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Notulen 

Bestuursvergadering  

EOP Oranjedorp 

 

 

 

Datum: 14 september 2020 

Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur 

Locatie: Dorpshuis d’Aole Turfstee 

Aanwezig: 
Wiebe Hilgen (WH) – voorzitter 
Corina Vink (CV) – secretaris/notulist 
Janny Nijenbrinks (JN) – penningmeester  
Harma Frieling (HF) 
Henk Nijenbrinks (HN) 
Louise Dassen (LD) 
Mieke Heijnen (MK) 
 
Afwezig: 
Herjen Brands (HB) – met kennisgeving  
Anita Klement (AK) – zonder 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  
 • De wijkagenten van Oranjedorp Sabrina Luchtmeijer en Sander Bus schuiven 

aan om kennis te maken van 19.30 – 20.15 uur. De vergadering wordt hier 
mee begonnen en de kennismaking wordt genotuleerd onder agendapunt 12 
W.v.t.t.k. 

• Martin en Marjan schuiven rond 21.00 uur aan. 
 

 

3 Ingekomen stukken  
 datum 

 
afzender 
 

onderwerp 
 

18-08-2020 BOKD Uitslag enquête leefbaar(o)meter 
25-08-2020 Persbericht opening molenwinkel Molen Grenszicht 

 
De ingekomen stukken worden niet besproken. 
 

 

4 Vaststellen verslag vorige vergadering  
 Dit agendapunt is niet besproken. 
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5 Besluitenlijst  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

6 Kadernota 2021  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

7 Contributie innen  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

8 Bijwerken statuten  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9 Stand van zaken lopende projecten  
9a Communicatie; website, nieuwsbrief, social media  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9b Kerstverlichting brug  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9c Dorpsagenda 2021-2025  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9d Recyclingterrein en wijziging bestemmingsplan Bargermeer  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9e GZI-Next; overleg NAM, NOP en EOP Nieuw-Dordrecht  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9f NAM-project; lantaarnpalen  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9g Verkeerssituatie Oosterveenseweg  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9h Afwatering Oosterwijk  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9i Bodemverzakking  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9j Groen-grijsoverleg  
 Dit agendapunt is niet besproken. 
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9k Dorpstelefoon  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9l Natuurwerkgroep  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9m Huisvesting ouderen  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

9n Overstap Stad – de Blokken  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

10 W.v.t.t.k.  
10.1 Kennismaking wijkagent  
 Sabrina Luchtmeijer en Sander Bus schuiven aan bij de bestuursvergadering om kennis 

te maken. Het bestuur van EOP stelt zich voor en daarna Sabrina en Sander.  
 
Sabrina is de wijkagent van o.a. Oranjedorp, Klazienaveen-Noord, Nieuw-Dordrecht en 
Zwartemeer. Sabrina heeft 27 jaar werkervaring waarvan 12 jaar als wijkagent. Ze is 
sinds 2 jaar wijkagent van Oranjedorp. 
Ze deelt haar functie (vanwege parttime werken) met Sander. Sander volgt 
momenteel de cursus tot wijkagent. 
 
Onderstaande punten worden besproken: 

• Wat doen wij? De taken zijn verdeel onder DPZ (dienst basispolitie → gaat 
naar meldingen doe) en wijkagent. Er wordt gewerkt op basis van  80/20; 80 
wijkagent, 20% op dienstauto. Helaas wordt de 80/20 vaak niet gehaald 
vanwege personeelskort en dit is ten nadele van de wijk. 

• Hoe ziet en wijkdienst eruit? We houden ons bezig met veel sociale 
wijkproblematiek. We beginnen de dienst met het lezen van mails en dit is in 
samenwerking met hulpverlenende instanties. Vervolgens filteren we de 
belberichten en ’s middags gaan we bij de mensen langs/huisbezoeken.  De 
wijkagent hoort zich te verbinden met de samenleving, verdiepen in de wijk. 
Mocht er een melding bij de nooddienst binnenkomen, gaat er ook altijd een 
uitgebreid bericht naar de wijkagent toe. 

o Verder bestaat het werk uit veel overleggen zoals het 
schooladviesteam. Dit vindt plaats op het Esdal College in 
Klazienaveen en gaat vaak over ‘moeilijke’ kinderen. In dit team zitten 
onder andere de volgende mensen/functionarissen: 

o Leerplichtambtenaar 
o Maatschappelijk werker 
o GGD-arts 
o Mentoren 
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o Wijkagenten 

• Er wordt aangegeven dat het belangrijk is om elkaar te vinden als EOP en 
wijkagenten 

• Verder houden de wijkagenten zich in de wijken bezig met: 
o Controles 
o Samenwerking met scholen  
o Voorlichting 
o Presentaties voor bijvoorbeeld ouderen/scholen 

• Welke toegevoegde waarde heeft de EOP voor de  wijkagenten? 
o Verkeerszaken/knelpunten 
o EOP kent het dorp vaak beter 
o EOP ziet veel meer en weet veel beter wat er speelt en leeft in het 

dorp 

• De wijkagenten benadrukken dat burgers zelf zaken bij de politie moeten 
melden en dit niet via de EOP te doen; er staan dan meerdere meldingen in 
het systeem. 

• De wijkagenten kunnen ook ingeschakeld worden bij burenruzies. 

• Melden van te hard rijden/onveilige situaties kunnen bewoners ook melden 
bij Veilig Verkeer Nederland via https://participatiepunt.vvn.nl/  

• Het bestuur bespreekt de volgende onderwerpen die spelen in Oranjedorp: 
o Te hard rijden in het gehele dorp 
o Drugsdealen 
o Auto’s op fietspad Oosterwijk 
o Slechte staat van Bladderswijk OZ 

• Als wij als EOP ons zorgen maken over iemand, kunnen we dan melden (0900-
8844) en bespreekt de wijkagent het met het sociaal team. 

• De politie maakt zich in deze hoek erg veel zorgen over het drank- en 
drugsgebruik onder jongeren. 

• Er wordt afgesproken om eens per jaar blij te kletsen 
 

11 Rondvraag  
 • Het bestuur vraagt aan WH of het klopt dat AK gestopt is als bestuurslid omdat 

ze uit de groepsapp is gestapt. WH weet van niets en neemt contact met AK 
op. 

 

 

12 Volgende vergadering  
 De vergadering was te vol om alle agendapunten te bespreken waardoor er besloten 

wordt een extra vergadering in te lasten. De volgende vergadering vindt plaats op 
woensdag 7 oktober van 19.30 tot 22.00 uur in het dorpshuis. 
 

 

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

https://participatiepunt.vvn.nl/

