Ons
dorpsplan
Erica
Een agenda voor een mooier Erica. Door, voor en met inwoners.

“Ik zwaai as ik joe zie
En ok al zie’j t nie
Ik zwaai ömdat ik ander
eigenwies ben”
Daniel Lohues
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Voorwoord
Voor u ligt Ons Dorpsplan Erica, opgesteld door en voor de inwoners van Erica. Ons Dorpsplan is een plan voor de komende
twee jaar. Wat moet er gebeuren voor de verschillende thema’s in ons dorp? En dan gaat het over alles. Denk aan zorg,
voorzieningen, ontmoeting, wonen, verkeersveiligheid. Het plan is een agenda waarmee we samen aan de slag willen.
Organisaties en inwoners.
Er komt veel op Erica af. We verwachten krimp van de bevolking. Ouderen worden steeds ouder en hebben voorzieningen
nodig. Jongeren trekken weg. We moeten er samen voor zorgen dat we niet stil blijven gaan, maar juist vooruit blijven gaan.
Ons Dorpsplan wil inzetten op een mooier dorp voor nu en de toekomst, zodat we ook graag in het dorp willen en kunnen
blijven wonen. Erica, een dorp om trots op te zijn!
Dorpsraad Erica
Oktober 2016
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Een dorpsplan voor Erica
Erica heeft op eigen initiatief een dorpsplan gemaakt. Het hebben van een plan helpt om samen met verschillende organisaties
en bewoners te komen tot een goede afstemming en samenwerking. Samen kijken naar wat nodig is voor de toekomst van
Erica en hier afspraken over maken.
Hierbij maken we gebruik van elkaar. Van ieders kennis, kunde en inzichten. Niet alleen van professionals, maar ook van
bewoners. Samen werken aan een mooier Erica.

De thema’s
Ons Dorpsplan is ingedeeld in vijf verschillende hoofdstukken. In ieder hoofdstuk komt een thema aan bod dat speelt op Erica.
Over dit thema zijn doelen en maatregelen opgesteld. Wat moet er gebeuren en hoe doen we dit?
De thema’s die spelen op Erica zijn: informele zorg, dorpseconomie, wonen en woonomgeving, voorzieningen en ontmoeting.

Werkgroepen
Per thema is een werkgroep geformeerd. Het thema dorpseconomie kent twee werkgroepen; dorpseconomie en
centrumvernieuwing. In de werkgroepen zitten betrokken inwoners, een dorpsraadslid en (eventueel op onderwerp)
professionals. De werkgroep is het aanspreekpunt voor inwoners van Erica. De werkgroep zorgt ervoor dat de dorpsagenda
wordt ingevuld, aangevuld en uitgevoerd.

Dorpsplatform Erica
De voorzitters van de zes werkgroepen zijn als lid vertegenwoordigd in het dorpsplatform. De voorzitter van de Dorpsraad en
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medewerkers van professionele organisaties zitten op afroep/onderwerp in dit platform. De dorpscoördinator is voorzitter.
Het platform houdt de regie op de uitvoering van het dorpsplan. Ze zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen en dat
de doelen worden gehaald.

Dynamische agenda
Ons Dorpsplan is een dynamische agenda. Het staat niet stil. Nieuwe ideeën kunnen worden toegevoegd of op onderdelen
worden bijgesteld. Tijdens het tot stand komen van dit dorpsplan is al een aantal wensen en behoeften van inwoners in gang
gezet. En dat is ook de bedoeling; niet praten maar doen!
Ons Dorpsplan is samengesteld door de Dorpsraad Erica, inwoners van Erica en professionele organisaties. Het plan is als het
ware een ‘to do list’; om samen scherp te blijven op het behouden en vergroten van de leefbaarheid op Erica. Uw inzet en
betrokkenheid, als inwoner van Erica, is belangrijk om ons Dorpsplan tot een succes te maken.
Ook u bent uitgenodigd mee te denken en mee te doen. Samen aan de slag voor een mooier Erica!

Ons Dorpsplan Erica

7

8

Ons Dorpsplan Erica

Maak kennis met Erica
Erica bestaat meer dan 150 jaar en heeft nog altijd een eigen dorpskarakter. Inwoners worden door buitenstaanders wel eens
‘de eigenwiez’n’ genoemd. Ook is de Ericaan te typeren als bescheiden en loyaal. De Ericaan mag trots zijn op haar dorp en
wat ze bereikt heeft. Een dorp waar nog op elkaar wordt gelet en saamhorigheid belangrijk is.
Het is er goed wonen. Een eigen zwembad, sporthal, ijsbaan, goede scholen, een rijk verenigingsleven (sport- en buurtverenigingen), veel voorzieningen en een prachtig multicultureel centrum ’t Schienvat. De vier monumentale panden bij de
brug, de molen, de parels van Erica. We zijn trots op onze talenten; de bekenden en onbekenden. Er kan veel op Erica. Als
de Ericaan heeft besloten ergens voor te gaan, dan komt het er ook.

Hoe het begon … Erica 150 jaar
Erica is ontstaan op de zuidpunt van de Hondsrug aan de rand van wat eens het bijna ontoegankelijke Bourtangerveen was.
Erica was oorspronkelijk een boekweitkolonie en groeide later uit tot een echte veenkolonie. De Hoogeveense Vaart bereikte
in 1863 Erica. Het centrum kwam bij de Ericase Brug te liggen.
De eerste bewoners hebben zich waarschijnlijk gevestigd op de uitloper van de Hondsrug. De exploitatie van hoogveen werd
belangrijk. Steeds meer mensen kwamen hier werken en gingen zich er vestigen. Hierdoor kwam er meer aandacht voor de
leef- en woonomstandigheden.
In de tweede helft van de 19e eeuw werd steeds meer veen afgegraven. Boeren kwamen naar Erica. De vervening werd op
de voet gevolgd door ontginning van het gebied voor landbouw. En ook nu nog zijn boeren- en tuindersbedrijven belangrijk
voor ons dorp.
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De verscheidenheid onder de inwoners was groot en eenheid was soms ver te zoeken. Verschillende godsdienstachtergronden,
sociale klassen, opleiding en opvoeding hebben daarmee te maken. Toch hebben Ericanen vaak de handen ineen geslagen.
Ze realiseerden zich heel goed dat de Ericase gemeenschap vooruitgang kon maken, als ze het samen regelden. Een goed
voorbeeld hiervan is de realisering van het zwembad in de jaren ’50.
BRON: Op Erica 1863-2013, Van boekweit- en veenkolonie naar een moderne dorpssamenleving.
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Bevolking Erica naar leeftijd en geslacht per 1-1-2016
Leeftijdsgroep
0- 4
5- 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94
95 - 99
> 99
Totaal
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Man
110
118
153
187
152
159
110
124
153
186
223
205
175
177
110
61
41
19
12
0
0
2.475

Bron: gemeente Emmen, BRP

Totaal
211
238
318
340
273
290
218
250
304
407
427
379
316
333
213
141
108
55
20
1
0
4.842

Vrouw
101
120
165
153
121
131
108
126
151
221
204
174
141
156
103
80
67
36
8
1
0
2.367

Gezinsverhouding per 1-1-2016
BRON: gemeente Emmen, BRP

Hoofd gezin (man/vrouw)
Hoofd gezin (man/vrouw/kind)
Ouder met kind(eren)
Echtgenote binnen gezin
Kind
Alleenstaande
Totaal

559
561
256
1.120
1.410
936
4.842

Huishoudens in Erica per 1-1-2015

Aantal geboorte en sterfte in 2015

BRON: CBS

BRON: gemeente Emmen, BRP

Huishoudens
zonder kinderen

Totaal
Gemiddelde huishoudensgrootte

825
Huishoudens met
kinderen

40
30
20

2.005

2,4
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Sterfte
Aantal: 32

Eenpersoonshuishoudens

665

Geboortecijfer
Aantal: 42

510

50

0
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Vestiging in en vertrek uit Erica in 2015

Aantal woningen per 1-1-2016
en WOZ-waarde (peildatum 1-1-2013)

BRON: gemeente Emmen, BRP

BRON: gemeente Emmen, BRP

115

182

141

117

140

Vestiging van buiten de gemeente
Vestiging vanuit ander deel van de gemeente
Vertrek uit de gemeente
Vertrek naar ander deel van de gemeente
Verhuizing binnen Erica

€ 180.672

Aantal ondernemingen in Erica per 1-4-2015
BRON: Provinciaal werkgelegenheidsregister 2015

372

Aantal ondernemingen
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1.162

Aantal werkzame personen

Woningvoorraad: 1.998
Gemiddelde WOZ-waarde: € 180.672
Over de verhouding koop - huur hebben we geen
recente informatie. In 2009 was de verhouding
koop - huur: 70% - 30%.
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Proces en werkwijze
Voor het schrijven van een dorpsplan is het belangrijk veel gegevens te hebben. Hoe ziet het dorp eruit? Wat zijn de getallen?
Hoeveel inwoners kent het dorp? Hoeveel jongeren, hoeveel verenigingen et cetera. Naast deze getallen is het belangrijk om
te weten hoe professionele partijen tegen het dorp aan kijken en welke plannen zij hebben voor Erica.
En daarnaast wat vinden inwoners belangrijk? Wat zijn wensen en behoeften? Om de geluiden van inwoners op te halen
hebben we gesproken met veel inwoners en dorpskenners, zoals de huisarts, de pastoor, de wijkagent, de onderwijzer en
de wijkverpleegkundige.
Wat hebben we gedaan?
- Inwoners geïnterviewd tijdens de kerstmarkt in 2014
- Gesprekken gevoerd met dorpskenners en professionals
- Twee dorpsbijeenkomsten georganiseerd

Conclusie
De belangrijkste conclusie die na het bouwproces van Ons Dorpsplan kan worden getrokken is dat er op Erica geen grote
problemen zijn. Toch dragen de doelen die in dit dorpsplan staan bij aan plezieriger wonen en leven op Erica.
De doelen sluiten aan bij de wens van het dorp om meer aansluiting bij haar omgeving te krijgen, een grotere aantrekkingskracht
voor bewoners, bedrijven en recreanten.
Er kan heel veel, maar dan moeten we wel samen aan de slag. Inwoners en professionals.
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Thema 1: (Informele) zorg
Een blik op de toekomst
Iedereen met een hulpvraag en/of beperking weet waar hij terecht kan en wordt daarbij direct ondersteund. Alle inwoners
kunnen hun sociale leven makkelijker oppakken. Niet alleen op Erica zelf, maar ook in het buitengebied.

Hoe willen we dat samen bereiken, inwoners en organisaties?
- Visie op samenspel formele en informele zorg.
- Door het samenbrengen van vraag en antwoord rond (informele) zorg en af te stemmen op de behoefte en
professionaliteit.
- De informele en formele zorg dienen samen de signaalfunctie met betrekking tot jongeren gestalte te geven.
- Zicht op kwetsbare ouderen met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte.
- Oog hebben voor elkaar en waar nodig elkaar helpen (naoberschap).
- Inwoners weten de ingang tot de zorg te vinden.

Wat moet daarvoor gebeuren?
- Zicht krijgen op mensen die geen indicatie hebben, maar deze zorg wel nodig hebben.
- Erica realiseert een infopunt dat bemenst wordt met professionals en getrainde vrijwilligers. In het infopunt:
- Moet vraag en aanbod met betrekking tot mantelzorg worden gekoppeld;
- Moeten mensen met alle vragen met betrekking tot ondersteuning terecht kunnen;
- Moeten mensen met hulp- en ondersteuningsvragen met betrekking tot jeugd terecht kunnen.
- Erica heeft oog voor eenzaamheid bij ouderen en betrekt ouderen bij sociale activiteiten.
- Versterken sociale netwerken en zicht op mantelzorgers.
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- Zorg moet ook bereikbaar zijn in de buitengebieden.
- Opzetten van een sociaal team voor Erica, dat zich bezighoudt met een betere coördinatie van de zorg in Erica. Sociale
teams, dorpsteam, scholen, huisartsen en andere zorgpartijen moeten samenwerken en elkaar aanvullen.
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Thema 2: Dorpseconomie
Een blik op de toekomst
Het centrum van Erica wordt levendiger en aantrekkelijker. Ondernemers willen zich hier vestigen en investeren. Inwoners
en toeristen verblijven er graag. Er is voldoende werkgelegenheid, ook voor hoger opgeleiden. Lokale bedrijven en
ondernemingen doen het goed. Ze willen investeren in hun bedrijf, in de omgeving en in haar werknemers.

Hoe willen we dat samen bereiken, inwoners en organisaties?
-

Economische kansen benutten.
Het centrum levendiger maken, zodat het aantrekkelijker wordt voor andere ondernemers om zich hier te vestigen.
Behoud van het cultureel erfgoed.
Meer profijt hebben van de Veenvaart.
Stimuleren toerisme en recreatie.
Voldoende ondernemerschap én koop op het dorp.
Gezamenlijk dorpsprojecten starten, waar plaatselijke ondernemingen aan kunnen werken, zoals het plaatsen van
collectieve zonnepanelen.
Bevorderen werkgelegenheid, ook voor hoger opgeleiden.
Tegengaan van versplintering van industrieterreinen.
Investeren in grensoverschrijdende economie met Duitsland.
Lokale bedrijvigheid stimuleren en faciliteren door bijvoorbeeld functiemenging van wonen en werken.
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Wat moet daarvoor gebeuren?
-

In samenwerking met inwoners komen tot een centrumplan voor de Havenstraat en het aanliggend belevingsplein.
Mogelijkheden onderzoeken om te komen tot meer terrasruimte voor horeca en winkels.
Gebruik info/reclamebord middenstand Erica: wat valt er te doen?
Molen bij het dorp betrekken in overleg met de eigenaar. Begane grond van de molen inrichten met een terras en
biowinkel.
Onderzoeken of restwarmte tuinbouw beschikbaar gemaakt kan worden voor het dorp.
Contacten met Duitsland intensiveren.
Mogelijkheden onderzoeken voor de realisatie van een centraal bedrijventerrein voor kleinschalige ondernemers.
Partijen stemmen activiteiten op elkaar af en sluiten bij elkaar aan.
Coöperatief investeren in duurzaamheid door energieprojecten gezamenlijk op te pakken.
Onderzoeken haalbaarheid tweede aanlegsteiger.
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Thema 3: Wonen en woonomgeving
Blik op de toekomst
Op Erica is het goed wonen. Er zijn voldoende betaalbare goede huizen op Erica. Voor iedereen. Jongeren, starters,
senioren, gezinnen, alleenstaanden. Ericanen voelen zich prettig in de buurt waar ze wonen. Gezellig, veilig en schoon zijn
randvoorwaarden voor een prettige woonomgeving. Buurtgenoten weten elkaar te vinden en helpen elkaar. Samen maken
ze de buurt. Een buurt met gelukkige en betrokken inwoners.

Hoe willen we dat samen bereiken, inwoners en organisaties?
- Bewoners met een behoefte aan zorg en ondersteuning langer zelfstandig laten wonen.
- Evenwichtige mix van jong en oud in de buurt. Ter bevordering van de sociale betrokkenheid.
- Goede afstemming van aanbod en toekomstvraag woningen.
- Door inwoners door middel van inspraak en samenwerking te laten participeren om hun buurt vitaal te maken.
- Inwoners voelen zich betrokken bij hun woonomgeving en zetten zich daarvoor in.
- Een aangename fysieke woonomgeving:
- Behoud speelvoorzieningen;
- Goede infrastructuur;
- Verbetering groenvoorziening voor het hele dorp;
- Goede riolering om wateroverlast bij regen tegen te gaan.
- Een veilige woonomgeving:
- Verbeteren verkeerssituaties en verkeersgedrag;
- Voorkomen sluipverkeer.
- Vergroten van betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen woonomgeving.
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Wat moet daarvoor gebeuren?
- Levensbestendige woningen realiseren (WMO).
- Passend toewijzen van woningen.
- Haalbaarheid onderzoeken met betrekking tot onderstaande onderwerpen:
- Fietsbrug over A37 Veenschapswijk;
- Verbeteren wandel- en fietspaden;
- Schoonhouden openbare ruimte;
- Strooiroutes gladheidsbestrijding uitbreiden;
- Stimuleren veilig rijgedrag eigen inwoners;
- Verkeersveiligheid doorstroomwegen verbeteren;
- Verkeersremmende maatregelen;
- Kiss & ridezones bij scholen;
- Een speelgelegenheid voor elke leeftijdscategorie;
- Meerdere gezellige plekken op Erica;
- Rondweg om Erica aanleggen;
- Bredere parkeerhavens;
- Verwijderen ‘biggenruggen’;
- Verbeteren straatverlichting in diverse buurten;
- Bereikbaarheid wijkagent.
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Thema 4: Voorzieningen
Blik op de toekomst
Er zijn voldoende voorzieningen op Erica. Jong en oud kan zich aansluiten bij een (sport)vereniging. Erica biedt onderwijs voor
de jongeren. En verenigingen versterken elkaar. Ze maken gebruik van elkaars faciliteiten en kennis.

Hoe willen we dat samen bereiken, inwoners en organisaties?
-

Behoud (sport)voorzieningen.
Bereikbaarheid met openbaar vervoer.
Behoud van kinderboerderij de Noaberhoeve.
Onze voorzieningen moeten ook een uitstraling buiten het dorp hebben.
Onderwijs in stand houden.
Verenigingen weten elkaar te vinden en maken gebruik van elkaars faciliteiten en kennis.

Wat moet daarvoor gebeuren?
-

Samenwerking organiseren tussen de verschillende (sport)verenigingen.
Onderzoeken haalbaarheid buslijn Nieuw-Amsterdam/Klazienaveen.
Bouw nieuwe kiosk bij zwembad (inmiddels gerealiseerd).
Openingstijden zwembad uitbreiden.
Oplossen overlast door jongeren bij skatebaan.
Kostendekkende exploitaties sportverenigingen.
Onderzoeken naar rolstoeltoegankelijkheid van alle voorzieningen.
Mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een actiever beheer van de kinderboerderij met activiteiten voor kinderen.
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- Onderzoek naar mogelijkheden om het gebruik van ’t Schienvat laagdrempeliger te maken en toegankelijk te maken voor
meerdere doelgroepen.
- Scholen moeten zo nodig fuseren (visie ontwikkelen op het behoud van basisonderwijs).
- Trots zijn en uitstralen op wat we hebben op Erica.
- Sportaccommodaties moeten afgestemd zijn op het verenigingsleven.
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Thema 5: Ontmoeting
Een blik op de toekomst
Mensen op Erica kennen elkaar. Ze weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Samen met verenigingen en ondernemers
worden verbindingen gelegd. Activiteiten voor inwoners worden gezamenlijk georganiseerd. Ericanen hebben een sociaal
netwerk om zich heen. Het dorp wordt hierdoor nog aantrekkelijker en levendiger.

Hoe willen we dat samen bereiken, inwoners en organisaties?
-

Meer activiteiten voor jongeren. Vergroten van de vrijetijdsbesteding voor de jeugd.
Organiseren van onderlinge samenwerking tussen verenigingen, bewoners en ondernemers.
Vergroten zichtbaarheid dorpsraad.
Inzicht verkrijgen in bestaande activiteiten.
Benutten van bestaande faciliteiten en talenten.

Wat moet daarvoor gebeuren?
-

Creëren en benutten van plekken in buurten waar bewoners elkaar kunnen treffen.
Behoefte inventarisatie bij alle inwoners; kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Betere waardering voor de vrijwilliger op allerlei gebied.
Samenwerking bij activiteiten.
Meerdere gezellige plekken met straatmeubilair.
Coördinatiepunt vrijwilligers.
Activiteitenkalender maken.
Mogelijkheden onderzoeken om de sociale betrokkenheid tussen ouderen en jeugd te vergroten.
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Ondertekening
Wij staan achter Ons Dorpsplan en dragen naar vermogen bij aan de realisatie daarvan:
Bouke Durk Wilms
Gemeente Emmen

Taco Eisenga
Werkgroep (Informele) Zorg

Bennie Kolker
Dorpsraad Erica

Tieme de Jonge
Werkgroep Voorzieningen

Jan Arends
Werkgroep Economie

Pauline Dorenbos
Werkgroep Ontmoeting

Geert van der Tuuk
Werkgroep Centrumvernieuwing

Joop Einhaus
Werkgroep Wonen en woonomgeving
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Tot slot
Samen werken we aan de uitvoering van deze dorpsagenda. Inwoners en organisaties. De werkgroepen gaan aan de slag
met de thema’s die spelen op ons dorp. De uitvoering van alle activiteiten zorgt ervoor dat we samen werken aan een mooier
Erica. Hierbij hebben we ook uw hulp nodig! Want alleen samen komen we tot de beste resultaten. En zoals het een echte
Ericaan betaamt. Als ze iets in de kop heeft, gebeurt het ook!
Aan de slag …

Foto’s: Marielle Hensums
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“Ik zwaai as ik joe zie
En ok al zie’j t nie
Ik zwaai ömdat ik ander
eigenwies ben”
Daniel Lohues

