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Hoofdstuk 1
Inleiding
De gemeente Emmen wil een gemeente zijn waar
mensen zich thuis voelen. Dit vraagt om een
gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke
omgeving. De gemeenteraad van Emmen heeft op
28 september 2017 de Woonvisie 2018-2023, ‘Thuis in
Emmen, Snoeien doet bloeien’ vastgesteld. In deze
woon- en leefbaarheidsvisie voor Nieuw-Amsterdam/
Veenoord borduren we voort op de uitgangspunten
uit de woonvisie. De gemeente wil sterke kernen
met een passend en gevarieerd woonaanbod
behouden. Vanuit het woonbeleid ligt de focus
daarbij vooral op vervanging en verbetering van de
bestaande woningvoorraad. Er is minder ruimte voor
uitbreidingsnieuwbouw.
Nieuw-Amsterdam/Veenoord is een fijn dorp om in te
wonen. Wel zijn er verschillen tussen de beide gebieden. In
de woonomgeving is nog terug te zien dat de kernen van
oudsher niet bij dezelfde gemeente hoorden. In Veenoord zijn
er bijvoorbeeld nauwelijks trottoirs en in Nieuw-Amsterdam is
er meer openbaar groen en ook is de woningvoorraad meer
gevarieerd.
Deze visie brengt in beeld hoe de situatie nu is en wat nodig is
om Nieuw-Amsterdam/Veenoord levendig en vitaal te houden.
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1.1.
		

Reikwijdte woon- en
leefbaarheidsvisie

Deze woon- en leefbaarheidsvisie benoemt de opgaven met
betrekking tot wonen en leefbaarheid in Nieuw-Amsterdam/
Veenoord. Deze opgaven zijn bepaald in samenspraak met
de inwoners, maar ook opgehaald bij andere partijen. De
belangrijkste opgaven en ambities zijn benoemd. Het gaat
onder andere over nieuwbouw, verbetering en sloop van de
woningvoorraad (koop- en huurwoningen). Er zijn ook opgaven
in de openbare omgeving en op sociaal vlak.
Deze woon- en leefbaarheidsvisie heeft een uitvoeringsagenda
met een aantal korte termijn acties en langere termijn ambities.
Het is een gebiedsgericht beleids- en uitvoeringskader, waarin
de uitgangspunten van de Woonvisie 2018-2023 specifiek voor
Nieuw-Amsterdam/Veenoord zijn uitgewerkt. De woon- en
leefbaarheidsvisie bevat ruimtelijke kaders waaraan toekomstige
ruimtelijke initiatieven worden getoetst.
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Leefbaarheid
Het begrip ‘leefbaarheid’ vraagt om een toelichting. Wat
wij bedoelen met leefbaarheid is dat een woonomgeving
prettig moet zijn om er te wonen. Wat ‘prettig wonen’
is, is een persoonlijke mening, maar er zijn factoren te
benoemen die hierop van invloed zijn. Dit zijn:
- De kwaliteit van de woning waarin iemand woont.
- De woonomgeving en de ligging van de
woningen(uitstraling van openbaar groen en grijs).
- De aanwezigheid, bereikbaarheid en uitstraling van de
gewenste voorzieningen.
- De sociale omgeving (buurtbewoners).
- De mate waarin iemand overlast ervaart en zich veilig
voelt.
De mate van leefbaarheid, hangt dus niet alleen af van wat
de gemeente doet, maar wordt vooral door het dorp met
haar inwoners en door (maatschappelijke) organisaties en
ondernemers bepaald.

1.2.

Processtappen

Dit document moet richting geven aan de gewenste
ontwikkelingen in het dorp. Om hiertoe te komen is
een aantal stappen doorlopen. Die worden hieronder
beschreven.
Analyse
Een goed beeld van het dorp is belangrijk als basis. Met behulp
van bestaand cijfermateriaal en informatie over het dorp is inzicht
verkregen in de huidige situatie en de ontwikkelingen in het dorp
op het gebied van bevolking, wonen, woonomgeving, zorg en
voorzieningen.

de makelaars in het dorp input geleverd. Met de gemeentelijke
professionals vanuit verschillende disciplines heeft afstemming
plaatsgevonden.
Vaststellen visie
De concept visie is met alle betrokkenen, waaronder het
dorpsteam en de inwoners besproken. In juni 2018 is de woonen leefbaarheidsvisie vastgesteld door het college.

Bewonersavonden
Voor een goede en gedragen woon- en leefbaarheidsvisie is het
nodig te weten wat er leeft en speelt onder de bevolking. Om dit
op te halen zijn er twee bewonersavonden en een jongerenavond
georganiseerd waar de gemeente met bewoners heeft gesproken
over het wonen en de leefbaarheid in Nieuw-Amsterdam/
Veenoord.
Inbreng professionals en andere betrokkenen
In het dorp zijn verschillende partijen actief op het gebied van
wonen en leven. Met deze partijen is gesproken om ook vanuit
hun perspectief te horen wat er speelt in het dorp en welke
oplossingen zij zien. Zo is er overleg geweest met de corporaties,
Sedna, Politie, dorpsbelangen, (thuis)zorgorganisaties en hebben
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Hoofdstuk 2
Samenvatting
Nieuw-Amsterdam/Veenoord: sinds 1998
vormen deze twee dorpen samen één van de
grotere kernen van de gemeente Emmen. Dat
de ontstaansgeschiedenis van beide kernen
verschillend is geweest is nog zichtbaar in
de huidige opzet en bebouwing. Dankzij de
veenontginningen en de daaruit voortkomende
industriële ontwikkeling is er al sinds 1900 een
aansluiting op het tram- en spoorwegennet. Anno
2018 profiteert het dorp van de strategische ligging
aan de A37. De logistieke functie is sterk. Het
bedrijventerrein De Tweeling ontwikkelt zich en
heeft nog flinke uitbreidingsmogelijkheden.
Nieuw-Amsterdam/Veenoord telt ruim 7000
inwoners, heeft veel voorzieningen, een actief
verenigingsleven en een recent opgeknapt centrum
waarin de verbinding tussen het water en het
centrum is versterkt.
De verwachting is dat het aantal inwoners van het
dorp nog licht groeit tot 2026. Dit betekent dat ook de
woningvoorraad nog iets kan groeien. Er zijn voldoende
(potentiële) locaties om deze groei te faciliteren. Na 2026
wordt een afname van het aantal huishoudens verwacht. De
veranderende bevolkingssamenstelling heeft gevolgen voor
de woningbehoefte. De vergrijzing leidt tot een groeiende
vraag naar levensloopbestendige woningen. Nieuwbouw levert
een bijdrage aan het vergroten van dit aanbod, maar ook

aanpassing van bestaande woningen is nodig. Het aantal
huishoudens met kinderen neemt af en dit heeft gevolgen
voor de vraag naar gezinswoningen.
Bij nieuwbouw moet rekening gehouden worden met de
toekomstige behoefte, zowel in kwantitatief als kwalitatief
opzicht. Er moet een gevarieerd woningaanbod blijven in
het dorp. De doelgroep voor nieuwbouw bestaat niet alleen
uit senioren die een koopappartement willen. Er is ook
vraag naar grondgebonden woningen (vrije kavels) en naar
huurappartementen in het centrum.
Nieuw-Amsterdam/Veenoord bestaat naast de historische kern
uit een raamwerk van kleine compacte buurten. Het centrum
is succesvol opgeknapt maar een aantal naoorlogse buurten
is gedateerd: er is sprake van een eenzijdig woningaanbod en
ook de openbare ruimte heeft een update nodig.
Er ligt kortom een vernieuwingsopgave. Daarbij is aandacht
nodig voor verduurzaming en levensloopbestendig maken van
huurwoningen, het parkeren, de ontsluiting van voorzieningen
en toegankelijkheid van woonbuurten, het groen en de
waterafvoer.
Na het centrum vragen nu de omgeving van de haven en het
station plus de entree vanaf het bedrijventerrein De Tweeling
aandacht. Het zijn de visitekaartjes van het dorp.
Bewoners, gemeente, de woningcorporaties en andere partijen
staan samen voor de opgave om Nieuw-Amsterdam/Veenoord
goed en leefbaar te houden. De centrumvernieuwing heeft het
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dorp een mooie impuls gegeven. Er ligt genoeg initiatiefkracht
in het dorp om een bijdrage te leveren in het zetten van de
volgende stappen.
De belangrijkste aandachtspunten uit de uitvoeringsagenda van
deze woon- en leefbaarheidsvisie Nieuw-Amsterdam/Veenoord
zijn:
- aanpak omgeving Thorbeckestraat, Van Hogendorpstraat
en Groen van Prinstererstraat (woningen, tuinen, openbaar
gebied, sociale aandachtspunten);
- nieuwe invulling van het gebied rondom de voormalige
supermarkt in Veenoord;
- verbeteren veiligheid oversteekplaatsen voor fietsers;
- onderzoek naar de inrichting en gebruik van de Schooldijk
(verkeerssituatie, route landbouwverkeer);
- planontwikkeling gebied haven/graansilo/station;
- kwaliteitsverbetering dorpsentrees;
- planontwikkeling verbetering sportpark.
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Hoofdstuk 3
Beleidskaders
Deze woon- en leefbaarheidsvisie sluit aan op andere
gemeentelijke beleidskaders. De belangrijkste worden
hieronder kort samengevat.
Woonvisie 2018-2023, Thuis in Emmen, snoeien doet bloeien
In de woonvisie staat hoeveel de woningvoorraad in de gemeente
nog moet groeien en waar die groei plaats moet vinden. Ook
doet de woonvisie uitspraken over de verduurzaming van de
woningvoorraad, de behoefte aan levensloopbestendige woningen en
de herstructureringsopgave. In de Velden kan de woningvoorraad nog
iets groeien. Wel moeten vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd
worden.
Structuurvisie herprogrammering woningbouw 2018-2028
De gemeente Emmen heeft meer woningbouwmogelijkheden
vastgelegd in bestemmingsplannen dan op basis van
huishoudensprognoses wenselijk is. Daarom gaat de gemeente
woningbouwlocaties herprogrammeren en bestemmingsplancapaciteit
schrappen. In de structuurvisie herprogrammeren staat hoe de
gemeente dit gaat doen. Woningbouwlocaties worden getoetst op
afzetbaarheid op korte termijn en op lange termijn perspectief.
Emmen geeft energie, Energienota Gemeente Emmen 2017-2020
De energienota geeft aan wat de inzet van de gemeente is voor
energiebesparing, duurzame energie en nieuwe energiesystemen.
Belangrijk voor inwoners van de gemeente zijn de zonnelening voor
zonnepanelen, ondersteuning bij het nemen van energiebesparende
maatregelen en ondersteuning bij de oprichting van energiecoöperaties.

Bouwen in de linten (2018)
De beleidsnotitie ‘Bouwen in de linten 2018’ is een uitwerking
van de Woonvisie 2018-2023. Deze beleidsnotitie gaat
over de mogelijkheden voor het bouwen van woningen in
de lintbebouwing. In de gemeente is beperkt ruimte voor
woningbouw in de linten, namelijk 50 woningen in de periode
2018-2028. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord en omgeving
kunnen 10 woningen worden gebouwd. Een belangrijke
voorwaarde daarbij is dat woningbouw past in de bestaande
stedenbouwkundige structuur. De gemeente verwacht dat niet van
alle mogelijkheden gebruik wordt gemaakt.
Erfgoednota & Cultuurhistorische waardenkaart (2016)
De gemeente vindt erfgoed belangrijk omdat dit meerwaarde
geeft aan het woon-, recreatie- en vestigingsklimaat. Erfgoed
geeft een gebied identiteit en verbindt mensen: het is gedeeld
verleden dat zichtbaar wordt gemaakt en samen wordt beleefd.
Daarom is cultuurhistorie een integraal onderdeel bij het maken
van ruimtelijke plannen.
Sociale Agenda: gebiedsprofiel De Velden (2016)
Voor de gebieden in de kern Emmen en ook voor De Monden,
De Blokken en De Velden zijn sociale gebiedsagenda’s
opgesteld. De focus in De Velden ligt op stroomlijning van de
informatievoorziening rondom (mantel)zorg en ondersteuning,
samenwerking in het sociale domein, aandacht voor de
jeugd (overlast en voorzieningen), bestrijden werkloosheid en
instandhouding van de inzet van vrijwilligers.
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Vogelvlucht Nieuw Amsterdam
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Hoofdstuk 4
Analyse
Hier geven we een beeld van de huidige situatie in
het dorp, de ontwikkelingen die in het dorp zichtbaar
zijn en de belangrijkste ontwikkelingen en trends die
van belang zijn voor de visie op het dorp.

4.1.

Het dorp Nieuw Amsterdam/Veenoord

Nieuw-Amsterdam/Veenoord is een dorp met ruim 7.000
inwoners. Het is één van de grotere kernen rondom Emmen met
veel voorzieningen en een gevarieerd woningaanbod. Er is een
actief verenigingsleven en mensen zijn bereid om elkaar te helpen
(noaberschap).
De veenontginning is belangrijk geweest voor de groei van
de dorpen en zorgde voor een bloeiende bedrijvigheid:
scheepswerven, kalkbranderijen en de productie van
aardappelzetmeel. Aansluiting op het spoor en de strategische
ligging aan het water waren gunstige factoren voor een verdere
ontwikkeling van deze kernen. De strategische ligging aan de
A37 en de doorontwikkeling van het bedrijventerrein De Tweeling
biedt voldoende kansen voor economische groei in dit gebied.
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4.2.

De ruimtelijke structuur van het dorp

In de ruimtelijke structuur is de ontstaansgeschiedenis van
Nieuw-Amsterdam/Veenoord nog zichtbaar.
Nieuw-Amsterdam
Nieuw-Amsterdam is oorspronkelijk een veendorp. Het dorp ligt
langs een knooppunt van kanalen. De Hoofdvaart, de Zijtak en
de Margienewijk geven het dorp een waterrijke identiteit. De
winkelvoorzieningen zijn geconcentreerd aan de Hoofdvaart.
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het dorpscentrum. De
basis hiervoor is de structuurvisie voor het centrumgebied die op
initiatief van én samen met inwoners van Nieuw-Amsterdam en
Veenoord, ondernemers, de gemeente en anderen is gemaakt.
De kwaliteit van de openbare ruimte is sterk verbeterd en de
verbinding tussen water en het dorpscentrum is geoptimaliseerd.
De bebouwing rondom de oostelijke ophaalbrug over de
Hoofdvaart, de omgeving van restaurant de Viersprong en van de
Margienewijk verkeren in minder goede staat.
Veenoord
Veenoord heeft een ander karakter. Veenoord is van oorsprong
een tuindersnederzetting. Het is een eenvoudig dorp op de
zandrug van Sleen, dat zich heeft ontwikkeld langs oude
weggetjes en linten. Het gebied tussen de linten is na 1945
dichter bebouwd. Toch heeft Veenoord een charmante dorpse
en boomrijke uitstraling. Een probleem is dat er te veel verkeer
over de smalle dorpslinten (straten) rijdt, dat grote bomen weinig
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groeiruimte hebben en de straten door het drukkere verkeer niet
meer geschikt zijn voor voetgangers.
Naoorlogse uitbreiding
Tussen de oude dorpslinten van Nieuw-Amsterdam en Veenoord
is na 1945 een nieuw stedenbouwkundig patroon ontstaan
met o.a. de Ringlaan, de Karel Palmstraat, de Eikenlaan en de
Middenweg. Noorderwerf is een 90-er jarenwijk met een eigen
structuur, die los staat van het historische dorpspatroon. Al met
al is in Nieuw-Amsterdam/Veenoord sprake van een raamwerk
van straten met daarbinnen kleine compacte woonbuurten.
In de woonbuurten is nog veel corporatiebezit. Een aantal
woonbuurten is gedateerd.
Voorzieningen
De voorzieningen zoals scholen, supermarkten, zorgvoorzieningen
zijn in de loop van de tijd meer naar het centrum verhuisd of
hebben een meer regionale functie gekregen. Hierdoor zijn
inwoners meer gericht op het centrum en is ook de ontsluiting
van het dorp voor bezoekers belangrijker geworden. Dit vraagt
aandacht in de vormgeving en inrichting van de openbare ruimte.
Het vraagt ook om een betere koppeling en ontsluiting tussen
woonbuurten en het dorpscentrum. Dit speelt onder andere bij
de brede school, het sportpark en de Karel Palmstraat.
Buitengebied
Nieuw-Amsterdam/Veenoord heeft een aantrekkelijk
buitengebied. Er is een kleinschalige landschapsstructuur

met weggetjes op de zandrug richting Dalen (Nieuwe weg,
Middenweg, Schooldijk) en een groene dorpsrand rondom de
zandwinplas en de Margienewijk. Veel mensen maken er gebruik
van ondanks de (te) beperkte recreatieve toegankelijkheid: aan de
zuidkant door het vele autoverkeer en aan de noordkant door het
ontbreken van duidelijke voetpaden en toegangen.
Stations- en havengebied
De logistieke functie van het Tweelingdorp is sterk. Het station
ligt vlakbij het centrum van het dorp en ontwikkelt zich als
vervoersknooppunt, onder andere voor forenzen uit de zuidelijke
wijken van Emmen en voor het vervoer van schoolgaande
kinderen. De haven met markante ‘landmarks’, zoals de graansilo
en de molen, ligt vlakbij het station. De ruimtelijke samenhang
tussen haven, stationsgebied en het centrum ontbreekt nog.
De Tweeling
Het bedrijventerrein De Tweeling ontwikkelt zich naar een divers
terrein. Het leent zich goed voor transport en distributiefuncties
en heeft nog flinke uitbreidingsruimte o.a. richting de snelweg.
De Tweeling is een belangrijke entree van het dorp vanaf de
A37. De gemeente heeft geïnvesteerd in de openbare ruimte. De
uitstraling (beeldkwaliteit) van bedrijfspanden is niet overal goed.
De entreefunctie en de situering van De Tweeling (zichtlocatie aan
de A37) vragen hier wel om.
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Kanaal
Hoofdgroenstructuur
Oud lintenpatroon
Nieuwe stedelijke structuur
Centrumgebied
Nieuwe route achter centrumgebied
Buurten
Bedrijventerrein met uitbreidingsmogelijkheid
Havengebied
Begraafplaats
Toegankelijk landschap zuidzijde
Recreatief wandelgebied
Sportpark
Scholen
Buurthuis
Landmarks (silo en molen)
Karakteristieke bouwwerken
Logistieke knoop
Zichtlijnen

Analyse sterken ruimtelijke structuur

18

Woon- en leefbaarheidsvisie Nieuw-Amsterdam/Veenoord | 2018

Ongeschikt profiel ontsluitingsroute
Rommelige hoofdroute
Ontbrekende wandelroute
Hoofdentree dorp
Sluiproute
Slechte bereikbaarheid voorzieningen

(scholen, buurthuis en sportpark)

Matige leefomgeving
Slechte uitstraling
Blokkade groei havengebied
Weinig ruimte voor (bestaande) grote bomen

Waardering zwaktes ruimtelijke structuur
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Ontwikkeling aandeel leeftijdsgroepen 2007-2017 (1 januari)

Bron: Gemeente Emmen

Bevolkingsprognose Nieuw-Amsterdam/Veenoord (saldo vestiging en vertrek =0)

Bron: Gemeente Emmen
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4.3.

De inwoners

Bevolkingsontwikkeling
In 2009 woonden er 7.166 mensen in Nieuw-Amsterdam/
Veenoord, in 2017 waren dit nog 7.016.
De in opdracht van de gemeente opgestelde prognoses
(Woonvisie 2018-2023) gaan uit van een verdere
bevolkingsafname. Tot 2025 een lichte afname en daarna gaat
de daling wat sneller.
Tussen 2007 en 2017 is de gemiddelde leeftijd van de inwoners
gestegen. Er zijn meer ouderen en minder jongeren. Het
aandeel inwoners in de leeftijd tot 40 jaar daalde met bijna 6
procent. Het aandeel 65-plussers is met bijna 5% toegenomen.
Deze trend zet de komende jaren door. De grafiek hieronder
laat dit zien.

verwachting dat de vraag naar levensloopbestendige woningen
toeneemt.
Op basis van de huishoudensprognose voor het gebied De Velden
wordt tot 2026 nog een toename van 105 tot 155 huishoudens
verwacht. Voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord betekent dit een
toename met 44 tot 65 huishoudens.

Huishoudenssamenstelling Nieuw-Amsterdam/Veenoord
2014 en 2016
2014

2016

In deze bevolkingsprognose is geen rekening gehouden met
vestiging naar en vertrek uit Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Voor
Nieuw-Amsterdam/Veenoord fluctueert dit: het ene jaar gaan er
per saldo net iets meer mensen weg en het andere jaar zijn er
per saldo net iets meer mensen die zich vestigen.
Huishoudensontwikkeling
Mede door de vergrijzing neemt ook het aantal
eenpersoonshuishoudens toe (28,3% in 2014 en 33,0% in
2016). Door de verdere vergrijzing zet deze trend de komende
jaren door. Dit heeft gevolgen voor de woningvraag. Het is de

Bron: Gemeente Emmen
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4.4.

Woningvoorraad

Type woningen
Er stonden op 1 januari 2016 3.028 woningen in NieuwAmsterdam/Veenoord. Bijna twee derde van de woningvoorraad
bestaat uit vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap
woningen. Bijna een kwart is een rijwoning en 10% van de
woningvoorraad bestaat uit appartementen. Ruim 11% van de
woningvoorraad is een seniorenwoning (345). Nieuw-Amsterdam/
Veenoord heeft hiermee een redelijk gevarieerd woningaanbod.
De spreiding over het dorp is minder gevarieerd. In Veenoord
staan bijvoorbeeld veel kleine twee-onder-een-kap woningen uit
dezelfde bouwperiode.
Woningvoorraad Nieuw-Amsterdam/Veenoord (1-1-2016)

Bron: Gemeente Emmen
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Deze kaart geeft aan hoe de woningtypen verspreid zijn over Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

Bron: Woningvoorraadbestand Dataland
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Leeftijd woningen
Wanneer wordt gekeken naar de bouwperiode is de
woningvoorraad in Nieuw-Amsterdam/Veenoord redelijk
evenwichtig opgebouwd. Wat opvalt is dat er relatief weinig
nieuwbouwwoningen (jonger dan 10 jaar) zijn. In Veenoord is
de woningvoorraad gemiddeld ouder dan in Nieuw-Amsterdam.
Woonservice heeft in Veenoord inmiddels een deel van haar bezit
gesloopt en vervangen door nieuwe sociale huurwoningen.

WOZ waarde
Op 1 januari 2016 was de gemiddelde WOZ-waarde van de
woningen (huur en koop) in Nieuw-Amsterdam/Veenoord
€ 159.636,- Dit is bijna € 10.000,- meer dan gemiddeld in de
gemeente.
Ruim de helft van de woningen heeft een WOZ-waarde
onder € 150.000,-

Woningvoorraad naar leeftijd ( 1-1-2016)

WOZ-waarde woningen (1-1-2016)

Bron: gemeente Emmen

Bron: Gemeente Emmen
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Huurwoningen
In totaal hebben de corporaties 963 woningen in NieuwAmsterdam/Veenoord. Dit is 32% van de woningvoorraad.
In Nieuw-Amsterdam staan 563 woningen van Lefier en in
Veenoord heeft Woonservice 400 woningen. Alle woningen
van Woonservice hebben een huur van € 500,- of lager. De
huurprijzen van de woningen van Lefier zijn gevarieerder.
Het grootste deel van de woningen van Lefier is 20 tot 40 jaar
oud (57%). Het grootste deel van de woningvoorraad van
Woonservice is 50 tot 60 jaar oud (45%).

Huurwoningvoorraad Lefier (huurprijs) Nieuw-Amsterdam
goedkoop		

< € 400

11%

betaalbaar

laag

€ 400 - € 500

37%

midden

€ 500 - € 570

39%

hoog

€ 570 - € 618

10%

duur		

€ 618 - € 710

2%

vrije sector		

vanaf € 710

1%

Bron: Lefier
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Energetische kwaliteit woningen
Het Rijk heeft voorlopige energielabels afgegeven voor alle
woningen in Nederland. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord scoort
een deel van de woningen het energielabel A (energiezuinig).
Veel woningen hebben de labels C, D, E, F of G gekregen en
zijn energetisch (zeer) slecht. In Veenoord is een gebied met
energetisch zeer slechte koopwoningen (energielabel G). Ook in
de linten zijn veel koopwoningen met energielabel G.
Lefier heeft nog veel huurwoningen met een slechte energetische
kwaliteit en heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal
te zijn. Dit doel moet voor de bestaande woningen bereikt
worden door nul-op-de-meter-maken (NoM). Lefier doet dit
alleen bij woningen met een goede basiskwaliteit en waar in de
toekomst vraag naar is. Woningen die Lefier nog 15 tot 20 jaar
wil verhuren worden op een andere manier verduurzaamd. De
woningen die niet worden verduurzaamd, worden op termijn
gesloopt of afgestoten. Welke woningen in Nieuw-Amsterdam
gerenoveerd worden naar NoM is nog niet bekend.
De meeste woningen van Woonservice in Veenoord zijn al
na-geïsoleerd en hebben spouw- en dakisolatie. Ook hebben
veel woningen zonnepanelen. Woonservice wil al haar woningen
gemiddeld op label B hebben in 2020. De ambitie is om in 20402050 energieneutraal te zijn. Dit wil Woonservice bereiken door
woningen beter te isoleren en/of zonnepanelen te plaatsen en bij
vervangende nieuwbouw energie neutrale woningen te bouwen.
Woonservice doet daarnaast onderzoek naar de beste manier(en)
om haar bezit te verduurzamen.

Indicatie voorlopige energie labels

Bron: energielabelatlas.nl
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4.5.

Woningmarkt

Koopmarkt
Nieuw-Amsterdam/Veenoord is een van de meer aantrekkelijke
dorpen voor kopers. Dit blijkt uit de verkoopcijfers op Funda.
Woningen worden snel verkocht. Voor nieuwbouw in de
koopsector is voldoende belangstelling.
Huurmarkt
Lefier en Woonservice geven beide aan dat vraag en aanbod
van sociale huurwoningen in Nieuw-Amsterdam/Veenoord
redelijk in balans is. Dit betekent dat er geen lange wachtlijsten
zijn, ook niet naar specifieke woningtypen. Wel is er een
blijvende behoefte aan goedkope en betaalbare huurwoningen.
Lefier
Lefier geeft aan dat de verhuurbaarheid van de woningen in
Nieuw-Amsterdam in het algemeen goed is. Uitzonderingen
zijn de voormalige seniorenwoningen langs de randen. Op
deze woningen zit dan ook geen labeling voor senioren
meer, waardoor er nu ook veel jongeren in wonen. Ook is op
sommige plekken de prijs-kwaliteitverhouding uit balans. Lefier
heeft de komende jaren in Nieuw-Amsterdam aandacht voor:
- goedkoop en betaalbaar;
- voor elk wat wils, ook aandacht voor grote gezinnen;
- senioren huisvesten in / nabij het centrum;
- bevorderen doorstroming van senioren uit (grote)
eengezinswoning naar seniorenwoningen;
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- wonen met gelijkgestemden (jongere alleenstaanden, vitale
ouderen);
- herpositioneren seniorenwoningen langs randen zolang er vraag
is van kleine huishoudens.
Op basis van de huidige demografische trends verwacht Lefier dat
haar voorraad in Nieuw Amsterdam na 2027 moet krimpen. Dit
betekent sloop van slechte woningen.
Lefier ziet een toenemende behoefte aan goede seniorenwoningen.
Lefier wil hier dan ook meer van toevoegen. Er zijn (nog) geen
concrete plannen. Bij senioren die huren ziet Lefier geen grote
behoefte aan woningaanpassingen, omdat huurders in het algemeen
verhuizen als ze zich niet meer zelf kunnen redden in hun woning.
Voor ouderen die toch in hun eigen huis willen blijven wonen,
wil Lefier meedenken over flexibele inzet van (mantel)zorgunits.
Nieuwbouw voor senioren met een zorgvraag wil Lefier zoveel in of
nabij het centrum van het dorp realiseren. Vitale ouderen hoeven
niet in of nabij het centrum wonen. Zij kunnen ook goed op andere
plekken wonen (en willen dit vaak ook). Oudere seniorenwoningen
aan de randen van het dorp blijven geschikt kleine huishoudens,
bijvoorbeeld vitale ouderen of jonge alleenstaanden.
Woonservice
Woonservice geeft aan dat haar bezit ten opzichte van het totaal
aantal woningen in Veenoord te groot is. Woonservice wil haar bezit
terugbrengen van ongeveer 400 naar 364 woningen. Woonservice
wil dit bereiken door sloop, waarbij er minder woningen worden
teruggebouwd en door verkoop van woningen.

Woon- en leefbaarheidsvisie Nieuw-Amsterdam/Veenoord | 2018
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4.6.
			

Woningbehoefte en
,bestemmingsplancapaciteit woningen

In de Woonvisie 2018-2023 van de gemeente staat dat tot
2026 nog groei van het aantal huishoudens wordt verwacht. De
groei ligt tussen 640 en 960 huishoudens. Na 2026 verwacht de
gemeente krimp van het aantal huishoudens. Dit betekent dat de
woningbehoefte afneemt met 200 tot 400 woningen.
De komende jaren is er nog behoefte aan groei van de
woningvoorraad. Deze groei is niet evenredig verdeeld over de
gemeente. In De Velden, waar Nieuw-Amsterdam/Veenoord
onder valt, wordt tot 2026 nog een lichte groei van het aantal
huishoudens verwacht. Er is nog behoefte aan een groei van de
woningvoorraad met 105 tot 155 woningen in dit gebied. Zie de
afbeelding hieronder.

2016-2021

2021-2026

De Velden

55 tot 95

50 tot 60

- Nieuw-Amsterdam/Veenoord

23 tot 40

21 tot 25

Erica

16 tot 27

14 tot 17

- Schoonebeek

16 tot 28

15 tot 18

De verwachting is dat de woningvoorraad in Nieuw-Amsterdam/
Veenoord nog met 44 tot 65 woningen kan groeien. Tot 2021
kunnen dit er meer zijn dan in de periode daarna.
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4.7.

Woningbouwinitiatieven
Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Er is een aantal meer of minder concrete initiatieven, plannen en
wensen voor nieuwbouw van woningen in Nieuw-Amsterdam/
Veenoord. Niet alleen van marktpartijen, ook van de corporaties.
Lefier (Nieuw-Amsterdam)
- Aan de Zandlaan gaat Lefier 8 twee-onder-een-kap woningen
voor grote gezinnen bouwen.
- Oldersheem wordt verbouwd. Twee kamers worden
samengevoegd tot één grotere onzelfstandige eenheid. Het
aantal eenheden gaat hierdoor terug van 57 naar 27. De 89
aanleunwoningen blijven behouden. Lefier wil het complex nog
15 à 20 jaar door exploiteren.
Woonservice (Veenoord)
- Woonservice heeft een plan voor de bouw van 20
seniorenwoningen in een hofje op de Werkhorstlocatie, waar
ook een speelweide en pumptrackbaan gerealiseerd worden
door én op initiatief van bewoners. Dit plan hangt samen met
de sloop van 40 seniorenwoningen in de omgeving van de
Middenweg,waar ook de supermarkt is vertrokken en het CMP
gebouw staat. In dit kader is er sprake van een grondruil tussen
Woonservice en gemeente.
- Aan de Van Hogendorpstraat, Thorbeckestraat en de Groen
van Prinstererstraat is veel gestippeld bezit (koop en huur door
elkaar). De uitstraling van de buurt laat te wensen over omdat
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het openbaar groen er slecht uitziet, het tuinonderhoud te
wensen over laat en de kleurstelling van de kozijnen gedateerd
is. Technisch zijn de woningen redelijk goed. Woonservice
wil graag samen met de gemeente en andere partijen een
integraal plan maken om (de uitstraling van) de buurt te
verbeteren. Het gaat om 74 woningen.
Particuliere initiatiefnemers
Er zijn ook particuliere nieuwbouwinitiatieven (stand van zaken
mei 2018). Het betreft een paar woningen verspreid over het
dorp.
Woningbouwinitiatieven en woningbehoefte
In Nieuw-Amsterdam/Veenoord is op basis van de huidige
inzichten tot 2026 nog een groei van de woningvoorraad
met 44 tot 65 woningen nodig. Er zijn (concrete) plannen
voor de bouw van 51 woningen (zie tabel) en de sloop van 6
woningen. Wanneer alle woningen worden gebouwd, groeit
de woningvoorraad per saldo met 45 woningen. Op basis
van de huidige inzichten is er dan nog ruimte voor maximaal
20 woningen. Bij sloop van woningen is er een grotere
nieuwbouwopgave.

vrijstaand

levensloopbestendig

totaal

2

1			

3

zorgwoningen

2-1-kap/geschakeld

rijwoning

appartement

Woningbouwinitiatieven (mei 2018)

Plannen met vergunning
Nieuw-Amsterdam

Ganzenroer 2-4

particulier			

		

Zandlaan 16-23

Lefier			8				8

		

Nw-Amsterdam noord

particulier			2				2

Veenoord

Middenweg 44

particulier			

2

2			

4

Subtotaal									
17
Plannen in voorbereiding (in overleg met gemeente)
Nieuw-Amsterdam

Vaart ZZ

particulier

10

					
10

		

Vaart ZZ 59

particulier

4		

Veenoord

Werkhorstlocatie

Woonservice						20

				4
20

Subtotaal									
34
Totaal Nieuw-Amsterdam/Veenoord		

14

0

14

3

0

20

51

Niet in de tabel opgenomen is een initiatief voor uitbreiding van de Zorgvilla aan de Landschapsweg met 14 onzelfstandige wooneenheden.
Dit initiatief speelt in op de behoefte aan nieuwe woonvormen voor de doelgroep ouderen. Hier wil de gemeente aan meewerken.
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4.8.

Wonen en zorg

Ontwikkelingen wonen en zorg
De inwoners van Nieuw-Amsterdam/Veenoord worden ouder
en blijven langer zelfstandig thuis wonen, ook wanneer zij zorg
nodig hebben. Alleen de zwaarste zorg wordt nog in een instelling
(verzorgingshuis/verpleeghuis) geleverd. Ook mensen met een GGZindicatie moeten langer óf eerder zelfstandig wonen.
Verdwijnen supermarkt Veenoord
Met het vertrek van de supermarkt in Veenoord is er voor ouderen
een belangrijke voorziening weggevallen. Niet alleen voor de
boodschappen, maar vooral vanwege de sociale functie die de
supermarkt vervulde.
Woonvoorzieningen voor mensen met een zorgindicatie
In de Oldersheem wordt intramurale zorg geleverd in 57
onzelfstandige wooneenheden aan mensen met een indicatie.
Oldersheem wordt gemoderniseerd. De bestaande wooneenheden
worden samengevoegd naar 27 grotere onzelfstandige
wooneenheden. Het restaurant in de Oldersheem gaat verdwijnen.
In Veenoord staat de Zorgvilla, een grote villa die is omgebouwd
tot een kleinschalige, particuliere woonzorgvoorziening. In de
Zorgvilla wordt gecombineerde verpleeghuiszorg gegeven aan
mensen met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag.
Op dit moment zijn er 18 kamers. Al genoemd is dat er concrete
uitbreidingsplannen zijn.
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Ontwikkelingen Breehof
Er zijn plannen voor verbouw of nieuwbouw van de
opvangvoorzieningen in de Breehof. Het Leger des Heils
biedt in de Breehof 20 trajectplaatsen en 4 plaatsen voor
nachtopvang. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) heeft in
de Breehof 24 plaatsen voor beschermd wonen voor mensen
die verslaafd zijn. Het pand is verouderd. Door veranderend
rijksbeleid is de vraag opgekomen of een grootschalige
voorziening als de Breehof nog wel van deze tijd is. Misschien
is het beter om onderdelen geclusterd aan te bieden. Leger
des Heils en VNN hebben het voornemen uitgesproken om op
zoek te gaan naar een nieuwe plek. Zij hebben een voorkeur
voor vestiging van een aantal voorzieningen in Emmen,
onder andere omdat voor daklozen de bereikbaarheid van de
Breehof een probleem is.
Noaberteams
In de sociale gebiedsagenda is als maatschappelijk effect
benoemd dat ieder dorp in het gebied De Velden toegang
moet krijgen tot een informatiepunt dat bemenst wordt
met professionals en getrainde vrijwilligers. Bewoners en
professionals zijn bezig om in de dorpen in De Velden een
‘Noaberteam’ per dorp op te zetten, waar een basisteam hulp
en ondersteuning biedt en vraag en aanbod bij elkaar brengt.
Overig
Doordat de Tangenborgh groep minder ruimte nodig
heeft in Oldersheem, blijft een deel van het gebouw leeg

staan. Er is een concreet plan om de activiteiten die nu in De
Schalm plaatsvinden te verplaatsen naar Oldersheem en ook
de bibliotheek hier onder te brengen. De gemeente is hierbij
betrokken. In de zomer van 2019 moet de verhuizing een feit
zijn en wordt De Schalm gesloopt.

4.9.

Voorzieningen

Voor een aantrekkelijke dorp zijn goede voorzieningen
belangrijk. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord zijn veel
voorzieningen: winkels, sportcomplexen, sportvelden, een
cultureel centrum, een jongerencentrum en horeca. Ook zijn er
veel verenigingen actief die gebruik maken van de beschikbare
accommodaties. In Nieuw-Amsterdam staan twee basisscholen,
CBS De Bron en OBS De Bascule. Beide basisscholen hebben
voldoende leerlingen om ook in de toekomst te blijven
voortbestaan. Ook is er een kinderopvangverblijf.
Het CMP gebouw is eigendom van Woonservice, die dit gebouw
wil afstoten. Het CMP heeft een belangrijke functie omdat er
veel voor de jeugd georganiseerd wordt.

4.10. Sociaal
De gemeente heeft in 2016 een Sociale Gebiedsagenda voor De
Velden vastgesteld.
Wat opvalt voor het gebied De Velden in zijn geheel:
- Bewoners lopen niet met hun problemen te koop.
- Bewoners zijn bereid anderen te helpen, maar willen geen
lange termijn verplichtingen.
- Bewoners ervaren dat er onvoldoende woningen zijn voor
starters en jonge gezinnen. Dit wordt overigens door de
corporaties niet herkend.
- Bewoners missen specifieke voorzieningen. Genoemd worden
openbaar vervoer (bus),voetpaden, jongerenvoorzieningen en
activiteiten.
- Het gebied kent een overwegend laag opleidingsniveau en
een hoge werkloosheid. Vereenzaming komt voor onder
verschillende doelgroepen.
- Aan de ene kant is het moeilijk vrijwilligers te werven, met
name in bestuursfuncties. Aan de andere kant weten mensen
die vrijwilligerswerk willen doen niet waar en/of hoe zij zich
kunnen aanmelden.
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Hoofdstuk 5
Wat vinden inwoners
5.1.

Woningvoorraad en verduurzaming

Bewoners vinden over het algemeen dat er genoeg aanbod van
verschillende woningtypen in het dorp is. Wel vragen ze zich af of
er voldoende aanbod is voor starters en senioren. Er is behoefte
aan vrije kavels (ook in Veenoord) en aan woningen boven
de winkels aan de Vaart. Ook is er behoefte aan betaalbare
huurappartementen in het centrum.
Wat vinden jongeren?
Jongeren uit het dorp geven aan dat er weinig geschikte
woningen beschikbaar zijn. Ook hebben zij behoefte aan vrije
kavels. Voor jongeren is dit ook een belangrijke voorwaarde
om te blijven. Voor huurwoningen waar jongeren graag willen
wonen, is een wachtlijst. Huurwoningen die wel beschikbaar zijn
voldoen niet aan de wensen. Er is dus een mismatch tussen vraag
en aanbod.
Wat vinden makelaars?
Makelaars in Nieuw-Amsterdam/Veenoord constateren dat er
behoefte is aan kavels en woningen voor starters en woningen/
appartementen voor senioren. Voor starters zijn passende
woningen in de huursector ook een goed alternatief. De
woningen op de Noorderwerf zijn erg in trek. In deze buurt
is veel vraag naar 2-onder-een-kap en vrijstaande woningen.
Ook voor woningen op andere plekken in het dorp is veel
belangstelling. De vraag naar appartementen komt niet alleen
van ouderen, maar ook van stellen van middelbare leeftijd en

jonge(re) mensen. De animo voor nieuwbouwappartementen
in het centrum is groot. De laatste anderhalf jaar zijn er in het
dorp veel woningen verkocht (diverse types en prijsklassen). Niet
alleen aan plaatselijke en regionale kopers, maar ook aan kopers
van buiten de gemeente. Het te koop staande woningaanbod
is fors afgenomen, terwijl de vraag alleen maar toeneemt.
Volgens de makelaars komt dit mede door de metamorfose van
het centrumgebied en de gunstige ligging ten opzichte van de
grotere kernen Emmen en Hoogeveen.
Duurzaam woningbestand
Het dorp heeft veel oude woningen waardoor er weinig
woningen met energielabel A of A+ zijn. Er zijn zelfs weinig
woningen met energielabel B. De jongeren zijn zich bewust van
de verduurzamingsopgave, maar vinden dat dit niet ten koste
mag gaan van de betaalbaarheid. Ze geven aan wel extra te
willen betalen voor een duurzame woning.

5.2.

Woonomgeving

De meeste bewoners zijn gehecht aan het groen in het dorp,
maar vinden dat het onderhoud wel beter zou kunnen. Een deel
van de bewoners is bereid om ook zelf iets aan het onderhoud te
doen. Ook het aangezicht van de toegangswegen naar het dorp
kan beter. Nu is het gras te hoog en is er veel onkruid.
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Op het gebied van verkeersveiligheid zien bewoners een
aantal knelpunten. Er wordt te snel gereden op onder andere
de Vaartweg, de Zijtak OZ en WZ en de Schooldijk. Er
zijn onoverzichtelijke of onveilige situaties zoals de afslag
Dommersweg, de fietsoversteek bij Café de Viersprong en het
kruispunt bij het Van Goghmuseum. Ook vindt een deel van de
bewoners dat het in het centrum onveilig is voor fietsers omdat
er een fietspad ontbreekt. Bewoners van Veenoord hebben in
bepaalde periodes last van landbouwverkeer dat door het dorp
rijdt. Een aparte route om het dorp heen zou een oplossing zijn.
De bestrating wordt op veel plekken als slecht ervaren. Dit betreft
zowel de wegen als de trottoirs. In Veenoord is de bestrating
slechter dan in Nieuw-Amsterdam. Ook zijn daar geen trottoirs,
terwijl er wel behoefte aan is. Niet overal zijn voldoende
parkeerplekken en dit leidt tot onveilige situaties, bijvoorbeeld in
de Wijkstraat en aan de Jagerslaan. Ook worden auto’s bij gebrek
aan parkeermogelijkheden in de tuin geparkeerd.
Bewoners zijn blij met het opgeknapte centrum. Wel is er nog
een aantal ‘rotte kiezen’aan de Vaart en ziet het plein bij de
bibliotheek er slecht uit. Bewoners vinden dat deze plekken
opgeknapt moeten worden.
Wat vinden de jongeren?
De woonomgeving is volgens jongeren erg verbeterd de laatste
tijd. Er is voldoende groen, maar er zijn te weinig mogelijkheden
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om te voetballen. Jongeren willen graag meer (voetbal)veldjes.
Veel jongeren vinden dat op veel plekken, ook door henzelf, te
hard gereden wordt. De kwaliteit van de wegen is niet overal
goed. Over de straten die opgeknapt zijn, zijn jongeren tevreden.
Op sommige plekken is overlast van “hang” jeugd. De omgeving
van de Coop en de bibliotheek worden met name genoemd.
Er zijn plekken waar regelmatig gedeald wordt, bijvoorbeeld in
de speeltuin in Veenoord en bij het bruggetje bij de Vaartweg.
Jongeren mijden deze plekken. De politie mag van jongeren vaker
ingrijpen.

5.3.

Wonen en zorg

Niet iedereen vindt dat ouderen goed kunnen wonen in het
dorp. Hierbij wordt Veenoord genoemd omdat de supermarkt
is verdwenen en de bestrating slecht is. Die slechte bestrating
maakt dat sommige ouderen (liever) thuis blijven. Bewoners
geven aan dat er behoefte is aan appartementen voor ouderen,
zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen in het dorp.
Medewerkers van de thuiszorg komen regelmatig in woningen
die niet geschikt zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit
en/of een zorgvraag: ruimtes zijn te klein, drempels te hoog,
deurposten te smal en/of er is te weinig ruimte in het toilet, de
badkamer en de slaapkamer. Veel cliënten hebben een bed in

de woonkamer staan en dat is vaak geen ideale situatie. Een
groot deel van de huidige seniorenwoningen is niet geschikt voor
het verlenen van zwaardere zorg. Wanneer die zorg nodig is, is
woningaanpassing of verhuizen naar een aanleunwoning of een
kamer in Oldersheem aan de orde. Voor aanleunwoningen en
kamers in Oldersheem is een wachtlijst.

5.4.

Voorzieningen

Inwoners in het dorp zijn blij met de voorzieningen, maar niet
alle gebouwen voldoen nog. Zo zijn De Schalm, de gymzaal en
de gebouwen op het sportpark gedateerd. Volgens veel inwoners
is er behoefte aan (meer) activiteiten en voorzieningen voor
kinderen, bijvoorbeeld een gamecentrum of een filmzaal.
Er is gesproken met vier zorgpartijen die actief zijn in NieuwAmsterdam/Veenoord. Deze partijen geven net als inwoners aan
dat er ouderen zijn met een vervoersprobleem. Het niet hebben
of niet kunnen organiseren van vervoer is een struikelblok om
ergens naar toe te gaan. Ouderen uit Veenoord missen de
supermarkt ook als ontmoetingsplek. Er zijn inwoners die vinden
dat er meer hulp en ondersteuning vanuit de buurt georganiseerd
moet worden (meer noaberhulp) en dat er vervoer geregeld
moet worden voor oudere mensen. Er is behoefte aan een
alternatief voor het wegvallen van het activiteitencentrum van de
Oldersheem.

Wat vinden jongeren?
Jongeren zijn tevreden over voorzieningen in het dorp en over
het feit dat alles dicht bij elkaar ligt. De aanwezigheid van
voorzieningen en het zelf kunnen bouwen van een woningen
zijn voor hen belangrijke voorwaarden om in het dorp te
blijven wonen. Veel jongeren vinden dat er meer voor de
jeugd georganiseerd moet worden. Sport is belangrijk maar
het sportpark is gedateerd en de staat van de gebouwen is
slecht. Jongeren zijn voorstander van een concentratie van
sportactiviteiten en van meer samenwerking tussen verenigingen.

5.5.

Sociale aspecten

De zorgpartijen geven aan dat het onderhoud van de tuin
een probleem is en dat mensen het moeilijk vinden om hulp
te vragen. Daar komt bij dat veel mensen niet weten waar
ze hulp kunnen vragen of krijgen. Ook is niet bekend welke
voorzieningen in het dorp aanwezig zijn en welke activiteiten
georganiseerd worden. De informatievoorziening hierover is
versnipperd.
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Hoofdstuk 6
Waar gaan we (samen) aan werken?
Hiervoor is Nieuw-Amsterdam/Veenoord beschreven.
Deze beschrijving levert aandachtspunten op en is
ook een belangrijke basis voor het formuleren van de
visie. De wensen van bewoners en de plannen van
corporaties zijn hierin vervlochten. Ook zorgpartijen
en makelaars hebben bijgedragen aan de visie. Dit
hoofdstuk bevat een meer uitgewerkt toekomstbeeld
voor een aantal thema’s en benoemt de stappen die
nodig zijn om verder te komen. Hierbij is niet alleen
voor de gemeente een rol weggelegd. Corporaties, de
inwoners zelf en zorg- en welzijnsorganisaties hebben
ook een verantwoordelijkheid.

6.1.

Woningvoorraad

In Nieuw-Amsterdam/Veenoord is in de toekomst een
gevarieerd woningaanbod in de huur- en koopsector, met
verschillende woningtypen en prijsklasse. Er is plek voor alle
doelgroepen, ook in Veenoord. Hier zijn woningen gesloopt
en zijn andere woningtypen toegevoegd waardoor het
woningaanbod meer divers is. Er zijn in het dorp mogelijkheden
voor jongeren om een eigen woning te bouwen. Op een aantal
plekken in het dorp zijn oude functies vervangen door wonen
en groen.
Lefier en Woonservice hebben vooruitgang geboekt bij
het energieneutraal maken van de sociale huurvoorraad.
Corporaties hebben veel bestaande woningen verduurzaamd
en hebben het slechtste deel van hun bezit gesloopt en
vervangen door nieuwbouw. De gemeente heeft een bijdrage
geleverd aan het verduurzamen van de woningvoorraad door
energiebesparing te stimuleren en in te zetten op duurzame
energieopwekking. De mogelijkheid om tegen een gunstige
rente geld te lenen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd. Alle woningen
die na 2020 zijn gebouwd, zijn (bijna) energieneutraal. Dit zijn
woningen van particulieren en van corporaties.
Voor senioren is er voldoende aanbod van verschillende
woonvormen in de huur- en koopsector. Senioren
kunnen kiezen uit appartementen, grondgebonden
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levensloopbestendige woningen en wonen in een hofje. De
levensloopbestendige nieuwbouwwoningen zijn op de korte en
lange termijn ook aantrekkelijk voor andere kleine huishoudens.
Veel huishoudens van de oudere generatie hebben (preventief)
aanpassingen gedaan in de woning en kunnen blijven wonen
wanneer er zorg nodig is. De bewustwordingscampagne van de
gemeente heeft hieraan bijgedragen.
Afwegingskader
Bij afwegingen over nieuwbouw en sloop van woningen
gebruikt de gemeente een afwegingskader zodat kwalitatief
goede woningbouwplannen worden gerealiseerd, die bijdragen
aan de uitvoering van de woonvisie. Nieuwe initiatieven voor
woningbouwplannen, worden beoordeeld op basis van de
volgende criteria:
a. Woningbouwplannen worden in samenhang beoordeeld.
b. Woningbouwplannen dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit.
c. Herstructurering en transformatie krijgen prioriteit.
d. Plekken waar inbreiding mogelijk is en gewenst is worden
bewust geselecteerd.
e. Bestaande uitbreidingslocaties worden afgerond.
f. Woningbouwplannen dragen bij aan een gevarieerd
woonmilieu.
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6.2.

Wonen en zorg

Voor ouderen met een zwaardere zorgvraag is er de mogelijkheid
om in een kleinschalige, beschutte setting waar zorg aanwezig
te wonen. Dit geldt ook voor mensen met een GGZ achtergrond
die behoefte hebben aan beschermd wonen. De formele zorg is
goed georganiseerd en waar het kan neemt de informele zorg
het over. Via een team van vrijwilligers en professionals die hulp
en ondersteuning bieden aan inwoners in het dorp wordt e.e.a.
gecoördineerd en uitgevoerd. Het is voor inwoners duidelijk
waar ze met vragen terecht kunnen. Ook weten mensen welke
activiteiten er zijn en is er vervoer georganiseerd voor ouderen
die niet zelfstandig activiteiten kunnen bezoeken. Hierdoor zijn er
steeds minder ouderen die zich eenzaam voelen.

6.3.

Ruimtelijke structuur en woonomgeving

De entrees van het dorp ofwel de plekken waar je het dorp binnen
rijdt, zien er netjes en mooi uit. Hier hebben inwoners en gemeente
samen een plan voor gemaakt. Ook zorgen zij er samen voor dat
het openbaar groen er mooi en verzorgd bij ligt. In Veenoord is
de bestaande groenstructuur verbeterd en versterkt; dit heeft de
gebruiks- en belevingswaarde groter gemaakt. Er is een nieuwe
invulling voor de omgeving Middenweg waar Woonservice 40
verouderde seniorenwoningen heeft gesloopt.

6.4.

Voorzieningen

De mogelijkheden voor ontmoeting en sporten dragen
bij aan leefbaarheid. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord
heeft plekken waar activiteiten georganiseerd worden
en ontmoeting plaatsvindt. Het dorp heeft een centrum
voor activiteiten en ontmoeting. Er is een groot aantal
actieve bewoners die de leefbaarheid in het dorp helpen
vergroten.

De aansluiting tussen het dorpscentrum en de achterliggende
woonbuurten is verbeterd. Ook het havengebied en het
stationsgebied zijn aangepakt en zijn aantrekkelijker geworden.
Er is een jachtwerf gerealiseerd waar boten in de winter gestald
kunnen worden en waar ze voor onderhoud kunnen liggen.
De groene dorpsrand rondom de zandwinplas en de Margienewijk
hebben mooie wandelpaden en zijn daarom aantrekkelijk voor
recreatief gebruik.
Wegen zijn op plekken waar de riolering opnieuw is aangelegd
veiliger en toegankelijker geworden. Waar mogelijk zijn trottoirs
aangelegd en zijn bestaande stoepranden verlaagd. Er is een
betere doorstroming van het autoverkeer, zodat de Schooldijk en
de Zijtak-Westzijde minder belast worden. Waar nodig zijn snelheid
beperkende maatregelen toegepast en een aantal sluiproutes zijn
afgesloten voor doorgaand verkeer. Belangrijke oversteekplaatsen
voor fietsers zijn veiliger geworden.
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6.5.
Visiekaart
Visie Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Bestaande (groen)structuren verbeteren en/of
versterken
Landschappelijke dorpsranden
Koesteren open veenkoloniaal landschap
Landschap met mogelijk recreatieve
functie/uitloopgebied
Verbetering wandelroutes
Doorontwikkeling centrumgebied
Verbeteren ruimtelijke koppeling met centrum
Opwaarderen beeld hoofdontsluiting
Zoekgebied om Zijtak OZ te gebruiken als
wijkontsluiting
Ontlasten dorpslinten
Ontmoedigen sluipverkeer
Fietsoversteek verbeteren
Ontwikkel-/herstructureringslocatie
Toekomstig aandachtsgebied
Verbeteren openbaar gebied en woningen
Entrees verbeteren
Uitstraling bedrijventerrein vanaf A37
verbeteren
Ontwikkelen visie gebied haven/station/brug
Aandachten verbeteren entreegebied
Brede School

Visie Nieuw-Amsterdam/Veenoord
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Ontmoetingsplek
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Hoofdstuk 7
Uitvoeringsagenda
Wonen
Nr. Actie

Urgentie

Betrokkenen

Rol gemeente

Start

Einde

1 Stedenbouwkundig plan voor
de ruimtelijke structuur van
het dorp

Hoog

Gemeente

Uitvoeren

2018

2018

2018

2020

Aandachtspunt: deelgebiedsuitwerking Veenoord prioriteit om punt 2. snel te kunnen oppakken.
2 Aanpak gebied Veenoord
omgeving Thorbeckestraat

Hoog

Woonservice, bewoners,
gebiedsteam, gemeente, Sedna,
Plaatselijk Belang, zorgpartijen

Regie en faciliteren,
uitvoeren
(openbaar gebied)

Aandachtspunten: aanpak (buitenkant) woningen, uitstraling omgeving (grijs/groen)verbeteren, aanpak sociale aandachtspunten,
zelfredzaamheid.
3 Herontwikkeling omgeving
Middenweg en Albert Kuiperstraat

Middel

Gemeente

Initiëren

2020

4 Herinrichting locatie De Schalm

Middel

Gemeente in overleg met Lefier

Initiëren

2019

Faciliteren

2018

Aandachtspunt: 1e aandachtspunt ligt bij instandhouding voorzieningenniveau.
5 De gemeente stimuleert langer
zelfstandig thuis wonen

Laag

Gemeente, Lefier, Woonservice,
Plaatselijk Belang, Gebiedsteam

n.v.t.

Aandachtspunten: blijverslening beschikbaar, campagne ‘Lang zult u wonen’; nieuwe woonvormen (bijvoorbeeld hofjes).
Realisatie van een modelwoning.
6 De Breehoflocatie beschikbaar
houden voor (kleinschalige)
voorziening Beschermd Wonen

Middel

Gemeente

Faciliteren

Aandachtspunt: medewerking verlenen bij vergunningen en eventueel bestemmingsplanwijziging.
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2019

n.v.t.

Woonomgeving
Nr. Actie

Urgentie

Betrokkenen

Rol gemeente

Start

7 Onderzoek naar de inrichting
Schooldijk

Hoog

Gemeente, bewoners en
Plaatselijk Belang

Faciliteren

2018

Einde

Aandachtspunten: verkeerssituatie verbeteren, in onderzoek meenemen nieuwe route voor het landbouwverkeer (om het dorp heen),
aandachtspunt aanpak riolering. Bijzonderheden: hangt samen met actiepunt 1.
8 Verbeteren veiligheid
oversteekplaatsen voor fietsers Van
Gogh Huis, fietsbrug Voorstreek

Hoog

Gemeente, Plaatselijk Belang
en bewoners

Faciliteren,
uitvoeren

2018

2019

9 Kwaliteit openbaar groen en grijs

Middel

Gemeente, Plaatselijk Belang,
inwoners

Faciliteren en
uitvoeren

2018

n.v.t.

Aandachtspunten: organiseren van een werksessie met bewoners en Plaatselijk Belang over mogelijke zelfwerkzaamheid, aandacht
voor beeldkwaliteit; afstemming en samenwerking onderhoudswerkzaamheden; inzet Buurtsupport.
10		Plan ontwikkeling gebied haven/
graansilo/molen/ontsluiting station

Hoog

Gemeente, Plaatselijk Belang,
omwonenden

Regisseren, faciliteren
en uitvoeren

2018

2019

Aandachtspunten: is in ontwikkeling, er is een visie geschreven, aandacht voor extra belasting wegverkeer, fondsenwerving
jachtwerf. Vergunningen en bestemmingsplanwijziging nodig voor realisatie
11		 Kwaliteitsverbetering dorpsentrees

Hoog

Gemeente, Plaatselijk Belang,
omwonenden

Regisseren, faciliteren
en uitvoeren

2018

12		Plan maken voor realisatie van
wandelpad gebied zandwinplas en
Margienewijk

Laag

Plaatselijk Belang, inwoners,
gemeente

Faciliteren

2021

2019
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Voorzieningen
Nr. Actie

Urgentie

Betrokkenen

Rol gemeente

Start

Einde

13		In stand houden
ontmoetingsplek(ken)

Hoog

Sedna, gemeente,
Plaatselijk Belang, Lefier

Regisseren,
faciliteren

2018

n.v.t.

Aandachtspunten: aandacht voor jongerenontmoeting, ontwikkeling volwaardige ontmoetingsplek Oldesheem i.r.t. wegvallen
De Schalm.
14		Plan van aanpak verbetering
sportpark

Hoog

Sportverenigingen/Plaatselijk
Belang

Faciliteren

2018

Aandachtspunt: gezamenlijke sportverenigingen en Plaatselijk Belang zijn in gesprek met gemeente.
Uitgangspunt planvorming initiatiefnemers is alle binnen- en buitensport te concentreren.

Sociaal
Nr. Actie

Urgentie

Betrokkenen

Rol gemeente

Start

Einde

De sociale thema’s krijgen aandacht in de uitvoering van de sociale gebiedsagenda voor De Velden. De thema’s zijn: armoede, sociale
problematiek, werkloosheid en eenzaamheid. Waar mogelijk wordt met de uitvoering van deze agenda een bijdrage geleverd aan
de doelen van de sociale gebiedsagenda. Er wordt gekeken in hoeverre er voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord sprake is van een
actualisering van de sociale agenda.
15		 Opzetten basisteam

Hoog

Gemeente (als deelnemer
in gebiedsteam) Plaatselijk
Belang, Sedna, zorgpartijen

Regie

2018

n.v.t.

Aandachtspunt: Betreft een vorm van Noaberteam om beter te begeleiden/te informeren over voorliggende (welzijns) voorzieningen.
Mogelijk ontwikkelen website.
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Duurzaamheid
Nr. Actie

Urgentie

Betrokkenen

Rol gemeente

Start

Einde

16		Energetisch verbeteren van
particuliere woningen.

Hoog

Gemeente, Plaatselijk Belang,
Drents Energieloket, Natuuren Milieufederatie, Slim
wonen met energie, Lefier,
Woonservice

Stimulerend/deels
faciliterend

2018

n.v.t.

Aandachtspunten gemeente breed: bijeenkomsten over isoleren woningen; isolatieveilingen; faciliteren energiecoöperaties en
beschikbaar stellen vormen van faciliteiten naast huidige aanbod (vb. verzilverlening)
17		Afspraken tussen gemeente en
corporaties Lefier en Woonservice
over verduurzaming sociale
huurwoningen.

Middel

Gemeente, Lefier,
Woonservice Huurdersfederatie

Regisseren

2018

n.t.b.

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

Middel

Plaatselijk Belang, inwoners,
gemeente

Faciliteren

2019

2021
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Financieel
De uitvoering van de agenda kost geld. Of het gaat om het
doen van onderzoek, het maken van ruimtelijke plannen, het
inrichten of opknappen van buurten, slopen of nieuwbouw en
de verduurzaming van woningen. De gemeente heeft hiervoor
reguliere onderhoudsbudgetten beschikbaar. Er kan aanspraak
gemaakt worden op het Fonds Fysieke Leefomgeving en het
Fonds Dorpen en Wijken. Er wordt daarnaast een beroep gedaan
op het budget van de Erkende Overlegpartner/Plaatselijk Belang
en/of de inzet van vrijwilligers. De provincie Drenthe stelt subsidie
beschikbaar (cofinanciering) voor het verbeteren van de kwaliteit
van de woningvoorraad. De gemeente kan aanvragen doen
voor concrete projecten, indien mogelijk wordt hiervan gebruik
gemaakt. Ook naar andere mogelijkheden voor cofinanciering
wordt gezocht.
De woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor investeringen in
de sociale huurvoorraad. De gemeente en de woningcorporaties
maken afspraken over concrete herstructureringsprojecten,
inclusief de herinrichting van de openbare ruimte. Voor nieuwe
projecten wordt een projectplan gemaakt waarin ook de
financiering is opgenomen.
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