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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
Begin april is door de gemeenteraad een voorstel
aangenomen waarmee de raad ons als gemeente groen
licht geeft voor de volgende fase van Emmelhage. In ieder
geval voor de aankoop van de benodigde grond daarvoor.
Nog steeds is er in onze gemeente vraag naar goede
en duurzaam gebouwde woningen. Wij proberen deze
vraag natuurlijk zo goed mogelijk te faciliteren. Zodra alle
gesprekken zijn gevoerd en procedures zijn doorlopen
kunnen we meer vertellen over deze nieuwste ontwikkeling
in de nog jonge geschiedenis van Emmelhage.

Winderig weer
Het zal niemand ontgaan zijn dat het weer de laatste tijd nogal onstuimig en stormachtig
kan zijn. Gelukkig zijn onze huizen daarop gebouwd maar toch was er wat overlast door aan
de weg staande afvalcontainers die omwaaiden en schade of overlast veroorzaakten.
Wordt er harde wind of storm voorspeld als het afval wordt opgehaald, zorg dan dat je
container zo kort mogelijk aan de weg staat, vooral nadat hij is geleegd. Dat voorkomt
rommel, schade en overlast.

Zeker nu in fase twee de eerste woningen aan de horizon verschijnen en steeds meer
bouwactiviteit zichtbaar wordt, is het goed om alvast vooruit te denken. Om straks niet
achter de feiten aan te lopen en terug te kijken op gemiste kansen. Het is mooi om te zien
dat er voortvarend wordt gewerkt. In de wijk met het bebouwen van de laatste plekken
in fase 1 en de realisatie van fase 2A, Maar ook binnen de muren van ons huis met het
nadenken over, laten we het noemen, fase 2B.
Samen doen dus. Dat zie ik ook terug in de wijk waar bewoners en gemeente samen werken
aan allerlei zaken die Emmelhage mooier en beter maken.
Wiemer Haagsma,
wethouder

Container voor plastic, “Mijn buik is
metaal en drinkpakken al goed gevuld”
Sinds kort kunnen inwoners uit Noordoostpolder hun te veel
aan plastic, metaal en drinkpakken (PMD) kwijt in bovengrondse
containers. Als proef zijn er op vier plekken in Emmeloord
dergelijke afvalcontainers geplaatst. De aanleiding hiervoor
is de uitkomst van een enquete in juli 2018. Hierin gaven veel
inwoners aan 1x per maand inzamelen van PMD te weinig te
vinden.
De PMD container in Emmelhage staat sinds vier maanden aan de Niels Bohrhage en
blijft daar nog tot november 2019 staan. Na deze proefperiode kijken we of de container
op de juiste manier gebruikt wordt, of er geen ander afval in wordt gestort en of de
omgeving van de container niet vervuild raakt. Na de proefperiode besluiten we of er meer
containers geplaatst worden. De container is gratis te gebruiken met de milieupas. Die
moet je wel even laten activeren door HVC via 0800 - 0700 of klantenservice@hvcgroep.nl.

Bouwzaken
Eind februari is Emmelhage fase 2a
bouwrijp opgeleverd. De eerste
toekomstige bewoners zijn inmiddels
met de bouw van hun woning gestart.
De komende maanden zal steeds meer
duidelijk worden over hoe dit deel van
Emmelhage er uit gaat zien.
Het woonrijp maken van dit deel
van de wijk wordt naar verwachting
volgend jaar opgepakt. In fase 1
worden de Pasteurhage en een deel
van de Einsteinhage, nog voor de
zomer woonrijp gemaakt. Voor de overige straten moet eerst een bestek aanbesteed
worden. Daarover na de zomervakantie meer.

Spelregels voor het aanbieden
van je container
Nog los van de windoverlast komen er
regelmatig klachten binnen bij de gemeente
en de wijkraad over containers die soms
wel erg lang aan de straat staan. Daarom
nogmaals de regels die hiervoor gelden:

•

•
De afvalcontainer mag niet eerder dan de
avond voor de inzameldag (na 19.00 uur)
op de aangewezen aanbiedplaats worden
aangeboden. Bovendien mag de container
niet tot de volgende dag leeg op straat
blijven staan.
Let op: de komende tijd wordt door
gemeente en politie extra aandacht
besteed aan containers die te vroeg
of te lang op straat staan.
Ben je niet in de gelegenheid om de
container zélf binnen te zetten? Dan kun je
misschien je buren vragen of zij dit willen
doen.

•

•

•
•
•

Zet je container op de juiste
aanbiedplaats, zoals aangewezen is
voor jouw straat;
Zet de container met de wielen van de
rijbaan af;
Houd ruim een stoeptegel (30 cm)
tussen jouw container en die van de
buren;
Zorg ervoor dat er geen
obstakels (auto’s, bomen, paaltjes,
verkeersborden) voor, vlak achter, of
naast de containers staan (anders kan
HVC er niet goed bij);
Zet de container niet voor of op een
in- uitrit. Zo ben je niemand tot last;
Zet de container met de deksel
gesloten op de aanbiedplaats;
Zet geen los afval naast of op je
container. HVC neemt dit niet mee.

Nieuwe rotonde
De rotonde aan de Espelerweg is in voorbereiding. Tijdens een inloopbijeenkomst hebben
wij de omwonenden geïnformeerd over het ontwerp, de planning en fasering van de
aanleg. Voor de zomer verleggen we kabels en leidingen en het voornemen is om in het
najaar te starten met de realisatie. De geschatte doorlooptijd van het project is twee
maanden.
Aan de noordkant wordt een bypass aangelegd zodat het doorgaande verkeer op de
Espelerweg nagenoeg geen hinder ondervindt en Emmelhage fase 2a bereikbaar blijft
voor al het (bouw)verkeer. De Nieuwlandenlaan wordt tijdens de werkzaamheden
afgesloten in verband met de veiligheid voor zowel de weggebruikers als de werknemers
van de aannemer. De aanwonenden kunnen de woonwijk de Erven verlaten via de
Kennemerlandlaan of de Doctor W.M. Verhaarlaan.

Hondenafvalbakken

Kavels
Een feestelijk moment! Alle kavels in fase 1 zijn
onder optie of verkocht. Daarmee worden
de laatste lege vlekken in fase 1 nu opgevuld.
Er zijn nog wel een aantal kavels beschikbaar
in Emmelhage Fase 2a. Ook is een aantal
optanten van een twee-onder-eenkapwoning
nog op zoek naar een medebouwer. Heb je
belangstelling of weet je iemand dan horen
wij dat graag. Kijk voor meer informatie op de
website noordoostpolder.nl/kavels of neem
contact op met het Team Vastgoed
via mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl of
(0527) 63 39 11.

Eind vorig jaar hebben we via een
bewonersenquete gevraagd naar de plekken
die jullie als inwoners het meest geschikt vinden
voor het plaatsen van hondenpoep afvalbakken.
Inmiddels zijn de stemmen geteld en besproken
met de wijkplatform en is duidelijk welke plekken
jullie voorkeur hebben. De komende tijd plaatsen
wij daar dan ook de bakken. De locaties zijn alle drie
aan het Abel Tasmanpad. Op het kaartje aangeven
met de nummers 3,5 en 12. Iedereen die heeft
gestemd bedanken we uiteraard voor hun bijdrage!

Nieuws uit de wijk
Even voorstellen:

Nieuwe buurtwerker
Klaske Geerligs
Bij deze wil ik mij graag voorstellen als buurtwerker voor
Emmelhage. Inmiddels ben ik met veel plezier aangesloten bij
het Wijkplatform. Ook denk ik mee met de vrijwilligers die de
Groendag en de Buitenspeelmiddag organiseren.
Daarbij doe ik graag meteen een oproep voor meer vrijwilligers: Natuurlijk zijn de meeste
mensen druk, maar wat kan het leuk, gezellig en dankbaar zijn om samen aan iets te
werken en iets te betekenen voor een ander. Kijk daarbij wat het beste bij jou, jouw agenda
en kwaliteiten past, want dan geeft het energie en hou je het ook langer vol. Dus sluit je
aan bij de verschillende activiteiten in de wijk of kom met een nieuw, goed idee waar ik je
graag bij ondersteun. Want als buurtwerker:
• Kom ik graag met je in contact;
• Denk ik graag met je mee als je iets wilt veranderen, wat wilt opzetten of als je je
zorgen maakt;
• Werk ik samen met Mercatus, politie en gemeente aan de leefbaarheid in de wijk;
• Ben ik er voor alle bewoners en verenigingen;
• En hoop ik de komende tijd zoveel mogelijk bewoners te ontmoeten.

Buitenspeelmiddag
De spelmiddag wordt georganiseerd door
vrijwilligers. Samen genieten van allelei
activiteiten met je eigen kinderen en
natuurlijk van de kinderen uit de buurt.
Sport- en spel activiteiten worden geregeld,
maar kinderopvang niet. Het is de bedoeling
dat je als ouder / verzorger zelf toezicht
houdt op de kinderen.

In oktober 2018 heeft er een schouw plaatsgevonden door het
Wijkplatform. Er is hierbij gelet op een aantal zaken in de wijk:
• Staat van straatmeubilair;
• Staat van groenvoorziening;
• Veiligheid bij nieuwbouw door de aannemers;
• Opslag van bouwmaterialen bij de nieuwbouw.
Uit deze schouw zijn een aantal punten gekomen en deze zijn medegedeeld aan de
gemeente. De gemeente is hiermee aan de slag gegaan. Alle punten zijn besproken en veel
van de bevindingen zijn opgelost. In mei van dit jaar vindt er een nieuwe schouw plaats
door het Wijkplatform, gezamenlijk met de gemeente. Als je zaken met betrekking tot
bovenstaande punten tegenkomt in de wijk, meld het ons dan via het bekende mailadres.
Wil je een keer mee met de schouw? Dat kan! Meld je dan aan via ons mailadres.

Nieuw logo wijkplatform
Met trots presenteren wij ons nieuwe Wijkplatform
logo. Vanaf nu is dit ons beeldmerk dat we bij al onze
uitingen gaan gebruiken. Vanaf 1 mei is ook onze
nieuwe website in de lucht. wpemmelhage.nl

 Woensdag 19 juni
 14.00 - 16.00 uur
 In de grote speeltuin aan de
Johanna Naberhage.

Zaterdag 20 april

Groendag Emmelhage
Vul een pot voor een zacht prijsje. Vanaf 10.00 uur rijden we weer rond met mooie plantjes
en wat grond. We maken een stop aan de Jeanne ‘d Arclaan, John Daltonhage en bij de
grote speeltuin aan de Johanna Naberhage. Wees erbij en maak je tuin weer vrolijk en blij.

Dus bel, app of mail me met vragen of ideeën. Graag tot ziens!
Klaske Geerligs
 06 - 13 73 55 43
 klaske.geerligs@carrefour.nu
 www.carrefour.nu
 Werkdagen ma, di en do

Schouw van de wijk

Uiteraard kunnen we voor deze leuke
buurtactiviteit nog wat hulp gebruiken. Als je
deze middag ergens bij wilt helpen laat het
even weten via wpemmelhage@gmail.com

Voor de kinderen hebben we ook wat bedacht. Zij worden
tussen 11.00 tot 13.00 uur samen met minimaal 1 ouder of
verzorger verwacht in de speeltuin om een graskapsel te
komen knutselen en/of een mooi gezicht te laten schminken.
Hulp is welkom! Laten we er samen een leuke buurtactiviteit
van maken. Dus wil je de handen uit de mouwen steken laat
het even weten via wpemmelhage@gmail.com

De Cocon groeit!
De vorderingen gaan goed met De Cocon. Het project krijgt
steeds meer vorm, contacten worden gelegd en het enthousiasme
is aanstekelijk. In de afgelopen periode is het plan Cocon
gepresenteerd aan onze buren van
Waterland. We hebben een mooie plaat van dit prachtige
kunstwerk overhandigd aan onze nieuwe burgemeester (wist
je dat onze nieuwe burgemeester bewoner wordt van onze
prachtige wijk?). Ook zijn een aantal belangrijke pitches
gehouden om het project nog meer onder de aandacht te
brengen bij de gemeente en de provincie. Allemaal goede en
positieve ontwikkelingen dus!
We komen nu in de fase waarbij we een plan maken om jullie als bewoners en ondernemers
nog meer te betrekken bij het realiseren van dit kunstwerk. Zo staat er de realisatie van een
picknick plek in de planning (die we met vereende krachten samen met de bewoners willen
creëren). We zijn bezig met fondsenwerving en samen met bewoners, ondernemers en
lokale partijen gaan we dit project naar de volgende fase tillen.
Via de nieuwe website van het Wijkplatform wordt iedereen op de hoogte gehouden van de
vorderingen. Laten we samen de wijk nog mooier maken! Heb jij een leuk idee of een mooi
plan om De Cocon realiteit te maken? Neem dan contact op met onze projectgroep via:
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

Heb je een leuk idee?

Meld het via wpemmelhage@gmail.com

