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Datum: 20 oktober 2020 

Tijdstip: 19.30 – 22.15 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) 
 
Afwezig: 
Herjen Brands (HB) – met kennisgeving  
Mieke Heijnen (MH) – 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 en de volgende punten worden toegevoegd: 

• 13a Sleutel dorpshuis 

• 13b Dorpstelefoon 
 

 

2 Mededelingen  
 • De eerste coronadode is te betreuren in het dorp 

• HN geeft aan dat de verlichting voor de brug €1600 kost. De verlichting 
voldoet dan aan alle eisen van de gemeente en het waterschap. HN geeft aan 
dat er genoeg mensen zijn om hem te helpen.  
Het volgende wordt besloten: €1600 uitgeven aan kerstverlichting en €800 
aan een tweede kerstboom. De kerstboom op het water komt te vervallen. 

• HF geeft aan dat er namens de EOP een kaartje is verstuurd naar fam. Ter haar 
en fam. Tieck. 

 

 

3 Betty Enninga sluit aan vanwege evenement Energy4kids  
 Betty Enninga en Alie Middelkoop (bestuur Energy4Kids) sluiten aan bij de 

vergadering. Ze geven aan dat de Walk4Energy dit jaar afgelast is en verplaats is naar 
volgend jaar oktober. Ze hebben het idee om op vrijdag 10 december een 
lichtjeswandeling (Santa lightwalk4energy) te organiseren; ca. 6 km en gaat 
voornamelijk door Oranjedorp. Mocht het evenement doorgaan, vragen Betty en Alie 
of EOP hen wil sponsoren: 10 doosjes van waxinelichtjes op batterijen. In een doos 
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zitten 24 waxinelichtjes en kost €5 per doos. Deze lichtjes zijn om de route aan te 
geven. EOP zegt toe dit te sponsoren. 
 
WH geeft aan dit jaar €500 te hebben toegezegd te sponseren voor een boekje van 
Walk4Energy. Dat bedrag gaat dit jaar niet door en schuift door naar volgend jaar. 
 
Verder hebben ze nog het idee om bewoners langs de route te vragen of ze 
vuurkorven willen neerzetten en ze zoeken nog iemand die pannenkoeken willen 
bakken. Verder hebben ze nog lege glazen (groenten)potjes nodig waar de lichtjes in 
kunnen. 
 
Op 9 januari houdt Energy4Kids een lege-flessen-actie om geld in te zamelen 
 

4 Vaststellen verslag vorige vergadering  
 Er zijn een aantal opmerkingen op de notulen van de vorige vergadering; deze worden 

verwerkt in het verslag van 07-10 
 

 

5 Besluitenlijst  
 De besluitenlijst is besproken en bijgewerkt. 

 
 

6 Ingekomen stukken  
 Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
 

 Uitgaande stukken  
 Er zijn geen uitgaande stukken. 

 
 

7 AED’s  
 HN en JN zijn gebeld door Defibrion uit Groningen met de vraag of we een AED met 

beveiliging willen bestellen. Men kan 112 bellen en de centrale zal de AED van het slot 
afhalen zodat het gebruikt kan worden.  
Momenteel hangt er een AED bij het dorpshuis. Oranjedorp is een langgerekt dorp en 
er is behoefte aan nog een AED.  
Een cursus voor het gebruik van de AED is niet verplicht maar wordt wel aangeraden. 
 
WH geeft aan dat er vanuit het dorpshuis vorig jaar een cursus is geweest voor 
hartmassage. Voor de nieuwe AED kunnen mensen ook een cursus volgen, op kosten 
van de EOP. Diegenen die vorig jaar de cursus hebben gevolgd, worden niet door de 
EOP vergoed. 
 
Het volgende wordt afgesproken: 

 

 • We schaffen een AED aan, locatie aan Bladderswijk OZ (exacte locatie n.t.b.) HN en JN 

 • AED van dorpshuis aanmelden op de site HN 

 • Contact opnemen met Janny Brus over vorige cursus hartmassage HN 
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8 Stand van zaken bodemverzakking  
 WH en CV geven terugkoppeling over de bodemverzakking. In september heeft de EOP 

een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de bewoners die zich begin 2020 
hebben aangemeld schade te hebben. Er waren dertien huishoudens aanwezig. De 
stand van zaken van het pilotproject in Nieuw-Amsterdam/Veenoord en deels Erica is 
besproken en de verschillende klachten zijn geïnventariseerd. Deze zijn te 
categoriseren in de volgende groepen: 

• Bouwkundig (scheuren in muren en vloer) 

• Verzakkingen (in tuin) 

• Riolering/nuts 
 
Naast schade door bodemdaling (Bladderswijk) zijn er ook schades door 
waterpeilverlaging (Oosterwijk). We hebben een oproepje gedaan op social media (en 
komt ook in nieuwsbrief) waarbij mensen met schade zich kunnen melden. 
 
Tijdens de informatiebijeenkomst is afgesproken dat bewoners individueel hun schade 
bij de gemeente melden via het meldpunt. Begin volgend jaar, na uitslag rapportages 
pilotproject, organiseren we een nieuwe bijeenkomst. 
 

 

 HN en JN geven aan ook schade te hebben en melden zich aan. WH zal hen toevoegen 
aan de lijst. HN en JN zullen een melding doen bij de gemeente. 
 

WH 

9 Staat rijbaan Bladderswijk OZ  
 Dit agendapunt is ontstaan door klachten vanuit de buurt over de staat van de rijbaan. 

HF geeft aan dat dit al jaren op de agenda staat bij het groen/grijsoverleg maar dat de 
gemeente er niets aan doen. 
Er wordt afgesproken dat dit agendapunt komt te vervallen en wordt meegenomen bij 
de dorpsagenda; verkeersveiligheid. 
 

 

10 Bijwerken statuten  
 De statuten dateren uit de jaren ’70. CV en WH willen de statuten graag herzien en 

bijwerken. WH geeft aan dat dit notariskosten met zich meebrengt van zo’n €300-
€400. Verder gaan we een huishoudelijk reglement opstellen. 
 
HF geeft aan dat het vorige bestuur in  2011 besloten heeft de staten opnieuw op te 
stellen maar dat het nooit bij de notaris terecht is gekomen. 

 

 HF zal de mail met de statuten uit ’70 en 2011 rondsturen. 
 

HF 

 Het dagelijks bestuur zal zich bezig houden met de nieuwe statuten waar bij CV de 
eerste opzet zal maken. 
 
 

DB 
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11 Werkbezoek burgemeester 8 december  
 Het is vanwege de coronamaatregelen nog onduidelijk of het werkbezoek van de 

burgemeester doorgaat. Mocht het doorgaan, zal het niet met te veel mensen kunnen. 
We willen wel iets leuks doen zodat de burgemeester nog een keer wil komen. 
 
Er wordt besloten eerst de persconferentie af te wachten en eventueel een bericht 
van de gemeente. 
 

 

12 Openbare verlichting doorsteek fietspad Oosterwijk – Bladderswijk OZ  
 CV heeft een verzoek van een nieuwe bewoner ontvangen n.a.v. het krantenartikel 

van de commissievergadering Kadernota. In het verzoek wordt gevraagd om 
verlichting op het fietspad tussen Oosterwijk en Bladderswijk OZ n.a.v. de openbare 
verlichting die aangebracht wordt op fietspad Oosterwijk. CV heeft met de bewoner 
afgesproken het verzoek kenbaar te maken bij het bestuurd; bij deze. 
 
Zowel aan de Oosterwijk als aan de Bladderswijk staat een lichtmast en het bestuur 
ziet niet de noodzaak voor nog een lichtmast. HN geeft aan dat doorgaans een afstand 
van 80-100 meter gehanteerd wordt tussen lichtmasten. 
 
Er wordt besloten dat de EOP niets met het verzoek doet. 
 

 

13a Sleutel dorpshuis  
 EOP wil graag een steutelkastje bij het dorpshuis zodat wij altijd naar binnen kunnen 

zonder eerst bij mensen langs te hoeven om een sleutel op te halen. WH geeft aan dit 
overlegd te hebben met Janny Brus en dat zij er positief tegenover staat. Dirk 
Middelkoop heeft bij WH aangegeven een sleutelkastje over te hebben en dat EOP 
deze mag gebruiken. 
 

 

 HF geeft aan haar sleutel aan CV te geven. Deze sleutel komt vervolgens in het 
sleutelkastje. 
 

HF 

 WH zal een mailtje sturen naar Janny Brus, Ria en Dirk. 
 

WH 

13b Dorpstelefoon  
 We moeten de dorpstelefoon weer wat meer promoten in het kader van 

corona/coronahulp. MH heeft nog steeds de telefoon en mensen kunne bellen met 
een concrete vraag. We hebben een aantal vrijwilligers 

 

 WH en MH zullen bij deze vrijwilligers checken of ze nog steeds willen helpen. 
 

WH/ MH 

 Verder wordt besloten dat er op zeer korte termijn een flyer verspreid wordt over de 
dorpstelefoon. WH maak een opzetje en CV zal Bente vragen of zij het wil vormgeven. 
 

WH 
CV 
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 Daarnaast wordt besloten dat we de week voor kerst wat lekkers regelen voor het 
dorp. HF en CV hebben een sterke voorkeur voor bonbons. 
 

 

14 Rondvraag / w.v.t.t.k.  
 • WH geeft aan dat de Natuurwerkgroep akkoord is met de verdeelsleutel voor 

de nieuwsbrieven. Zij gaan 15% van de kosten betalen. 

• CV geeft aan dat er wat onduidelijkheden zijn over het gebruik van de 
mailadressen en vraagt of er animo is om een moment te prikken waarbij Jan 
uitleg komt geven en helpt met installatie. Bij deze avond worden dan ook het 
DH en AC uitgenodigd. Het zal waarschijnlijk wel in blokken moeten i.v.m. 
aantal mensen.  

 

 CV regelt dit met Jan. CV 
 • CV geeft aan te zijn gebeld door het secretariaat EOP’s van de gemeente over 

het platformoverleg; de opvolging van de werkzaamheden van Buurtsupport. 
We hebben keuze uit twee avonden; of bij De Stad of bij De Blokken. 
Aangegeven dat we een voorkeur hebben voor De Blokken. Het secretariaat 
peilt de animo voor zo’n overleg en CV heeft aangegeven dat EOP Oranjedorp 
graag aanwezig is. Zodra er meer over bekend is, stuurt de gemeente een 
mailtje. 

 

 • HN geeft aan dat hij gemaild heeft met Elma (van de gemeente) om te vragen 
wat de stand van zaken is met betrekking tot de openbare verlichting langs 
fietspad Oosterwijk. 

 

 • HN zal contact opnemen met HF en MH over de bladbakken. Indien wij zelf 
bladbakken plaatsen, zal de gemeente deze ledigen. Ze willen dan wel een 
vast aanspreekpunt hebben. HN geeft aan dat we per bladbak drie 
bouwhekken nodig hebben. De kosten per hek bedraagt €0.50, dus  €1.50 per 
bladbak per week. Uitgaande van 7 locaties en 10 weken, bedragen de kosten 
ca. €100 voor bladbakken. 

HN 

 HN zal contact opnemen met inwoners om te vragen of ze bladbak in de berm 
tegenover hen willen. 

HN 

 De bladbakken worden ook vermeld in de nieuwsbrief. 
 

CV 

 • HF en WH vragen aan CV of de nieuwsbrief wel overal rondgebracht worden. 
De volgende woningen worden benoemd die niet vergeten mogen worden: 

• Bladderswijk WZ 22 en 22a 

• 4 woningen aan Oranjekanaal richting bedrijventerrein Emmen 

• Heel Bladderswijk OZ en WZ incl. Klazienaveen 

• 2 woningen aan Jagerspad 
 

 

 CV zal dit met Harm bespreken bij het rondbrengen van de volgende 
nieuwsbrief. 
 

CV 
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 • HF geeft aan dat de vlaggen van Oranjedorp bij de jeu de boules banen en bij 
Anita kapot zijn. HF heeft nog een paar nieuwe en vraagt of we nieuwe willen 
ophangen.  
Er wordt besloten dat we nieuwe ophangen en HF regelt het met Ruud. 
 

 

 • WH geeft aan dat de Natuurwerkgroep afgelopen zaterdag (17 oktober) alle 
nestkastjes/vogelhuisjes gecontroleerd heeft. Heruit blijkt dat er in 85-90% 
van de kastjes broedsel heeft gezeten. Een geslaagd initiatief dus! 

 

 

15 Volgende vergadering  
 De volgende vergadering vindt plaats op 17 november 2020 van 19.30 tot 22.00 uur in 

het dorpshuis. 
 

 

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

 
 

 

 


