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NOTULEN BESTUURSVERGADERING EOP 
Datum:  2 juni 2020 

Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur 

Locatie: Dorpshuis D’Aole Turfstee 

 

Aanwezig: 

Wiebe Hilgen (WH) – voorzitter 

Corina Vink (CV) – notulist  

Janny Nijenbrinks (JN) – penningmeester  

Anita Klement (AK) 

Harma Frieling (HF) 

Henk Nijenbrinks (HN) 

Louise Dassen (LD) 

Mieke Heijnen (MK) 

 

Afwezig: 

Herjen Brands (HB) – met kennisgeving  

 

 

Nr. Verslag Actie-
houder 

1 Opening en vaststellen agenda  
 De heer Hilgen heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt 

vastgesteld. 
 

 

2 Mededelingen  
 • Dit is de eerste vergadering in het dorpshuis sinds de uitbraak van het 

coronavirus. 
 

 

3 Ingekomen stukken  
 07-05-2020 Gemeente Emmen Overgangsfase zwerfafval/EMCO 

ongedateerd Louise Dassen  Porfefeuilleverdeling college B&W 

ongedateerd Dorpshuis  Coronaplan 

20-04-2020 Ina Appeldorn  EOP-gelden; sportattributen 

06-04-2020 Ina Appeldorn  Brand 

26-03-2020 Gemeente Emmen Oormerken EOP-budget 

18-03-2020 Gemeente Emmen Kantoor- en organisatiekosten 

14-05-2020 BOKD   Tussenrapportage gevolgen Corona 
 

 

4 Vaststellen verslag vorige vergadering  
 Niet van toepassing 
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5 Besluitenlijst  
 Niet van toepassing 

 
 

6 Website en social media  
 Het Instagram account is aangemaakt en is gevuld met een aantal foto’s. CV zal bij WH 

een stuk tekst aanleveren voor de nieuwsbrief waarin o.a. aangegeven wordt hoe men 
een Instagram account aan kan maken en een oproep gedaan wordt om foto’s te 
delen. 
 

CV 

 Er zijn twee Facebook accounts van de EOP in omloop. WH en CV zullen een afspraak 
inplannen met Bente over deze accounts. Het idee is om er voor te zorgen dat er één 
Facebookpagina is en die gelinkt wordt aan het Instagram account. Verder is Bente 
bezig met een nieuwe huisstijl en een logo. 
 

WH/CV 

 Er wordt een afspraak ingepland met Jan Twickler over de nieuwe website. De  EOP 
moet nog het een en ander aanleveren, waaronder mailadressen. 
 

WH 

7 Stand van zaken lopende projecten  
7a Dorpsagenda 2021-2025  
 Dit agendapunt is niet behandeld. 

 
 

7b Recyclingterrein en wijziging bestemmingsplan Bargermeer  

 Er is een afspraak ingepland met Jos Harms van Gemeente Emmen. 
 

 

7c GZI-Next; overleg NAM, NOP en EOP Nieuw-Dordrecht  

 Dit agendapunt is niet behandeld. 
 

 

7d NAM-project; lantaarnpalen  

 HN geeft aan dat het voorstel (offerte van Gemeente Emmen) ligt bij de commissie 
van de NAM. HN heeft Kristen geprobeerd te bereiken en er is een terugbelverzoek 
neergelegd. 
 

 

7e Verkeerssituatie Oosterveenseweg  

 Dit agendapunt is niet behandeld. 
 

 

7f Afwatering Oosterwijk  

 Dit agendapunt is niet behandeld. 
 

 

7g Bodemverzakking  

 Dit agendapunt is niet behandeld. 
 

 

7h Communicatie  

 Dit agendapunt is niet behandeld. 
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7i Groen-grijsoverleg  

 Dit agendapunt is niet behandeld. 
 

 

7J Dorpstelefoon  

 Dit agendapunt is niet behandeld. 
 

 

7k Invoegstroken Bladderswijk WZ  

 Dit agendapunt is niet behandeld. 
 

 

7l Natuurwerkgroep  

 Dit agendapunt is niet behandeld. 
 

 

7m Huisvesting ouderen  

 Dit agendapunt is niet behandeld. 
 

 

7n Overstap Stad – de Blokken  

 Dit agendapunt is niet behandeld. 
 

 

8 W.v.t.t.k.  
8a Parkeerproblematiek De Snikke  

 Momenteel wordt er door recreanten van de Snikke geparkeerd op het terrein van 
Dassen aan het einde van Oosterwijk WZ (bij de loods). Voor dit perceel is een 
omgevingsvergunning aangevraagd om een woning te bouwen. Zodra de vergunning 
verleend is, mag er niet meer geparkeerd worden voor de Snikke. 
AK heeft contact opgenomen met Gemeente Emmen over het parkeren van de Snikke 
(en keren van vuilniswagen en vrachtverkeer). 
 
In maart heeft de EOP overleg gehad met de heer Middag en de heer Hilbrands 
(voorzitter) van de Snikke over het parkeren. De EOP heeft vervolgens een brief 
opgesteld richting de gemeente die mede ondertekend wordt door de Snikke de 
gemeente. HN geeft aan dat hij vindt dat de Snikke de brief eigenlijk op moet stellen 
en de EOP medeondertekenen. De rest van het bestuur is het hier mee eens. 

 

 WH zal de brief aanpassen en contact opnemen met de heer Hilbrands. 
 

WH 

8b In- en uitschrijven KvK  

 Er zijn twee nieuwe bestuursleden die ingeschreven moeten worden bij de KvK; twee 
voormalige leden zijn uitgeschreven (Casper en Ellie). 

 

 LD en CV hebben de inschrijfdocumenten van WH overhandigd gekregen met het 
verzoek deze in te vullen. 
 

LD/CV 

8c Buurtpreventieapp  

 Dit agendapunt is niet behandeld. 
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8d Structuur   

 In het vorige overleg is aangegeven dat er behoefte is aan iets meer structuur. Het 
volgende wordt aangegeven: 

• In de bestuursvergaderingen elkaar bijpraten over de lopende projecten zodat 
iedereen op de hoogte is. 

• Een kortere agenda 

• Aangeven wie primair verantwoordelijk is voor welke klus en een tweede 
persoon aanwijzen (volgende vergadering) 

• Agenda wordt minimaal twee dagen voor de vergadering rondgestuurd 

• Notulen worden binnen een week rondgestuurd 

• Nieuwsbrief wordt elke maand verstuurd 
CV zal de nieuwsbrief van WH overnemen 

 

 

 Overig   
 • WH is afwezig van 30 juni tot en met 27 juli i.v.m. vakantie. De secretaris zal 

de vergaderingen in deze periode voorzitten. 

• LD stelt voor om eens kennis te maken met de wijkagent 
 

 

9 Rondvraag  
 Niemand heeft iets voor de rondvraag. 

 
 

10 Volgende vergadering  
 Gezien de vele onderwerpen wordt besloten aankomende maanden twee keer in de 

maand te vergaderen; elke eerste en derde dinsdag van de maand. 
- 16 juni 
- 7 juli 
- 21 juli 
- 4 augustus 
- 18 augustus 

 
De bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 22.00 uur in het dorpshuis. 
 

 

11 Sluiting  
 WH bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 
 

 


