966 

 
Het totaal aantal woningen in de eerste fase Groen van Prinstererstraat, Rooseveltstraat,  
Van Hogendorpstraat betreft 53 huurwoningen en 20 koopwoningen. Het betreft 
woningen, gebouwd in de periode 1966, 1068, 1971 en 1975. Huurwoningen zitten in het 
segment lagere huur (€450,-) 
 
Kwaliteit/ verduurzaming: 
De woningen van Woonservice hebben een energielabel variërend van B, C en D. De 
energetische opgave is alle woningen op label B. te krijgen. De technische staat van de 
huurwoningen is goed. Waar nodig worden de woningen duurzaam gemaakt en zal de 
aanpak met name gericht zijn op esthetiek en verbetering van de leefbaarheid in de wijk. 
Nog niet duidelijk is wat de energetische en kwalitatieve opgave is m.b.t. de woningen die 
in particulier bezit zijn. Dit moet nader worden onderzocht, middels opvragen bij de 
huidige bewoners. 
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Kaartje overzicht bezit Woonservice in het totale plangebied. 
 
De ruimtelijke situatie SWOT 
Op basis van een gehouden schouw en waardering door professionals is de volgende 
ruimtelijke sterkte/zwakte analyse opgesteld. 
 

Sterk 

• Drie hoven die goed geproportioneerde ruimten 

geven, heldere verkaveling 

• Stedenbouwkundige ordening, blokken met een 

goede scheiding voor- en achter 

• Grote volwassen eiken- en lindebomen in 

grasstroken, goede groeiplaatsen, sfeervol 

• Uniformiteit en samenhang in gevelopbouw per blok 

• Aantrekkelijk ritme in de blokken door de 

schoorstenen 

• Duidelijke entrees van de hofjes met forse bomenrij 

in gras vanaf de Rooseveltstraat 

• Beperkte hoeveelheid verharding, smalle 

wegprofielen en veel groen 

• Doorlopend voetpadenstelsel, doorkruisbaar en 

Zwak 

• Parkeren in voortuinen, slijtage groen 

• Bedreiging oude waardevolle bomen door vastdrukken 

groeiplaats door auto’s 

• Slechte tegelpaden 

• Beeldkwaliteit schuttingen achterpaden 

• Sociale veiligheid achterpaden 

• Dode hoeken in hofjes, lelijke garageboxen 

• Verpauperd beeld van veel voortuinen en verpauperd beeld 

schuttingen achterzijde 

• Weinig openbare parkeerruimte , is “opgelost” door 

parkeren in voortuinen 

• Beeldkwaliteit entrees vanaf de Nieuwe weg 
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speelaanleiding biedend, garandeert 

doorsteekbaarheid van de buurt. (qua beeld zwak 

qua structuur sterk) 
Kans 

• Reguleren parkeren in voortuinen, of hofjes 

herinrichten. 

• In de participatie afspreken welk gewenst beeld 

voortuinen moeten krijgen 

• Uniforme, niet te hoge, erfafscheidingen 

achtergebieden aan de (semi) openbare paden 

(goede voorbeelden aandragen) 

• Verlichting en verhoging beeldkwaliteit achterpaden 

• Opknappen dode hoeken, verwijderen 

garageboxen? 

• Afkoppeling regenwater, rioolvernieuwing 

• Organiseren betere beeldkwaliteit gevels  

 

Bedreiging 

• Verpaupering en sociale accumulatie van problemen 

• Verstening groene buurt en aftakeling waardevol 

boombestand 

• Verdere verpaupering door onverzorgde erfafscheidingen en 

oneigenlijk gebruik openbaar groen voor parkeren 

• Kwaliteit bespeelbaarheid en speelaanleidingen 

• Sociale veiligheid doorlopend achterpadenstelsel  

• Vergrijzing bewoners en daardoor andere eisen aan 

buitenruimten 

 

 
 
Sociale context/samenhang 
Het Tweelingdorp Nieuw Amsterdam-Veenoord aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart 
telt ongeveer 7200 inwoners.  
Sinds de herindeling op 1 januari 1998 behoort het dorp bij de gemeente Emmen. De 
ontstaansgeschiedenis van beide dorpen is verschillend. 
Veenoord ontstond i.v.m. met de aanleg van de Verlengde Hoogeveensche Vaart rond 
1859 als een kolonie van polderjongens. Later bij de vervening van het laagveengebied 
vestigden zich er ook veel turfmakers. De veenkolonie Nieuw-Amsterdam ontstond meer 
zuidelijker. Door de nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog groeiden de dorpen volledig 
aan elkaar vast. 
Vanuit historisch oogpunt woonden er vroeger veel Drentse veenarbeiders. Kinderen 
werden al vroeg geacht mee te werken om geld te verdienen. Studeren zat er vaak niet in. 
Werkgelegenheid is tegenwoordig nog steeds niet hoog te noemen en toch zijn er kansen 
om te groeien door het nabij gelegen industrieterrein die een goede verbinding heeft met 
de A37. 
Sociaal gezien zullen de inwoners van het tweelingdorp niet snel het achterste van hun 
tong laten zien; men lost zijn problemen achter de voordeur op en zal niet de ‘vuile was 
buiten hangen’. Naoberschap is nog goed aanwezig binnen de dorpen, maar heeft een 
incidenteel karakter. 43% van de inwoners geeft aan zich eenzaam te voelen. Men kent 
elkaar in de dorpen, wat enerzijds positief en anderzijds negatief kan werken. Als men 
elkaar niet mag, geeft men elkaar weinig ruimte om de onderlinge verhoudingen te 
verbeteren. Er ligt een opgave te proberen de sociale samenhang te versterken en de 
gesignaleerde sociale aandachtspunten op te pakken. Het project biedt hiertoe de kans en 
gelegenheid met bewoners in gesprek te gaan, zowel wat betreft hun woonomgeving als 
de sociale context. De geschetste sociale analyse komt voor uit de opgestelde sociale 
gebiedsagenda voor de Velden (2017/18) maar vraagt een verdere verdieping voor het 
projectgebied. 
 
Voorzieningen 
De meeste voorzieningen in het tweelingdorp, waaronder de winkels, scholen, bibliotheek, 
supermarkt etc. liggen in Nieuw-Amsterdam. Veenoord heeft een sporthal, sportvelden, 
ijsbaan en een voetbalclub. Het Van Goghhuis is een toeristische bezienswaardigheid in 
Veenoord. 



6 
 

Met het vertrek in 2017 van de enige supermarkt in Veenoord is er een sociale functie 
weggevallen. De supermarkt diende, naast de standaard functie van de verkoop van 
producten, namelijk ook als ontmoetingsplek. 
Er zijn enkele speelvoorzieningen aanwezig binnen het plangebied van de drie hofjes. Of 
deze voldoen aan de behoefte van de bewoners en hoe het is gesteld met de staat van 
onderhoud is nader te bepalen. Ook moet worden onderzocht in hoeverre de 
speelvoorzieningen op dit moment als ontmoetingsplaats fungeren en in hoeverre er 
sociale contacten zijn binnen de buurtjes.  
 
Sociale problematiek 
Aan de hand van nadere analyse en achter de voordeur gesprekken wordt geprobeerd een 
scherper zicht te krijgen op de sociale aandachtspunten in dit gebied. 
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2. Doel en reikwijdte 
 
2.1 Doelstelling 
 

• Verduurzamen woningen naar label B,  verbeteren van de beeldkwaliteit woningen 
(esthetisch) 

• Kwaliteitsverbetering openbare ruimte  

• Verbeteren sociale samenhang 
 
2.2 Gewenste resultaten 
 

• Functionele klimaatbestendige woonomgeving 

• Verbeterde leefbaarheid in de 3 hofjes 

• Toename van de kwaliteit van de woningvoorraad (koop en huur) 

• Goede, betaalbare en comfortabele woningen voor de onderkant van de woningmarkt 

• Een versterkte sociale cohesie. 
 

2.3 Op te leveren deelresultaten 
 

• Verbeteringsplan voor woningen 

• Woonomgeving inrichtingsplan 

• Riooluitvoeringsplan 

• Sociaal participatieplan 
 
2.4 Beleidskaders 
 
De volgende beleidskaders zijn in ieder geval van toepassing op betreffende gebied.  
De Woonvisie 2018-2023, bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam/Veenoord (22/11/2011),  
het Lokaal Akkoord, de Energienota “Emmen geeft Energie” 2017-2020, de Sociale 
gebiedsagenda De Velden,  het Water- Rioleringsplan Emmen, de beeldkwaliteitsplannen 
groen en grijs, de Welstandsnota en het  gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en het 
parapluplan parkeernormen. 
 
2.5 Afbakening 
 

➢ Er worden in betreffende plangebied geen woningen gesloopt.   
➢ We gaan uit van het zoveel mogelijke behouden van de bestaande groenstructuur, 

voor zover deze kwalitatief of voor wat betreft de wensen van de inwoners nog op 
orde is. 

➢ Het plan richt zich op de huidige bewoners en niet de toekomstige.  
➢ Er wordt een sociale analyse opgesteld. Indien sprake is van individuele sociale 

problematiek wordt er doorverwezen naar het juiste loket om de benodigde zorg 
te organiseren. Wel wordt gekeken in hoeverre er in het plangebied gezamenlijke 
sociale interventies mogelijk zijn die een positieve impuls geven aan de sociale 
samenhang in de buurt. 
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2.5.1 Projectgrenzen 

 
Kaart gebiedsafbakening inclusief Rooseveltstraat  
 
2.6 Kritische succesfactoren 
 

- Om te komen tot een kwalitatieve verbetering is het ook een opgave de 
particuliere eigenaren mogelijk mee te krijgen bij (energetische) 
verbeteringen.  Nadere analyse moet een beter beeld geven van de kwaliteit 
van de koopvoorraad in het gebied en welke mogelijkheden er zijn om kopers 
mee te krijgen. 

- Beschikbaar zijn van financiële middelen om verbetering aan te brengen in de 
particuliere voorraad.  

- De kwaliteit en uitstraling van de garageboxen bepalen het beeld van de 
openbare ruimte maar de vraag is in hoeverre daarmee iets kan gebeuren 
(sloop/opknappen). Deze boxen zijn ook in gebruik bij niet bewoners van de 
hofjes. 

- De vraag is in hoeverre er een kwaliteitsverbetering van de particuliere 
erfscheidingen plaats kan vinden, indien daartoe aanleiding is. 

- De vraag is of er draagvlak per hof ontstaat en bewoners-betrokkenheid tot 
stand komt. 

- Of er op langere termijn energie ontstaat voor de organisatie van een 
bewonersplatform om het opknappen van de woonomgeving te borgen. 

- De financiële mogelijkheden om het openbaar gebied aan te kunnen pakken 
volgens het gewenste ambitieniveau van inwoners. 

- Behalen van de planning en realisering van de benoemde deelresultaten en 
de volgtijdelijkheid er van. 

 
2.7 Projectcontext: afhankelijkheden 
 

• Vanuit de Woon- en leefbaarheidsvisie is de noodzaak aangegeven een  
verkeersonderzoek uit te voeren voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord in z’n geheel. 
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De inrichting Nieuweweg en Rooseveltstraat maken hier onderdeel van uit. De 
bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien kunnen van invloed zijn op de 
benodigde ingrepen in het betreffende plangebied en vraagt afstemming. 

• Vanuit het vastgestelde Rioleringsplan wordt aangegeven dat voor het gebied 
Veenoord er een totale vervanging van het rioleringsstelsel in de planning staat, 
waarbij wel is aangegeven dat de eerste prioriteit ligt in het Noordelijk deel van 
het plangebied. Wederzijdse aansluiting om te proberen werk met werk te maken, 
wordt nader onderzocht. 

• Zoals voor elk project geldt, zijn de mogelijkheden om vanuit de gemeente een 
bijdrage te leveren, gelet op de bezuinigingen beperkt(er).  

 
Planning en fasering → zie hiervoor de activiteitenplannen 
 

3. Activiteitenplan 
 
Het streven is om zoveel mogelijk de buurt (directe en indirecte betrokkenen) te 
betrekken bij de deelresultaten en uitvoerende activiteiten. Hiervoor kunnen verschillende 
vormen van participatie worden toegepast. Daarnaast is het goed om op zoek te gaan naar 
de aanwezige energie in de buurt. Actieve bewoners (en ondernemers) worden 
uitgedaagd om met ideeën te komen. Het is de taak van de gemeente, Woonservice en 
Sedna om de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de realisatie van hun ideeën.  
Daarnaast zal ingezet worden om bewoners(groepen) die niet eerder betrokken zijn 
geweest om die actief deel te laten nemen. Er wordt nog een participatieplan opgesteld. 
 
De te behalen deelresultaten en activiteiten worden hierna weergegeven.  
 
3.1 Functionele klimaatbestendige woonomgeving 
 

- Beeldkwaliteit groen 
- Beeldkwaliteit grijs 
- Riooluitvoeringsplan (gedeeltelijk) 
- Inrichtingsplan woonomgeving 

 

3.1 Functionele klimaatbestendige woonomgeving 

WAT WANNEER Tussenresult. RESULTAAT WIE 

Voorbereiding  
 
Participatieleden 
Gereedschapskist van 
sferen, mogelijkheden en 
verwachtingen 

3e en 4e 
kwartaal 2019 
 

Workshop met 
ideeën en 
referentiebeelden 

Schetsontwerpen Bewoners-
groep 
Gemeente 
 

Planvorming 
Varianten en keuze 

Dec 2019 tot 
juni  2020 

Varianten en  
Keuzeontwerp 

Definitief  
inrichtingplan 

Bewoners-
groep 
Gemeente  

Uitvoering 
Voorlichting en fasering 

2021 en 2022 Inrichtingsplan  
Groen, verharding, 
verlichting en 
riolering 

Uitgevoerd plan Aannemers 
Regie 
gemeente  
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3.2 Verbeterde leefbaarheid in de 3 hofjes 
 

• Eigen werkzaamheid in beheer van de openbare ruimte (schoon, heel en veilig) door 
bewoners (opruimacties) 

• Upgraden (speel)voorzieningen (na onderzoek) 

• Aandacht voor parkeren/parkeerproblemen i.s.m. (plan van) aanpak garageboxen 

• Aanpak openbare verlichting achterpaden (indien nodig) 

• Aanpak verkeerssnelheid (indien blijkt uit onderzoek) 

• Aanpak partiële vervanging riolering 
 

3.2 verbeterde leefbaarheid in de 3 hofjes 

WAT WANNEER RESULTAAT WIE 

Opschoonactie Start 2020 schoon, heel veilige buurt Sedna/ 
bewoners 

Aanpak openbare ruimte 
en voorzieningen  

Eind 2021 of 
eerder 

Updaten en upgraden openbare ruimte  Gem/be-
woners/ 
Sedna 

Uitvoering  partiële 
aanpak riolering 
+bovenliggende 
verharding 

Start eind 2021 Vernieuwing riolering gemeente 

 
3.3 Toename van de kwaliteit van de woningvoorraad (koop/ huur) d.w.z. goede 
(comfortabele) en betaalbare woningen voor de lage inkomens 
 

• Enquête energiebesparing/woonwensen particuliere woningen 

• Realiseren van een inloopwoning/buurtinformatiepunt (ook onderdeel 3.4) 

• Opstellen en uitvoeren verbeteringsplan huurwoningen (energetische en esthetische 
maatregelen) 

• Mogelijkheden meenemen ondersteuning aanpak koopvoorraad 

• Mogelijkheden onderzoeken(Partiële aanpak) riolering (gescheiden afvoer 
(corporatie)woningen) 

• Meer draagkracht creëren in de omgeving door selectieve toewijzing en meer inzet op 
sociaal vlak. 

 

3.3. Toename kwaliteit woningvoorraad 

WAT WANNEER RESULTAAT WIE 

Uitvoeren enquête koop 1e halfjaar 2020 Inzicht in de woonwensen en 
mogelijkheden van de particuliere 
woningeigenaar in het gebied 

Gemeente  

 Realiseren inloopwoning 
als ontmoetingspunt  

Begin 2020 Een laagdrempelige voorziening waar 
informatie kan worden gegeven, 
startpunt voor coördinatie en 
bewonersbetrokkenheid 

Woon-
service i.s.m. 
gem/Sedna 

Onderzoek Flora en 
Fauna 

2020 Check op eventuele belemmeringen bij 
verduurzaming  

Woonservice 

Uitvoeren energetische 
en esthetische 
maatregelen 
huurwoningen   

Eind 2021-2022 Huurwoningen hebben label B. zijn 
esthetisch opgeknapt (o.a. 
kozijnvervanging) 

Woon-
service 



11 
 

Aanpak tuinen Eind 2021 Ondersteuning bij updaten 
tuinen/plaatsing schutttingen 

Woonservice
/gem/sedna/
bewoners 

 
3.4 Sociale samenhang/participatie/welzijn en gezondheid  
 
Op basis van onderzoek hoe de inwoners hun woning- en woonomgeving ervaren op de 
thema’s openbare ruimte, gezondheid, veiligheid, sociale cohesie, sociale netwerken en 
noaberschap wordt een sociaal programma opgesteld. De volgende doelstellingen liggen 
onder dit programma: 

• Bewoners voelen zich veilig en gezond. 

• De sociale samenhang in de buurt is vergroot. 

• Bewoners krijgen meer steun (van elkaar), er ontstaan sociale netwerken en er is 
sprake van meer naoberschap dan voorheen. 

• Bewoners met individuele hulp- en zorgvragen worden op een zorgvuldige wijze 
doorgeleid naar de betreffende instanties voor hulp en ondersteuning. 

• Indien daaraan behoefte is het creëren van ontmoetingsmomenten of eventueel 
plek.  

• Onderzoeken in hoeverre er behoefte is om een buurtvereniging op te richten. 

• Aanbieden van groepsactiviteiten en begeleiding op het gezondheid, 
zelfredzaamheid en sociale samenhang (voorliggend veld).  

 

3.4 Sociale samenhang en participatie 

WAT WANNEER RESULTAAT WIE 

Achter de voordeur-
gesprekken 

1e half jaar  2020 Analyse van de inwoners, 
wensen en behoeften 
inventariseren, doorgeleiding 
naar zorg en ondersteuning 

Sedna 

Buur(t)bijeenkomst (en)  Eind 2019-2020/2021 Inzicht in samenhang en 
hernieuwde  kennismaking, 
inventariseren woon- en 
omgevingswensen 

Sedna e.a. 
partijen 

Opstellen sociale agenda Eind 2019 Leidraad voor meenemen 
inwoners bij buurtaanpak 

Projectpartn
ers  

Onderzoeken en 
ondersteuning oprichten 
inwonersplatform/ 
buurtvereniging 

2020 Spreekbuis voor de buurt 
creëren 

Sedna 

Aanbieden van 
groepsactiviteiten naar 
wens en behoefte op 
buurtniveau 

Eind 2020/21/22 Vergroten sociale samenhang Sedna 

Bemensing inloopwoning Begin 2020 Aanspreekpunt hebben op 
locatie 

Sedna e.a. 
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4. Projectbeheersing 
 
4.1 Organisatie 
 
De aanpak van het project de 3 hofjes vindt plaats onder regie van de gemeente. Dit 
binnen de afspraken (kaders) wat betreft de organisatie, financiën en communicatie. 
Verder wordt bij de aanpak zoveel mogelijk uitgegaan van bestaand beleid en aansluiting 
gezocht bij werkzaamheden die regulier worden gedaan. 
 
In de projectgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: 

o Gemeente Emmen, vertegenwoordigers indien nodig vanuit de teams ROI, 
POI, BOR en COM. 

o Vertegenwoordigers corporatie Woonservice. 
o Vertegenwoordigers welzijnsorganisatie Sedna. 
o Wijkagenten. 
o Vertegenwoordigers Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 
o Nader te bepalen: vertegenwoordiger(s)bewoners plangebied. 

 
4.2 Communicatie  
 
Er wordt in samenwerking met Woonserice, Sedna en de gemeente een 
communicatiestrategie en plan van aanpak opgesteld. We maken gebruik van één 
kernboodschap en communiceren zowel als samenwerkende als individuele partijen.  
 
Onderdeel van de communicatie is ook het participatietraject. Hier wordt een 
procesaanpak voor opgesteld. In ieder geval bestaat het participatietraject uit de volgende 
elementen: 

o Om informatie op te halen gebruik maken van vormen als enquete/peiling onder 
inwoners, gesprekken achter de voordeur en inloopbijeenkomsten. 

o Via presentaties doornemen van mogelijke varianten in aanpak met partijen en 
bewoners. 

o Het uitwerken en uitvoeren van de inrichtings- en opknapbeurt vormgeven via een 
zoveel mogelijk gezamenlijke aanpak daar wat dit kan (denk aan bijvoorbeeld 
opschoonacties) 

o Ondersteuning geven bij de eventuele opstart van een bewoners-
vertegenwoordiging. 

o Overig nader te bepalen. 
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4.3 Begroting  
Groen van Prinstererstraat, Thorbeckestraat, Groen van Prinstererstraat e.o. 

Wie Wat Kosten (aanname) Dekking 

Gemeente Emmen 
 

Aanpak openbare ruimte: 
a) planvorming (zie 3.1) 
b) aanpak (zie 3.2) 
o.a. upgraden (speel) 
voorzieningen, oplossing 
parkeeropgaven, pilot 
aanpak garageboxen, 
verlichting achterpaden, 
extra groen- en grijs 
onderhoud  

€110.259,- Subsidieverzoek 
Stimuleringsregeling 
VHV prov. Drenthe 
 

Partiële vervanging riolering  € 190.000,- Begroting gemeente 
Emmen (GRP) 

Planvoorbereiding, toezicht 
en uitvoering 

€  45.000,- 
 
 
 

€ 35.000,- 
Subsidieverzoek 
stimuleringsregeling 
VHV provincie 
€ 10.000,- Gemeente 
Emmen  

Ingrepen, ondersteuning, 
voorlichting  
(verduurzaming c.q. 
esthetische maatregelen) 
particuliere woningen 

n.t.b. n.t.b. (mogelijke inzet 
vanuit Regiodeal) 

Woon-service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energetische maatregelen 
incl. kozijn-vervanging 
woningen 
Esthetische maatregelen 
woningen 
 
 
 
 
Overig:  
-Realisatie inloophuis 
-Ureninzet 
-Tuinfestival 
-Schuttingproject 

€530.500,- 
 
 
€349.000,- 
 
 
 
 
 
 
€ 10.800,- 
€   3.500,- 
€   5.000,- 
€   8.000,- 

Begroting Woonservice 
 
 
€ 336.000,- Begroting 
Woonservice 
€ 13.000,- Subsidie 
verzoek provincie 
Stimuleringsregeling  
VHV     
 
Begroting Woonservice 
 
 
 

Sedna Ureninzet buurtwerk 
minimaal 110 uur 

€ 8.289,- Begroting Sedna 

Erkende Overleg 
partner 
 

Ureninzet en eventuele 
kleine bijdrage t.b.v. 
voorzieningen 

PM Begroting EOP 

Inzet inwoners 
 

Ureninzet opruimacties, 
eigen werkzaamheden 
openbare ruimte 

PM PM 

Totaal  € 1.260.348,- €1.102.089,- 

Gevraagde subsidie provincie Drenthe €   158.259,- 
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4.3.2 Dekking 
 
De financiële dekking voor uitvoering van het project vindt plaats vanuit de volgende 
financiële bronnen: Gemeente Emmen Fonds Fysieke leefomgeving. 
Rioleringsfonds (GRP: partieel, voorzover van toepassing op het plangebied). 
Reguliere werkbudgetten programma Wonen, grijs- en groenbeheer/onderhoud t.b.v. 
personele inzet ontwikkeling en uitvoering. 
Project- en proceskosten (ureninzet)  
Corporatie Woonservice 
Investering in de uitvoering van energetische en esthetische maatregelen. 
Overige projectkosten 
Welzijnsorganisatie Sedna 
Ureninzet medewerkers Sedna 
Voorbereiding, informatie ophalen bewoners, ondersteunen uitvoering 
(interventies/doorgeleiding zorg),  evaluatie. 
Overig  
Subsidie (Impuls Volkshuisvesting provincie Drenthe) 
Bijdrage Erkende Overlegpartner Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 
Bijdrage bewoners in genoemde gebied. 
Overig nader te onderzoeken/bepalen. 

 
 
 
 
4.4 Samenwerkingsverklaring Aanpak 3 Hofjes Veenoord 
 
 
 
Voor akkoord: 
 
Gemeente Emmen    Sedna 
 
………………………..    ………………………… 
 
Woonservice Plaatselijk Belang Nieuw- 

Amsterdam/Veenoord 
 
…………………………..      ………………………………… 
 
 
Emmen, september 2019. 


