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1 Aanleiding/achtergrond  
De aanleiding voor deze opdracht is de urgentie om dit nu op te pakken komt voort uit de ruimtelijke, 
sociale,  bouwtechnische en leefbaarheidsopgave die er ligt in  2e Exloërmond – Midden en 2e 
Exloërmond – West. 

 
De woningen behoren toe aan woningcorporatie Woonservice en aan particulier koopeigenaren. Er 
staan grotendeels woningen met een lage waarde en deze worden vaak bewoond door huishoudens 
met een laag inkomen. Er is weinig financiële ruimte om de woning te onderhouden, laat staan te 
verduurzamen en klaar te maken voor de energietransitie. In deze straten ligt de uitdaging om 
huurders en particuliere woningeigenaren mee te krijgen in de verduurzamingsslag. Daarnaast staat 
de sociale cohesie in het gebied onder grote druk. De herstructurering is toekomstbestendig en kan 
als voorbeeld kan dienen voor duurzaam wonen en  dat er ook gekeken wordt naar de kwaliteit van 
de openbare ruimte, het parkeren, de sociale cohesie en de bereikbaarheid van voorzieningen. 

 
De aanpak past in de huidige woonvisie van gemeente Borger-Odoorn en het portefeuillebeleid van 
corporatie Woonservice. Het project betreft woningverbetering en nieuwbouw in bestaand stedelijk 
gebied. Het project past daarmee binnen de Provinciale Omgevingsvisie.  Een nieuwe Woonvisie is in 
ontwikkeling. De verwachting is dit in 2022 af te ronden. Wel zijn vanuit de gemeente een aantal 
duidelijke ambities geformuleerd, zoals groei van de totale woningvoorraad in de gemeente Borger-
Odoorn. Dit lijkt op het eerste gezicht in tegenspraak te zijn met het portefeuillebeleid van de 
corporaties waar een (lichte) krimp in is voorzien. De strategie van de gemeente spitst zich echter 
vooral toe op groei van de koopvoorraad en minder op die van de huurmarkt.  
Wat betreft de huursector is vooral sprake van een kwalitatief vraagstuk en minder een kwantitatief 
vraagstuk. Wel ziet de gemeente ook een duidelijke blijvende behoefte aan huurwoningen, die zeker 
gezien de huidige economische omstandigheden. De herstructurering in het Mondengebied biedt 
kansen voor verbetering van de leefomgeving en kwaliteit van het woningbezit.  
 
In de Gebiedsagenda Mondengebied, vastgesteld in februari 2019, door partijen, is het project ‘Plan 
voor herstructurering Middenlaan’ opgenomen als één van de uit te voeren projecten. Partijen 
hebben in de Gebiedsagenda opgenomen dat in elk project ruimte is voor flexibiliteit om ‘het nieuwe 
samenwerken’ vorm te geven door krachten van de eigen inwoners en de organiserende partijen te 
bundelen, en dat deze wijze van participeren aansluit bij de nog in te voeren Omgevingswet. 
 
In september 2020 is tussen betrokken partijen van de Gebiedsagenda een Intentieovereenkomst 
gesloten. Dit moet medio juni/juli 2021 resulteren in een samenwerkingsovereenkomst.  

2 Doel van het project (bijdrage aan 
organisatiedoelstellingen) 
 

In 2e Exloërmond ligt een opgave om het dorp op langere termijn leefbaar te houden, de reeds 
ingezette en toekomstige demografische ontwikkeling kwalitatief goed te laten landen en de 
verduurzaming van de woningen op te pakken als kans om de kracht in het gebied (relatief jong dorp, 
veel ondernemers) te versterken. 
 
 Wat is het gewenste resultaat. 

- Er is er sprake van een mix van koop - en huurwoningen. Heterogene wijken en 

homogene buurten. Particulieren woningbezitters worden daarom meegenomen in de 

ontwikkelingen. 

- Bewoners in het plangebied die te maken krijgen met sloop/nieuwbouw worden zoveel 

mogelijk geherhuisvest in 2e Exloërmond. 
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- dat de doelstelling van het project in de Gebiedsagenda is om eind 2021 een plan tot 

stand te hebben gebracht samen met de inwoners van het gebied, in goede 

communicatie met betrokken organisaties en vertegenwoordigers. 

Wat zijn de beoogde effecten. 

- De ontwikkelingen leiden tot betere  kwaliteit van de woning en woonomgeving. Dit 

zorgt voor een kwalitatief betere match tussen vraag en aanbod. De hoeveelheid 

woningen is een afgeleide hiervan. 

- Er is draagkracht, verbinding en samenwerking tussen bewoners tot stand gekomen.  

- Alle betrokken partijen voelen zich verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. 

 

 

3 Op te leveren eindresultaat 
 
Het eindresultaat is een som van fysieke en sociale opgaven die samen zorgen voor: 
 

a. Voldoende betaalbare en energiezuinige sociale huurwoningen.  
Door te anticiperen op de demografische ontwikkelingen en vraag en aanbod heeft  
Woonservice maatwerk geleverd op het gebied van verbeteren/verduurzamen en 
sloop/nieuwbouw van de sociale huurwoningen in het plangebied. Het fysieke resultaat 
bestaat uit een mix van verbeterde woningen die een exploitatieduurverlenging hebben 
gekregen van gemiddeld 20 jaar, sloop/nieuwbouw, en verduurzaamde woningen. De 
woningen zijn passend in het gebied en passend bij de doelgroep die Woonservice wil 
bedienen.  

b. Huurwoningen sluiten aan  bij de doelgroep nu en straks.  
De voorraad is tot stand gekomen door inventarisatie van de wensen van bewoners uit het 
plangebied. Door het voeren van individuele gesprekken met de huidige bewoners  is er een 
goed beeld ontstaan van het aantal bewoners dat blijft wonen in het plangebied en de 
typologie van de woningen die nodig is om deze bewoners te huisvesten. De uitkomsten 
hiervan en een overzicht van het aantal reacties op vrijkomende woningen en de verwachte 
demografische ontwikkelingen zorgen voor woningvoorraad die aansluit bij de doelgroep nu 
en straks. 

c. Een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.  
De knelpunten binnen de openbare ruimte zijn opgelost. Bewoners en organisaties zijn 
tevreden over de inrichting van de openbare ruimte. De openbare ruimte zorgt voor 
meerwaarde binnen het woon/leefgebied. 
 
Wat betreft de impulsgelden ligt de focus op de bovenstaande resultaten. Immers dit project 
draagt bij aan de toename van duurzame woningen, door de woningaanpassingen in de 
huursector is er betere aansluiting bij de doelgroep. Dit zal leiden tot een toename van de 
kwaliteit van de woningvoorraad. Door tevens te investeren in de openbare ruimte zal de 
leefbaarheid van het plangebied toenemen.  
 

d. Een impuls geven ter verbetering van de lokale sociale samenhang.  
Het fysieke eindresultaat heeft als extra effect dat de lokale samenhang sterk is verbeterd. 
Bewoners kennen elkaar en zijn positief over de toekomst van de straat/buurt. Dit door 
bewoners actief te betrekken en verantwoordelijkheid te geven richting fysiek eindresultaat.  

e. Samenwerking tussen bewoners en betrokken organisaties.   
Deze verbetering is ontstaan door intensieve samenwerking tussen bewoners, Woonservice 
en andere organisaties. 

f.  Meenemen van particulieren in ontwikkelingen. 
maatwerk leveren voor versnipperd bezit (huur en koop) en kansen voor particuliere 
woningen en meenemen van particuliere ontwikkelingen. 
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4 Afbakening 
➢  Het plangebied is opgedeeld in 2 gebieden. ( in de tekst wordt in het vervolg gesproken over “het 
plangebied”). 

- 2e Exloërmond – Midden ( Middenlaan, Poststraat, Wessel Jan Knotlaan, Boekweitstraat, 
Zonnedauwstraat ) 
Totaal 75 woningen sociale huurwoningen 

- 2e Exloërmond – West  ( Anne de Vriesstraat, Jan Fabriciusstraat, Kijlstraat) 
Totaal 55 woningen sociale huurwoningen 

In de twee deelgebieden bevinden zich tevens 69 koopwoningen in particulier bezit. (de aanpak van 
de particuliere woningen loopt langs de lijn van de proeftuin ‘Toekomstbestendig 2e Exloërmond – 
Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe.  

 
Een directe fysieke verbinding is er niet tussen de 2 gebieden. Er bestaat wel een indirecte verbinding. 
2e Exloërmond is een relatief klein dorp. Veel bewoners kennen elkaar. Men is veelal aangewezen op 
dezelfde sociale ontmoetingsplekken (sport, café, supermarkt etc.). De impulsgelden betreffen de 
aanpak van de huursector en herinrichting van de openbare ruimte. 
 
 
 

  
 
Deelgebied West     Deelgebied Midden 

 

5 Uitgangspunten, randvoorwaarden en aannames 
 
➢  Het plan richt zich op de huidige bewoners en op de toekomstige bewoners. 
➢  Woonservice is regiehouder wat betreft de fysieke opgave in het plangebied.  
➢  Opgaven die verband houden met de inrichting van het openbaar gebied, veiligheid, sociale 
      problematiek en een belangrijke rol spelen tijdens het inrichten van het proces worden  
      ondergebracht bij de verantwoordelijke organisaties. Uitgangspunt is dat deze organisaties regie 

nemen over het desbetreffende thema. De gemeente zal op het vlak van de inrichting openbaar 
gebied de regierol oppakken. Woonservice neemt wel haar verantwoordelijkheid binnen de 
thema’s door mee te denken en deel te nemen aan eventuele werkgroepen. 

➢  Binnen het plangebied wordt gewerkt met 2 projectgroepen. Elke projectgroep bestaat uit  
      huurders van Woonservice en particuliere bewoners. De projectleider en wijkconsulent zijn 
      namens Woonservice vertegenwoordigd in de projectgroep. Indien nodig kunnen deskundigen of  
      andere organisaties worden gevraagd om aan te sluiten.  
 
Er wordt uitgegaan van een opgave die bestaat uit sloop/nieuwbouw, lichte verbeter programma’s, 
en meer grootschalige verbeterprogramma’s. De aantallen zijn afhankelijk van mogelijkheden en 
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kosten. Bewoners worden meegenomen in deze mogelijkheden en daar waar mogelijk zijn er keuzes 
in/binnen programma’s.   
We zien verduurzaming als kans. Voor huurders en betrokkenen betekent dit dat wij samen willen 
kijken hoe we in de toekomst kunnen zorgen voor betaalbaar en prettig wonen, rekening houdend 
met ontwikkelingen (zoals vergrijzing en demografische ontwikkelingen) en randvoorwaarden 
(bijvoorbeeld financiën en wetten & regels). 
 
 
Bij de uitwerking van de plannen moet er nader onderzoek gedaan worden naar: 

a. Inventariseren behoefte bewoners ( terugkeer en vertrek ) 
b. Mutatie, reacties en doelgroepen 
c. Demografische ontwikkelingen 
d. Inrichting openbaar gebied. 

6 Relaties met andere projecten 
De opgave binnen het “plangebied” wordt zoveel mogelijk gelijktijdig in beeld gebracht. Er wordt een 
fasering aangebracht in de uitvoering.  
Daarnaast is er een relatie met de overige projecten die zijn opgenomen in de gebiedsagenda de 
Monden.  

a. Dorpsschouw: Regie: Andes 
- Proactief omgaan met de zorg voor het openbaar gebied 
- Terugkomend middel om in gesprek te gaan met dorpsbewoners 

b. Ontwikkelen van de omgeving Mondkersheem: Regie: gemeente Borger - Odoorn 
- Het maken van een ontwikkelplan ter verbetering van de kwaliteit van de omgeving 
- Toevoegen sociale functie voor het gehele dorp 
- Vergroten dorpsfunctie van Mondkersheem 

c. Samen kom je verder: Regie: Gemeente Borger – Odoorn en combi coach 
- Ontwikkelen plan waarin alle ideeën uit het dorp over noaberschap, bewegen, 

ontmoeten, zorg en ontwikkeling samen komen1 
d. Project ‘Middenlaan’ 

- Verduurzamingsslag woningen en ook betrekken van de particuliere wooneigenaren in 
het plangebied (dit heeft tevens raakvlakken met de Proeftuin Toekomstbestendig 2e 
Exloërmond (Regiodeal ZOD, regie gemeente) 

 

7 Marktsituatie en doelgroep 
De nieuwste ontwikkelingen/ verwachtingen rondom de demografie binnen 2e Exloërmond geven aan 
dat de verwachte krimp waarschijnlijk uitblijft en dat er meer sprake is van een stabilisatie van het 
aantal inwoners. De prognose is dat er blijvend vraag is naar deels sociale huur in dit gebied. Om te 
komen tot een weloverwogen en passende voorraad moet in de definitieve  planvorming het 
volgende worden onderzocht. 
➢  Hoeveel reacties krijgt Woonservice op woningen uit het plangebied die aangeboden worden.  
    ( Een eerste inventarisatie laat zien dat er geen druk op de woningmarkt ligt in het plangebied ( bron  
     woonconsulent ). Voor de Middenlaan geldt op dit moment gerichte toewijzing i.v.m. sociale  
     problematiek). 
➢  Een inventarisatie van de doelgroep die reageert op het aanbod van Woonservice  
➢  Een overzicht van de huidige bewoners inclusief de wensen en gevolgen van de fysieke aanpak in  
     het plangebied. 
➢ De particuliere wooneigenaren zijn ook gevraagd naar bovenstaande.  

                                                                 
1 https://www.borger-odoorn.nl/fileadmin/files/borger-
odoorn/Over_de_gemeente/Plannen_en_projecten/20190104_Gebiedsagenda_Mondengebied_de
f_mail.pdf 
 

https://www.borger-odoorn.nl/fileadmin/files/borger-odoorn/Over_de_gemeente/Plannen_en_projecten/20190104_Gebiedsagenda_Mondengebied_def_mail.pdf
https://www.borger-odoorn.nl/fileadmin/files/borger-odoorn/Over_de_gemeente/Plannen_en_projecten/20190104_Gebiedsagenda_Mondengebied_def_mail.pdf
https://www.borger-odoorn.nl/fileadmin/files/borger-odoorn/Over_de_gemeente/Plannen_en_projecten/20190104_Gebiedsagenda_Mondengebied_def_mail.pdf
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8 Participatie 
 
Het is de wens van Woonservice om samen met bewoners invulling te geven aan het plangebied. 
Bewoners uit beide deelgebieden worden actief benaderd om deel te nemen aan een projectgroep. 
In de aanloop richting het voorlopige PvA is reeds gestart met de werving. Inmiddels zijn er een aantal 
bijeenkomsten geweest met de projectgroepen.  
Een verschil tussen de deelgebieden is de grote opgave op gebied van sociale en 
veiligheidsproblematiek in 2e Exloërmond Midden t.o.v. 2e Exloërmond-West. Deze complexiteit van 
opgaven zijn uitkomsten die opgenomen zijn in de gebiedsagenda en die in mei 2019 gepresenteerd is 
aan het dorp.  
 
Projectgroep 2e Exloërmond - Midden 
De projectgroep 2e Exloërmond –Midden is ontstaan uit bewoners die zich hebben opgegeven 
na/tijdens presentatie van de gebiedsagenda. De eerste bijeenkomsten met deze projectgroep 
hebben als resultaat opgeleverd dat de verwachtingen over en weer niet overeenkomen met de 
gestelde doelen. Om niet te verzanden in stilstand is besloten om deze projectgroep voorlopig “on 
hold” te zetten.  
Als gevolg hiervan is met deze projectgroep afgesproken dat niet de thema’s vanuit de gebiedsagenda 
leidend zijn in dit deelgebied maar dat de fysieke opgave van Woonservice leidend is. Woonservice 
verwacht dat deze aanpak zorgt voor een “nieuwe START” in dit deelgebied. Vanuit deze nieuwe start 
kan de sociale en veiligheidsproblematiek worden opgepakt. Gemeente B-O, Andes  en het Sociaal 
Team B-O spelen een belangrijke rol bij deze thema’s. Woonservice neemt deel aan werkgroepen die 
zich bezig houden met de directe leefomgeving ( groen, inrichting lege plekken). 
 
Projectgroep 2e Exloërmond - West 
De projectgroep 2e Exloërmond – West is ontstaan uit een groep bewoners die reeds in gesprek 
waren met Woonservice over technische problemen aan de woningen en een aantal nieuwe 
bewoners die zich graag willen inzetten voor de buurt.  
 
Participatiebeleid Woonservice 
Woonservice vindt bewonersparticipatie in het plangebied belangrijk omdat: 
➢ omdat het waardevol is 
➢ omdat het van toegevoegde waarde is 
➢ omdat bewoners invloed moeten hebben op activiteiten en ontwikkelingen  
( bron, nieuwe participatie beleid 2019 ) 
 
De wijze van participatie wordt in principe bepaald door het volgen van de beslisboom die 
opgenomen is in het participatiebeleid. In het plangebied is het echter onmogelijk om de vorm 
helemaal vast te leggen. ( zie risico’s ) De uiteindelijke vorm is sterk afhankelijk van de betrokkenheid 
van de deelnemers, de onderwerpen en het deelgebied. 
 
Participatievorm plangebied 
Als we de beslisboom volgen komen we uit op: 
➢  Een adviserende rol van de projectgroep. Woonservice wil in gesprek met de doelgroep of een  
      vertegenwoordiging van de doelgroep ( in dit geval de projectgroep ). Woonservice wil weten wat  
      er speelt, welke oplossingen en ideeën er zijn en heeft de intentie om de inbreng te verwerken in 
      het definitieve PvA. Woonservice houdt de rol van beslisser. 
 
Om de bewonersparticipatie op te starten en een prominente plek te bieden in het plangebied 
faciliteert Woonservice in het volgende:  
 
➢  Ruimten. Voor elk deelgebied is er ruimte gecreëerd voor overleg. Deze ruimten zijn voor  
      meerdere doeleinden inzetbaar. 
      Inmiddels zijn er binnen het plangebied 2 woningen beschikbaar die gebruikt worden voor overleg  
      en nader in te vullen activiteiten. 
➢  Materiaal 
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➢  Kennis en ervaring ( input deskundigen ) 
 
Social return on investment 
 
Als extra doelstelling wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bewoners of ondernemers uit 
het plangebied mee te nemen in de het tot stand laten komen van plannen en ontwikkelingen in het 
plangebied. Dit om een “win – win “ situatie te creëren waarbij arbeid en investering binnen het 
plangebied blijft. 
Een eerste initiatief is het aanstellen van een beginnende hovenier die woont in de Anne de 
Vriesstraat. Hij gaat in opdracht van Woonservice de tuinen van woningen die leegstaan in het 
plangebied onderhouden. 
 
 

9 Projectaanpak/fasering 
 
 

9.1 Fysieke opgave 
In het plangebied is er onderscheid te maken in de fysieke uitvoering van de opgave. 

- Kleinschalige verbeterprogramma 
- Verduurzamen / grootschalig verbeteren 
- Sloop / nieuwbouw 

 
Inventarisatie van de woningvoorraad in het plangebied laat zien dat de uitdaging vooral ligt bij de 
kleinschalige verbeterprogramma’s en de sloop/nieuwbouw opgave. Voor 2e Exloërmond –West 
geldt dat er sprake is van gedeeltelijk versnipperd bezit waar de uitdaging ligt bij maatwerk. 
 
De onderstaande tabel geeft aan dat 2020 en 2021 gebruikt worden voor het maken van plannen 
rondom de woningen en woonomgeving.  

Fysiek opgave Woonservice 

Wat Wanneer Resultaat Wie 

Informeren bewoners 
plangebied. 
 

Q4 2019/ Q1 2020  Bewoners zijn op de 
hoogte van de 
toekomst van de 
woning zonder jaartal 
van uitvoering 

Woonservice. 
Wijkconsulent 

Sociaal plan Q4 2019/ Q1 2020 Ingangsdatum en 
inhoud sociaal plan 
zijn bekend bij de 
bewoners. 

Woonservice 
Wijkconsulent 

Flora en Fauna 
onderzoek 

Start Q4 2019 Onderzoek is afgerond 
voor straat uitvoering 

Woonservice  
Programmamanager 
verduurzaming 

Opgave verwerken in 
de wensportefeuille 

Q4  2019/ Q1 2020 Intern duidelijkheid 
over de toekomst van 
de woningen 

Woonservice 
SVB operat 
SVB strat 

Verbeteropgave 
binnen het plangebied 

Vanaf 2022 Woningen zijn 
verbeterd en de 
exploitatietermijn is 
verlengd met 20 jaar 

Woonservice  
Programmamanager 
verduurzaming 

Verduurzaming 2020 / 2021 Er is in het PvA 
opgenomen wanneer 
woningen worden 
verduurzaamd 

Woonservice  
Programmamanager 
verduurzaming 
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9.2 Openbaar gebied 
In het plangebied bevinden zich diverse vraagstukken met betrekking tot de inrichting van het 
openbaar gebied.   
 
2e Exloërmond – Midden 

- Parkeerproblematiek 
- Inrichting lege ruimte naast de buurt moestuin 
- Bomen 
- Bestrating 

 
2 Exloërmond – West 

- Bestrating 
- Bomen 
- Herinrichting straatbeeld 

 
Opgaven die de gemeente heeft in 2e Exloërmond 
Vanuit de gedachte van o.a. duurzaamheid en de informatie uit het plangebied dat bureau KAW op 
heeft gehaald, gaat de gemeente  op de volgende onderdelen mee in het totale project van 
Woonservice in 2e Exloërmond. 
 

1. Herstructurering van het Groen 
- Aanpak laanbeplanting Anne de Vriesstraat; 
- Kap en herplant van bomen; 
- Invulling geven aan grote open groenzones (stedenbouwkundige restruimtes uit het KAW 

rapport); 
- Oplossen van de aansluiting van het openbaar groen met privé groen. 
2. Oplossen parkeerproblemen 
- Creëren van extra parkeermogelijkheden (deelgebied West. Uitkomst analyse KAW). 
3. Duurzaamheid 
- Vervangen van de openbare verlichting voor led verlichting; 
- Afhankelijk van het rioleringsstelsel (gescheiden of niet?), de kwaliteit ervan en de mogelijke 

problemen ermee het hemelwater en straatkolken afkoppelen en bijvoorbeeld laten 
infiltreren. Hier is echter nader onderzoek voor nodig. 

4. Wegen 
- Aanpak klachten over de wegen en voetpaden. Herstarten van delen in het gebied 
5. Openbare voorzieningen 
- Creëren van een speeltuin 
- Aanpak en herstructureren moestuinen Middenlaan 

 

Sloop / nieuwbouw 2020 / 2021 Er is in het PvA 
opgenomen wanneer 
woningen worden 
gesloopt. Nieuwbouw 
is bepaald in het 
plangebied 

Woonservice  
Projectcoördinator 
Projectgroep 
 

Versnipperd bezit in 
plangebied 

2020 / 2021 De mogelijkheden 
voor het versnipperd 
bezit zijn in kaart 
gebracht. Voor 
particulieren en voor 
huurders 

Woonservice 
Gemeente 
Particulieren 
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Onderstaande tabel geeft aan dat 2020 en 2021 gebruikt worden voor het maken van plannen voor 
inrichting en bestemming van het openbare gebied. In 2022 en 2023 wordt daadwerkelijk het 
openbare gebied aangepakt. 

 
 
 
Overleg en overlegruimte 
 
Overlegruimte 
 
In het projectgebied zijn 2 ruimten gecreëerd waar de projectgroepen, bewoners en andere 
organisaties gebruik van kunnen maken.  
Locatie:  
2e Exloërmond – Midden   ruilgoederenbank  Boekweitstraat 
2e Exloërmond – West  lege woning  Anne de Vriesstraat  29 
 
Doel: 

- Overlegruimte projectgroep  
- Overlegruimte bewoners / projectgroep leden 
- Overlegruimte andere organisaties betrokken bij plannen 
-  

Woonservice zorgt door het beschikbaar stellen van deze ruimten voor een fysiek ontmoetingspunt. 
- Draagt bij aan de samenwerking tussen bewoners 
- Draagt bij aan samenwerking tussen projectgroep en bewoners 
- Draagt bij aan de samenwerking tussen bewoners projectgroep en organisaties 

 
Communicatie projectgroep /bewoners 
 
De projectgroepen hebben aangegeven dat bewoners snel duidelijkheid willen als het gaat om de 
toekomst van de woning.  

- De projectgroepen willen best meedenken over plannen maar vinden dit moeilijk omdat er 
(nog )geen duidelijkheid is over de toekomst van hun woning. 

- Projectleden geven aan dat de uitkomst van de strategie van hun woning bepalend kan zijn 
over wel of geen deelname aan de projectgroep 

- Bewoners van de Anne de Vriesstraat en Fabriciusstraat zijn betrokken geweest bij 
onderzoek naar technische problemen van de woning. Dit onderzoek is al geruime tijd 
geleden afgerond maar er zijn geen vervolgacties opgestart. 

- Huurders van Woonservice die deelnemen aan de projectgroep START geven aan dat men zit 
te wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun woning. Men klaagt o.a. over 
achterstallig onderhoud. 

Inrichting woonomgeving 

Wat Wanneer Resultaat Wie 

Inventariseren                        
2020/2021 

Plan voor het inrichten 
van de 
woon/leefomgeving 

Woonservice. 
Gebiedscoördinator 
Wijkconsulent 
Gemeente 
Projectgroep 
Bewoners 

PvA inrichting 
woonomgeving 

 2020/2021 Bewoners en 
organisaties hebben 
samen een PvA 
ontwikkeld 

Woonservice. 
Gemeente 
Projectgroep 
Bewoners 

Aanpak openbare 
ruimte 
en voorzieningen 

2021/2022/2023 Updaten en upgraden 
openbare ruimte 

Gemeente 
Bewoners 
Woonservice 
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Communicatieplan Woonservice 
 
De rol van communicatie in het project: 
Duidelijke en transparante communicatie is essentieel voor het realiseren van de doelstellingen. 
Deelname van bewoners aan de projectgroep of draagkracht in het plangebied is afhankelijk van hoe 
en wanneer Woonservice communiceert. 
Doelgroepen, doelstellingen, boodschappen, middelen: 
De communicatie is afhankelijk van de boodschap. In het plangebied is de fysieke opgave divers. 
Daarnaast kunnen andere thema’s een rol gaan spelen. Per doelgroep moet de juiste informatie 
worden geformuleerd. Dat betekent maatwerk! 
Opstellen communicatieplan: 
Het communicatieplan wordt opgesteld in overleg met de afdeling communicatie van Woonservice. Er 
is een eerste overleg geweest waarbij er een aantal uitgangspunten zijn beschreven die nader worden 
uitgewerkt: 

- Q4 2019  projectgroep Anne de Vriesstraat en Fabriciusstraat wordt meegenomen in de 
plannen/ wensportefeuille van Woonservice. 
De projectgroep Anne de Vriesstraat /Fabriciusstraat communiceert dit niet naar de 
bewoners. 

- Q4 bewoners van beide deelgebieden worden uitgenodigd voor informatieavond in januari 
2020. 

- Januari 2020 . Per deelgebied en per strategie worden bewoners uitgenodigd en worden 
geïnformeerd over de toekomst van hun woning. 

- Q4 2020 – 2021 nadenken hoe bewoners verder worden betrokken in de planvorming (door 
corona helaas fysiek niet mogelijk) 

 
 

10 Planning 
 
2e Exloërmond - Midden 

Welke woning Wanneer Resultaat Totaal 

Middenlaan 
41,43,45,47,49,49A,51,51A 
30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 
 
 

Vanaf 2022 Kleinschalig 
verbeterd 

20 

Middenlaan 
29,31,33,35,37,39, 
16,18,20,22,24,26 

 door exploiteren 12 

Middenlaan 
1,3,5,7,9,11,21,23,25,27,,107A,107B 
4,6,8,10,12,14,78,80,82,84,86,88,90,92, 
94,96,98,100 
 

Vanaf 2022 
afhankelijk van 
planvorming 

Sloop/Nieuwbouw 30 

Middenlaan  Versnipperd bezit 
verbeterd of 
gesloopt 

0 

Poststraat  Kleinschalig 
verbeterd 

0 

Poststraat 
5 

Vanaf 2022 
afhankelijk van 
planvorming 

Sloop/Nieuwbouw 1 
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2e Exloërmond - West 

Poststraat  Versnipperd bezit 
verbeterd of 
gesloopt 

0 

Wessel Jan Knotlaan 
4, 6, 8, 10 

Vanaf 2020 Kleinschalig 
verbeterd 

4 

Wessel Jan Knotlaan  Sloop/Nieuwbouw 0 

Wessel Jan Knotlaan  Versnipperd bezit 
verbeterd of 
gesloopt 

0 

Boekweitstraat  Kleinschalig 
verbeterd 

0 

Boekweitstraat 
2, 4, 6, 8 

Vanaf 2022 
afhankelijk van 
planvorming 

Sloop/Nieuwbouw 4 

Boekweitstraat  Versnipperd bezit 
verbeterd of 
gesloopt 

0 

Zonnedauwstraat  Kleinschalig 
verbeterd 

0 

Zonnedauwstraat 
1, 3, 5, 7 

Vanaf 2022 
afhankelijk van 
planvorming 

Sloop/Nieuwbouw 4 

Zonnedauwstraat  Versnipperd bezit 
verbeterd of 
gesloopt 

0 

Totaal   75 

2e Exloërmond Midden: Middenlaan, Poststraat, Wessel Jan Knotlaan, Boekwijtstraat, 
Zonnedauwstr 

Welke woning Wanneer Resultaat Totaal 

Anne de Vriesstraat 
1, 3, 7, 9 
2,4, 6, 8, 10, 12 

Vanaf 2022 Kleinschalig 
verbeterd 

10 

Anne de Vriesstraat 
11,13,27,29,35,37 
14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,42,44, 

Vanaf 2022 
afhankelijk van 
planvorming 

Sloop/Nieuwbouw 20 

Anne de Vriesstraat 
17, 19, 48 

Vanaf 2022 Versnipperd bezit 
verbeterd of 
gesloopt 

3 

Fabriciusstraat  Kleinschalig 
verbeterd 

0 

Fabriciusstraat 
1, 7, 9, 11, 15, 17 
2, 8, 10, 12, 16, 18 

Vanaf 2022 
afhankelijk van 
planvorming 

Sloop/Nieuwbouw 12 

Fabriciusstraat 
4, 5 

Vanaf 2022 Versnipperd bezit 
verbeterd of 
gesloopt 

2 
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Kijlstraat 
9, 11, 13, 15, 17, 19 
16, 18 

Vanaf 2022 Kleinschalig 
verbeterd 

8 

Totaal   55 

2e Exloërmond West: Anne de Vriesstraat, Jan Fabriciusstraat, Kijlstraat 
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11 Kosten 
De stimuleringsregeling VHV wordt ingezet voor nieuwbouw, woningverbetering en herinrichting 
openbaar gebied conform Artikel 8 subsidiabele kosten. Hieronder de begroting. 
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Begroting  Wie 2e 
Exloërmond 

Aantal € kosten 
per 
eenheid 

€ kosten 
totaal 

Dekking   

        

Aanpak openbare ruimte 
(zie 9.2): 
a) planvorming) 
b) aanpak  
o.a. upgraden (speel) 
voorzieningen, oplossing 
parkeeropgaven, 
verduurzamen  
verlichting led, 
extra groen- en grijs 
onderhoud. 

Gemeente Gebied 
West 
Gebied 
Midden 

   
 
n.t.b. 
€ 335.000 
  

Subsidieverzoek 
Stimulerings-
regeling 
VHV prov. 
Drenthe 
€68.500 
 
Reguliere 
budgetten 
gemeente 
 
n.t.b. bijdragen  

 

Proeftuin 
Toekomstbestendig  2e 
Exloërmond (Regio Deal 
ZOD) Ingrepen, 
ondersteuning, 
voorlichting 
(verduurzaming c.q. 
esthetische 
maatregelen) 
particuliere woningen 

Gemeente Gebied 
West 
Gebied 
Midden 

  n.t.b.  Bijdrage uit Regio 
Deal ZOD 
€ 140.000 (tot en 
met Q1 2021, dan 
weer nieuw 
aanvraag vervolg) 

 

Totaal     Totale kosten 
gemeente  
 
€ 335.000  

Begroting 
gemeente 
 
€ 335.000 
 
 

 

Nieuwbouw 
 

Woonservice Gebied 
West 
Gebied 
Midden 

32 
 
38 

€ 200.000 
 
€ 200.000 

€6.400.000 
 
€7.600.000 

Subsidieverzoek 
Stimulerings-
regeling VHV  
€ 21.750 

 

Energetische 
maatregelen 
Inclusief 
verbeterwerkzaamheden 
 

Woonservice Gebied 
West 
Gebied 
Midden 

23 
 
24 

€   10.000 
 
€   10.000 

€  230.000 
 
€  240.000 

Subsidieverzoek 
Stimulerings-
regeling VHV 
€  21.750 

 

Realiseren inloopwoning 
Anne de Vriesstraat 

Woonservice Gebied 
West 

1  €      2.000   

Realiseren inloopwoning 
Middenlaan 

Woonservice Gebied 
Midden 

1  €      2.000   

Tuinfestival 
 
 
 
 
 

Woonservice Gebied 
Midden 

1  €      3.000   
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Ureninzet project  
 
Wijkconsulent/ 
Projectmedewerker 
Tuinonderhoud/  
Programmamanager 
verduurzamen/ 
Programmamanager 
gebiedsontwikkeling 
 
Totaal uren A € 67,- 

Woonservice Totaal 
 
Van febr  
2020 tot  
Juni 2021 
 
 

 
 
 
 
1753 

Gemiddeld 
uurtarief   
€ 67,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
€  117.451 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KAW Stedenbouwkundig 
plan  

Woonservice Gehele 
gebied 

1  €    50.000 Subsidieverzoek 
Stimulerings-
regeling VHV 
 € 25.000 

 

Smeets onderzoek 
woningen 

Woonservice Gebied 
West 

1  €      7.500   

Totaal     Totale kosten 
Woonservice 
 
€14.651.951 

Begroting 
Woonservice 
 
€14.651.951 
 
 
 

 

Gevraagde subsidie 
provincie Drenthe 

     € 137.065  


