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Nieuwsbrief Wijkvernieuwing 

Tweede Exloërmond
 - Samen werken aan goed wonen! -

Beste bewoners, 

Het coronavirus houdt ons flink in de greep. 
Begin dit jaar hebben we nog bij elkaar gezeten 
in het dorpshuis om te praten over het wonen 
in Tweede Exloërmond Midden en West. Vanaf 
dat moment is het lastig om bij elkaar te komen. 
Deze maand wilden we met de projectgroepen 
om tafel. Maar in verband met de aangescherpte 
coronaregels hebben we dat niet door laten gaan. 
U kunt zich voorstellen dat dit gevolgen heeft  
voor het plan dat we samen met u willen maken. 
Maar dat wil niet zeggen dat we stilzitten! 

We zijn op zoek naar andere manieren om uw ideeën 
op te halen. En samen met u het plan te maken. 
En we kijken naar andere manieren om u hierover 
te informeren. De eerste informatie vindt u in deze 
nieuwsbrief. Verder kunt u de komende tijd het 
volgende verwachten: 
•  Filmpjes met informatie 
•   Spreekuren in onze inloopwoning aan  

de Anne de Vriesstraat  

Informatie van de gemeente
In deze nieuwsbrief vindt u ook informatie van de 
gemeente. De gemeente is nauw betrokken bij 
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de wijkvernieuwing. En gaat aan de slag met de 
eigenaren van particuliere woningen. Met als doel 
om te kijken hoe deze bewoners mee kunnen in 
de verduurzaming van hun woning. Om iedereen 
dezelfde informatie te geven, maken we deze 
nieuwsbrief vanaf nu samen. 

Belangrijk om u te vertellen is dat de partijen 
die actief zijn in de gemeente Borger-Odoorn, 
een intentieverklaring hebben getekend. Er is 
afgesproken dat alle partijen meedenken en meedoen 
aan de wijkvernieuwing. De partijen die meedoen zijn: 
•  Woonservice 
•  Gemeente Borger-Odoorn 
•  Andes 
•  Sociale teams Borger-Odoorn 
•  CKC Drenthe (Christelijke kindcentra) 
•  OPO Borger-Odoorn (openbaar primair onderwijs) 

In deze nieuwsbrief 
•   De uitkomsten van de bewonersgesprekken •  KAW stelt zich voor
•   De Regiodeal: mogelijkheden voor het verduurzamen van particuliere woningen
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Werken aan een sterke 
toekomst voor de regio 
met de Regio Deal!
In heel Nederland wil het Rijk door middel van Regio 
Deals bouwen aan een sterke toekomst voor de regio’s. 
De gemeente Borger-Odoorn is partner in de Regio Deal 
Zuid- en Oost-Drenthe, samen met de gemeenten Aa en 
Hunze, Coevorden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen en 
de provincie Drenthe. Samen pakken zij verschillende 
uitdagingen aan op het gebied van wonen, werken en 
welzijn. We willen samen leren, slim werken, regionaal 
denken, het verschil maken en vooral doen! Dit doen 
we samen met inwoners, ondernemers, scholen, 
zorgverleners, woningcorporaties, onderzoekers en  
nog veel meer. 

Gemeente Borger-Odoorn levert een bijdrage  
aan toekomstbestendig wonen
In de gemeente Borger-Odoorn zijn we aan het 
onderzoeken hoe we vanuit de Regio Deal een bijdrage 
kunnen leveren aan het toekomstbestendig maken van 
de particuliere woningvoorraad. Toekomstbestendig 
wonen is gericht op het langer zelfstandig thuis wonen, 
maar ook op verduurzamen van de woning en investeren 
in de leefbaarheid van de wijk. Veel woningen in Tweede 
Exloërmond zijn verouderd en slurpen energie.  

Het zou fantastisch zijn om de verspilling te stoppen, 
waardoor de bewoners een lagere energierekening 
krijgen. De gemeente betrekt hierbij graag de 
koopeigenaren in dit gebied. Zij weten het beste wat zij 
belangrijk vinden om prettig te kunnen wonen.

Verduurzamen koopwoningen 
Suzan Christiaanse is namens de 
gemeente ingehuurd als begeleider 
voor de bewoners, om verder met 
hen in gesprek te gaan over de 
verduurzaming van hun koopwoning. 
De planning is om in november te starten 
met verkennende gesprekken met bewoners, 
Woonservice en de gemeente. Dat doen we voor 
een deel in groepjes en voor een deel 1 op 1 
met bewoners. 

We zijn nog aan het zoeken hoe we in tijden  
van Corona het beste contact kunnen hebben. 
Suzan zal in elk geval vanaf januari 2021 
een aantal vaste dagen te bezoeken zijn in 
de inloopwoning aan de Anne de Vriesstraat 
en Boekweitstraat. Hier kunt u met haar in 
gesprek over de verduurzaming van uw eigen 
woning. Suzan kan u helpen met te kijken 
wat er mogelijk is. En hoe u hier samen met 
andere bewoners, de gemeente of Woonservice 
werk van kunt maken. Suzan hoopt u gauw 
te ontmoeten! Online of in het echt, op veilige 
afstand natuurlijk.



Even voorstellen, wij zijn KAW, een 
architecten- en adviesbureau uit Groningen. 
We werken veel in het noorden en zijn ook 
vaak te vinden in Drenthe. Door Woonservice 
zijn wij gevraagd om te helpen bij het 
maken van een ruimtelijk plan in Tweede 
Exloërmond Midden en West.  
In deze buurten wil Woonservice woningen 
verbeteren en vernieuwen. En daarvoor 
samen met de bewoners een plan maken. 
Zowel met de huurders als de particuliere 
woningeigenaren. KAW gaat het maken van 
het ruimtelijk plan begeleiden. Dat is een 
onderdeel van het totale plan dat er gaat 
komen.  

Wat is een ruimtelijk plan? 
Een ruimtelijk plan laat zien hoe de ruimte 
tussen de woningen eruit komt te zien. Dan 
moet je denken aan de straten, stoep, parkeren, 
groen, speelplekken etc.. Maar het gaat ook 
over woningen. In het plan komt te staan welke 

soorten materialen en kleuren gebruikt kunnen 
worden bij de woningen die vernieuwd worden. 
Hoe hoog de woningen mogen worden en hoe 
ze komen te staan ten opzichte van de straat en 
andere huizen. 

Hoe gaan we dat plan maken? 
We gaan met een vertegenwoordiging van 
bewoners uit de straten in Midden en West in 
gesprek. Die informatie verwerken we in een plan. 
En dat plan leggen we voor aan de betrokken 
bewoners om te horen of we het goed verwerkt 
hebben en of er nog aanvullingen zijn. Dat 
herhalen we totdat we een ruimtelijk (oftewel 
stedenbouwkundig) plan hebben waar iedereen 
achter staat, zowel de bewoners, als de gemeente 
Borger-Odoorn en Woonservice. Waarschijnlijk 
kan niet alles gerealiseerd worden, maar samen 
gaan we ontdekken hoe ver we komen. 

Voor de zomer hebben wij met alle huurders in 
Midden en West gesproken. Het was de bedoeling 
om iedereen thuis te bezoeken. Door het coronavirus 
kon dat helaas niet. Omdat we wel door willen 
hebben we veel mensen telefonisch gesproken. 

Waar hebben we het over gehad
We hebben met u gepraat over wat u van de woning 
vindt. Wat is goed en wat is minder goed. Ook hebben 
we het gehad over uw buurt en hoe u kijkt naar de 
toekomst. In deze nieuwsbrief vertellen wij u wat er 
uit al die gesprekken gekomen is. Dit doen we in grote 
lijnen. Op een later moment gaan we er wat verder op 
in. Dit hadden we in een bijeenkomst willen doen.  
Nu met Corona kan dat niet. We zijn nu aan het kijken 
hoe we u deze informatie op een andere manier goed 
terug kunnen geven. 

Wat is er uit de gesprekken gekomen? 
We zien dat veel huurders het fijn vinden om in  
Tweede Exloërmond te wonen. De meeste mensen 
willen hier over 5 jaar nog steeds wonen. En het liefst 
ook in dezelfde straat. Dat is belangrijke informatie 
voor het plan dat we met elkaar gaan maken. 

“Het is fijn wonen in 
Tweede Exloërmond”

We hebben het ook met u gehad over het energiezuinig 
maken van uw woning. Het verduurzamen. We zien dat 
jullie dat belangrijk vinden en dat jullie dat ook graag 
willen. Zo hebben veel mensen aangegeven dat ze 
graag elektrisch willen koken. 

Hoe verder? 
De komende tijd krijgt u meer informatie over 
de uitkomsten van de gesprekken. En over het 
technisch onderzoek dat bij een aantal woningen is 
gedaan. We delen dat eerst met de bewoners van 
de woningen waar het om gaat. 

We laten u dan ook weten hoe we verder gaan.  
Dus hoe we samen met u het plan gaan maken, 
binnen de mogelijkheden die er nu met corona zijn. 

U hoort snel van ons!

“Duurzaamheid is belangrijk”

We hebben gesproken over de woningen en pluspunten 
en minpunten opgehaald. Er zijn verschillende dingen 
genoemd door de bewoners. Deze springen eruit:

Team KAW: Wij begeleiden het maken 
van het ruimtelijk plan 

Vanuit KAW gaan Ivar ten Cate (architect)  
en Marie Sahar (stagiair architectuur) 
met bewoners in gesprek en hun 
wensen verwerken in een ruimtelijk 
plan. Beatrice Montesano zal als senior 
stedenbouwkundige / architect hieraan 
meewerken. Leonie Wendker (adviseur / 
projectleider) zal samen met Woonservice 
en de Gemeente Borger-Odoorn afstemmen 
over het plan en de voortgang bewaken. 

Plus- en minpunten van de woning

+  Ruime tuin -  De aanbouw 

+  Beneden ruimte -  Houten vloer 

+   Voldoende 
slaapkamers -  Keuken 

+   Ligging van de 
woningen 

-   Vocht, tocht en 
schimmel 

+  Indeling -  Boven is het klein

Team KAW:
Dit zijn wij

Ivar ten Cate Marie Sahar

Leonie Wendker Beatrice Montesano

Woonservice is met u in 
gesprek geweest 

75% van de huurders 
wil graag elektrisch 
koken in de toekomst.


