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Dit is de nieuwsbrief over en voor Emmelhage.
Hier lees je wat er gebeurt en welke plannen op stapel staan.

Van de wethouder
Misschien heb ik u nog gesproken tijdens het
Buitengewone Woonevent in het gemeentehuis, een paar
weken geleden. Het was er gezellig druk, dus grote kans
dat u er ook was. Diezelfde zaterdag mocht ik de namen
trekken van uw toekomstige nieuwe buren in Emmelhage
fase 2. Voor het eerst meeloten voor een kavel in
Emmelhage of al wonen in fase 1 en een plek zoeken in
fase 2? Voor alle 35 aanwezige families was het spannend.
Misschien was aan het eind van de loting de bouwkavel
van hun keuze al door iemand anders aangewezen of
konden ze toch die mooie plek kopen...
Wat mij opviel? Dat iedereen precies wist op welke
kavel hij of zij wilde bouwen. Een bewuste keuze
voor een bouwkavel en daarmee een bewuste keuze
voor Emmelhage. Misschien maakten ze die keuze wel,
omdat ze van u gehoord hebben dat het hier fijn
wonen is. De huidige bewoners zijn immers de beste
ambassadeurs voor de toekomstige bewoners.
Wiemer Haagsma,
wethouder

Melding Openbare Ruimte

Essen gekapt bij rotonde
Het is nu wel heel kaal als je langs de
rotonde Banterweg-Espelerweg rijdt.
Gemeente Noordoostpolder moest daar
de Essen kappen, omdat ze aangetast
waren door de Essentaksterfte. Er zijn nog
veel andere jonge bomen en struiken
in dit gebied aanwezig en die kunnen in
het voorjaar en de zomer weer uitlopen.
Als het nodig is wordt eind van het jaar
gekeken of er nog bomen bijgepland
moeten worden.

Herhaalde oproep

Neem jij het stokje over?
De bewoners van Emmelhage zijn de beste ambassadeurs die een wijk kan hebben.
Misschien vertel jij ook wel eens dat je hier zo prettig woont. Neem de familie
Mulder. Zij hebben het afgelopen jaar de rol van ambassadeur voor Emmelhage op zich
genomen. Je hebt ze misschien wel gezien op het promotiedoek aan de Banterweg.
Nu is het tijd om het stokje over te dragen. Vind je het leuk om de ambassadeur van
Emmelhage te zijn? Stuur dan een mailtje naar f.hilberink@noordoostpolder.nl

Je kunt bij de gemeente melden dat er op straat (of op de stoep) in je buurt iets stuk is.
Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Families Jippes en
Mulder waren eerder
ambassadeurs voor
Emmelhage

afval;
asfalt-, klinker- en onverharde wegen;
voetpaden en fietspaden;
pleinen, speelplaatsen, viaducten
en rotondes;
stoplichten;
verkeersborden en –tekens;
straatmeubilair, zoals zitbanken;
verkeersmaatregelen, zoals drempels,
wegversmallingen;
groenvoorziening.

Op de website van de gemeente kun je je
melding doen via de button op de homepage.

Wat is juist?
a. Het Abel Tasmanpad is een voet- en fietspad
b. Het Abel Tasmanpad is een weg voor auto’s
Natuurlijk is antwoord a. goed. Auto’s horen niet thuis op het Abel Tasmanpad.
Toch komt het regelmatig voor dat auto’s over het Abel Tasmanpad rijden of het pad schuin
oversteken. Dit is niet de bedoeling. Wil je bestuurders daarop aanspreken?
Ondertussen kijken wij naar een juiste oplossing voor dit probleem.

Suggestie voor
straatnamen
in fase 2?
Voor een aantal straten in fase 2 hebben we
nog geen straatnaam. Heb jij suggesties?
Geef deze dan voor 30 maart door
aan Fennita Hilberink via
f.hilberink@noordoostpolder.nl.
Je kunt hierbij denken aan pioniers,
ambachtslieden, aardappels, kleurrijk onkruid,
historische landschapselementen, etc.
Welke we hebben uitgekozen lees je in de
volgende nieuwsbrief.

Glascontainers voor
Emmelhage
Gemeente Noordoostpolder plaatst in week 14 of 15 twee ondergrondse glasinzamelcontainers op het groenstrookje aan de Jeanne D’arclaan tussen de Newtonsingel en de
Schweizersingel. De glascontainers zijn geïsoleerd, zodat de omwonende huishoudens zo min
mogelijk hinder hebben van het geluid van rinkelend glas. Het grootste deel van de containers
is in de grond weggewerkt. Alleen de inwerpzuilen van de containers blijven zichtbaar.

Emmelhage anders
samengesteld dan rest
Emmeloord
De inwoners van Emmelhage zijn jong, als je het vergelijkt met de rest van Emmeloord.
Er wonen meer kinderen (vooral in de laagste leeftijden).
Het rode deel laat de leeftijden zien van de inwoners van Emmeloord.
Het blauwe deel de leeftijden van de mensen die in Emmelhage wonen.
Valt het jou ook op
dat in Emmelhage
vooral jongere mensen
wonen? Er zijn in
vergelijking tot heel
Emmeloord weinig
bewoners die 55 jaar of
ouder zijn.
Het aantal jonge
kinderen is ook groter
in Emmelhage, waarbij
de groep van 0-4
jaar zelfs dubbel zo
groot is dan in heel
Emmeloord.

Heb je vragen of opmerkingen over (de plek van) de glascontainer, neem dan contact op met
de Marcel van Brussel (m.vanbrussel@noordoostpolder.nl) of 0527 63 34 86.
Vergelijking tussen het aantal inwoners van
Emmelhage en Emmeloord

Afvalcontainers op de juiste plek
Voor het ophalen van de containers zijn alle
opstelplekken in de straten gemarkeerd.
Als je op deze plekken je container
aanbiedt, weet je zeker dat deze wordt
geleegd. De plekken zijn zo gekozen
dat je nog steeds je auto kunt parkeren.
Bovendien liggen ze op passende
loopafstand van je woning.

Op tijd je container ophalen
Het is prettig als je de container vlot weer
ophaalt. Een container die namelijk te lang
blijft staan zorgt voor ergernis.
Vragen? Mail naar Harmen Oenema via
h.oenema@noordoostpolder.nl
Kapotte bak of vragen over het legen?
Bel HVC op 0800-0700.

In deze afbeelding is het verschil tussen mannen en vrouwen in Emmelhage weergegeven.
De donkerrode en donkergroene balken laten heel Emmeloord zien, de lichtere kleuren
geven Emmelhage aan. Ook in deze grafiek zie je dat er meer kinderen in Emmelhage
wonen, als je het vergelijkt met heel Emmeloord. Er wonen ook minder mensen die ouder
zijn dan 50 jaar.

Uitsplitsing van inwoners naar locatie en geslacht

Kunstwerk in de wijk
Een enthousiaste groep betrokkenen werkt momenteel hard aan een mooi project ter
verfraaiing van onze wijk: een kunstwerk! Emmelhage is één van de weinige wijken in
Emmeloord zonder kunstwerk, meer dan tijd dus om hier verandering in te brengen. De
projectgroep is meerdere ideeën aan het uitwerken en bekijkt ook plekken in de wijk waar
het kunstwerk het best tot zijn recht zal komen. Het streven is een plek te selecteren waar
zoveel mogelijk bewoners hiervan kunnen genieten.
We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van de vorderingen! Natuurlijk staan we
altijd open voor suggesties. Je kunt mailen naar wpemmelhage@gmail.com.

Colofon
Dit is een nieuwsbrief van gemeente
Noordoostpolder voor alle bewoners van
Emmelhage. De nieuwsbrief wordt huis aan
huis verspreid in Emmelhage. Meer weten?
Surf snel naar emmelhage.nl

Wijkcheck
Het Wijkplatform heeft een rondje gemaakt door Emmelhage. Zij bekeken bijvoorbeeld:
• De staat van het straatmeubilair
• De staat van de groenvoorziening
• Veiligheid bij nieuwbouw door de aannemers
• Opslag van bouwmaterialen bij de nieuwbouw
Uit deze schouw kwamen een aantal punten die het Wijkplatform heeft doorgegeven
aan de gemeente. Tijdens een overleg met Jan van Putten van de gemeente zijn de zaken
besproken. Een groot deel is al snel opgelost.
Wil jij iets melden of wil je een keer mee met de schouw?
Je kunt altijd mailen naar wpemmelhage@gmail.com.
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