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Samenvatting 

5

Angelslo, ooit een boerennederzetting, is in de 
jaren ‘60 en ‘70 van de 20e eeuw ontwikkeld als 
woonwijk voor een snel groeiende bevolking tijdens 
de industrialisatie van Emmen. De wijk heeft een 
kenmerkende opbouw. Het structuurprincipe van 
Angelslo, waar bebouwing, openbaar groen en 
bestrating steeds in balans zijn.

Sinds 2009 is het aantal inwoners van de gemeente Emmen 
langzaam aan het afnemen, dit is ook zichtbaar in Angelslo. Het 
uit zich vooral in de steeds kleiner wordende huishoudens, waarbij 
meer dan 70% van de huishoudens uit één of twee personen 
bestaat. Daarnaast neemt de vergrijzing toe. Er zijn steeds meer 
oudere mensen in de wijk.  

De woningvoorraad sluit hier onvoldoende op aan met vooral 
(gedateerde) eengezinswoningen die bovendien vaak nog niet 
verduurzaamd zijn. Er liggen kansen in de samenwerking met 
woningcorporaties en de toekomstige mogelijkheden van een 
warmtenet vanaf het Emmtec terrein.

Inwoners waarderen de wijk om haar ruimtelijke opzet en het 
vele openbaar groen, maar zien ook dat slijtage en verloedering 
optreedt. Een stevige opknapbeurt is nodig. De maatregelen 
die genomen moeten worden tegen de gevolgen van 
klimaatverandering kunnen hierbij als vliegwiel dienen. 

De voorzieningen in de wijk worden door inwoners erg belangrijk 
gevonden. Het gaat in de eerste plaats om het winkelcentrum. 
Maar daarnaast zijn voorzieningen als het wijkcentrum, 
gezondheidscentrum de Voorhof en de vele vormen van 
onderwijs, zaken waar inwoners trots op zijn.

De grootste opgaven voor de komende jaren liggen op het 
gebied van de woningvoorraad, de openbare ruimte en het 
voorzieningenniveau. Deze worden opgepakt/uitgewerkt in het 
programma Angelslo. 
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Visiekaart
Emmerdennen
aandacht voor recreatieve toegankelijkheid

Poorten Emmerdennen
vergroten beleving Emmerdennen

Openbare ruimte
opstellen handboek openbare ruimte

Verbeteren hoofd-�etstructuur

Verbeteren stedebouwkundige samenhang Statenweg
studie naar bovenwijkse voorzieningenzone - kennisstrip smartcity

Attractieve passage
voor �etsers en voetgangers

Doorkoppeling busverbinding
onderzoek

Gebiedsvisie Kristallaschool e.o.

Doelgroep senioren situeren in nabijheid winkelcentrum

Ontwikkelen visie op winkel- en wijkcentrum

Ontwikkelen visie op scholenzone
i.r.t. campus/Oude Meerdijk

Ervaren parkeerdruk
onderzoek naar passende parkeervoorzieningen

Aandachtsgebieden
aandacht voor uitstraling woningvoorraad, openbare ruimte 
en kans voor transformatie van woningtypologiën

Bouwmogelijkheden

Verduurzamen bestaande woningvoorraad

Bestaande busroute

Verbeteren verbinding

Auto-ontsluiting

Gebiedsvisie Zorgcampus

Verbeteren stedenbouwkundige samenhang Statenweg
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Hoofdstuk 1
Inleiding 

9

Emmen wil een gemeente zijn en blijven waar mensen 
zich thuis voelen. Dit vraagt om een gevarieerd 
woningaanbod in een aantrekkelijke omgeving. De 
gemeenteraad van Emmen heeft deze uitgangspunten 
op 28 september 2017 vastgesteld in de woonvisie 
2018-2023 ‘Snoeien doet bloeien’. De focus komt meer 
te liggen op vervanging en verbetering van bestaande 
woningen en minder op uitbreiding.  

In de woonvisie is beschreven dat de ambities en doelstellingen 
op het niveau van dorpen en wijken doorvertaald worden in 
woon- en leefbaarheidsvisies (hierna WLV). Dit document is de 
doorvertaling hiervan voor de wijk Angelslo. 

Relatie met het programma Angelslo
De WLV Angelslo staat niet op zichzelf, maar heeft een 
nauwe relatie met het wijkgerichte programma Angelslo. 
Met dit programma komen we tot een integrale aanpak van 
problemen in de wijk Angelslo. 
De WLV benoemt hierin de grootste (vooral) fysieke 
opgaven in Angelslo. Binnen het programma Angelslo is er 
daarnaast nadrukkelijk aandacht voor de sociale opgaven en 
veiligheidsvraagstukken.

Angelslo is één van de kenmerkende (naoorlogse) 
wederopbouwwijken van Emmen. De jaren na de Tweede 
Wereldoorlog is de bevolking van Nederland snel gegroeid. Nu 
er sprake is van een afnemend aantal inwoners en een andere 
bevolkingssamenstelling (vergrijzing, kleinere huishoudens) is het 
van belang om te kijken wat dit voor Angelslo betekent. 
• Hoe verhouden vraag en aanbod in de woningvoorraad van 

Angelslo zich tot de (demografische) ontwikkelingen?
• Hoe wordt de leefbaarheid in Angelslo nu beoordeeld? En wat 

is er nodig om ervoor te zorgen dat Angelslo in de toekomst 
een leefbare wijk is waar inwoners prettig wonen? 

• Hoe kunnen de kwaliteiten die de wijk heeft, gebruikt worden 
om opgaven op te lossen? 

Leefbaarheid
In de woon- en leefbaarheidsvisies wordt leefbaarheid 
afgebakend en bepaald aan de hand van de volgende 
factoren: 
- De geschiktheid van de woningvoorraad in relatie tot 

demografische ontwikkelingen. 
- De woonomgeving en de ligging van de woningen 

(uitstraling van bebouwing, openbaar groen en grijs). 
- De aanwezigheid, bereikbaarheid en uitstraling van de 

gewenste voorzieningen. 
- De mate waarin iemand overlast ervaart en zich veilig 

voelt in de openbare ruimte.



1.1 Doel 

De WLV Angelslo geeft antwoord op de hiervoor genoemde vragen. 
Dit is verwoord en verbeeld in een visie van de wijk die de grootste 
opgaven beschrijft. Deze opgaven worden vertaald in concrete 
acties voor de kortere en langere termijn. 

1.2 Wat hebben we gedaan?

De WLV is opgesteld aan de hand van een 
inventarisatie en analyse, gedeelde conclusies naar 
aanleiding van deze analyse en het bepalen van de 
opgaven (visievorming) en acties. 

Inventarisatie, analyse en conclusies
Er is een uitgebreide inventarisatie en analyse gemaakt van de wijk. 
Dit is gedaan door:
• het verzamelen van gegevens (onder andere van de 

woningvoorraad, bevolking, voorzieningen en de openbare 
ruimte);

• informatie bij inwoners op te halen en te toetsen (meerdere 
inwonersbijeenkomsten);

• interne afstemming binnen de gemeente met de professionals 
die in de wijk werkzaam zijn;

• gesprekken met de woningcorporaties (om tot een gedeeld 
beeld en opgave te komen);

• afstemming met het wijkteam (onder andere welzijn, politie 
en inwonersvertegenwoordiging EOP Angelslo);

• gesprekken met andere partijen die actief zijn in de wijk 
(denk aan winkeliersvereniging, makelaars, scholen, religieuze 
instellingen, verenigingen et cetera).

Deze activiteiten en gesprekken hebben geleid tot een helder 
beeld van de ‘staat’ van de wijk Angelslo en wat de kwaliteiten 
en aandachtspunten zijn. Dit is weergegeven in onderdelen 2 en 
3 van dit document.  

Opgaven bepalen (visievorming) en acties benoemen
De conclusies die getrokken zijn in de inventarisatie-/
analysefase vormen de basis voor de visie waarin de opgaven 
zijn weergegeven (met de blik op 2030). Lange termijn 
doelstellingen worden praktisch vertaald in:
• korte termijn acties (quick wins);
• middellange termijn acties (veelal concrete fysieke ingrepen);
• lange termijn acties (voorgestelde acties/ingrepen waar nog 

nader onderzoek naar verricht moet worden).
 Deze acties zijn integraal onderdeel van het koersdocument 

Angelslo dat gelijktijdig met deze WLV vastgesteld wordt.
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1.3 Gemeentelijke (beleids)kaders 

De WLV sluit aan op andere gemeentelijke (beleids-) 
kaders. De belangrijkste beleidskaders (deze lijst 
is niet uitputtend!) zijn hieronder weergegeven. 
Uit een aantal van deze kaders zijn passages 
opgenomen die in het proces van totstandkoming 
van de WLV richting hebben gegeven.

- Strategische visie Emmen 2030: ‘dáár wil je zijn’ (2017)
 Een van de opgaven is de vernieuwing van de 

woningvoorraad.  ... Er is vooral veel van hetzelfde gebouwd 
voor gezinnen, terwijl Emmen in 2030 veel meer 1- en 
2-persoonshuishoudens telt. Ook voldoen veel oudere 
woningen vanuit bouwtechnisch en energetisch perspectief 
niet meer. Dit … maakt dat er geïnvesteerd moet worden in 
de woningvoorraad.

 Wij stimuleren initiatieven om het aanbod van studenten-
huisvesting aantrekkelijker te maken, zodat studeren in 
Emmen ook daardoor leuker wordt.

 Bij de positie van Emmen … hoort een onderwijsaanbod van 
voldoende omvang en diversiteit.

 Daarbij steunen wij z.g. ‘field-labs’ om theorie en praktijk 
meer bij elkaar te brengen. ... Langs verschillende wegen 
worden wij steeds meer een slimme stad, met evenzo 
slimme dorpen. Wij geven zo het internationaal gehanteer-
de begrip ‘Smart City’ op eigen, Emmense wijze inhoud.

- Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Samen investeren!’ (2018)
 We willen een aantrekkelijke openbare ruimte, die uitnodigend is 

voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Wij zetten in 
op een goede samenwerking en verbeterde afstemming tussen 
de verschillende partijen in de openbare ruimte. Wij ondersteunen 
initiatieven van inwoners met betrekking tot het onderhoud van 
het openbaar gebied.

- Woonvisie Emmen 2018-2023; Thuis in Emmen, 
 Snoeien doet bloeien. (2017)
 Wij zetten ons in voor een op energiegebied zelfvoorzienende 

woningvoorraad in 2040. Wij verbinden deze ambitie met 
herstructurering van de woningvoorraad en de woonomgeving. 
Die is nodig om in te spelen op veranderende woonwensen en de 
veranderende bevolkingssamenstelling.

 Er lijkt een overaanbod te ontstaan aan grondgebonden woningen, 
vooral de goedkoopste rijwoningen. Waarschijnlijk komt dit omdat 
deze woningen een te lage woonkwaliteit hebben.

 Onze inwoners moeten een woning kunnen vinden die past bij 
hun portemonnee en hun huishoudenssituatie. Op een plek waar 
zij zich thuis voelen. Daarom vinden wij het … belangrijk dat er 
een gevarieerd aanbod is van woningen en woonmilieus.

- Structuurvisie gemeente Emmen 2020 
 ‘Veelzijdigheid troef’. (2009)
 Voor wat betreft de kern Emmen is op termijn een bredere 

bezinning op de wijkvoorzieningenstructuur noodzakelijk. 
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- Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2012 - 2020 
 ‘Oog voor mobiliteit’ (2011)
 Het is van belang dat er korte, duidelijke en veilige routes zijn voor 

voetgangers naar de belangrijkste bestemmingen.

 Wij willen maatregelen treffen om de oversteekbaarheid van 
de Statenweg te verbeteren en de veiligheid te waarborgen. 
Uiteraard moet we hierbij rekening houden met het belang van de 
Statenweg als OV-as.

- Integrale parkeervisie Emmen (2017)
 Een goed parkeerbeleid heeft een positief effect op het 

(economisch) functioneren van de winkelcentra, woongebieden en 
bedrijventerreinen in dorpen en wijken.

- Fietsplan Emmen 2018 – 2024 ‘oog voor de fietser’ (2017)
 Goede fietsverbindingen zijn van groot belang om mensen te 

verleiden om te gaan fietsen. Fietsers hebben … behoefte aan een 
fijnmazig netwerk. Binnen … wijken en buurten heeft dit … de 
voorkeur.

- Energienota gemeente Emmen 2017-2020 
 ’Emmen geeft energie’ (2017)
 In 2050 is Emmen energieneutraal. Voor het verwarmen van 

gebouwen gebruiken we in 2040 geen fossiele brandstoffen meer.

- Structuurvisie ‘Emmen, water’ (2015)
 Het vertrekpunt is dat de stedelijke wateropgave wordt opgelost in 

stedelijk gebied.

- Bestemmingsplan Emmen, Angelslo (2012)
- Masterplan Angelslo (2007)
- Erfgoednota (2017)
- Welstandsnota (2016)
- Onderzoek Emmen Revisited “Nieuw perspectief voor 

naoorlogse wijken” (1997)
- Structuurvisie werklocaties Emmen 2020 (2010)

1.4 Leeswijzer 

Onderdeel 2 is een weergave van de inventarisatie-/
analysefase in het proces van totstandkoming van de 
WLV. Het bevat onderliggende data/gegevens van de wijk 
zelf (stedenbouwkundige en ruimtelijke structuur), de 
kenmerken van de bevolking, van de woningvoorraad, 
voorzieningenniveau, werkgelegenheid en zorg. Deze 
gegevens zijn niet uitputtend.

Onderdeel 3 geeft de conclusies weer die getrokken zijn 
op basis van de inventarisatie van gegevens (en de analyse 
erop). Deze zijn tot slot in onderdeel 4 vertaald in de grootste 
opgaven waarbij ze als visie zijn weergegeven. 

De mening van inwoners (en op een aantal onderdelen ook 
–andere- betrokken partijen) in de wijk zijn bij ieder onderdeel 
weergegeven in een kader. 
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Overzichtstekening van de wijk Angelslo met verkeerstructuur en groenstructuur. (Bron: gemeente Emmen)



Hoofdstuk 2
Inventarisatie en analyse  

15

2.1 De wijk Angelslo

Angelslo telt bijna 7.700 inwoners. Het is een van de grotere 
wijken van de plaats Emmen. De wijk ligt centraal ten opzichte 
van stedelijke voorzieningen als het ziekenhuis, centrum, 
bedrijventerreinen en ontsluitingswegen. 
In de jaren ‘60 groeide de industriesector in Emmen snel. Angelslo 
werd gebouwd om woonruimte te bieden aan de arbeiders. Hier 
waren ook zogenoemde ‘gastarbeiders’ bij uit vooral Turkije en 
Marokko. Vandaag de dag kenmerkt Angelslo zich als de meest 
multiculturele wijk van Emmen.

De wijk heeft een ruime opzet met veel openbaar groen, waarbij 
de Statenweg als de centrale plek dient voor voorzieningen als 
een winkelcentrum, sporthal, scholen en diverse maatschappelijke 
instellingen. 
Door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) wordt Angelslo, 
samen met de wijken Emmerhout en Emmermeer, gezien als één 
van de dertig belangrijke (naoorlogse) wederopbouwgebieden in 
Nederland. Het behoud van de kenmerken van deze wijken wordt 
door de RCE van nationaal belang geacht. 
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Bron: gemeente Emmen

Emmerhout

Angelslo

Bargeres

De wijk die er 
niet is gekomen

Schematische weergave van Emmen als open groene stad.
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2.2 De stedenbouwkundige structuur  
  van de wijk 

Het ontwerp van de wijk Angelslo is gemaakt in de tijd dat 
Emmen groeide als industriestad. In de wijk zelf is de Statenweg 
belangrijk met de kenmerkende hoogbouw en voorzieningen. 
De woongebieden (clusters) liggen in het groen en zijn steeds op 
dezelfde manier opgebouwd. 

Achtergrond Angelslo in Emmen
Emmen is als open groene stad ontworpen. Dit in tegenstelling tot 
de traditionele compacte stad met ringen. Angelslo is hierbinnen 
één van de ontworpen wijken.
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Ligging en karakter van de wijk
Angelslo heeft een gunstige ligging. Het ligt dichtbij het centrum 
van Emmen, aan de Rondweg en op korte afstand van de grootste 
werkgebieden. Het heeft een winkelcentrum en meerdere 
scholen. Qua natuur en landschap ligt het bovenop de Hondsrug 
en vlakbij de Emmerdennen.
Oorspronkelijk bestond de wijk uit vijf ‘clusters’ (buurten). 
Binnen deze clusters was ruimte om op een centrale plek diverse 
voorzieningen (winkelcentrum, scholen, sporthal, wijkcentrum et 
cetera) te plaatsen. Later is een zesde cluster (de Boerschaplaan en 
de ‘Ackers’-zijstraten) toegevoegd, doordat de ontwikkeling van 
de wijk Emmerhout niet snel genoeg op gang kwam. De relatief 
grote afstand tot de voorzieningen vanuit dit cluster valt op. 

 
Binnenkant, buitenkant en positie Statenweg
De wijk heeft een ‘binnenkant en een buitenkant’. De 
binnenkant wordt gevormd door de Statenweg met daaraan 
de diverse voorzieningen, hogere bouw en de toegang naar 
de buurten waar lagere bouw is. De buitenkant van Angelslo 
is de aansluiting op het omringende (bos)landschap.

Emmen Revisited en het masterplan 2007
Rond de eeuwwisseling is een deel van de woningvoorraad en 
openbare ruimte in Angelslo vernieuwd. Vooral in het cluster 
Landschaplaan en aan de westzijde van de Boerschaplaan. 
De buurten zijn aangepast aan de woonwensen van deze tijd 
(meer variatie in woningtypen, variatie in bouwhoogte, meer 
parkeerruimte), maar met behoud en versterking van de opbouw 
van de wijk. Nieuw zijn de mee-ontworpen erfafscheidingen 
(bijvoorbeeld stenen muurtjes met gaas erboven in plaats van 
eigen schuttingen van bewoners). Hiermee is de overgang van 
openbaar naar privé opnieuw vormgegeven. 

Woon- en leefbaarheidsvisie Angelslo  |  2019 
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Uitgangspunten herstructurering Landschaplaan (bron: gemeente Emmen) 
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Structuurprincipe Angelslo
6 verschillende woonsituaties

Stedenbouwkundige hoofdgedachte
De wijk is ontworpen op meerdere niveaus (het structuurprincipe van 
Angelslo; zie afbeelding). Dit geldt voor zowel de openbare ruimte 
(het groen en de paden/straten/wegen), als voor de bebouwing. Van 
hogere bouw aan de ‘binnenkant’ van de wijk (Statenweg) en aan 
het einde van de lanen (bijvoorbeeld de Bosrandflat aan het einde van 
de Landschaplaan) naar lagere bebouwing aan de woonstraten en 
woonpaden. De verschillende clusters worden van elkaar gescheiden 
door grote groene zones/parken. 

Wat vinden inwoners en betrokken partijen in de wijk?
De wijk wordt ervaren als mooi en groen. De meeste 
inwoners zijn hier trots op. Plekken die gezien worden als erg 
mooi zijn onder andere het groengebied rond de voormalige 
Vijverkroostschool en de grote vijver aan de Veldlaan. Ook 
het gebied aan de Landschaplaan waar herstructurering 
heeft plaatsgevonden wordt gezien als een aanzienlijke 
verbetering en voorbeeld voor andere delen van de wijk.

Samenhang systematische structuur van Angelslo. (bron: gemeente Emmen)
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Samenhang systematische structuur van Angelslo. (bron: gemeente Emmen)
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2.3  De (staat van de) ruimtelijke structuur  
  van de wijk

In het vorige onderdeel is vooral gekeken naar 
hoe de wijk in haar opzet is bedoeld en op welke 
manier de opzet van de wijk gebruikt kan worden 
bij toekomstige ontwikkelingen. Dit onderdeel gaat 
meer in op de manier waarop de wijk nu wordt 
gebruikt en beleefd.

Winkelcentrumgebied
Het winkelcentrum is het hart van de wijk en wordt door zowel 
inwoners van de wijk als ook bewoners van andere wijken 
bezocht. De opbouw van de wijk is niet goed terug te zien in 
het huidige winkelcentrum. Het winkelcentrum staat met de 
‘achterkant’ naar de Statenweg en sluit daarmee niet aan op de 
omgeving. 
Binnen in het winkelcentrum is er geen zicht op de omgeving 
waardoor hier geen verbinding mee is. De bovenwoningen zien er 
verouderd uit.

Het wijkcentrum ligt verstopt achter het grote parkeerterrein. 
Het parkeerterrein zelf wordt intensief gebruikt waardoor er 
veel verkeer over de Landschaplaan gaat en afslaat naar de 
Peyserhof. De onoverzichtelijkheid zorgt hierbij voor gevaarlijke 
verkeerssituaties. Inmiddels wordt aan dit probleem gewerkt 
door de aanleg van (bijna) 100 extra parkeerplaatsen naast het 
winkelcentrum die vanaf de Statenweg te bereiken is. 

De kruising met de Landschaplaan functioneert niet goed. Het 
is onoverzichtelijk en er zijn opstoppingen. Auto’s mengen met 
fietsers en bussen. De fietsontsluiting van de entree van Angelslo 
is moeilijk te vinden en onveilig. Rondom het winkelcentrum 
komen een aantal ruimtelijke problemen samen.

Groen en grijs
Angelslo heeft in vergelijking met andere woonwijken veel 
groen en dat vraagt veel onderhoud. Het groen wordt aan de 
randen van de wijk minder intensief onderhouden dan in de 
woonomgeving. In de woonomgeving zelf heerst een normaal 
onderhoudsniveau. Het maaien van gras- en speelvelden  
gebeurt vaker. 
De verharding in de wijk (paden en wegen) is door de leeftijd 
deels versleten. Hierdoor hecht onkruid sneller en is het moeilijker 
te reinigen. Voor de speeltuinen/speelvoorzieningen geldt 
eenzelfde onderhoudsniveau. Daarnaast wordt hier jaarlijks naar 
de veiligheid gekeken. Toestellen die worden afgekeurd worden 
weggehaald.

Riolering en water
Het rioleringssysteem in de wijk is ongeveer 60 jaar oud en is 
langzamerhand toe aan vervanging. Door klimaatverandering 
komen zware buien vaker voor. Het huidige rioleringssysteem 
kan dat niet verwerken. Daarom wordt regenwater in fasen 
afgekoppeld van het riool. In plaats daarvan komt er extra 
waterberging in de grote groenzones in de wijk.
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Bereikbaarheid en openbaar vervoer
De Statenweg is de hoofdontsluiting voor de wijk. Al het 
gemotoriseerde verkeer komt langs deze weg de wijk binnen en 
gaat er weer uit. Door de nieuwe ovonde (ovale rotonde) boven 
de Rondweg is de Statenweg direct verbonden met de Oude 
Meerdijk. Veel verkeer vanuit het centrum rijdt daarom door 
Angelslo naar de Rondweg/Oude Meerdijk (en terug) in plaats van 
over de Dordsestraat (wat tot de aanleg van de ovonde de meest 
logische route was). Dit heeft gezorgd voor een toename van 
verkeersbewegingen in de wijk die vooral in spitstijden zichtbaar is.  
Door de aanwezigheid van de vele scholen in Angelslo (aan de 
van Schaikweg en de Statenweg) en de Oude Meerdijk is er een 
zogenaamde hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) 
gecreëerd die door Angelslo gaat. Dit betekent dat er in de spits 
zes keer per uur een bus over de Statenweg rijdt. Gelijkertijd is 
de buslijn door het zuidelijk deel van de wijk (de Wendeling) eruit 
gehaald.

Parkeren
Bij het bouwen van de wijk gold een andere parkeernorm dan 
nu. Nu zijn er per huishouden meer auto’s dan parkeerplaatsen. 
Dit leidt op verschillende plekken in de wijk tot onvoldoende 
parkeerplaatsen en/of ‘wild parkeren’ in het openbaar groen. 
Tijdens het schrijven van de visie worden op verschillende plekken 
in de wijk al meer parkeerplaatsen aangelegd. 

Andere punten die opvallen in de wijk:
• De fietspaden in de wijk sluiten niet overal op elkaar aan. 
• De gemeente heeft in het verleden stukjes openbaar groen 

verkocht aan inwoners (snippergroen). In sommige gevallen 
is hier nu een schutting tot aan het woonpad neergezet. Dit 
zorgt ervoor dat deze woonpaden niet meer verbonden zijn 
met het openbaar groen. 

• Doordat bewoners verschillende bouwmaterialen en kleuren 
toepassen op hun woning, verandert het beeld van eenheid in 
het woonblok. 
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Wat vinden inwoners en betrokken partijen in de wijk?
Inwoners waarderen de openbare ruimte in de wijk. Hierbij 
wordt de kanttekening gemaakt dat verbetering mogelijk is. 
Er zijn plekken in de wijk die donker of erg besloten zijn, dit 
geeft een gevoel van onveiligheid. Ook worden deze plekken 
door jongeren gebruikt als hangplek. Sommige inwoners 
geven aan dat zij deze plekken mijden. De burgerpeiling in 
Angelslo laat zien dat inwoners zich over het algemeen veilig 
voelen in de wijk. 

Woonomgeving
Naast donkere of besloten plekken zijn er ook andere 
plekken waar verbetering wenselijk is. De speelveldjes/
speeltuinen in de wijk zien er verouderd uit (inwoners zien 
dat speeltoestellen bij afkeuring worden weggehaald zonder 
dat hier iets voor terugkomt) en er is sprake van achterstallig 
onderhoud. Dit geldt op verschillende plekken in de wijk ook 
voor het openbaar groen en bestrating. 
Er zijn plekken waar het openbaar groen leidt tot 
onoverzichtelijke situaties of een verloederde uitstraling. 
De kwaliteit van het openbaar grijs (voetpaden, fietspaden, 
wegen) laat op bepaalde plekken te wensen over. 
Tijdens de inwonersbijeenkomsten zijn er veel suggesties ter 
verbetering genoemd. 

De afslag op de Statenweg naar de Landschaplaan wordt gezien 
als een onoverzichtelijk punt. Dit leidt tot onveilige situaties voor 
met name fietsers die vanaf de kant van het centrum de wijk 
in komen. Het fietspad zelf (vanaf de Angelsloërdijk) wordt als 
sociaal onveilig ervaren, omdat deze in een gesloten omgeving ligt 
(achtertuinen van woningen, bomen, achterzijde garagebedrijf). 
Het sociaal onveilige gevoel wordt ook beleefd bij de belangrijke 
fietspaden aan de westelijke en noordelijke rand van de wijk 
(parallel aan de Angelsloërdijk richting het ziekenhuis en het 
fietspad ‘oude Markeweg’). Hier lijkt vooral de aanwezige 
bebossing in relatie tot (gebrek aan) straatverlichting de oorzaak. 
Het gebrek aan parkeergelegenheid wordt op verschillende 
plekken in de wijk genoemd, maar is het meest zichtbaar bij 
de Veldlaan ter hoogte van de Leemkoelen en de Torflang. De 
centrale parkeerplaatsen zijn hier overbelast en mensen parkeren 
in het gras.

Openbaar vervoer
De openbaar vervoerverbinding vanuit de wijk wordt gezien als 
niet optimaal. Sinds de HOV buslijn rijdt er door het zuidelijk deel 
van de wijk (Wendeling) geen bus meer vanuit het centrum. Dit 
wordt door inwoners daar als een groot gemis gezien. De HOV lijn 
compenseert voor inwoners het verlies aan haltes niet.
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Plekken die door inwoners als mooi/positief worden gezien (groen) of juist niet mooi/negatief (rood) (bron: gemeente Emmen)
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Openbaar vervoer
De openbaar vervoerverbinding vanuit de wijk wordt gezien als 
niet optimaal. Sinds de HOV buslijn rijdt er door het zuidelijk deel 
van de wijk (Wendeling) geen bus meer vanuit het centrum. Dit 
wordt door inwoners daar als een groot gemis gezien. De HOV lijn 
compenseert voor inwoners het verlies aan haltes niet.

Belangrijke fietspaden, aandachtspunten in groen/grijs onderhoud en knelpunten bij het parkeren (bron: gemeente Emmen)
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2.4  Bevolkingssamenstelling en 
  ontwikkeling

In de gemeente Emmen is, sinds 2009, sprake van een afname 
van het aantal inwoners. Deze afname is het sterkst in de dorpen 
buiten de plaats Emmen. Ook in Angelslo is er sprake van een 
kleine afname van het aantal inwoners, maar het beeld is redelijk 
stabiel.  

bron: gemeente Emmen

Leeftijdsgroep

0 - 19 jaar 

20 - 39 jaar 

40 - 64 jaar 

65 jaar e.o. 

Totaal 

Aantal inwoners

2019

1.622

1.704

2.417

1.935

7.678

2018

1.661

1.723

2.440

1.930

7.754

2017

1.701

1.749

2.461

1.897

7.808

2016

1.679

1.833

2.471

1.862

7.845

2015

1.632

1.867

2.461

1.849

7.809

2014

1.630

1.909

2.456

1.813

7.808

2013

1.635

1.953

2.504

1.766

7.858

2012

1.594

1.987

2.525

1.739

7.845

2011

1.601

2.071

2.539

1.727

7.938

2010

1.612

2.116

2.553

1.752

8.033

2009

1.610

2.066

2.584

1.733

7.993

2008

1.587

1.955

2.602

1.719

7.863
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In Angelslo wonen meer jongeren en ouderen dan gemiddeld in 
Emmen. Bovendien is het aandeel 65 jaar en ouder de afgelopen 
jaren gegroeid terwijl het aandeel 20-39 jarigen behoorlijk 
afgenomen is. 

Aandeel leeftijdsgroepen in bevolking Angelslo

bron: Gem. Emmen BRP
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Percentages soort huishouding 2014 en 2018

Bron: CBS

De percentages van de verschillende soorten huishoudens in Angelslo 
wijken nogal af van het gemiddelde in Emmen. Met name het percentage 
eenpersoonshuishoudens is fors hoger en is de afgelopen vier jaar verder 
toegenomen naar 42,5%. De gemiddelde huishoudgrootte is met 2 
personen per huishouden iets lager dan gemiddeld in Emmen.
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Herkomst bevolking
Ten opzichte van het gemiddelde in Emmen wonen in Angelslo 
meer allochtonen. De wijk heeft daarbij van alle wijken en dorpen 
in Emmen het hoogste aandeel inwoners van niet-westerse 
herkomst.
Hierbij is geen beeld te geven van het exacte land van herkomst. 
Wel is bekend dat de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in 
Angelslo groter is dan in de andere wijken en dorpen van Emmen.

bron: gemeente Emmen

Angelslo
Gemiddeld inkomen
per huishouden 2015

Percentage huishoudens met 
inkomen <110% sociaal Emmen

 Autochtoon
 Westerse herkomst
 Niet westerse herkomst

 Angelslo 
 Gemeente Emmen

2.5 Inkomenssituatie en 
  arbeidsparticipatie

Inkomenssituatie
Als wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen van 
huishoudens in Angelslo, dan valt daaruit vast te stellen dat deze 
lager ligt dan het gemiddelde in Emmen. 

70,40%

10,70%

18,90%

4,80%

7,00%

88,20%

€ 35.000,-

€ 28.700,-

12,7%

22,2%
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110% van het sociaal minimuminkomen
Dit percentage is vaak de bovengrens waaronder mensen 
aanspraak kunnen maken op tegemoetkomingen en 
bijzondere bijstand. Huishoudens onder dit percentage 
worden gezien als zeer kwetsbaar voor schulden en het niet 
maatschappelijk kunnen participeren.
Welke bedragen dit zijn hangt af van de huishoudsamen-
stelling. 
110% van het sociaal minimum is voor een stel ongeveer 
€21.000,- bruto per jaar. Voor een alleenstaande is dit 
ongeveer €15.500,- bruto per jaar. Bijstandsuitkeringen zijn 
vaak gelijk aan 100% van het sociaal minimum. 

Werkloosheid 
Onderstaande tabel laat het aantal niet werkende werkzoekenden 
(mensen die niet werken en wel een baan zoeken) in verschillende 
leeftijdsklassen (over het jaar 2017) zien. Dit percentage is in 
Angelslo bijna dubbel zo hoog als het Emmens gemiddelde.  

bron: gemeente Emmen

Angelslo 

Emmen

Mensen die niet werken en wel een baan zoeken

50 jaar
en ouder

290

2590

27- 50 jaar

380

2290

Tot 27 jaar

70

410

Totaal in percentage 
t.o.v. inwoners 

9,5%

4,9%

Totaal

740

5280
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2.6  Bevolkings- en huishoudensprognose

Bevolkingsprognose
Zoals in onderdeel 2.4 genoemd neemt het aantal inwoners af. 
Als deze ontwikkeling zich doorzet is de verwachting dat het 
aantal inwoners in 2030 afgenomen is naar minder dan 7.400. Dit 
is een afname van meer dan 350 inwoners ofwel ongeveer 4,5% 
van de bevolking van Angelslo. 

Hierbij is geen rekening gehouden met mensen die zich de 
komende jaren mogelijk nog gaan vestigen in Angelslo of mensen 
die vertrekken uit de wijk (migratie). Dit kan de ontwikkeling van 
de bevolking beïnvloeden. 

Bevolkingsontwikkeling Angelslo volgens scenario migratie = 0

Bron: Gemeente Emmen BRP, bewerking O&S
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Huishoudensprognose
Het aantal inwoners in de gemeente Emmen neemt al een aantal 
jaar af. Doordat dit vooral het gevolg is van vergrijzing en een 
lager geboortecijfer is dit nu nog niet te zien in de ontwikkeling 
van de huishoudens.  

Het aantal huishoudens (en daarmee de behoefte aan 
woningen) in de gemeente zal (afhankelijk van de economische 
ontwikkelingen) groeien met ongeveer 640 tot 960. In Emmen 
zelf wordt het grootste deel van deze toename verwacht (495-
665). Na 2026 zal het aantal huishoudens gemeentebreed 
afnemen met 200 tot 400. 

De woonvisie van Emmen, en de onderliggende rapportage van 
Rigo voor het woningmarktonderzoek vertaalt deze verwachte 
huishoudensgroei niet door op dorps- en wijkniveau. Het is niet te 
zeggen hoe dit voor Angelslo zal uitpakken1. 

Voor de plaats Emmen geldt dat inwoners vaker verhuizen 
tussen de verschillende woonwijken dan dat dorpsbewoners dit 

doen. Dit komt doordat iedere wijk verschilt als het gaat om het 
aanbod van woningen (bouwjaren, woontypes, prijsklasses). Voor 
dorpsbewoners geldt vaker dat het dorp verschillende soorten 
aanbod in het dorp zelf heeft. 

Gezien de eenzijdigheid van het woningbezit in Angelslo kan 
verwacht worden dat er minder mensen naar de wijk toe zullen 
trekken en dan vestigen.

Samenvattend 
Het aantal inwoners van de wijk neemt de komende jaren verder 
af door natuurlijk verloop en door een eenzijdig woningaanbod. 
Het aantal huishoudens neemt de komende jaren echter toe. Dit 
betekent voor Angelslo een verdere toename van het percentage 
(oudere) eenpersoonshuishoudens. 

1 Als er gekeken wordt naar het aantal huishoudens in Angelslo (ongeveer 3.900) ten opzichte van het totaal huishoudens in Emmen (ongeveer 49.000) dan is dat bijna 8%. 

 Als Angelslo 8% van de verwachte huishoudenskrimp (tussen 2026 en 2031) krijgt is dit een getal tussen de 16 en 32 huishoudens.
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bron: RIGO, bewerking gemeente Emmen
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2.7  De woningvoorraad

Woningtypen
In onderstaande tabel zijn de woningtypen in Angelslo 
weergegeven (peildatum: 1 januari 2018). 
In totaal staan er op 1 januari 2018 3.763 woningen in de wijk. 

• Een groot deel van de voorraad bestaat uit grondgebonden 
eengezinswoningen waarvan het overgrote deel rijwoningen 
(hoek- en tussenwoningen) zijn. 

• Iets meer dan een kwart van de voorraad betreft 
appartementen. 

Bron: Gemeente Emmen: BAG en WOZ

Hoofdindeling woningen 

Rijwoning 

Geschakelde woning 

2 ^ 1- kap woning 

Vrijstaande woning 

Appartementen 

Overige woningen 

Onbekende woningsoort 

Woning in aanbouw 

Woning zonder woonfunctie in WOZ 

Totaal 

Hoofdindeling woningen 

Rijwoning 

Geschakelde woning 

2 ^ 1- kap woning 

Vrijstaande woning 

Appartementen 

Overige woningen 

Onbekende woningsoort 

Woning in aanbouw 

Woning zonder woonfunctie in WOZ 

Totaal 

Voorlopig aantal woningen per 1 januari 2018

Gemeente EmmenAngelslo

Perc.

57,4%

6,6%

3,9%

5,3%

26,6%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Perc.

32,6%

3,3%

19,1%

24,4%

17,6%

3,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Aantal

2160

247

146

201

1002

7

0

0

0

3.763

Aantal

15.896

1.627

9.311

11.885

8.597

1.461

0

11

4

48.792



37

Ten opzichte van het gemiddelde in de gemeente Emmen is 
in Angelslo het percentage rij-/hoekwoningen groter dan het 
percentage twee-onder-een kap en vrijstaande woningen. 
Verder is het percentage appartementen (ook wel gestapelde 
bouw) in Angelslo (26,6%) hoger dan gemiddeld in de gemeente 
Emmen (17,6%). Dit heeft effect op de verhouding tussen 
appartementen en grondgebonden woningen. In de gemeente 
Emmen is bijna 80% een grondgebonden woning waar dit in 
Angelslo minder dan 75% is.
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Positionering woningtypen
Onderstaande kaart laat de positionering van de woningtypen in 
de wijk zien.

bron: KAW architecten en adviseurs
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Leeftijd woningvoorraad
Angelslo is als woonwijk ontwikkeld in de jaren ‘60 en ‘70. De 
meeste woningen zijn ouder dan 40 en jonger dan 60 jaar. Rond 
de eeuwwisseling is gestart met een grootschalige stads- en 
dorpsvernieuwing in Emmen; Emmen Revisited. In Angelslo 
is destijds een aantal woningen gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw. Dit is in onderstaande diagram terug te zien.

WOZ-waarde en verkoopprijzen
Op 1 januari 2015 is de gemiddelde WOZ-waarde van de 
woningen in Angelslo € 105.769. Dit ligt bijna €45.000 lager dan 
de gemiddelde WOZ-waarde in de hele gemeente Emmen. Dit lijkt 
deels verklaarbaar door het type woningen in de wijk (meer rij- en 
hoekwoningen ten opzichte van 2-onder-1-kap en vrijstaand en 
meer –kleinere- appartementen). Verder zijn de vraagprijzen voor 
te koop staande woningen in Angelslo lager dan gemiddeld in 
Emmen. 

In Angelslo zijn in 2015 vooral woningen met een WOZ-waarde 
tussen de €75.000 en €100.000. Het gaat hierbij om bijna de 
helft van alle woningen. Er is geen onderscheid gemaakt tussen 
huur- of koopwoningen.

Percentages woningen Angelslo naar leeftijd per 1-1-2016

Bron: Gem. Emmen: BAG en WOZ
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Bron: Gem. Emmen: WOZ

WOZ-waarde peildatum 1-1-2017 Angelslo
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Bron: Gem. Emmen: WOZ

Percentages woningen naar categorie WOZ-waarde per 1-1-2017
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Sinds 2015 is de woningmarkt weer behoorlijk aangetrokken. 
Voor Emmen betekent dit onder andere een stijging van ruim 
18% van de verkoopprijzen over het jaar 2018 ten opzichte van 
2015 (NVM rapportage 2018). Prijzen van appartementen en 
twee-onder-een-kap woningen zijn hierbij het sterkst gestegen.
Ook in Angelslo is er sprake van een stijging van de 
verkoopprijzen van woningen. Een totaalbeeld ontbreekt, maar 
ze zijn voor alle type woningen in de wijk hoger dan drie jaar 
geleden. 

Energiezuinigheid van de woningvoorraad
De afbeelding van de ‘energielabel atlas’2 geeft een overzicht 
van de voorlopige energielabels van alle woningen in Angelslo. 
Groene labels staan voor energiezuinige woningen en rode labels 
voor onzuinige woningen. 
Het zijn voorlopige labels omdat deze berekend zijn op basis 
van woningtype en bouwjaar. Het houdt geen rekening met 
de verduurzamingsmaatregelen die eigenaren zelf al hebben 
genomen (nieuwere ketel, zonnepanelen, extra isolatie et cetera.) 
Het werkelijke beeld zal positiever zijn.

De afbeelding laat zien dat er met name ten zuiden van de 
Statenweg weinig oranje en rode energielabels zijn. Hier zijn 
veelal opgeknapte corporatiewoningen en (relatief) duurdere 
koopwoningen te vinden. Door de woningcorporaties is in 
een deel van het bezit fors geïnvesteerd (bijvoorbeeld door 
vervangende nieuwbouw of verduurzaming van bestaande 

woningen). Dit is duidelijk terug te zien aan de Landschaplaan, ten 
westen van de Boerschaplaan en aan de Wendeling waar relatief 
veel label A woningen staan. 

De relatie met inkomen en woningwaarde
In Angelslo zijn met name ten noorden van de Statenweg (vooral 
Dingspellaan en zijstraten en zuidwestelijk van de Landschaplaan) 
veel woningen met oranje en rode energielabels. Dit zijn vooral 
koopwoningen met een lagere WOZ-waarde. Als gekeken wordt 
naar het relatief lage inkomen per huishouden in Angelslo (dus 
zowel kopers als huurders), dan ligt er een grote opgave voor dit 
type koopwoningen. Er moet veel in geïnvesteerd worden, terwijl 
de waarde laag is en de eigenaren, vaker dan elders in Emmen, een 
laag inkomen hebben. Investeren in de woning is hierdoor lastig.  

Beleid en samenwerking
De gemeente Emmen wil in 2040 een energieneutrale 
woningvoorraad hebben. Om dit te bereiken wordt onder 
andere gekeken naar verschillende manieren van duurzame 
energievoorziening in de nabije toekomst. Voor de wijk 
Angelslo wordt vanwege de ligging nabij het Emmtec terrein, 
nadrukkelijk rekening gehouden met een toekomstig warmtenet 
van restwarmte van Emmtec. Daarnaast stimuleren provincie 
en gemeente particuliere woningeigenaren met aantrekkelijke 
leningen om de eigen woning te verduurzamen (denk aan isoleren 
of het plaatsen van zonnepanelen). Verder worden er afspraken 
gemaakt met de woningcorporaties over de verduurzaming van 
hun woningbezit.  

2 www.energielabelatlas.nl



45

bron: Energielabelatlas.nl
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Eigendomsverhouding
De woningvoorraad in Angelslo bestaat voor iets meer dan de 
helft uit huurwoningen. In de hele gemeente Emmen ligt deze 
verhouding anders, daar is bijna 60% een koopwoning zoals 
onderstaande afbeelding laat zien.

Categorie eigendom

Koopwoning 

Huurwoning 

Onbekend

Totaal  

Categorie eigendom

Koopwoning 

Huurwoning 

Onbekend

Totaal  

Angelslo

Gemeente Emmen

Perc.

47,5%

52,5%

0,0%

100,0%

Perc.

59,4%

40,4%

0,2%

100,0%

Aantal

1.786

1.977

0

3.763

Aantal

28.841

19.610

89

48.540

bron: Gemeente Emmen: BAG en WOZ



47

Van de bijna 2.000 huurwoningen zijn er 464 in het bezit van 
255 particuliere eigenaren. Dit bezit ligt voor het grootste deel 
verspreid door de hele wijk. 
De meeste eigenaren (250) hebben één of slechts een aantal 
woningen. Een vijftal eigenaren hebben meer dan 10 woningen 
waarvan de grootste eigenaar 105 woningen bezit aan de 
Angelsloërdijk (dit betreft het complex Statenhoek). 

Corporatiebezit
In Angelslo zijn ruim 1.500 corporatiewoningen. Deze zijn in bezit 
van woningcorporaties Domesta en Lefier. Lefier heeft hierbij het 
overgrote aandeel. De woningvoorraad van beide corporaties 
bestaat uit zowel (eengezins)woningen als ook appartementen. 
De bouwjaren van de corporatiewoningen komen redelijk overeen 
met de bouwjaren van alle woningen in de wijk.

Bezit Domesta
Domesta heeft in totaal 148 huurwoningen in Angelslo. Voor iets 
meer dan de helft gaat het om appartementen in een complex 
aan de Wekingeslag. Dit complex kent een ouder bouwdeel 
met 53 appartementen en 25 nieuwere appartementen. In het 
complex wonen voornamelijk oudere mensen. De gemiddelde 
wachttijd voor een appartement is ongeveer een jaar. Dit is 
afhankelijk van het aantal appartementen dat jaarlijks vrijkomt en 
hoe geliefd het appartement is (de nieuwere appartementen zijn 
populairder dan de oudere).
In het oude gedeelte van het complex kijkt Domesta de komende 
jaren naar mogelijkheden voor verduurzaming. Dit gedeelte maakt 

gebruik van een collectieve CV ketel, wat zorgt voor een lagere 
energiewaardering.

Domesta heeft naast de appartementen 70 eengezinswoningen 
in Angelslo. Deze zijn allemaal aan, of direct nabij de Wendeling 
gelegen, ten zuiden van de Statenweg. Er is weinig doorstroom 
in de woningen en ze worden goed verhuurd. Over het algemeen 
zijn er ook weinig klachten van bewoners over deze woningen. 
In alle eengezinswoningen zijn duurzaamheidsmaatregelen 
getroffen en hebben nu minimaal label C. Het gros hiervan heeft 
label A. 

Bezit Lefier
Lefier heeft 1342 woningen in Angelslo waarvan 767 
eengezinswoningen (grondgebonden) en 575 gestapelde 
woningen (portiekflats en galerijflats met en zonder lift).
 
348 woningen zijn in principe seniorengeschikt. Dit betreft 
gestapelde woningen, met lift. Het gaat om de wat grotere (en 
hogere) flats aan de Dingspellaan, Kerspellaan, Weytackers, 
Landschaplaan en Oude Meerdijk. Ook is er één complex dat via 
een (zorg)instelling is verhuurd.   
 
Bijna een derde van de woningen van Lefier is goedkoop te 
noemen (voor huishoudens met de laagste inkomens), bijna twee 
derde is betaalbaar. Slechts enkele woningen hebben een hogere 
huur (voor huishoudens die geen huurtoeslag ontvangen en/of 
een hoger inkomen hebben). 
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Wat vinden inwoners en betrokken partijen in de wijk?
Woningaanbod
Het woningaanbod in Angelslo wordt gezien als erg 
eenzijdig. Er zijn veel eengezinswoningen die gedateerd 
zijn en niet meer voldoen aan de vraag. Inwoners maken 
zich zorgen over de nabije toekomst met steeds meer 
alleenstaanden en ouderen. De huidige woningvoorraad past 
hier niet bij.
Er wordt een verschil gezien tussen de clusters ten noorden 
van de Statenweg en die aan de zuidkant ervan. De zuidkant 
kent meer variatie in woningtypes. De dichtheid van de 
bebouwing aan de Torflang en Dillen wordt als negatief 
bestempeld.

Verschillende inwoners geven aan dat veel van de 
achterpaden slecht worden onderhouden, dit geldt ook voor 
schuttingen en tuinen. Ook worden verschillende materialen 
toegepast waardoor een rommelig beeld ontstaat. 

Er zijn zorgen over de hoeveelheid rijwoningen, die worden 
verkocht aan particuliere investeerders die de woning 
vervolgens kamergewijs verhuren. Dit zorgt voor een 
vermindering van de samenhang in de wijk en een toename 
van klachten van overlast.
De portiekflats die verspreid in de wijk staan worden als 
verouderd gezien. De huren zijn er laag. De uitstraling van de 
flats draagt bij aan het beeld van een verpauperde wijk.

Duurzaam woningbestand
Er is veel variatie in de energiezuinigheid van de woningen 
in de wijk. Inwoners herkennen dat de woningcorporaties 
op verschillende plekken al verduurzamingsmaatregelen 
hebben genomen. Op andere plekken in de wijk lijken 
woningeigenaren verder te zijn dan de woningcorporatie. 
Er wordt door inwoners een gebrek aan inzicht in de beste 
verduurzamingsmaatregelen ervaren. Er lijkt een samenhang 
te zijn met leeftijd. Met name oudere inwoners geven aan 
dat zij niet denken dat investeren in verduurzaming voor hen 
rendabel is. 
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Wat zien makelaars in de wijk?
Makelaars die actief zijn in Angelslo zien een groot verschil tussen 
koopwoningen ten noorden van de Statenweg en ten zuiden 
ervan. Ten zuiden van de Statenweg worden woningen sneller en 
makkelijker verkocht. Dit hangt volgens deze makelaars samen 
met het verschil in variatie van het woningbezit. Ten noorden 
van de Statenweg zijn veel rijwoningen terwijl ten zuiden van de 
Statenweg ook vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap 
woningen staan. 

De stijging van de huizenprijzen die landelijk, en ook in Emmen, is 
te zien vindt ook plaats in Angelslo. De stijging blijft echter achter 
bij de stijging in de rest van de gemeente. De verkoopbaarheid 
(hoeveelheid bezichtigingen, verkoopsnelheid) van de populaire 
woningen in Angelslo ligt gelijk aan het gemiddelde in Emmen.  
Zorgpunten van de makelaars zijn onder andere woningen aan 
de Boerschaplaan en de ‘Ackers’ zijstraten. Het bezit van Lefier 
is daar geherstructureerd wat een duidelijke verbetering is. Het 
particulier bezit blijft daar erg achter. 
Voor de goedkopere koopwoningen (tussen de €100.000,- en 
€125.000,-) geldt dat ze vaak worden verkocht aan mensen 
die de woning zelf gaan verhuren, al dan niet kamergewijs. De 
makelaars zien dat deze kopers vaak niet investeren in de woning 
en dat deze vorm van bewoning leidt tot verdere verloedering van 
de woonomgeving. 

2.8 Ontwikkelingen in de woningvoorraad

De wijk Angelslo is een woonwijk waar in de loop van de 
jaren op verschillende plekken in de wijk vernieuwing heeft 
plaatsgevonden. Dit vooral in de vorm van herstructurering van 
corporatiewoningen. Deze herstructurering is inmiddels afgerond. 

Nieuwbouwmogelijkheden 
Er zijn in de wijk nog enkele plekken waar nieuw gebouwd kan 
worden. Dit zijn kavels die door de bouwonderneming Brands en 
de gemeente Emmen worden verkocht (Oude Meerdijk) en ook 
een bouwvlak van Lefier waar eerder woningen hebben gestaan 
(Heesackers). 

Bezit woningcorporatie Lefier 
Het bouwvlak van Lefier, aan de Heesackers, is nu ingericht 
als speel-/ontmoetingsveld (er is een kleiner bouwvlak aan de 
Hulsackers dat als openbaar groen is ingericht). Lefier heeft op 
dit moment geen plannen hier te gaan ontwikkelen. Volgens het 
bestemmingsplan kunnen hier 14 rijwoningen en 8 twee-onder-
een-kap/geschakelde woningen gebouwd worden. 

Kavels Oude Meerdijk
Aan de Oude Meerdijk zijn 41 kavels beschikbaar voor vrijstaande 
woningen (deels gelijkvloerse bungalows). Deze worden deels (13 
stuks) door bouwonderneming Brands verkocht en deels (28) door 
de gemeente. 
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Transformatie bestaande locaties in de wijk 
Naast de vrije kavels en het bouwvlak van Lefier zijn er in Angelslo 
geen directe mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen. 
Wel zijn er bestaande locaties die mogelijk anders ingevuld/
ontwikkeld kunnen worden. Een recent voorbeeld is de Voorhof. 
Deze is van kerk naar zorgcentrum getransformeerd. Een andere 
kerklocatie is de Angeluskerk op de kruising Statenweg met de 
Veldlaan. De kerk is jaren geleden afgebrand en de locatie is nooit 
herontwikkeld.
 
In de wijk zijn meerdere schoollocaties waar mogelijk (in de 
toekomst) kansen liggen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 
Hierbij valt te denken aan de locaties van het Drenthe College, 
waarvan de locatie aan de Veldlaan al niet meer gebruikt wordt.

Particuliere initiatieven
Particuliere initiatieven in de wijk blijven veelal beperkt tot het 
kamergewijs verhuren van eengezinswoningen, al dan niet in 
combinatie met het leveren van zorg. 

Toetsingskader
Voor het beoordelen van de woningbouwplannen wordt door 
de gemeente Emmen gebruik gemaakt van een kwalitatief 
toetsingskader waarbij potentiële woningbouwlocaties worden 
beoordeeld op de bijdrage aan de meerjarige termijn doelen 
van de woonvisie 2018 – 2023. Daarnaast worden plannen 
beoordeeld op basis van de korte termijn afzetbaarheid. 

Kwalitatief afwegingskader
- Wij beoordelen woningbouwinitiatieven niet individueel, 

maar in samenhang.
- Wij geven prioriteit aan plannen voor herstructurering en 

transformatie.
- Wij selecteren plekken waar inbreiding (verdichting) 

mogelijk en gewenst is.
- Wij ronden bestaande uitbreidingslocaties af. 
- Woningbouwplannen dragen bij aan een gevarieerd 

woonmilieu.
- Woningbouwplannen dragen bij aan ruimtelijke kwaliteit.

Voor Angelslo gaat het deels ook om enkelvoudige 
woningbouwlocaties (individuele kavels). Vanuit de 
structuurvisie 2018 – 2028 zijn de volgende uitgangspunten 
vastgesteld: 
- Elk wijk houdt nieuwbouwmogelijkheden.
- Plannen die niet voldoen aan het afwegingskader worden 

geschrapt.
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Voorzieningen en werkgelegenheid 

Voorzieningen 
De wijk biedt veel voorzieningen die vooral aan de Statenweg te 
vinden zijn. Naast het eerder genoemde winkelcentrum zijn er 
sportcomplexen, verenigingen en een zorgcentrum aanwezig. Het 
wijkcentrum Angelslo (een fusie van de twee wijkcentra, Cluft en 
Marke) is het verzamelpunt voor organisaties die actief zijn in de 
wijk zoals Sedna, het wijkteam, thuiszorgorganisaties et cetera. 
Ook worden hier activiteiten aangeboden voor inwoners in alle 
levensfases. 
In Angelslo zijn veel scholen. Er zijn, naast basisscholen, scholen 
voor voortgezet onderwijs, MBO- en een HBO-instelling. Deze zijn 
grotendeels gelegen aan, of in het verlengde van, de Statenweg. 
Door de aanwezigheid van veel scholen is er een hoogwaardige 
openbaar vervoerverbinding met het station van Emmen. Deze 
buslijn rijdt vier tot zesmaal per uur en stopt alleen aan de 
Statenweg. Daarnaast rijdt er een tweede buslijn door de wijk (ten 
noorden van de Statenweg) die minder frequent rijdt, maar meer 
haltes heeft aan de woonstraten. 
Door de ligging van Angelslo in de plaats Emmen zijn 
voorzieningen als het centrum en het ziekenhuis in de directe 
nabijheid. 

Multiculturele voorzieningen
In de wijk, naast het winkelcentrum, is een Turkse moskee en 
een Marokkaans gebedshuis waar naast gebedsdiensten ook 
activiteiten voor deze gemeenschap georganiseerd worden. 

Werkgelegenheid 
De wijk biedt voor verschillende sectoren werk. Hierbij kan 
worden gedacht aan detailhandel (het winkelcentrum), onderwijs 
of gezondheidszorg (bijvoorbeeld de Horst). Door de ligging van 
de wijk in Emmen is er ook veel werkgelegenheid in de directe 
omgeving. Goede voorbeelden zijn het ziekenhuis, het centrum 
en het industrieterrein Bargermeer.
Er is geen zicht op de relatie tussen het aantal banen in Angelslo 
en het aandeel van de inwoners die in de wijk zelf werkt. 



52 Woon- en leefbaarheidsvisie Angelslo  |  2019 

Wat vinden inwoners en betrokken partijen in de wijk?
Voorzieningen 
Inwoners zijn trots op hun winkelcentrum. Ze zien deze 
als centrale plek in de wijk en veel mensen doen hier alle 
boodschappen. Er zijn zorgen over de toekomst en het 
behoud van het winkelcentrum. Er is leegstand en inwoners 
zijn bezorgd dat dit toe zal nemen. 
De winkeliersvereniging deelt deze zorgen. Zij ziet de 
aanwezigheid van de supermarkten als cruciaal voor de 
toekomst van het winkelcentrum, omdat deze trekkers zijn 
voor het winkelend publiek. De winkeliersvereniging ziet 
verder de opmars van online winkelen en het effect daarvan 
op de omzet. 

Het wijkcentrum wordt door inwoners herkend als de plaats 
waar activiteiten worden georganiseerd. Er lijkt weinig 
zicht te zijn op welke activiteiten er georganiseerd worden. 
Inwoners vermoeden dat het wijkcentrum door een beperkt 
deel van de inwoners bezocht wordt. 

Inwoners en betrokken partijen zien duidelijk de meerwaarde 
van de schoolvoorzieningen in de wijk. Het brengt klandizie 
naar het winkelcentrum en het draagt in positieve zin bij aan 
het beeld van de wijk. 

Ondersteuning, welzijn en zorg

Aanwezigheid ondersteuning en zorgvoorzieningen 
Landelijk is de trend te zien van het langer zelfstandig wonen. 
Veel ondersteuning en zorg wordt thuis aangeboden, zo ook in 
Angelslo. Dit betreft zowel ondersteuning bij het huishouden als 
vormen van (gespecialiseerde) zorg. 

Naast het langer zelfstandig wonen is er de landelijke trend van 
het scheiden van wonen en zorg. Een van de gevolgen hiervan 
is dat mensen met verward gedrag minder snel opgenomen 
worden in een instelling en sneller naar huis gaan na een opname. 
Gelijkertijd is er een toename van het aantal mensen dat vanuit 
een beschermde woonvorm, of vanuit de maatschappelijke 
opvang (dakloosheid) zelfstandig gaat wonen (vaak zijn dit 
corporatiewoningen). Dit leidt tot meer meldingen van personen 
met verward of overlast gevend gedrag in de wijk.

Schoonmaakondersteuning en zorg thuis
Een groot deel van de ondersteuning en zorg die thuis wordt 
geleverd, wordt betaald vanuit de WMO. In Emmen zorgt 
stichting de Toegang per gebied (Angelslo valt hierbij in het 
gebied Emmen Oost) voor het stellen van de indicaties en dat zorg 
geleverd wordt. De gemeente Emmen heeft daarbij per gebied 
een hoofdaannemer voor alle schoonmaakondersteuning. In 
Emmen Oost is dit ‘At home first’.
Zorg aan huis kan op verschillende manieren plaatsvinden. 
Dit kan thuiszorg zijn voor ouder wordende inwoners, maar 
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Wat vinden inwoners en betrokken partijen in de wijk?
In Angelslo zijn veel oudere inwoners. Dit aandeel neemt 
toe. Daarnaast neemt het aantal alleenstaanden sterk 
toe. Inwoners willen graag in hun vertrouwde woning en 
woonomgeving blijven maar maken zich zorgen of hun 
woning aanpasbaar is als dit nodig zou zijn. 
De aanwezige seniorencomplexen in de wijk en het 
zorgcentrum worden door inwoners zelf niet direct genoemd 
als toekomstige woonplek. 

ook begeleiding aan huis voor mensen met een beperking of 
psychiatrische problematiek. Er zijn verschillende organisaties 
werkzaam in de dorpen en wijken van de gemeente Emmen. 

Woonzorglocaties 
In Angelslo is een aantal locaties van zorgorganisaties. 
• De Horst; revalidatiezorg en ouderenzorg van Treant.

Seniorencomplexen
• De Statenhoek, Angelsloërdijk; 105 zelfstandige 

appartementen voor 50+. Gezamenlijke ruimtes met 
activiteitenaanbod.

• De complexen van de woningcorporaties die geschikt zijn voor 
senioren (zie onderdeel 2.6).

Welzijn
Sedna is de welzijnsorganisatie die actief is in Angelslo. Vanuit 
het wijkcentrum worden diensten en ondersteuning aangeboden. 
Sedna is de verbinding tussen het wijkteam en het gebiedsteam in 
Emmen Oost en ze heeft zicht op het zogenaamde ‘voorliggende 
veld’. Dit zijn alle vrij toegankelijke diensten en voorzieningen op 
het gebied van hulp, ondersteuning en ontmoeting. Denk aan 
ondersteuning bij administratie en financiën, inloopvoorzieningen 
om eenzaamheid te voorkomen en een vrijwilligerssteunpunt.
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Sociale gebiedsagenda en leefbaarometer 

De gemeente heeft een sociale gebiedsagenda voor Emmen 
Oost opgesteld, waar Angelslo deel van uitmaakt. Deze 
sociale gebiedsagenda geeft weer welke landelijke trends 
en ontwikkelingen3 voor Emmen Oost relevant zijn. Deze 
gebiedsagenda wordt in het programma Angelslo integraal 
opgepakt. Voor deze WLV geldt dat de landelijke trend naar 
kleinere huishoudens ook in Angelslo gezien wordt. 

Leefbaarometer
De Leefbaarometer is ontwikkeld door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en geeft informatie 
over de leefbaarheid in alle buurten en wijken. Hierbij is 
leefbaarheid gedefinieerd als de mate waarin de leefomgeving 
aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens 
aan worden gesteld. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar 
ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt.
Om leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt 
van 100 indicatoren, onderverdeeld in 5 ‘dimensies’ (woningen, 
bewoners, fysieke omgeving, veiligheid en voorzieningen).
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Als wordt ingezoomd in de wijk op ‘grid’niveau (een gebied van 
100x100 meter) dan valt te zien dat er verschillen zijn per grid. Er 
zijn een aantal plekken die onvoldoende scoren of zwak zijn. Dit is 
met name aan de clusters Kerspellaan en Boerschaplaan en rond 
de Dillen/Torflang te zien.
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Een onvoldoende scorend ‘grid’ (willekeurig gekozen) ziet er als 
volgt uit. 

Wat vinden inwoners en betrokken partijen in de wijk?
In de wijk wonen verschillende culturen naast elkaar. Dit 
wordt door inwoners als een belangrijk, maar lastig thema 
gezien. Er is weinig contact tussen bevolkingsgroepen, ze 
lijken elkaar te mijden. Oudere inwoners geven aan dat men 
veel naar elkaar omkijkt, dit verschilt wel per straat/buurt.

Welzijnsorganisatie Sedna heeft in 2018 verschillende huis-
aan-huisgesprekken gevoerd met inwoners in een aantal 
straten in de wijk. Deze gesprekken waren bewust zonder 
vastgesteld format om makkelijker in contact te komen. Wel 
zijn er drie beoordelingen (schaal van 0-10 waarbij 0 zeer 
slecht en 10 zeer goed is) gevraagd voor:
• De buurt
• Sociale contacten in de buurt
• Gevoel van veiligheid in de buurt 
De genoemde onderdelen werden door alle straten 
voldoende beoordeeld, behalve de waardering voor de 
buurt. 
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Hoofdstuk 3
Conclusies 
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In de inventarisatie en analyse is gekeken naar de ruimtelijke 
structuur van de wijk, demografische ontwikkelingen en 
kenmerken van de bevolking en woningvoorraad. Daarnaast 
is opgehaald bij inwoners en andere partijen wat zij belangrijk 
vinden en wat zij zien in de wijk. In dit hoofdstuk worden hier 
conclusies uit getrokken om te kunnen komen tot de belangrijkste 
opgaven. De conclusies zijn onderverdeeld in sterke punten, 
aandachtspunten en samenvattende conclusies.

Sterke punten
De sterke punten in Angelslo die uit de analyse naar voren 
komen zijn:
• De ruimtelijke opzet van de wijk
• Het vele groen in de wijk
• De ligging van de wijk in Emmen ten opzichte van:

- Het centrum
- Ziekenhuis
- Bedrijventerrein
- Emmerdennen
- Oude Meerdijk 
- Rondweg

• Het winkelcentrum
• De stedelijke voorzieningen in de wijk (hogescholen, 

hoogfrequente busverbinding)
• De bereikbaarheid van de wijk

Aandachtspunten
 De aandachtspunten in Angelslo die uit de analyse naar voren 
komen zijn:
• Het imago van de wijk (vooral buitenstaanders zien het als een 

‘probleemwijk’)
• De bevolkingsontwikkeling:

- Sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens 
(toename eenzaamheid in relatie tot veroudering)

- Veroudering (kwetsbaarheid, bereikbaarheid voorzieningen)
• Bevolkingssamenstelling:

- Multicultureel (andere gewoontes, langs elkaar heen leven)
- Veel mensen met een lager inkomen (kwetsbaarheid, 

minder mogelijkheden om eigen woning te verbeteren)
• De woningvoorraad:

- Grote opgave verduurzaming van de woningvoorraad 
- Eenzijdigheid van de woningvoorraad (veel 

eengezinswoningen)
- Gedateerdheid van de woningvoorraad (niet meer passend 

bij de vraag)
- Gebrekkig onderhoud van woningen, tuinen en schuttingen

• Staat van de openbare ruimte (slijtage)
- Onderhoud van het openbaar groen en grijs
- Onderhoud van de ondergrondse voorzieningen als het riool
- Waterberging in de wijk
- Gebrekkige openbare verlichting (sociale 

onveiligheidsgevoelens)
• Parkeerproblematiek 

- Gebrek aan parkeerruimte
- Parkeren op groenstroken
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Samenvattend 
We kunnen stellen dat de woningvoorraad niet voldoet aan de 
bevolkingssamenstelling en ontwikkeling. Een gedateerde (ook op 
energetisch gebied) woningvoorraad die bestaat uit soms slecht 
onderhouden woningen die niet meer past bij de toekomstige 
vraag. Dit in relatie tot een bevolking die weinig inkomen heeft, 
in aantal afneemt, vergrijst en in toenemende mate bestaat uit 
eenpersoonshuishoudens. 
Inwoners herkennen dit beeld. Zij maken zich ook zorgen over 
vereenzaming van met name alleenstaande ouderen. De verkoop 
van goedkope woningen aan particuliere investeerders wordt 
gezien als potentieel probleem, zeker wanneer vervolgens in 
die woningen de kamers apart verhuurd worden. De toename 
van mensen met verward en overlast gevend gedrag in de wijk 
verergeren de leefbaarheidsproblemen. 

In de openbare ruimte is veel waardering voor het groen, dit is echt 
een kwaliteit van de wijk. Wel is er veel achterstallig onderhoud bij 
voet-/fietspaden, bosschages en speeltuinen. Gebrekkig onderhoud 
van tuinen en schuttingen zorgt daarbij ook voor ergernis en het 
gevoel in een verpauperde/verloederde buurt te wonen. Ook valt 
op dat sociale onveiligheid door slechte openbare verlichting bij 
fietspaden vaak door inwoners wordt genoemd. Er is in een aantal 
straten sprake van een groot tekort aan parkeerplaatsen waardoor 
inwoners in het openbaar groen parkeren.  

Er zijn veel voorzieningen in de wijk. Het winkelcentrum is, 
zeker voor inwoners, zeer belangrijk. Doordat de wijk vlakbij 

het ziekenhuis en het stadscentrum ligt, zijn veel andere 
voorzieningen goed bereikbaar. Er zijn veel verkeersbewegingen 
op de Statenweg en er is (door de aanwezigheid van 
veel schoolvoorzieningen) een hoogwaardige openbaar 
vervoerverbinding. Gelijkertijd is een buurtlijn verdwenen 
waardoor inwoners verder moeten lopen naar een bushalte. 

Ruimtelijk
De wijk is in de jaren ’60 ontworpen voor het “standaard 
wederopbouwgezin”. Inmiddels is de bevolkingssamenstelling 
flink gewijzigd (meer ouderen en alleenstaanden). Hierdoor is er 
een andere vraag naar woningen die niet meer past bij de huidige 
woningvoorraad (niet meer passende bouwtypes, beperkte 
aanpasbaarheid van bestaande woningen voor mensen die zorg 
nodig hebben, een matige energieprestatie et cetera).

Het zesde cluster (Boerschaplaan) zorgt voor een uitgestrekte wijk. 
De voorzieningen van de wijk zijn voor de mensen die daar wonen 
niet te voet bereikbaar. De fietsroutes zijn daarnaast niet logisch 
op het winkelcentrum gericht. 
Sommige schoolgebouwen in de wijk worden niet meer gebruikt 
of hebben een andere functie gekregen. Verder is er sprake van 
een toename van wateroverlast door klimaatverandering en een 
gedateerd rioolsysteem.

De opbouw van de wijk geeft mogelijkheden voor noodzakelijke 
veranderingen (zoals gebeurd is tijdens Emmen Revisited) met 
behoud van de kwaliteit van de wijk.

Woon- en leefbaarheidsvisie Angelslo  |  2019 
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Hoofdstuk 4
Visie Angelslo 2030  

63

In 2030 is Angelslo (nog steeds) een aantrekkelijke groene 
woonwijk in de kern Emmen. Een mix van bewoners wil graag 
in de wijk wonen; jong, oud, alleenstaand of een gezin. In 
het centrum van de wijk zijn alle voorzieningen aanwezig. De 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van alle voorzieningen 
in en buiten de wijk is goed en veilig. Door de nabijheid 
van onderwijsinstellingen is Angelslo ook aantrekkelijk voor 
studenten om te wonen. In 2030 is de omvang, kwaliteit en de 
samenstelling van de woningvoorraad zodanig dat het aanbod 
past bij de (toekomstige) woonwensen. Dit betekent ten opzichte 
van nu meer diversiteit in huur- en koopprijzen, toevoeging 
van nieuwe woningtypen, verduurzaming van de woningen en 
opwaardering van de woonomgeving. De ruimtelijke structuur 
is hierbij verbeterd. De stedenbouwkundige hoofdgedachte (het 
structuurprincipe van Angelslo) is hierin een leidend en inspirerend 
principe. Angelslo is een leefbare wijk waar alle doelgroepen 
prettig met en naast elkaar wonen.   
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Opgaven woningvoorraad

Energie en duurzaamheid
In 2030 is het energiegebruik van de hele woningvoorraad in 
Angelslo gehalveerd ten opzichte van 2014 (toen bedroeg het 
energiegebruik ongeveer 220 TJ4). De woningen in Angelslo 
worden niet meer verwarmd met aardgas maar met een 
energieneutraal alternatief. De woningen zijn energiezuiniger 
gemaakt en produceren zelf zoveel mogelijk de stroom die in de 
woning verbruikt wordt. Woningeigenaren in alle levensfases 
hebben dit op een voor hen acceptabele en betaalbare manier 
kunnen doen.

Transformatie en omvang van de voorraad
In 2030 is de samenstelling van de woningvoorraad zodanig 
dat deze geschikt (gemaakt) is voor inwoners in alle levensfases, 
met en zonder beperking en in alle inkomensgroepen. Voor 
woningeigenaren met een laag inkomen zijn er betaalbare 
oplossingen om hun eigen woning aan te passen. Woningen die 
slecht aanpasbaar zijn, of het verbeteren van de voorraad in de 
weg staan, zijn weggenomen. Nieuwbouwwoningen zijn passend 
bij de veranderende vraag (voornamelijk voor senioren in/en 1- 
2-persoonshuishoudens). Hierbij wordt (op basis van krimp van 
huishoudens na 2026) rekening gehouden met een totale afname 
van ongeveer 25 woningen in Angelslo. Hierdoor is het particulier 
woningaanbod dat op de markt komt meer passend bij de vraag, 
heeft het een gezonde marktwaarde en is het de moeite van het 
investeren waard. 

Gebiedsgericht en woonmilieus
In 2030 is er in Angelslo plaats voor verschillende woonmilieus en 
woonomstandigheden zonder dat dit tot overlast of segregatie 
leidt.

Woon- en leefbaarheidsvisie Angelslo  |  2019 

4  Het gaat hierbij om bijna 12.500.000 KWh elektriciteit en bijna 5.500.000 m3 gas.
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Opgaven in de ruimtelijke structuur en 
woonomgeving

Parkeren 
In 2030 zijn de parkeervoorzieningen passend bij de verschillende 
woonmilieus in de wijk. Hierbij zijn looproutes van woningen naar 
parkeerplaatsen zo kort mogelijk en toegankelijk voor mensen 
met een beperking.

Aanleg, onderhoud en beheer
In 2030 is de openbare ruimte in Angelslo schoon, heel, veilig 
en klimaatbestendig. Er is daarbij rekening gehouden met het 
stedenbouwkundig evenwicht tussen bebouwing, verharding en 
openbaar groen. De openbare ruimte nodigt uit tot ontmoeting 
en activiteit. 

Fiets- en voetpaden
In 2030 zijn alle fiets- en voetpaden, toegankelijk, doorgankelijk, 
veilig en functioneel. In onbruik geraakte fiets- en voetpaden zijn 
verwijderd. De besparing die dit oplevert wordt gebruikt om het 
onderhoudsniveau van de belangrijkste voet- en fietspaden te 
verhogen (specifiek in plaats van generiek).

Opgaven op het gebied van voorzieningen 
en bereikbaarheid

Winkelcentrum/wijkcentrum
In 2030 is het winkelcentrum nog steeds het hart van de wijk. 
Winkeliers hebben bestaansrecht doordat er voldoende bezoekers/
klanten komen. Deze klanten komen uit de wijk zelf maar ook uit 
omliggende wijken en het centrum.

Statenweg
In 2030 is de Statenweg aangepast aan het intensievere gebruik 
ervan. In onbruik geraakte panden en locaties zijn praktisch 
ingevuld met maatschappelijke functies en kwalitatieve 
nieuwbouwwoningen die plek bieden aan ouder wordende en 
kleinere huishoudens. 

Openbaar vervoer 
In 2030 kunnen inwoners in alle levensfases, met en zonder 
beperking gebruik maken van het aanwezige openbaar vervoer in 
de wijk.

Smart City
In 2030 is de Statenweg getransformeerd naar de kennisstrip van 
Emmen waar onderwijs en innovatie hand in hand gaan. 



66 Woon- en leefbaarheidsvisie Angelslo  |  2019 



67



68 Woon- en leefbaarheidsvisie Angelslo  |  2019 

Woningvoorraad 

Onderdeel  

Energie en 
duurzaamheid

Transformatie 
en omvang
van de 
voorraad

Gebiedsgericht 
en woon-
milieus 

Algemeen 

Termijn (kort,  
middellang, lang)

Middellang
Kort 

Middellang/ lang
Lang 

Lang 

Middellang/lang 

Kort 
Kort 

Kort 
Kort 

Concrete acties 

• Onderzoek mogelijkheden restwarmte Emmtec (warmtenet).
• Benutten mogelijkheden onderzoek verduurzaming periodebouw in Emmerhout5.

• Afspraken met woningcorporaties (prestatieafspraken, proeftuin inponden regiodeal).
• Strategisch/stedenbouwkundig verantwoord wegnemen van circa 175 ongeschikte 

woningen (o.b.v. het afnemende aantal huishoudens). Toevoeging van circa 150 
toekomstbestendige woningen.  

• Woningen transformeren naar nieuwe woonproducten waar vanuit de markt vraag naar is 
(denk aan twee-onder-een kap woningen in het middensegment).

• Ontwikkellocaties aan de Statenweg (denk aan vrijkomende schoolpanden) naar meer 
voor senioren geschikte huisvesting (koppelen aan verdiepende studie Statenweg) te 
transformeren. 

• Mogelijkheden clustering/beschut wonen en campusvorming onderzoeken.
• Onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) controleren en reguleren. Elders in de wijk in te 

zetten op zelfstandige verhuur (dus geen kamerverhuur) en met particuliere investeerders 
afspraken maken over investeringen (verbetering en verduurzaming) in hun bezit.

• Grotere vastgoedinvesteerders aanspreken op hun maatschappelijke rol.
• Actievere toezicht en handhaving (bestaande mogelijkheden benutten) bij de aanpak en 

voorkomen van (woon)overlast.

• Inzet van duurzaamheidsleningen en subsidiemogelijkheden.
• Ontwikkeling en implementatie van objectgebonden financiering voor verduurzaming en 

verbetering.

Hierna volgt een weergave van de mogelijke actiepunten die voortvloeien uit de opgaven (onderdeel 4).  De korte 
en middellange termijnacties hebben als input gediend voor het koersdocument van het programma Angelslo.

Hoofdstuk 5
Van opgaven naar uitvoering
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Ruimtelijke structuur en woonomgeving

5 In Emmerhout staan vergelijkbare woningen als in Angelslo (vooral de rijwoningen met plat dak). Deze zijn door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) aangemerkt als

 karakteristieke periodebouw. Het is belangrijk dat hier bij verduurzaming rekening mee wordt gehouden.

Onderdeel  

Parkeren 

Aanleg, onder-
houd en beheer

Fiets- en voet-
paden

Termijn (kort,  
middellang, lang)

Kort 
Middellang 

Middellang  

Kort 

Middellang 

Middellang 

Concrete acties 

• Oplossingen voor plekken in de wijk met de hoogste parkeerdruk.
• Looproutes van woningen naar parkeerplaatsen zijn zo kort mogelijk en toegankelijk met 

een beperking. 

• Prioritair onderhoud van grijs en groen op door inwoners als belangrijk aangegeven 
plekken. 

• Het ontwikkelen van een handboek voor de openbare ruimte. (Een set van specifiek voor 
Angelslo ontworpen openbare-ruimtedetails). Dit met het oog op eenvoudiger beheer, 
meer ruimte voor groen en water en verhoging van het comfort van inwoners.

• De openbare ruimte sociaal veiliger maken door voldoende verlichting, toegankelijkheid en 
zichtbaarheid. Inwoners bepalen zelf wat hierbij de belangrijkste punten in de wijk zijn.

• In onbruik geraakte fiets- en voetpaden verwijderen. 
• Onderhoudsniveau van de belangrijkste voet- en fietspaden verhogen.
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Voorzieningen en bereikbaarheid

Onderdeel  

Winkelcentrum/
wijkcentrum

Statenweg

Openbaar 
vervoer 

Smart City

Termijn (kort,  
middellang, lang)

Kort/middellang 
Middellang 

Kort 

Middellang 

Middellang

Concrete acties 

• Stedenbouwkundig studie naar winkelcentrumgebied.
• Nieuw onderkomen wijkcentrum.

• Verdiepende deelstudie Statenweg in relatie tot verkeersveiligheid en transitie 
woningvoorraad.

• Onderzoek mogelijkheden busverbindingen in de wijk.

• Invulling geven aan begrip ‘kennisstrip’ in relatie ‘Smart City’.
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