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NOTULEN BESTUURSVERGADERING EOP 
Datum:  21 juli 2020 

Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur 

Locatie: Dorpshuis D’Aole Turfstee 

 

Aanwezig: 

Corina Vink (CV) – voorzitter en notulist  

Janny Nijenbrinks (JN) – penningmeester  

Henk Nijenbrinks (HN) 

Louise Dassen (LD) 

Mieke Heijnen (MK) 

 

Afwezig: 

Herjen Brands (HB) – met kennisgeving  

Wiebe Hilgen (WH) – met kennisgeving 

Anita Klement (AK) – met kennisgeving 

Harma Frieling (HF) – met kennisgeving 

 

 

 

Nr. Verslag Actie-
houder 

1 Opening en vaststellen agenda  
 Mevrouw Vink heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt 

vastgesteld. 
 

 

2 Mededelingen  
 • Leo en Paul schuiven bij de vergadering aan vanwege de Oosterveenseweg. 

Agendapunt 12h wordt als eerste besproken.  
 

 

3 Ingekomen stukken  
 09-07-2020 

 
Gemeente Emmen Nieuw voorstel werkbezoek 

burgemeester 
09-07-2020 Gemeente Emmen Bevestiging afspraak werkbezoek 

burgemeester 
13-07-2020 Dorpsraad Zwartemeer Reactie Griffie [180021-2020:069460] 

 
 

 

4 Vaststellen verslag vorige vergadering  
 Er zijn geen opmerkingen op de notulen; het verslag is vastgesteld. 

 
 

5 Besluitenlijst  
 De besluitenlijst is besproken en bijgewerkt.  
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6 Uitnodiging infoavond Kadernota 2021  
6a Wie gaat heen?  
 Op 13 juli jl. heeft EOP een mail ontvangen van dorpsraad Zwartemeer; een 

doorgestuurde mail van de griffie als reactie op de gezamenlijk verzonden brief inzake 
Kadernota 2021. Het betreft een aankondiging van een informatieavond/hoorzitting 
aan de raad op 22 september. JH en CV gaan hier naartoe. 

 

 Er wordt afgesproken dat iedereen de Kadernota 2021 doorleest en ieder voor zich 
voorbereid waar elders op bezuinigd kan worden zodat de EOP’s niet gekort wordt. 

Allen 

 In de volgende vergadering worden deze punten uitvoerig en concreet besproken 
zodat JH en CV goed voorbereid naar de hoorzitting gaan. 

 

 CV zal de Kadernota 2021 naar de bestuursleden sturen. 
 

CV 

6b Wel of niet alle EOP’s verzamelen?  
 Nu de vooraankondiging van de griffie is geweest, is het niet meer nodig om alle EOP’s 

te benaderen. 
 

 

7 Parkeren de Snikke  
 De huidige stand van zaken is niet bekend. 

 
 

8 Buurtpreventieapp   
 Er is een verzoek van bewoners binnengekomen voor het plaatsen van Whatsapp 

buurtpreventieborden. Het gaat om een deel van de bewoners aan de Bladderswijk 
OZ, tussen de brug richting Emmen. Particulieren kunnen deze borden niet kopen dus 
hebben ze het verzoek bij EOP neergelegd. Ze hebben gevraagd om twee borden, van 
€70/80 per stuk. 
Er wordt besloten dat we hier dit jaar niets mee doen; er is geen budget voor. Mocht 
er volgend jaar besloten worden dat we voor een buurtpreventieapp gaan, dan wel 
voor het gehele dorp en niet een voor een gedeelte ervan. 
 
Dit punt wordt (voorlopig) van de agenda verwijderd. 
 

 

9 Stand van zaken lopende projecten  
9a Communicatie; website, nieuwsbrief, social media  

 • De onderwerpen voor de nieuwe website zijn aangeleverd door alle partijen 
(EOP, natuurwerkgroep en activiteitencommissie), behalve het dorpshuis. De 
onderwerpen worden door Jan Twickler op de nieuwe website geplaatst en 
per vereniging wordt tekst aangeleverd. CV verzorgt dit namens EOP. 

• CV vraagt wat het bestuur er van vindt om een bestuursfoto te laten maken en 
op de website te zetten. Het bestuur vindt dit goed. 

 

 • Per bestuurslid komt er een kort persoonlijk stukje met foto op de website. Elk 
bestuurslid schrijft een stukje tekst over zichzelf en levert dit samen met een 
foto uiterlijk 31 juli bij CV aan. In dit stukje tekst minimaal het volgende 
aangeven: 

• Kort voorstellen 

Allen 
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• Waarom zit je bij de EOP? 

• Sinds wanneer? 

• Evt. tekst wat je graag wilt delen om het wat persoonlijker te maken. 
bijvoorbeeld wat je in het dagelijks leven doet, hobby’s etc. 

 • De nieuwsbrief krijgt een hele nieuwe lay-out; A3 formaat in de vorm van een 
krantje, kleur, met nieuw logo. Het wordt 6-wekelijks verspreid, zowel analoog 
als digitaal. In de zomerperiode zal er dan geen nieuwsbrief zijn. 

 

 • De nieuwsbrief kan niet geprint worden op de printer die in het dorpshuis 
staat; papier is niet geschikt (kleur en dikte), toner is snel leeg bij een oplage 
van ca. 200 stuks, printer print slechte kwaliteit na 20-25 stuks. De 
nieuwsbrieven zullen dus extern afgedrukt worden. 

 

 LD zal bij Janny van Gemeente Emmen vragen of de EOP kan 
meeliften/afdrukken bij repro van de gemeente. 

LD 

 Mochten we niet met de gemeente mee kunnen liften, worden er offertes 
opgevraagd bij drukkerijen en evt. EMCO. 
 

 

9b Verplaatsen mozaiekbankje  
 HN neemt contact op met Henk Middelkoop en Ger Dassen om ter plaatse te kijken en 

zien wat de mogelijkheden zijn om het te verplaatsen. 
 

HN 

9c Dorpsagenda 2021-2025  
 Er is momenteel niets te bespreken over dit onderwerp. 

 
 

9d Recyclingterrein en wijziging bestemmingsplan Bargermeer  

 Er is niets te bespreken over dit onderwerp. 
 

 

9e GZI-Next; overleg NAM, NOP en EOP Nieuw-Dordrecht  

 Er is niets te bespreken over dit onderwerp. 
 

 

9f NAM-project; lantaarnpalen  

 Kirsten en Heriette zijn deze week (week 30) terug van vakantie en bespreken dan ons 
voorstel voor de verlichting. 
 

 

9g Verkeerssituatie Oosterveenseweg  

 Paul en Leo uit de werkgroep Oosterveense weg sluiten aan het begin van de 
vergadering aan. Ze willen het onderwerp graag bespreken en horen wat de stand van 
zaken is. CV geeft aan dat Bertus Veldman (projectleider gemeente Emmen) het 
ontwerp en raming gestuurd heeft en dat hierbij uitgangspunten gewijzigd zijn: 

• Betonstraatstenen zijn deels vervangen door asfaltverharding 

• Het wel of niet aanbrengen van een versmalling zou afhankelijk zijn van de 
verkeerstellingen. De raming is verstuurd terwijl de verkeerstellingen nog 
uitgevoerd werden. 
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 CV zal contact opnemen met Leila om te vragen of ze een reactie heeft gehad van. 
Indien geen reactie gehad, voorstellen om na de vakantieperiode een overleg in te 
plannen met de werkgroep, gemeente en EOP op wijziging van uitgangspunten te 
bespreken. 
 

CV 

 Paul en Leo vragen of er al iets bekend is over een financiële bijdrage vanuit de EOP. Er 
is afgesproken dat dit in de vergadering besloten wordt. De bereidheid vanuit EOP is er 
zeker. 

 

 Het bestuur heeft besloten een financiële bijdrage te leveren aan de 
Oosterveenseweg. De hoogte is nog niet besloten, maar er wordt rekening gehouden 
met €2000. Het bestuur heeft aangegeven dat er eerst weer een gesprek met de 
gemeente moet plaatsvinden over de uitgangspunten. De uitgangspunten zijn van 
invloed op de kosten en dus de haalbaarheid van het project. 
 

 

9h Afwatering Oosterwijk  

 Er is niets te bespreken over dit onderwerp. 
 

 

9i Bodemverzakking  

 Er is niets te bespreken over dit onderwerp. 
 

 

9j Groen-grijsoverleg  

 Er is niets te bespreken over dit onderwerp. 
 

 

9k Dorpstelefoon  

 Er is niets te bespreken over dit onderwerp 
 

 

9l Natuurwerkgroep  

 Er is niets te bespreken over dit onderwerp. 
 

 

9m Huisvesting ouderen  

 Er is niets te bespreken over dit onderwerp. 
 

 

9n Overstap Stad – de Blokken  

 Er is niets te bespreken over dit onderwerp. 
 

 

10 W.v.t.t.k.  
 Er is niets verder ten tafel gekomen. 

 
 

11 Rondvraag  
 • HN geeft aan dat de stremmingen, reclames etc. niet meer in de notulen 

vermeld hoeven te worden. Alleen zaken die belangrijk zijn voor het gehele 
bestuur worden doorgemaild en in de notulen vermeld. 

 

 

12 Volgende vergadering  
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 De volgende vergadering is op dinsdag 18 augustus van 19.30 tot 22.00 uur in het 
dorpshuis.  
Vanwege de vakanties wordt de vergadering van 4 augustus geannuleerd.  
 

 

13 Sluiting  
 CV bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 
 

 


