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Hoofdstuk 1
Inleiding
De gemeente Emmen wil een gemeente zijn waar
mensen zich thuis voelen. Dit vraagt om een
gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke
omgeving. De gemeenteraad van Emmen heeft
op 28 september 2017 de Woonvisie 2018-2023
‘Thuis in Emmen, snoeien doet bloeien’ vastgesteld.
Een van de uitgangspunten daarin is om sterke
kernen te houden met een passend en gevarieerd
woonaanbod. Vanuit het woonbeleid ligt de focus
daarbij vooral op vervanging en verbetering van
de bestaande woningvoorraad. Er is maar beperkt
behoefte aan uitbreidingsnieuwbouw. Als uitvoering
van de woonvisie wordt voor elk dorp en elke wijk
een woon- en leefbaarheidsvisie gemaakt, waarin
deze uitgangspunten verder uitgewerkt worden.
Nieuw Weerdinge is een fijn dorp om in te wonen.
Dit moet zo blijven en waar mogelijk nog beter
gemaakt worden. Deze visie voor het dorp brengt
in beeld hoe de situatie nu is en wat nodig is om
Nieuw-Weerdinge levendig en vitaal te houden.
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1.1.

Doel woon- en leefbaarheidsvisie

Inspelen op veranderingen
Het wonen en leven in de dorpen verandert. Veel van de
oorzaken achter deze veranderingen komen van buiten de
gemeente, maar zijn lokaal goed merkbaar. Te denken valt
aan een dalend inwoneraantal, het scheiden van wonen en
zorg en de verwachte stijging van energielasten. Ook zal
er in toenemende mate een beroep worden gedaan op de
zelfredzaamheid en burgerkracht van inwoners.
Deze woon- en leefbaarheidsvisie benoemt de opgaven in
Nieuw-Weerdinge. De opgaven zijn benoemd in samenspraak
met gemeente, inwoners, Woningcorporatie Lefier en een aantal
andere partijen. Deze visie beschrijft de belangrijkste opgaven en
de ambities op hoofdlijnen voor de korte, middellange en langere
termijn. Dit behelst onder andere de opgave voor nieuwbouw,
verbetering en transformatie van de woningvoorraad (koop- en
huurwoningen), maar ook opgaven in de openbare ruimte en
enkele sociale aspecten.

5

1.2.
Leefbaarheid
Het begrip ‘leefbaarheid’ vraagt om een toelichting.
In deze woon- en leefbaarheidsvisie betekent leefbaarheid
dat een woonomgeving prettig moet zijn om er te wonen.
Wat ‘prettig wonen’ is, is een persoonlijke mening, maar de
volgende factoren zijn hierop van invloed:
- De kwaliteit van de woning waarin iemand woont.
- De woonomgeving en de ligging van de woningen
(uitstraling van openbaar groen en grijs).
- De aanwezigheid, bereikbaarheid en uitstraling van de
gewenste voorzieningen.
- De sociale omgeving (buurtbewoners).
- De mate waarin iemand overlast ervaart en zich veilig
voelt.
De mate van leefbaarheid hangt niet af van wat de
gemeente doet, maar wordt vooral door inwoners en door
(maatschappelijke) organisaties en ondernemers bepaald.

Processtappen

Deze woon- en leefbaarheidsvisie is een document
dat richting geeft aan de gewenste ontwikkelingen
in het dorp. Om hiertoe te komen hebben we een
aantal stappen doorlopen. Deze worden hieronder
beschreven.
Analyse
Op basis van bestaand cijfermateriaal en informatie over het dorp
is inzicht verkregen in de huidige situatie en de ontwikkelingen in
het dorp op het gebied van bevolking, wonen, woonomgeving,
wonen & zorg en voorzieningen.
Bewonersavonden
Voor een goede en gedragen woon- en leefbaarheidsvisie is het
nodig te weten wat er leeft en speelt onder de inwoners. Daarom
heeft de gemeente vier bewonersavonden georganiseerd in ‘De
Badde’, waar met bewoners is gesproken over het wonen en de
leefbaarheid in het dorp. Tijdens deze bijeenkomsten was een
goede vertegenwoordiging van de bevolking aanwezig, van jong
tot oud(er).
Inbreng professionals en andere betrokkenen
Er is gesproken met professionele partijen, zoals Lefier en
Sedna en met de gemeentelijke gebiedscoördinator. Zij kennen
de ontwikkelingen en opgaven binnen hun werkveld en/
of werkgebied. Met de gemeentelijke professionals heeft
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afstemming plaats gehad over de structuur van de openbare
ruimte, sociaal-maatschappelijke aspecten en duurzaamheid.
Met stichting Dorpenzorg is eveneens gesproken.
Vaststelling visie
De concept visie is met alle betrokkenen, waaronder het
dorpsteam en de inwoners van Nieuw-Weerdinge besproken. In
juni 2018 is de visie vastgesteld door het college.

problemen in het openbaar gebied worden besproken en
opgelost.
De uitvoeringsagenda van deze woon- en leefbaarheidsvisie bevat
de acties voor de periode 2018-2023. De ambities gelden voor
een langere termijn.

Uitvoeringsagenda
Er is bekeken welke quick wins zijn te behalen: snel uit te
voeren acties die een positief effect hebben op de woon- en
leefomgeving. Dit kunnen bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden
in de openbare ruimte zijn of de realisatie van kleine
voorzieningen die bewoners belangrijk vinden. Naast de
quick wins zijn er ook maatregelen nodig op/voor de langere
termijn. Dit kan gaan om grotere verbeterprojecten, maar
ook om de uitvoering van een concreet onderzoek. In de
uitvoeringsagenda zijn alle doelen zo geformuleerd, dat
inwoners en betrokkenen helder hebben wat er gebeurt en
wanneer. De uitvoeringsagenda wordt bewaakt en de stand van
zaken wordt teruggekoppeld naar en besproken met het dorp.
De wijze waarop dit gebeurt, wordt overlegd met de bewoners
en de Erkende Overleg Partner (EOP).
Deze uitvoeringsagenda staat los van het uitvoeringsoverleg
tussen de gebiedsopzichter, Plaatselijk Belang, Buurtsupport
en de buurtconciërge van Lefier waar (met name) de kleine
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Hoofdstuk 2
Samenvatting
Nieuw-Weerdinge: een langgerekt veendorp,
ontstaan in het midden van de 19e eeuw en stukje
bij beetje gegroeid. Na lange tijd van bevolkings- en
huishoudensgroei en de daarmee samenhangende
groei van het aantal woningen, zien we vanaf 2011
een andere beweging. Het aantal inwoners daalt,
er zijn minder jongeren en minder gezinnen en
het aantal ouderen stijgt flink. Die trend zet door
en dit heeft gevolgen voor de woningmarkt, de
voorzieningen en de dorpseconomie.
De afname van de bevolking leidt tot daling van het aantal
huishoudens. Dit betekent dat op termijn minder (huur- en
koop)woningen nodig zijn. Omdat er meer kleine (senioren)
huishoudens komen, sluit het woningaanbod op termijn
onvoldoende aan op de vraag. Door woningaanpassing
en –verbetering kunnen bestaande huur- en koopwoningen
aantrekkelijk blijven voor kleine en/of oudere huishoudens. Er zal
echter ook een deel van de woningvoorraad gesloopt moeten
worden en worden vervangen door nieuwbouw, maar dan wel
in kleinere aantallen. Deze visie biedt handvatten om dit ook
ruimtelijk af te wegen en in goede banen te leiden.

Bewoners, gemeente, Lefier en andere partijen staan met
elkaar voor de opgave om Nieuw-Weerdinge goed en leefbaar
te houden. In de uitvoeringsagenda van deze woon- en
leefbaarheidsvisie wordt hiervoor een belangrijke aanzet gegeven.
De belangrijkste aandachtspunten zijn:
- Kwaliteitsslag nieuwe bouw, afronden herstructurering oude
bouw en afronden Mandebroek III, dit laatste met minder
woningen dan oorspronkelijk gepland.
- Betere afstemming van het woningaanbod op de
veranderende behoefte.
- Verbetering van de uitstraling en de bruikbaarheid van de
openbare ruimte (groen en grijs).
- Aandacht voor de entrees van het dorp en de zichtbaarheid
van de kanalen.
- Versterking van de ontmoetingsfunctie en de uitstraling van
het Beertaplein en omgeving.

Nu is Nieuw-Weerdinge een levendig dorp met bewoners die
zich inzetten voor de samenleving en een aantal succesvolle
ondernemers die bijdragen aan werkgelegenheid in het dorp.
Nieuw-Weerdinge is een dorp van ‘niet zeuren, maar doen’.
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Hoofdstuk 3
Beleidskaders
Deze woon- en leefbaarheidsvisie sluit aan op
andere gemeentelijke beleidskaders. De belangrijkste
worden hieronder kort samengevat.

de zonnelening voor zonnepanelen, ondersteuning bij het nemen
van energiebesparende maatregelen en ondersteuning bij de
oprichting van energiecoöperaties.

Woonvisie 2018-2023, Thuis in Emmen, snoeien doet bloeien
In de woonvisie staat hoeveel de woningvoorraad in de gemeente
nog moet groeien en waar die groei plaats moet vinden. Ook
doet de woonvisie uitspraken over de verduurzaming van
de woningvoorraad, de behoefte aan levensloopbestendige
woningen en de herstructureringsopgave. In de Monden hoeft
de woningvoorraad niet meer te groeien. Wel moeten vraag en
aanbod beter op elkaar afgestemd worden.

Bouwen in de linten (2018)
De beleidsnotitie ‘Bouwen in de linten 2018’ is een uitwerking
van de Woonvisie 2018-2023. Deze beleidsnotitie gaat
over de mogelijkheden voor het bouwen van woningen
in de lintbebouwing. In de gemeente is beperkt ruimte
voor woningbouw in de linten, namelijk 50 woningen in
de periode 2018-2028. In Nieuw-Weerdinge en omgeving
kunnen 20 woningen worden gebouwd, waarvan 11 al
in bestemmingsplannen is vastgelegd. Een belangrijke
voorwaarde daarbij is dat woningbouw past in de bestaande
stedenbouwkundige structuur. De gemeente verwacht dat niet
van alle mogelijkheden gebruik wordt gemaakt.

Structuurvisie herprogrammering woningbouw 2018-2028
De gemeente Emmen heeft meer woningbouwmogelijkheden
vastgelegd in bestemmingsplannen dan op basis van
huishoudensprognoses wenselijk is. Daarom gaat de
gemeente woningbouwlocaties herprogrammeren en
bestemmingsplancapaciteit schrappen. In de structuurvisie
herprogrammeren staat hoe de gemeente dit gaat doen.
Woningbouwlocaties worden getoetst op afzetbaarheid op korte
termijn en op lange termijn perspectief.
Emmen geeft energie, Energienota Gemeente Emmen
2017-2020
De energienota geeft aan wat de inzet van de gemeente
is voor energiebesparing, duurzame energie en nieuwe
energiesystemen. Belangrijk voor inwoners van de gemeente zijn
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Erfgoednota & Cultuurhistorische waardenkaart (2016)
De gemeente vindt erfgoed belangrijk omdat dit meerwaarde
geeft aan het woon-, recreatie- en vestigingsklimaat. Erfgoed
geeft een gebied identiteit en verbindt mensen: het is gedeeld
verleden dat zichtbaar wordt gemaakt en samen wordt beleefd.
Daarom is cultuurhistorie een integraal onderdeel bij het maken
van ruimtelijke plannen.
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Hoofdstuk 4
Analyse
Hier geven we een beeld van de huidige situatie in
het dorp, de ontwikkelingen die in het dorp zichtbaar
zijn en de belangrijke ontwikkelingen en trends die
van belang zijn voor de visie van het dorp.

4.1.

Het dorp Nieuw-Weerdinge

Tot 1950 bestond Nieuw Weerdinge voornamelijk uit
lintbebouwing. In 1950 werd de GERO fabriek gevestigd en
is de woonbuurt oude bouw ontwikkeld. Rond 1965 is de
nieuwe bouw opgeleverd. Vanaf 1992 volgde ten noorden
van het Weerdingerkanaal Mandebroek I en Mandebroek II.
Mandebroek III is in 2009 bouwrijp gemaakt. Daar zijn tot nu toe
enkele woningen gebouwd. Op 1 januari 2016 stonden er 1481
woningen in Nieuw-Weerdinge.
In Nieuw-Weerdinge zijn veel verenigingen en vrijwilligersorganisaties actief. Dorpenzorg is een burgerinitiatief dat zich
richt op mensen met een zorgvraag en hen helpt zelfstandig te
blijven wonen. Veel bewoners zijn betrokken bij het dorp.

4.2.

Kern en sub kernen Nieuw-Weerdinge
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De ruimtelijke structuur van het dorp

Ruimtelijke structuur
De ruimtelijke structuur van het dorp wordt gevormd door het
Weerdingerkanaal, de diepen, de wijken, de paden, de wegen,

het groen én door de aanwezige bebouwing en andere objecten.
Kenmerkend voor Nieuw-Weerdinge is het veenkoloniale
raamwerk van kanalen, lanen en groen plus het open landschap.
In dit raamwerk liggen de straten, voorzieningen, bedrijven en
de woonbuurten. Samen met de bebouwingskenmerken, de
inrichting van de buitenruimten en de beleving van de bewoners
vormt dit de identiteit van Nieuw-Weerdinge.
Het typische veenkoloniale raamwerk van Hoofddiep en Achterdiep
met wijken én loodrecht op het Hoofddiep de zogenaamde
Kruisdiepen is een sterk punt. Net als de bomenrijen die de
(voormalige) kanalen accentueren en de cultuurhistorische
bebouwing in het lint. Ook sterk is dat vanuit het dorp en vanuit
woningen in het lint er doorzichten zijn naar het open landschap.
Op een aantal plekken ontbreken goede overgangen naar het open
landschap zodat karakteristieke doorzichten over de kanalen niet
overal goed uit de verf komen. Minder sterk is ook dat er soms geen
verbinding is tussen achtertuinen en de landschappelijke omgeving.
Dorpskern en sub kernen
De belangrijke ontwikkelingen hebben plaats gevonden rond de
grotere kanalen en diepen, vooral aan het Weerdingerkanaal en
het Eerste Kruisdiep. Het dorp is uitgestrekt, maar heeft wel één
duidelijke dorpskern met voorzieningen. Ook is er een aantal sub
kernen. De uitgestrektheid van het dorp maakt dat het relatief
eenvoudig kan groeien en krimpen en daarbij geleidelijk kan
vernieuwen. Dit kan zonder dat de structuur wezenlijk wordt
aangetast.
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Op sommige plekken in het lint is de kwaliteit van objecten en
beplanting niet goed. Een ander zwak punt is dat de kruising
Weerdingerkanaal/Eerste Kruisdiep en het Dr. J. Beertaplein
(Baddeplein) nu te weinig herkenbaar is als ontmoetingspunt.
Het plein kent enige slijtage en er staat een aantal panden met
weinig uitstraling. Dit geeft een enigszins verpauperde indruk.
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Blauwgroen raamwerk

Woonbuurten rond de kern
Achter het lint, nabij het Eerste Kruisdiep, bevinden zich de
woonbuurten met een relatief kleine omvang. Dit biedt kansen
voor een geleidelijke herstructurering van de woningvoorraad
naar toekomstbestendige woningen. Een sterk punt dus. In de
omgeving oude bouw liggen grote lege ruimtes zonder betekenis
als gevolg van sloop. De woningen aan de zuidkant van deze
woonbuurt liggen er verloren bij. Dit zijn zwakke punten. In de
nieuwe bouw staan woningen dicht op elkaar, is er nauwelijks
ruimtelijke verbinding tussen woningen en het dorpspark
De Wenke en er is een tekort aan parkeerplaatsen. Dit zijn
zwakke punten in deze woonbuurt.

Kaart: De ruimtelijke structuur van het oorspronkelijke achterdiep- en kruisdiepensysteem
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Groen- en grijs
Nieuw-Weerdinge is een groen dorp met onder andere een park,
een cultuurhistorische begraafplaats en wandelroutes naar o.a. het
Valtherdiep. De groene dorpsranden zijn een belangrijke kwaliteit.
Het is jammer dat niet alle wandel- en fietspaden in de omgeving
goed vindbaar zijn. Ook is de onderhoudsstaat op sommige
plekken onvoldoende en ontbreken een aantal verbindende
schakels. De onderhoudsstaat van een aantal voetpaden, wegen
en groene plekken in het dorp laat eveneens te wensen over.
Entrees
Omdat Nieuw-Weerdinge een langgerekt dorp is met een
aantal (sub)kernen zijn er veel dorpsentrees en overgangen
naar het omliggende landschap. De dorpsentrees zijn niet sterk
vormgegeven en een aantal belangrijke doorzichten is niet goed
beleefbaar.
Functies en voorzieningen in het dorp
Het dorp beschikt over een breed aanbod van functies
en voorzieningen. Er zijn bedrijven, winkels, scholen,
zorgvoorzieningen en voorzieningen voor vrijetijdsbesteding.
Dit draagt bij aan de leefbaarheid en is goed voor de lokale
werkgelegenheid. Dat is een sterk punt. Het voorzieningenniveau
staat onder druk. Dit komt mede door de afname van het aantal
inwoners en de vergrijzing.

Luchtfoto: Lintvormige bebouwingsstructuur van Nieuw-Weerdinge
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Bereikbaarheid en verkeer
Het dorp is met de auto goed bereikbaar. Ook is de ontsluiting

van de kern van het dorp naar de woonbuurten en de sub kernen
goed. De N391 wordt in opdracht van de provincie omgebouwd
naar een 100 km weg en daarom wordt de weg verbreed en
worden ongelijkvloerse kruisingen aangelegd. Na 2020 wordt de
rotonde Pottendijk aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de
bereikbaarheid van Nieuw-Weerdinge.
Oude fabriek en bedrijfsgebouwen
De gebouwen en de bijbehorende terreinen van de voormalige
GERO fabriek/De Spanjaard verkeren in een slechte staat. Ook bij
een aantal andere bedrijven laat de inrichting en het onderhoud
van de bijbehorende terreinen te wensen over. Dit straalt negatief
af op de omgeving.

4.3.

De inwoners

Bevolkingsontwikkeling
In 2009 had Nieuw Weerdinge 3.685 inwoners, daarna is het
aantal inwoners gedaald. Vanaf 2014 is er sprake van een sterke
daling. Op 1 januari 2017 woonden 3.393 mensen in NieuwWeerdinge. Dit is 8 procent minder dan op 1 januari 2009. De
in opdracht van de gemeente opgestelde prognoses (Woonvisie
2018-2023) gaan uit van een verdere bevolkingsafname.
De gemiddelde leeftijd van de inwoners is tussen 2007 en
2017 gestegen. Er zijn meer ouderen en minder jongeren. Het
aandeel inwoners in de leeftijd tot 40 jaar daalde met bijna
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Ontwikkeling aandeel leeftijdsgroepen 2007-2017 (1 januari)

Bron: Gemeente Emmen

Bevolkingsprognose Nieuw-Weerdinge (saldo vestiging en vertrek = 0)

acht procent terwijl het aandeel 65-plussers met bijna 5
procent toenam. Deze trend zet de komende periode door.
Het aantal 65-plussers groeit en het aantal inwoners in de
jongere leeftijdscategorieën neemt af. De grafiek hiernaast
laat dit zien. In deze grafiek is geen rekening gehouden
met vestiging naar en vertrek uit Nieuw-Weerdinge. In
werkelijkheid is het meest realistische scenario dat er
meer mensen uit Nieuw-Weerdinge vertrekken dan zich er
vestigen.
Huishoudensontwikkeling
Tussen 2015 en 2017 is het aantal huishoudens met 55
gedaald (van 1470 naar 1415). Ook is de verhouding tussen
kleine huishoudens (1 en 2 personen) en huishoudens met
kinderen gewijzigd.

Huishoudenssamenstelling Nieuw Weerdinge, 2014 en 2016
2014

2016

Bron: Gemeente Emmen

Het aandeel kleine huishoudens is gegroeid. De
verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet. Een daling
van het aantal huishoudens betekent ook dat er minder
woningen nodig zijn. De verschuiving naar kleinere
huishoudens heeft gevolgen voor de woningvraag. Omdat
er meer oudere huishoudens komen, is de verwachting dat
de vraag naar levensloopbestendige woningen toeneemt.

Bron: Gemeente Emmen
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4.4.

Woningvoorraad

Type woningen
In Nieuw-Weerdinge staan 1481 woningen. Vergeleken met
de gemeente Emmen staan er veel vrijstaande woningen.
Dit komt omdat Nieuw-Weerdinge een lintdorp is. Ook zijn
er veel rijwoningen (ruim 30% van de woningvoorraad).
Deze rijwoningen staan vooral in de dorpskern. Er zijn weinig
appartementen. Er zijn 108 seniorenwoningen. Er staan vooral
koopwoningen in het dorp (61,6% van de woningvoorraad).
De huurwoningen (36,8%) zijn bijna allemaal van Lefier.

De kaart op de rechter pagina geeft een beeld van de
woningvoorraad in de kern van het dorp. Langs het lint staan
vooral vrijstaande woningen.
Leeftijd woningen
In Nieuw-Weerdinge staan veel woningen van 50 jaar of ouder.
De oudste woningen staan in de lintbebouwing. Een aantal
heeft cultuurhistorische waarde. Minder dan een kwart van de
woningen is jonger dan 30 jaar. De woningen zijn gemiddeld veel
ouder dan in de gemeente Emmen als totaal.
De leeftijd van de woningen is een indicatie voor de
bouwtechnische en energetische kwaliteit. Oudere woningen
scoren gemiddeld slechter. Toch zegt ouderdom niet alles. Een
deel van de oudere woningen is verbeterd en/of gerenoveerd en
heeft een goede kwaliteit.

Woningvoorraad Nieuw-Weerdinge (1-1-2016)

Woningvoorraad naar leeftijd (1-1-2016)

Bron: Gemeente Emmen

Bron: Gemeente Emmen: BAG en WOZ
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Bron: KAW architecten en adviseurs
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WOZ waarde
De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in het dorp
was op 1 januari 2016 € 146.135. Veel woningen hebben een
WOZ-waarde tot € 100.000. Hoewel er relatief veel vrijstaande
woningen met grote kavels in het dorp staan, is de gemiddelde
woningwaarde 3% lager dan in de gemeente als geheel.

Huurwoningen
Er staan ruim 400 sociale huurwoningen van Lefier in het dorp.
Dit zijn 305 rijwoningen, oorspronkelijk gebouwd voor gezinnen.
Lefier verhuurt ook 38 appartementen, 61 twee onder één kap
woningen en 4 vrijstaande woningen.
Lefier heeft sinds 2014 70 huurwoningen met een slechte
kwaliteit gesloopt en 16 nieuwe woningen gebouwd in de oude
bouw. Ook zijn 30 woningen gerenoveerd.

WOZ-waarde woningen (1-1-2016)

Huurwoningvoorraad Lefier (huurprijs)
goedkoop		

< € 400

10%

betaalbaar

laag

€ 400 - € 500

38%

midden

€ 500 - € 570

32%

hoog

€ 570 - € 618

13%

€ 618 - € 710

6%

duur		

vrije sector			

1%

Bron: Lefier

Bron: Gemeente Emmen
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Energetische kwaliteit woningen
Het Rijk heeft voorlopige energielabels afgegeven voor
alle woningen in Nederland, In Nieuw-Weerdinge scoort
een klein percentage woningen het energielabel A
(energiezuinig). Veel woningen hebben de labels D, E, F of
G gekregen en zijn energetisch (zeer) slecht. Veel van deze
woningen staan in het lint en in de dorpskern.

Indicatie voorlopige energie labels

Lefier werkt aan verduurzaming van haar woningbezit
en doet dit vooral via het nul-op-de-meter maken van
woningen. Alleen woningen met een goede basiskwaliteit
en waar in de toekomst vraag naar is, worden nul-op-demeter gemaakt. Bij woningen die Lefier nog 15 tot 20
jaar wil verhuren, kiest Lefier een andere methode om
te verduurzamen. Het is nog niet precies duidelijk welke
woningen nul-op-de-meter worden gemaakt. Dit wordt
uitgezocht door Lefier. De woningen die niet worden
verduurzaamd worden op termijn gesloopt of afgestoten.
In Nieuw-Weerdinge heeft Lefier in de nieuwe bouw al 24
huurwoningen energiezuinig gemaakt. In de oude bouw zijn
6 woningen nul-op-de-meter gemaakt.

Bron: energielabelatlas.nl
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Er is geen zicht op hoe particulieren hun woningen
verduurzamen, maar er lijkt een forse opgave te liggen. Voor
woningeigenaren met een kleine portemonnee kan dit een
probleem zijn. Onder andere omdat er weinig instrumenten
beschikbaar zijn om hen financieel te ondersteunen. Ook
vinden veel woningeigenaren verduurzaming ingewikkeld.

4.5.

Woningmarkt

Koopmarkt
De woningmarkt in Nieuw-Weerdinge is ontspannen. Dit blijkt uit de
verkoopcijfers op Funda. Er staan relatief veel woningen te koop en
woningen worden minder snel verkocht. De woningmarkt is, net als in
andere veenkoloniale dorpen, meer ontspannen dan gemiddeld in de
gemeente. Dit heeft een drukkend effect op de woningwaarde. Op termijn
dreigt als gevolg van huishoudenskrimp een overschot aan woningen in
het dorp. De verwachting is dat vooral gedateerde en energetisch slechte
woningen uit de markt vallen. Dit is een aandachtspunt.
Huurmarkt
Lefier geeft aan dat de vraag naar sociale huurwoningen in NieuwWeerdinge lager is dan in andere dorpen van de gemeente. Toch is er
blijvende behoefte aan goedkope en betaalbare huurwoningen. Op dit
moment sluiten vraag en aanbod niet goed op elkaar aan, waardoor
sommige woningen moeilijk verhuurbaar zijn. Dit speelt onder andere in
de nieuwe bouw. De wachttijd voor ouderen met een zorgvraag is het
langst.
Volgens Lefier sluit het huidige woningaanbod onvoldoende aan op de
toekomstige vraag naar huurwoningen. Er dreigen tekorten aan woningen
voor ouderen met een zorgvraag en voor oudere stellen die meer kwaliteit
en comfort willen. Er dreigt een overschot aan gezinswoningen. De
oplossing ligt voor een deel in het verbeteren van de bestaande voorraad
en voor een deel in sloop en vervangende nieuwbouw. Wel zijn op termijn
minder sociale huurwoningen nodig.
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4.6.
			

Woningbehoefte en
bestemmingsplancapaciteit woningen

Voor Nieuw-Weerdinge verwachten wij dat op termijn minder
woningen nodig zijn. Zie de tabel hieronder.

De huishoudensprognoses (Woonvisie 2018-2023) geven aan dat
de woningvoorraad in De Monden tot 2026 niet meer hoeft te
groeien. Zie de afbeelding hieronder.

+

+

475 á 720

185 á 235

woningen

woningen

2016

2021

2026

De Monden

De Monden

+

-

0 á 25

woningen

+

365 á 495
woningen

130 á 170
woningen

De Blokken

De Blokken

De Velden

+

26

55 á 95

woningen

woningen

Emmen

Emmen

+

-15 á -25

+

55 á 105
woningen

De Velden

+

+

50 á 60

woningen
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15 á 30

woningen

2031

-

200 á 400
woningen

2016-2021

2021-2026

De Monden

0 tot 25

-15 tot -25

- Nieuw-Weerdinge

0 tot 6

-4 tot -6

- Emmer-Compascuum

0 tot 17

-10 tot -17

- Roswinkel

0 tot 2

-1 tot -2

Overcapaciteit
In bestemmingsplannen is vastgelegd waar woningen
gebouwd mogen worden. Nieuw-Weerdinge had op 1 januari
2018 een bestemmingsplancapaciteit van 114 woningen.
Dit is veel meer dan nodig op grond van de verwachte
huishoudensontwikkeling voor Nieuw-Weerdinge. Er ligt een
plan om 54 woningbouwlocaties te schrappen (Structuurvisie
herprogrammering woningbouw). Er blijven dan nog 60
bouwmogelijkheden over, waarvan 11 op basis van de
structuurvisie ‘Bouwen in de linten’, 2 elders in het dorp en
47 in Mandebroek. Dit zijn er nog steeds teveel. De conclusie
is dat er meer woningbouwlocaties uit de markt genomen
moeten worden.

4.7.

Wonen en zorg

Ontwikkelingen wonen en zorg
Mensen met een zorgvraag wonen steeds vaker zelfstandig
en krijgen de zorg thuis. Veel mensen willen dit zelf, maar het
is ook beleid van de rijksoverheid. Verpleeghuiszorg wordt zo
lang mogelijk uitgesteld. Daarom is het wenselijk dat er meer
woningen geschikt zijn voor wonen met zorg. Dit kan soms met
beperkte aanpassingen en soms zijn ingrijpender maatregelen
nodig. Domotica speelt een steeds belangrijkere rol. Bij
nieuwbouw kan daar direct rekening mee worden gehouden.
In het dorp is geen verpleegvoorziening voor mensen met een
zorgvraag. Verpleeghuizen staan in Emmen en Ter Apel. Mensen
die niet meer thuis verzorgd kunnen worden, moeten verhuizen
naar een andere plaats.
Dorpenzorg
Dorpenzorg is een burgerinitiatief dat is opgezet in De Monden.
Dorpenzorg wil mensen met een zorgvraag in staat stellen
langer zelfstandig thuis te wonen. Zij doet dit door verbinding
te leggen tussen zorgvragers en aanbieders van zorg én door
het leveren van relevante diensten, zoals tuinonderhoud en
vervoer. Dorpenzorg heeft hiervoor het Noaberhuus opgezet, een
laagdrempelig informatiepunt in De Badde. Hier kunnen inwoners
met vragen terecht bij vrijwilligers die hen doorverwijzen naar de
juiste zorgaanbieder. Omdat Dorpenzorg afspraken heeft gemaakt
met die aanbieders wordt een verzoek snel en op de juiste
plek in behandeling genomen. Voor tuinonderhoud en vervoer
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schakelt Dorpenzorg onder andere mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt in. Dorpenzorg werkt in het gebied nauw samen
met Welzijnsorganisatie Sedna.

4.8.

Voorzieningen

De aanwezige voorzieningen en het verenigingsleven dragen
bij aan de leefbaarheid. Voor veel mensen met lichamelijke
beperkingen zijn voorzieningen op korte afstand van hun woning
belangrijk. Dit helpt hen langer zelfstandig te wonen.
Basisonderwijs
In het dorp staan twee basisscholen: PC school De Bentetop en
OBS ’t Koppel. Het aantal leerlingen op beide scholen neemt
af (zie tabel). In het dorp staan twee basisscholen: PC school
De Bentetop en OBS ’t Koppel. Het aantal leerlingen op beide
scholen neemt af (zie tabel), maar ligt voorlopig ruim boven de
instandhoudingsnorm die het Rijk jaarlijks vaststelt.

Verenigingen en voorzieningen
Er zijn enkele sportverenigingen, waaronder twee voetbalverenigingen, een volleybalvereniging en gymnastiekvereniging.
Het dorp beschikt over twee voetbalaccommodaties, een
openlucht zwembad en een sporthal. De sporthal (Mondenhal)
en het zwembad (De Wieke) worden beheerd door een stichting.
Zowel de inzet van vrijwilligers als de sponsoring vanuit het
dorp zijn essentieel om de exploitatie rond te krijgen. Naast
de sportverenigingen zijn er veel andere verenigingen en
vrijwilligersorganisaties actief.

Nieuw-Weerdinge

type

Leerlingen 2014

Leerlingen 2018

Prognose voor 2024

1. De Bentetop

PCS

140

123

115

2. ‘t Koppel

OBS

150

138

126

Bron: Gemeente Emmen
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Sinds 2007 werken de basisscholen samen binnen de Brede
School. Dit is een samenwerkingsverband van de scholen, de
gemeente Emmen, Stichting Peuterwerk, Kinderdagverblijf
Calimero, Plaatselijk Belang en het SKW. Het is een dorpsgerichte
aanpak om de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 – 18
jaar op het gebied van sport, cultuur en zorg te vergroten. De
organisaties stemmen de activiteiten op elkaar af en bundelen de
krachten.
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Er zijn diverse enthousiaste mensen in het dorp die zich
vrijwillig voor de verenigingen inzetten. Door demografische en
maatschappelijke ontwikkelingen daalt het aantal leden en zijn
minder mensen bereid om zich als vrijwilliger in te zetten. De
verenigingen hebben (steeds) meer moeite om het hoofd boven
water te houden.
Winkels en bedrijven
In het dorp zijn ongeveer 110 ondernemers actief. Een
aantal zijn ondernemers van de tweede of derde generatie in
familiebedrijven. De bedrijven liggen verspreid over het dorp.
Sommige bedrijven hebben (boven)regionale bekendheid.
Rond de dorpskern is een aantal winkels geclusterd.
Met enkele ondernemers is gesproken over het ondernemen
in Nieuw-Weerdinge. Het beeld dat zij schetsen is dat veel
dorpsbewoners het niet vanzelfsprekend vinden om bij de
lokale bedrijven te kopen. Het moet je gegund worden. Ook
is de relatie tussen de ondernemers niet sterk en is er geen
ondernemersvereniging. Een aantal ondernemers haalt een groot
deel van de omzet buiten het dorp. In de toekomst neemt het
aantal bedrijven af, onder andere omdat er geen opvolging is en
overname door derden geen reële optie is.

Sedna en het Noaberhuus zijn hiervoor de uitvoerende
organisaties. Ook de politie heeft een spreekuur. Icare, MEE
Drenthe en Zorggroep Tangenborgh zijn ook betrokken.
Samenwerking tussen de zorgorganisaties is belangrijk om in de
toekomst ook de gewenste zorg te kunnen bieden.
Recreatieve- en speelvoorzieningen
Het dorp beschikt over een recreatiepark met een visvijver en er
is een dierenparkje dat door de inwoners wordt onderhouden. Er
is een dorpsommetje langs de rand van het dorp aangelegd, dat
nog niet volledig is afgerond.

Afronding dorpsommetje

Zorgvoorziening
Voor de basiszorg kunnen de inwoners in het dorp terecht:
huisarts, tandarts en fysiotherapeut zijn in de kern gevestigd.
Inwoners kunnen in De Badde terecht met vragen over wonen,
welzijn, veiligheid, zorg en vrijwilligers(werk). Welzijnsgroep
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Inwoners die van tuinieren houden, kunnen een volkstuin huren.
Het volkstuinencomplex ligt tussen het park en de oude bouw.
Het complex is voorjaar 2018 in samenwerking met de tuinders
en de gemeente opgeknapt. De belangstelling voor een volkstuin
liep de laatste jaren terug, maar er is nu weer interesse bij een
aantal mensen.
Er ligt een voetbalkooi bij De Wenke en er zijn verspreid over
het dorp speeltoestellen voor kinderen. De gemeente controleert
of speeltoestellen veilig zijn. Speeltoestellen die niet aan de
veiligheidseisen voldeden, zijn door de jaren heen verwijderd.
Bewoners kunnen bij de Erkende Overleg Partner (Plaatselijk
Belang) een aanvraag doen voor nieuwe speeltoestellen, die
hiervoor budget beschikbaar kan stellen. De EOP zet de aanvraag
door naar de gemeente en betaalt minimaal 50% van de kosten
van de nieuwe speeltoestellen.
Conclusie
De lokale voorzieningen komen onder druk te staan
door demografische, economische en maatschappelijke
ontwikkelingen. Steeds meer voorzieningen veranderen van
lokale in regionale voorzieningen. Dit past bij het beeld dat het
Sociaal Cultureel Planbureau schetst over het voorzieningenniveau
in kleine dorpen in krimpregio’s: een snellere afname dan in
niet-krimpregio’s. Voor inwoners die niet mobiel zijn, ontstaat
een probleem als voorzieningen op grotere afstand van hun
woning komen te liggen. Hiervoor moeten creatieve oplossingen
gevonden worden.
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4.9.

Sociale en economische aspecten

Sociale gebiedsagenda De Monden(2016)
De gemeente heeft sociale agenda’s met gebiedsprofielen
opgesteld, onder andere voor De Monden. In De Monden
vragen de volgende thema’s aandacht: kwetsbare ouderen,
gezondheid, middelengebruik, jeugd en inwoners met
beperkingen. Bij inwoners met beperkingen gaat het om
laaggeletterdheid en verstandelijke, fysieke en psychische
problemen gecombineerd met weinig sociaal-economische
kansen. Belangrijk is dat de lokale werkgelegenheid wordt
gestimuleerd en dat de fysieke leefomgeving en het sociale
domein hand in hand worden aangepakt.
Sociale hulpverlening
De uitvoering van de sociale hulpverlening is waar mogelijk
bij de maatschappelijke organisaties ondergebracht. Omdat
er vaak overlap is tussen doelgroepen en problematiek, is
de hulpverlening per huishouden opgezet, waarbij er ook
één regisseur is voor alle leefgebieden. Doel hiervan is om
de samenhang tussen Wmo, jeugdzorg en het domein van
werk en inkomen te versterken. Andere doelen zijn het
voorkomen van armoede en schuldenproblematiek en meer
burgerparticipatie.
Sociale data
Wat betreft arbeidsongeschiktheid, schuldhulpverlening,
maatschappelijke ondersteuning en dergelijke is er weinig

verschil tussen Nieuw-Weerdinge en het gemeentelijke
gemiddelde. Wel zijn er relatief veel mensen met een
werkloosheidsuitkering en ligt het gemiddelde inkomen onder
het gemiddelde voor de gemeente.

Werkgelegenheid
Het aantal arbeidsplaatsen is in Nieuw-Weerdinge in de periode
2012-2016 gedaald van 700 naar 615 banen. De werkloosheid
nam in dezelfde periode af van 270 naar 230 personen. De
landelijke trend is dat werkgelegenheid zich steeds meer
concentreert op bedrijventerreinen langs snelwegen en in de
grote steden. Deze trend raakt ook Nieuw-Weerdinge. De
verwachting is dat Nieuw-Weerdinge steeds meer een woondorp
wordt.

Enkele sociaaleconomische kenmerken
Gem.
inkomen
per inw.
(2015)

Aantal
huishoudens
onder of
rond sociaal
minimum
(2015)

Aantal
nietwerkende
werkz.
jongeren
(2015)

Bijstandsuitkering
(2015)

Arbeidsongesch.h.
uitkering
(2015)

Werkloosheidswet
(2015)

Jeugdzorgindicaties
(2016)

WMOindicaties
(2016)

Schuldhulptrajecten
gemeente
-(2017)

Wijknaam

x €1.000

Percentage

Percentage

Percentage

Percentage

Percentage

Percentage

Percentage

Percentage

NieuwWeerdinge

18,2

9,5

7,8

4,7

10,2

6,4

9,9

8,6

0,5

Emmen
totaal

20,3

9,1

7,2

5,9

10,3

5,5

8

10,5

0,5

Diverse bronnen
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Hoofdstuk 5
Wat vinden inwoners
5.1.

Woningvoorraad en verduurzaming

Koopwoningen
Inwoners maken zich zorgen over de verkoopbaarheid van hun
woningen in de toekomst. Ze vinden ook dat er onvoldoende
betaalbare en kwalitatief goede koopwoningen zijn voor starters.
Ze denken dat de jongeren daardoor vertrekken. Deze woningen
zijn in Mandebroek te bouwen, maar ook elders in het dorp
zou dat kunnen. Ook zouden er wellicht kleinere huurwoningen
verkocht kunnen worden.
Volgens inwoners zouden woningeigenaren meer samen kunnen
op trekken bij het verduurzamen van hun woning. Ze kunnen
bijvoorbeeld samen materialen of diensten inkopen. Daarnaast is
er behoefte aan een fonds om de benodigde investeringen uit te
kunnen betalen. Om dat zelf te bekostigen is vaak een probleem.
Huurwoningen
Inwoners willen graag dat de huurwoningen voldoen aan
de eisen van deze tijd. Ze vinden het positief dat Lefier
huurwoningen renoveert. Ze zien graag dat alle huurwoningen
energiezuinig worden, al zijn ze bang dat dit leidt tot hogere
woonlasten. Mensen maken zich zorgen over de woningen in
een aantal straten en buurten. De verpaupering van de woningen
heeft een negatieve uitstraling voor het dorp.
Wanneer het dorp verder krimpt, is het bespreekbaar dat de
nieuwe bouw uitgedund worden. Ze vinden het belangrijk dat
mensen tijdens de renovatie in het dorp kunnen blijven, omdat
ze anders niet terug komen. Ook maken inwoners zich zorgen
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over de overlast van huurders in het dorp, met een verward of
onaangepast gedrag. De corporaties moeten daar meer aandacht
voor te hebben.
Bouwkavels
Sommige inwoners stellen voor de grondprijs in Mandebroek III
te verlagen. Ze verwachten dat de kavels dan sneller verkocht
worden. Ook vinden ze het belangrijk dat de openbare ruimte
in Mandebroek qua inrichting wordt afgerond, zodat het gebied
aantrekkelijker wordt.

5.2.

Woonomgeving

Algemeen
De meeste inwoners voelen zich thuis in het dorp en zijn er
trots op. Er bestaat het idee dat het dorp een slecht imago
heeft, maar mensen die ‘van buiten’ komen vinden het juist
een goed woondorp. Wel mist het wat uitstraling. De inwoners
hebben het beeld dat de gemeente zich ‘niet druk maakt’ over
het dorp.
Woonbuurten
De inwoners willen snel een oplossing voor het braakliggende
gebied in de oude bouw, dat nu niet onderhouden wordt. Ook
over de staat van het onderhoud van de wegen en trottoirs
in deze omgeving zijn ze ontevreden. Ze vinden ook dat
er onvoldoende parkeergelegenheid is in de nieuwe bouw.
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Goede (groene) en slechte (rode) plekken volgens bewoners

Een aantal inwoners vindt dat veel privétuinen onvoldoende
onderhouden worden. Ze denken dat tuinonderhoud een aantal
mensen niet zo interesseert, maar dat er ook inwoners zijn die de
tuin niet (meer) kunnen onderhouden en hulp nodig hebben.
Onderhoud openbare ruimte
Er is veel ontevredenheid over het onderhoud van de openbare
omgeving. Volgens inwoners wordt (tuin)afval in de omgeving
gedumpt omdat het er toch al slecht uit ziet. Inwoners zien graag
dat lokale partijen het onderhoud in het openbaar gebied doen.
Ze denken dat die sneller en beter werk kunnen leveren dan de
gemeente. Buurtsupport en de inwoners mogen wat hen betreft
ook een grotere rol spelen in het onderhoud. Daarnaast wordt
aandacht gevraagd voor het onderhoud van bepaalde fiets- en
wandelpaden en de wegen rond de oude bouw. Ook het pad
langs de voetbalvelden is overwoekerd door onkruid en is slecht
begaanbaar.
Verbetering entrees
Veel inwoners zijn ontevreden over de entrees van het dorp.
Die zijn geen visitekaartjes. Bij de entree vanaf Weerdinge gaat
het om de populieren en de verpauperde woningen aan de
Paardeweide. Bij de entree vanaf Ter Apel en Roswinkel is de
omgeving erg rommelig. Ook stoort men zich aan de restanten
van Bermuda. Dit gebied valt echter onder de gemeente
Westerwolde.
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5.3.

Wonen en zorg

Basiszorg
In de ondersteuning bij het leveren van zorg wordt goed
voorzien. Er is thuiszorg, een huisarts en een apotheek. Inwoners
zijn blij met Dorpenzorg en het Noaberhuus in De Badde.
Beschut wonen
Er zijn onvoldoende mogelijkheden voor kleinschalig wonen voor
ouderen. Sterk hulpbehoevende mensen zijn genoodzaakt naar
Emmen of Ter Apel verhuizen. Er is volgens inwoners behoefte
aan een kleinschalige vorm van beschut wonen, waar ouderen
verpleegd kunnen worden.

5.4.

Voorzieningen

Omvang voorzieningen
Inwoners zijn trots op de voorzieningen, al beseffen ze dat de
kans groot is dat op termijn een deel van die voorzieningen
niet kan blijven. Veel voorzieningen draaien op de inzet van
vrijwilligers. Vaak zitten dezelfde mensen in verschillende
besturen. Nieuwe vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Men is trots
dat er toch mensen betrokken zijn bij het dorpsleven, waaronder
ook veel jongeren. Volgens een aantal inwoners zouden de
verenigingen veel meer kunnen samenwerken, maar is er
onderling onvoldoende vertrouwen.
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Middenstand / bedrijven
Men is blij met de supermarkt, maar niet tevreden over het
assortiment en de prijzen. Veel inwoners doen hun boodschappen
daarom elders. Jongeren zijn meer bereid aankopen in het dorp
te doen en daarmee de middenstand te steunen. Inwoners
denken dat de middenstand meer voor het dorp zou kunnen
doen. Opgemerkt wordt dat snel internet van belang is voor veel
bedrijven.

5.5.

Sociale aspecten

Sociale samenhang
Veel inwoners zien dat de onderlinge band minder hecht wordt.
Ze denken dat dit komt omdat de er meer mensen van buitenaf
zijn en doordat mensen in deze tijd steeds meer op zichzelf gericht
zijn. Voor buurtactiviteiten is minder animo. Desondanks blijven de
meeste oorspronkelijke inwoners graag in het dorp wonen.
Bijdrage organisaties aan sociale cohesie
Dorpshuis De Badde heeft volgens veel inwoners een belangrijke
functie. Men is tevreden met de dorpskrant De Streekbode en
met Plaatselijk Belang als EOP. Ook zijn ze blij met Sedna en de
kerk die veel activiteiten ontplooien voor de inwoners en kinderen
uit het hele dorp.
Aandacht voor ouderen
Inwoners geven aan dat er sprake is van eenzaamheid onder
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ouderen. Ouderen komen hun woning niet uit, terwijl er wel
geregeld activiteiten in De Badde worden georganiseerd. Dit
komt onder andere door het feit dat sommige ouderen niet
zelfstandig heen en weer kunnen lopen.

en luidruchtige jongeren. Die worden dan niet aangesproken uit
angst voor gevolgen. Volgens inwoners is de wijkagent belangrijk
voor het bewaken van de rust en veiligheid.

Aandacht voor jongeren en kinderen
Volgens een aantal inwoners is er voor tieners en jongeren weinig
te doen, maar is er ook weinig animo als er iets georganiseerd
wordt. Met de jeugdsoos hebben jongeren een eigen plek.
Inwoners vinden dat er minder jongerenoverlast is dan jaren
geleden. De vrijwillige straatcoaches hebben daar een bijdrage
aan geleverd door het organiseren van activiteiten en jongeren
aan te spreken op hun gedrag. Ook de jongerenwerker van
Dorpenzorg heeft een positieve invloed. Ze heeft positieve
aandacht voor de jongeren maar stelt ook grenzen en dat heeft
volgens de inwoners effect. Men vindt dat er te weinig sociale
controle is bij de voetbalkooi, waardoor er nog wel eens
overlast is.
Voor kinderen wordt genoeg georganiseerd. Men is ontevreden
over de kwaliteit en kwantiteit van de speeltoestellen. Veel
speeltoestellen zijn verwijderd en er zijn geen nieuwe herplaatst.
De inwoners vinden dat braakliggende gebieden in woonbuurten
geschikt zijn om als speelterrein in te richten. Het dierenparkje
wordt gewaardeerd door jong en oud.

5.6.

Overlast en veiligheid
De meeste inwoners voelen zich veilig in het dorp, al voelen
sommige inwoners zich soms onveilig vanwege rondhangende

Overige aandachtspunten

Oude bedrijfspanden
Men vindt het WCW gebouw lelijk. Ook zien inwoners graag
nieuwe activiteiten in het pand waar de SPAR was gevestigd; het
liefst activiteiten waar het dorp baat bij heeft. Het is wenselijk dat
oude bedrijfspanden een nieuwe functie krijgen.
Cultuurhistorische waarden
Inwoners zijn trots op de oudere, beeldbepalende panden in het
dorp, zoals het ‘sleutelhuis’, de kerk, de Pompoenerie en Landlust
en vinden het belangrijk dat deze panden bewaard blijven voor
de toekomst. De Tramhalte en de oude molen zien ze graag in
oude staat hersteld.
Werkgelegenheid en bereikbaarheid
Inwoners maken zich zorgen over de afnemende
werkgelegenheid. Het dorp wordt hierdoor steeds meer een
woondorp. Ze vinden het belangrijk dat het dorp goed ontsloten
blijft naar de hoofdwegen en maken zich zorgen over de aanpak
van de N391. Dit omdat de aansluiting van de Pottendijk op
de N391 mogelijk komt te vervallen. Ook het openbaar vervoer
vinden ze matig.

Cultuurhistorische waarden
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Hoofdstuk 6
Waar gaan we (samen) aan werken?
Hiervoor is Nieuw-Weerdinge beschreven. Die
beschrijving levert aandachtspunten op. Ook zijn
de wensen van bewoners en de plannen/visies van
andere stakeholders opgehaald. Zo is er een gedeeld
toekomstbeeld ontstaan.
Het toekomstbeeld is dat mensen met plezier
in Nieuw-Weerdinge kunnen (blijven) wonen in
woningen die passen bij de behoefte. Woningen
die staan in een verzorgde, veilige woonomgeving.
Inwoners, gemeente, Lefier, ondernemers en andere
organisaties werken samen aan een leefbaar dorp.
Bij het maken van plannen en het uitvoeren van
maatregelen wordt rekening gehouden met de
bevolkings- en huishoudensontwikkeling (krimp).
Belangrijk is dat de onderlinge band tussen inwoners
goed blijft en waar mogelijk wordt versterkt.
Dit betekent een integrale aanpak waarbij fysieke
en sociale maatregelen op elkaar zijn afgestemd.
Dit hoofdstuk bevat een meer uitgewerkt toekomstbeeld voor een
aantal thema’s en de stappen die nodig zijn om verder te komen.

6.1.

Woningvoorraad

In Nieuw-Weerdinge is in de toekomst een gevarieerd
woningaanbod in de huur- en in de koopsector. Er is aanbod van
verschillende woningtypen en prijsklassen, zodat er plek is voor alle
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doelgroepen. Er zijn mogelijkheden voor het bouwen van een
eigen woning, maar wel minder dan nu en vooral op plekken
waar andere woningen gesloopt zijn. Er zijn meer woningen voor
kleine huishoudens en ook meer levensloopbestendige woningen.
Veel oudere woningeigenaren hebben uit voorzorg hun woning
aangepast. Zij hoeven daarom niet te verhuizen wanneer de
gezondheid afneemt en de zorgvraag groeit. In het dorp zijn de
slechtste woningen vervangen door nieuwe woningen en ook zijn
veel woningen (energetisch) verbeterd. De woonkwaliteit is dan
ook toegenomen
.
Wat zijn de stappen?
- Nu zijn er teveel woningbouwlocaties in het dorp. Daarom
brengt de gemeente het aantal bouwmogelijkheden in
Mandebroek III met minimaal 22 bouwkavels terug.
- Bij de afronding van Mandebroek III ligt de prioriteit bij het
invullen van de kavels aan de Noordzijde, waar al 3 woningen
staan.
- Het verder terugbrengen van de bouwmogelijkheden in
Mandebroek III wordt op termijn niet uitgesloten. Op basis van
de huidige woningmarktinzichten gaat het om nog eens 17
bouwkavels. Ook wanneer die uit de markt worden genomen,
blijven ruim voldoende bouwlocaties over om de kwantitatieve
vraag te bedienen.
- Lefier en de gemeente maken samen met de
Huurdersfederatie prestatieafspraken over nieuwbouw,
verbetering en sloop van sociale huurwoningen. Uit de
woningmarktanalyse komt naar voren dat de sociale
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huurwoningenvoorraad nog iets kan groeien, maar op termijn
moet krimpen. Er is vooral vraag naar levensloopbestendige
woningen voor kleine huishoudens. Er is steeds minder
vraag naar grotere gezinswoningen. Hiervan zijn er op korte
termijn in de huursector teveel. De aanpak van de sociale
huurvoorraad moet bijdragen aan een betere (ruimtelijke)
kwaliteit in de oude en nieuwe bouw. Dit vraagt in de
uitvoering om afstemming tussen Lefier en de gemeente.
- Woningbouwinitiatieven moeten aansluiten bij de kwalitatieve
behoefte op korte en lange termijn. Dit betekent voor NieuwWeerdinge een accent op de bouw van huurwoningen
geschikt voor kleine huishoudens in alle leeftijdscategorieën.
De braakliggende gronden in de oude bouw, dichtbij de
voorzieningen, zijn dan nadrukkelijk in beeld.
- Op termijn dreigt een overschot aan koopwoningen.
Bevolkings- en huishoudenskrimp en de zwakkere positie op
de woningmarkt zijn hiervoor een verklaring. Dit betekent
dat woningeigenaren er rekening mee moeten houden dat
de waardeontwikkeling van hun woning achterblijft bij het
gemiddelde in de gemeente Emmen. Ook is de verwachting
dat gedateerde, oude en energetisch slechte woningen uit de
markt gaan vallen. Het is belangrijk om op deze ontwikkeling
te anticiperen. Over de manier waarop gaat de gemeente in
gesprek met eigenaren, Lefier en hypotheekverstrekkers. Het
is de moeite waard om de mogelijkheden voor opkopen ten
behoeve van (tijdelijke) verhuur en op langere termijn sloop te
onderzoeken.
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Afwegingskader
Bij afwegingen over nieuwbouw en sloop van woningen
gebruikt de gemeente een afwegingskader zodat kwalitatief
goede woningbouwplannen worden gerealiseerd, die bijdragen
aan de uitvoering van de woonvisie. Nieuwe initiatieven voor
woningbouwplannen, worden door de gemeente beoordeeld
op basis van de volgende criteria:
a. Woningbouwplannen worden in samenhang beoordeeld.
b. Woningbouwplannen dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit.
c. Herstructurering en transformatie krijgen prioriteit.
d. Plekken waar inbreiding mogelijk is en gewenst is worden
bewust geselecteerd.
e. Bestaande uitbreidingslocaties worden afgerond.
f. Woningbouwplannen dragen bij aan een gevarieerd
woonmilieu.

6.2.

Verduurzaming woningvoorraad

Het wensbeeld is dat in 2040 alle woningen in NieuwWeerdinge energieneutraal zijn. De bewoners, Lefier en de
gemeenten hebben hier veel inzet op gepleegd om dit te
bereiken..
Wat zijn de stappen?
- Lefier brengt haar woningen naar nul-op-de-meter, tenzij
dat technisch niet mogelijk is of woningen onvoldoende
toekomstwaarde hebben.

- De gemeente en Lefier maken goede afspraken over het
nul-op-de-meter maken van hun woningen in relatie tot
andere opgaven in de sociale huursector als gevolg van
de vergrijzing en de krimp van het aantal huishoudens.
Op termijn zijn er minder eengezinshuurwoningen
nodig als gevolg van huishoudenskrimp. De gemeente
vindt het belangrijk dat de nul-op-de-meter aanpak
met herstructurering wordt gecombineerd. Dit geeft
mogelijkheden voor een kwaliteitsslag in de openbare
ruimte. Verdunning in de nieuwe bouw creëert ruimte voor
het oplossen van een aantal knelpunten in de openbare
ruimte.
- De gemeente stimuleert eigenaren van koopwoningen om
energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame
energie op te wekken. In de gemeentelijke Energienota
2017-2020 staat welke initiatieven er zijn opgezet in de
gemeente Emmen. Deze initiatieven zijn er ook voor de
bewoners van Nieuw-Weerdinge:
• Bijeenkomsten waarin woningeigenaren worden
geïnformeerd over de mogelijkheden om hun woning te
isoleren. Gemeente, het Drents Energieloket en de Natuur
en Milieufederatie pakken dit op.
• Isolatieveilingen samen met het Drents Energieloket
en ‘Slim wonen met energie’ om collectief
isolatiemaatregelen in te kopen.
• Stimuleren en faciliteren van lokale initiatieven voor het
opzetten van energiecoöperaties voor het opwekken van
duurzame energie.

- De gemeente levert een bijdrage aan het goed informeren van
woningeigenaren en helpt hen bij het maken van de juiste
keuzes.
- Lefier, de Huurdersfederatie en de gemeente hebben
afgesproken dat eigenaren van verkochte huurwoningen
kunnen meeliften met verduurzamingmaatregelen voor
huurwoningen. De gemeente neemt het initiatief om deze
afspraak concreter te maken en wil samen met Lefier
aantrekkelijke pakketten ontwikkelen voor woningeigenaren.

6.3.

Wonen met een zorgvraag

Mensen met een zorgvraag kunnen ook in de toekomst goed
wonen en leven in Nieuw-Weerdinge. Er zijn woningen en/
of woonvormen die hen in staat stellen dit zo lang mogelijk
zelfstandig te doen. Ook de openbare ruimte kent geen
belemmeringen voor mensen met een fysieke beperking.
Voorzieningen zijn in de buurt of goed bereikbaar. Ook mensen
met een verstandelijke en/of fysieke beperking kunnen met
ondersteuning goed wonen in Nieuw-Weerdinge.
Wat zijn de stappen?
De gemeente biedt de blijverslening aan en zorgt ervoor dat
inwoners deze financieringsmogelijkheid kennen. Daarom doet de
gemeente mee in de campagne ‘Lang zult u wonen’, een initiatief
van de provincie Drenthe met maatwerk per gemeente. Deze
campagne wordt in de loop van 2018 uitgerold. De gemeente

43

Emmen wil met haar deelname bereiken dat particuliere
woningeigenaren in Nieuw-Weerdinge en andere dorpen en
wijken weten hoe zij hun woning levensloopbestendig kunnen
maken én hoe zij dit kunnen financieren.
- De gemeente faciliteert kleinschalige particuliere initiatieven
voor een woonzorgvoorziening of een beschutte
woonvorm. Er zijn in de regio voorbeelden van kleinschalige
voorzieningen waar begeleiding, verzorging en verpleging
wordt geboden aan mensen die niet langer zelfstandig
kunnen blijven wonen. Een dergelijk initiatief zou passen
in Nieuw-Weerdinge. Ook een beschutte woonvorm
(kangoeroewoning of wonen in een hofje) kan voor mensen
met een zorgvraag bijdragen aan langer zelfstandig thuis
wonen.
- Dorpenzorg wil de eerste ingang zijn voor inwoners met
een zorgvraag en regelt dat zij met de juiste zorgpartij
in contact komen. De laagdrempelige dienstverlening is
voor veel ouderen belangrijk. Dorpenzorg speelt met haar
vrijwilligers een belangrijke rol bij het op peil houden van
de leefbaarheid voor ouderen. Waar mogelijk en nodig
faciliteert de gemeente Dorpenzorg.
- Veel ouderen willen op een ongedwongen manier met
andere mensen contact leggen en meedoen met activiteiten.
Dit kan onder andere door het realiseren van voorzieningen
op loopafstand. Het gaat dan bijvoorbeeld om een
bankje in een park, bij de Jeu de Boules baan of bij een
speelvoorziening. Dat bevordert het contact tussen jong en
oud.
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- Het is belangrijk dat ouderen de voorzieningen in de
kern goed en veilig kunnen bereiken. Bij aanpak van de
openbare ruimte gebruikt de gemeente het ‘Handboek
Toegankelijkheid Openbare Ruimte’. Hierin staan richtlijnen
voor de inrichting van een toegankelijke openbare ruimte
voor mensen met een fysieke beperking.

6.4.
			

Ruimtelijke structuur en
woonomgeving

Nieuw-Weerdinge is een mooi dorp met een open structuur
dat ligt in een landelijke, waterrijke omgeving met mooie
overgangen naar het dorp. Belangrijke functies zoals wonen,
werken, voorzieningen, recreatie en natuur zijn fysiek en/
of digitaal goed bereikbaar. De omgeving is aantrekkelijk
en nodigt uit om activiteiten te ondernemen en elkaar te
ontmoeten. De inwoners van Nieuw-Weerdinge maken hier
goed gebruik van. Er zijn mooie ontmoetingsplekken waar
men met elkaar activiteiten organiseert en onderneemt. Veel
ontmoetingsplekken worden voor meerdere doelen gebruikt:
het Beertaplein is zowel park als plein, het sportpark wordt
gebruikt om te voetballen maar ook voor het dorpsommetje en
De Badde biedt plek voor jong en oud.
De ruimtelijke structuur van het dorp weerspiegelt nog steeds
de veenkoloniale geschiedenis. Het lint is herkenbaar en
er zijn duidelijke overgangen tussen het (lint)dorp met de

woonbuurten naar het grootschalige, weidse veenkoloniale
landschap. De entrees van het dorp zijn hiervan een goed
voorbeeld. Er is een goede samenhang tussen het dorp en zijn
omgeving.
De fiets- en wandelpaden in de omgeving zijn goed te
vinden en duidelijk gemarkeerd. De woonomgeving is netjes
en verzorgd: het groen is goed onderhouden en ook de
bestrating ligt er goed bij. Er zijn voldoende parkeerplekken
voor auto’s zodat niet meer in het gras geparkeerd hoeft
te worden. De herstructurering van de woonburten in de
dorpskern heeft ervoor gezorgd dat vraag en aanbod van
woningen goed op elkaar aansluiten. De openbare ruimte is
opnieuw ingericht. Ook is de energetische kwaliteit van de
woningen is sterk verbeterd. Mandebroek III is netjes afgerond
met veel minder woningen dan oorspronkelijk gepland.
Wat zijn de stappen?
Kwaliteitsimpuls woonomgeving
- Herstructurering van de woningvoorraad wordt
aangegrepen om een kwaliteitsslag te maken en
andere woningtypen te bouwen. De oude en
nieuwe bouw zijn aantrekkelijker en groener te
maken door meer natuurlijke overgangen aan
te brengen aan de randen. Zo ontstaat een
betere aansluiting met het park de Wenke
en met het omliggende landschap.

Beter benutten aantrekkelijke dorpsranden
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Afronding Mandebroek

- De gemeente zorgt er voor dat Mandebroek III wordt afgerond
met minder woningen dan oorspronkelijk gepland. Er blijft
ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen aan de
noordkant. De gemeente maakt samen met overlegpartners en
inwoners plannen voor een groene invulling van Mandebroek
III op de plekken waar niet meer of voorlopig niet gebouwd
wordt.

-

Ruimtelijke structuur
- De gemeente zorgt samen met inwoners voor goede, verzorgde
en herkenbare entrees van het dorp. Er komen plannen om de
entrees en de uitzichten te verbeteren en die plannen worden
uitgevoerd. Daarbij bekijkt de gemeente de mogelijkheden om
de doorkijkjes over de kanalen te verbeteren.
- Het raamwerk van Hoofddiep en Kruisdiepen (groen en/of
water), wordt versterkt, zodat de waarde ervan nadrukkelijker is
te zien en te ervaren.
Openbare ruimte
- De gemeente gaat met Plaatselijk Belang en Lefier in gesprek
over verbetering van de woonomgeving. Gezamenlijk worden
maatregelen bedacht en uitgevoerd die bijdragen aan een
betere uitstraling van de directe woon- en leefomgeving.
- De kruising Weerdingerkanaal/Eerste Kruisdiep is de dorpskern.
Dat valt nu te weinig op en daar bedenken gemeente en
inwoners samen een oplossing voor. In ieder geval moeten
belangrijke voorzieningen er geconcentreerd worden. Het
Beertaplein is het ontmoetingspunt voor inwoners. Door nieuwe
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-

-

inrichtingselementen toe te voegen kan deze functie worden
versterkt. Belangrijk is dat het plein goed en veilig bereikbaar is.
De gemeente ziet er op toe dat de openbare ruimte wordt
onderhouden volgens het met de aannemer afgesproken
kwaliteitsniveau. Inwoners kunnen klachten over het onderhoud
van het openbaar gebied doorgeven aan het gemeentelijk
meldpunt. Dit meldpunt zorgt voor een goede afhandeling.
Mensen die gebruik willen maken van recreatieve fiets- en
wandelpaden, moeten deze goed kunnen vinden. Door de
routes duidelijker te markeren, worden ze herkenbaar en wordt
er meer gebruik van gemaakt.
Elke twee jaar wordt een schouw uitgevoerd met het dorp.
Plaatselijk Belang neemt hiervoor het initiatief. Op basis van
de schouw worden afspraken gemaakt over uit te voeren
verbetermaatregelen.
De gemeente faciliteert bewonersinitiatieven voor het zelf
onderhouden van openbaar groen die een bijdrage leveren aan
een structurele verbetering van het onderhoudsniveau.

Bedrijfspanden
- De gemeente neemt het initiatief om met de eigenaar van het
pand tegenover De Badde (voormalige SPAR) te overleggen over
een nieuwe invulling.
- Eigenaren en/of huurders van bedrijfspanden kunnen bijdragen
aan het behoud van een nette leefomgeving. In samenspraak
met eigenaren/huurders en Plaatselijk Belang wordt overlegd
waar duidelijke verbeteringen zijn te behalen.
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6.5.

Voorzieningen

Ruimtelijke visiekaart

Nieuw-Weerdinge heeft veel plekken waar mensen elkaar
ontmoeten. Er zijn sportvoorzieningen, speelvoorzieningen en
andere voorzieningen die goed bereikbaar zijn voor een ieder
en die voorzien in een behoefte. Enthousiaste vrijwilligers
spelen een belangrijke rol in het overeind houden van de
voorzieningen.
Wat zijn de stappen ?
Speelvoorzieningen
- De speelvoorzieningen zijn in kaart gebracht. Op basis van
deze inventarisatie maken bewoners en gemeente een
nieuw speelvoorzieningenplan.
- Net als in een aantal andere dorpen, ligt ook in NieuwWeerdinge een zogenaamd dorpsommetje. Dit ommetje
is niet overal goed begaanbaar en ook niet compleet. De
gemeente zorgt in overleg met de inwoners voor een goede
afronding.
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Hoofdstuk 7
Uitvoeringsagenda
Wonen
Nr. Actie

Urgentie

Betrokkenen

Rol gemeente

Start

Einde

1 Afronden herstructurering
oude bouw en omgeving

Hoog

Gemeente, Lefier,
Plaatselijk Belang,
bewoners (huurders en
eigenaren)

Regisseren en
faciliteren

2018

2026

Aandachtspunten: ruimtelijke verbinding omgeving; (levensloopbestendige) woningbouw; aanpak groen & grijs; gedeeltelijk
vernieuwen riolering.
Bijzonderheden: hangt samen met actiepunt 2.
2 Kwaliteitsslag nieuwe bouw

Hoog

Lefier, gemeente,
huurders(organisatie)

Regisseren en
faciliteren

2018

2026

Aandachtspunten: ruimtelijke verbinding omgeving; (levensloopbestendige) woningbouw; aanpak groen & grijs; gedeeltelijk
vernieuwen riolering.
Bijzonderheden: hangt samen met actiepunt 1.
3 Afronding Mandebroek III

Hoog

Gemeente, Plaatselijk
Belang, direct
omwonenden

Regisseren

2018

2020

Faciliteren

2018

n.v.t.

Aandachtspunten: kavels uit de markt nemen; groene invulling.
4 De gemeente stimuleert
langer zelfstandig thuis
wonen

Laag

Gemeente, Lefier,
Plaatselijk Belang,
Dorpenzorg

Aandachtspunten: blijverslening beschikbaar, campagne ‘Lang zult u wonen’; nieuwe woonvormen (bijvoorbeeld hofjes).
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Woonomgeving
Nr. Actie

Duurzaamheid
Urgentie

5 Dorpsschouw

Betrokkenen

Rol gemeente

Start

Einde

Nr. Actie

Urgentie

Betrokkenen

Rol gemeente

Start

Einde

Plaatselijk Belang,
inwoners, gemeente

Faciliteren

2018

2018

11 Energetisch verbeteren van
(particuliere) woningen.

Middel

Stimuleren

2018

n.v.t.

Gemeente, Plaatselijk
Belang, inwoners

Faciliteren

2019

Gemeente,
Plaatselijk Belang, Drents
Energieloket, Natuur- en
Milieufederatie,
Slim wonen met energie,
Lefier

Aandachtspunt: door bewoners benoemde plekken.
6 Inrichting Beertaplein

Middel

Aandachtspunten: uitstraling; ontmoetingsfunctie; leegstaand bedrijfspand.
7 Kwaliteit openbaar groen
en grijs

Middel

Gemeente, Plaatselijk
Belang, inwoners

Faciliteren en
uitvoeren

Aandachtspunten gemeente breed: bijeenkomsten over isoleren woningen; isolatieveilingen; faciliteren energiecoöperaties
Aandachtspunt Nieuw-Weerdinge: Lefier biedt verduurzamingspakket voor particuliere eigenaren wanneer zij sociale huurwoningen
verduurzaamt.

2018

Aandachtspunten: beeldkwaliteit; afstemming onderhoudswerkzaamheden; inzet Buurtsupport; zelfwerkzaamheid.
8 Afronden dorpsommetje

Middel

Gemeente,
Plaatselijk Belang

9 Plan voor speel- en
buitenfitnesstoestellen

Middel

Gemeente,
Plaatselijk Belang,
inwoners

10 Kwaliteitsverbetering
dorpsentrees

Hoog

Gemeente,
Plaatselijk Belang, Lefier,
omwonenden

Uitvoeren

Regisseren,
faciliteren en
uitvoeren

2019

2019

2018

2020

2018

2019

12 Afspraken tussen
gemeente en Lefier over
NoM-renovaties sociale
huurwoningen.

Hoog

Gemeente, Lefier,
Huurdersfederatie

Regisseren

2018

n.t.b.

13 Inventariseren mogelijkheden
voor zonneakkers t.b.v.
duurzame energieopwekking
voor inwoners.

Middel

Plaatselijk Belang,
inwoners, gemeente

Faciliteren

2019

2021

Sociaal
De sociale thema’s krijgen aandacht in de uitvoering van de sociale gebiedsagenda voor De Monden. De thema’s zijn: kwetsbare
ouderen, gezondheid, middelengebruik, jeugd en inwoners met beperkingen. Waar mogelijk wordt met de uitvoering van deze
agenda een bijdrage geleverd aan de doelen van de sociale gebiedsagenda.
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Financieel
De uitvoering van de agenda kost geld. Of het gaat om het
doen van onderzoek, het maken van ruimtelijke plannen, het
inrichten of opknappen van buurten, slopen of nieuwbouw en
de verduurzaming van woningen. De gemeente heeft hiervoor
reguliere onderhoudsbudgetten beschikbaar. Er kan aanspraak
gemaakt worden op het Fonds Fysieke Leefomgeving en het
Fonds Dorpen en Wijken. Er wordt daarnaast een beroep gedaan
op het budget van de Erkende Overlegpartner/Plaatselijk Belang
en/of de inzet van vrijwilligers. De provincie Drenthe stelt subsidie
beschikbaar (cofinanciering) voor het verbeteren van de kwaliteit
van de woningvoorraad. De gemeente kan aanvragen doen
voor concrete projecten, indien mogelijk wordt hiervan gebruik
gemaakt. Ook naar andere mogelijkheden voor cofinanciering
wordt gezocht.
De woningcorporatie is verantwoordelijk voor investeringen in
haar sociale huurvoorraad. De gemeente en de woningcorporatie
maken afspraken over concrete herstructureringsprojecten,
inclusief de herinrichting van de openbare ruimte. Voor de
herinrichting van de openbare ruimte in de oude bouw is budget
beschikbaar bij de gemeente en Lefier. Voor nieuwe/andere
grote projecten wordt een projectplan gemaakt waarin ook de
financiering is opgenomen.
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