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Notulen 

Bestuursvergadering  

EOP Oranjedorp 

 

 

 

Datum: 23 november 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  
Henk Nijenbrinks (HN) 
Louise Dassen (LD) 
Herjen Brands (HB)  
Mieke Heijnen (MH) 
Lex Stax (LS) 
 
 
Afwezig: 
Harma Frieling (HF) – 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  
 • Lex Stax is een nieuw bestuurslid en schuift vandaag voor het eerst aan bij de 

vergadering. Er volgt een korte voorstelronde. 

• MH geeft aan een erg drukke dag gehad te hebben, dus agendapunten 9-13 
worden naar voren gehaald. 

• JN geeft aan graag van iedereen een overzicht te ontvangen van gedane 
bestellingen bij Semper Florens zodat dit jaar alles betaald kan worden. 

• Er wordt afgesproken dat voortaan alles op rekening besteld wordt bij Semper 
Florens en JN wordt de contactpersoon. 

• CV geeft aan meerdere keren een mail van gemeente Emmen te hebben 
doorgestuurd naar het bestuur over inventarisatie van gladheidsbestrijding 
Buurtsupport, maar heeft geen reactie ontvangen. 

• CV geeft aan dat C. Dassen een emmer met strooizout heeft i.v.m. 
wateroverlast (kans op bevriezing). Hij vraagt zich af in hoeverre hij 
verantwoordelijk is wanneer hij niet strooit en het glad wordt. Hij heeft 
aangegeven die verantwoordelijkheid niet te willen. De gemeente blijft te 
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allen tijde verantwoordelijk voor de openbare ruimte en veiligheid. WH  
neemt contact op met C. Dassen 

• WH geeft aan de sleutel van het dorpshuis van Harma te hebben gekregen.  

• WH geeft aan regelmatig mailcontact te hebben gehad over een 
bewegingstuin met H. Wisman. Hij heeft bij haar aangegeven dat EOP hier 
momenteel niets in gaat doen en heeft geadviseerd contact op te nemen met 
Kracht van de Veen koloniën en Luit van BOKD. Mevrouw H. Wisman is hierin 
leidend en EOP is ondersteunend. 

• WH geeft aan op persoonlijke titel te zijn gevraagd voor de bewonersraad van 
de Kracht van de Veenkoloniën. 

• Er komen geen bladbakken; te weinig ruimte in de bermen, mensen willen ze 
niet in de tuin en mensen zijn niet bereid zo’n 100 meter te lopen voor een 
bladbak. 

 

WH 

3 Vaststelling vorig verslag  
 Er zijn een aantal opmerkingen op de notulen van de vorige vergadering; deze worden 

verwerkt in het verslag van 20-10; het verslag is vastgesteld. 
 

 

4 Besluitenlijst  
 De besluitenlijst is besproken en bijgewerkt. 

 
 

5 Ingekomen stukken  
 datum afzender onderwerp 

23-10-2020 Gemeente Emmen Verzoek inventarisatie werkzaamheden 
Buurtsupport gladheidsbestrijding 

26-10-2020 Gemeente Emmen Concept Beleidsplan Openbare Verlichting 
27-10-2020 Fam. Van Weerden Opzegging lidmaatschap EOP Oranjedorp 
01-11-2020 Veenvaart Brief ‘Wegbezuinigen SMRE’ 
02-11-2020 Gemeente Emmen Verzoek update gegevens bestuur EOP’s  
10-11-2020 Provincie Drenthe Nieuwsbrief MM Bereikbaar 
12-11-2020 Dhr. D. Appeldorn Mail ‘Waar is het mozaiekbankje gebleven?’ 
12-11-2020 Gemeente Emmen Extra informatie over gladheidsbestrijding 
23-11-2020 Gemeente Emmen Nieuwsbrief Verbeteren Verkeersveiligheid 

Verlengde Herendijk  

 

 Uitgaande stukken  
 datum 

 
ontvanger 
 

onderwerp 
 

12-11-2020 Gemeente Emmen Reactie op verzoek gegevens bestuur EOP’s 
13-112020 Dhr. Appeldorn Reactie op mail ‘Waar is het mozaiekbankje 

gebleven?’ 
 
 

 

6 AED’s  
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 HN en JN hebben contact gehad met Defibrion en hebben een AED besteld. Het wordt 
waarschijnlijk op 4 december afgeleverd en gemonteerd. 
Aanschafkosten bedragen €1735 incl. btw 
Abonnementskosten nieuwe AED: €240 per jaar 
Abonnementskosten AED dorpshuis: €100 
 
WH geeft aan dat hij contact heeft gehad met Janny Brus over de AED bij het 
dorpshuis. Deze AED is niet meer in onderhoud geweest. DH zou deze kosten moeten 
dragen, maar dat willen ze niet. Ze vinden dat EOP dit moet betalen. 
 
Een aantal jaren geleden heeft DH een cursus gehouden voor de AED. Dit moet 
eigenlijk elk jaar herhaald worden. Bij het nieuwe contract (voor zowel nieuwe en 
bestaand AED) zitten de trainingen erbij in, voor onbeperkt aantal mensen. De mensen 
de deze training volgen, geven vervolgens ook hun telefoonnummer die geregistreerd 
wordt en in geval van nood een bericht krijgt. 
 
De AED wordt aan de gevel aangebracht van Bladderswijk OZ 94. In geval van 
verhuizing kan de AED verplaatst worden naar een andere locatie. 
 

 

7 Contributie innen  
 De contributie voor 2020 dient uiterlijk 7 december geïnd te zijn. Aan het einde van 

het jaar wordt besproken hoe we omgaan met de adressen die niet een machtiging 
hebben afgegeven. 
 

 

8 Verkeerssituatie Oosterveensweg  
 CV geeft aan dat de gemeente eind oktober contact heeft opgenomen met CV met het 

verzoek een subsidieaanvraag in te dienen voor de Oosterveenseweg. Op deze manier 
kan er geld beschikbaar gemaakt worden voor de werkzaamheden. De 
subsidieaanvraag moest voor 1 november ingediend zijn en dat is gedaan. Verder 
komt er in 2021 een informatiebijeenkomst voor het gehele dorp om de schets en de 
werkzaamheden te bespreken. 
 

 

9 Emmers zout/gladheidsbestrijding  
 De mail van gemeente Emmen over zoutemmers wordt besproken. Er wordt besloten 

hier niets mee te doen en geen rol in te nemen. 
 

 

10 Parkeren de Snikke/ keren vrachtverkeer Oosterwijk WZ  
 Er is contact geweest met de heer Olijve van Gemeente Emmen. Hij heeft aangegeven 

dat een collega het over zou nemen en contact op zou nemen, maar dit is helaas niet 
gebeurd. Er is wel regelmatig en goed contact met de Snikke. 
CV geeft aan dat het probleem zich op Oosterwijk WZ verschuift. WH geeft aan dat het 
probleem bij de gemeente en Snikke bekend is en erkend wordt. 

 

11 Update recyclingterrein  
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 Er is een gesprek geweest met de gemeente en er is goed nieuws; alle bodemas is per 
schip afgevoerd naar Zeeland voor verwerking. 
Verder heeft de werkgroep per perceel hun zorgen en vragen aangegeven bij de 
gemeente en de RUD. Hier zijn een paar antwoorden op gegeven, maar is ondermaats 
en niet voldoende. Volgende week (week 49) is er een overleg met de werkgroep over 
wat de vervolgstappen zijn. Waarschijnlijk wordt de gemeente de gelegenheid 
gegeven om tot goede beantwoording te komen. Zon iet, dan stapt de werkgroep naar 
de Raad toe. 
 
MH geeft aan dat LS haar plek bij dit onderwerp wel mag innemen. Het overzicht ‘Wie 
doet wat’ wordt aangepast. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Invulling dorpstelefoon (wat willen we ermee?)  
 De dorpstelefoon is in het nieuws geweest; zowel RTV Drenthe als op NPO en Radio 2. 

WH en MH zijn geïnterviewd en gefilmd en is landelijk uitgezonden. MH geeft aan zelfs 
te zijn gebeld door iemand uit Stavoren om te vragen hoe en wat en gaf 
complimenten. 
 
Het is nog niet bekend wat men nu met de dorpstelefoon wil. We houden het aan en 
bespreken de invulling van de dorpstelefoon in een andere vergadering. 
 

 

13 Update huisvesting ouderen  
 Er is een gesprek met wethouder Jisse Otter geweest en dit is erg goed gegaan. Bij dit 

overleg zijn WH, Luit van BOKD en Robert Riksten aanwezig geweest, samen met een 
beleidsmedewerker Wonen. In dit gesprek is de brief toegelicht en de wensen van 
Oranjedorp. De wethouder was erg enthousiast. 
 
De gemeente heeft gevraagd het plan verder uit te werken en wordt vervolgens in een 
‘ronde tafel overleg’ besproken. In dit overleg wordt besproken wat ze er mee willen 
en wordt het gecheckt met het bestemmingsplan. Daarna gaat de gemeente bekijken 
of ze het haalbaar vinden. Het concept plan is nu klaar en ligt ter controle bij Luit en de 
werkgroep. Daarna volgt er zo spoedig mogelijk een overleg over het plan. Zodra er 
toestemming is van de gemeente en een principeverklaring van de grondeigenaren om 
de grond te verkopen, kan er subsidie aangevraagd worden; €1.000 per wooneenheid. 
Er komen in totaal 6 wooneenheden. De subsidie wordt vervolgens besteed voor de 
initiatieffase wat moet resulteren in een plan van aanpak. Het streven is om tweede 
kwartaal 2021 het plan klaar te hebben. LS gaat de kar trekken. 
 
 
 
 
 

 

14 Update dorpsagenda 2021-2025  
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 Alles is stil komen te liggen vanwege corona. De enquête aan het begin van het jaar is 
geweest en daarna is er een overleg geweest n.a.v. de resultaten ervan. De 
dorpsagenda ligt momenteel op een laag pitje. Verder is het DH bezig met de 
uitvoering van het multifunctionele plein. 
 
WH komt met een voorstel om in een kleiner comité een BOT-sessie (Benen op tafel) 
te houden om twee onderwerpen te bespreken: 

- Totstandkoming van de dorpsagenda 
- Toekomst van het dorpshuis (welke functie gaat het in de toekomst vervullen) 

Dit zonder agenda of definitieve afspraken, maar gewoon brainstormen, visie 
bespreken etc. Het bestuur vindt dit voorstel prima. 

 

 WH zal contact opnemen met Luit van BOKD en geeft aan dat het bestuur hier positief 
tegenover staat. 
 

WH 

15 Verlenging subsidieregeling dorpsinitiatieven - €50.000  
 CV zag op internet een bericht voorbij komen over het verlengen van Subsidie 

Dorpsinitiatieven met een jaar (t/m 31-12-2021). Per Drentse gemeente is er een 
subsidie beschikbaar van €50.000 en is beschikbaar voor dorpsinitiatieven gericht op 
de volgende leefbaarheidsthema’s: 

- Wonen en leefbaarheid 
- Mobiliteit 
- Voorzieningen 
- Werk en economie 
- Sociale structuur 

 
Het idee wordt geopperd om een verkeerskundige onderzoek uit te laten naar de 
algehele verkeersknelpunten en sluipverkeer in het gehele dorp. 

 

 WH en LS gaan samen de probleemstelling opstellen t.b.v. offerteaanvraag.  WH en LS 
 CV geeft verkeerskundige collega’s te hebben en kan bij haar werkgever misschien iets 

van korting regelen. 
 

 CV zal de subsidieregeling sturen naar WH en LS. 
 

CV 

16 Werkbezoek burgemeester 8 december  
 Op 8 december staat het werkbezoek van de burgemeester gepland. CV heeft nog niet 

gehoord of het wel of niet doorgaat.  
 

 CV zal contact opnemen met de secretaresse van de burgemeester; Bieneke den 
Hamer.  

CV 

 Mocht het bezoek vanuit de gemeente doorgaan, zal EOP aangeven het liever te willen 
annuleren. Daarbij zal aangegeven worden dat de burgemeester volgend jaar van 
harte welkom is. 
 
 

 

17 Ondernemersborrel  



 

 
6 

 

Notulen 

Bestuursvergadering  

EOP Oranjedorp 

 

 

 

 WH geeft aan begin volgend jaar graag een ondernemersborrel te willen organiseren. 
Er zijn vrij veel ondernemers in Oranjedorp maar wij kennen ze niet allemaal en ze zijn 
niet echt zichtbaar. Het zou fijn zijn om hen te leren kennen en te onderzoeken wat 
het ondernemersklimaat in het dorp is. Verder zouden we graag van hen horen wat zij 
vinden dat de EOP zou moeten doen. Bijkomend voordeel van elkaar kennen is dat we 
hen kunnen benaderen voor eventuele werkzaamheden. 
 
Het bestuur reageert positief op dit voorstel, de borrel moet alleen wel leuk 
aangekleed zijn. Dus niet alleen kaas en worst, maar een leuk programma. 

 

 WH, JN en HN gaan hiermee bezig. WH/JN/
HN 

18 Rondvraag / w.v.t.t.k.  
 • HN geeft aan dat de verlichting langs het fietspad Oosterwijk half januari 2021 

aangebracht wordt. 

• Aanstaande zaterdag (28 november) wordt de verlichting op brug Bladderswijk 
aangebracht. Het wordt met vijf man gewerkt en starten om 8.30 uur. Om 
9.30 uur komt de hoogwerker.  

 

 WH regelt koffie (10.00 uur) en broodjes met soep (12.00 uur). WH 
 • WH geeft aan dat hij door Ineke ten Cate benaderd is voor Soep op de Stoep in 

Oranjedorp. Een paar mensen koken grote pannen soep en dat wordt dan 
langsgebracht bij ouderen en alleenstaanden. 
 
Het bestuur vindt het een leuk idee, maar vindt dat Ineke het zelf moet 
initiëren en bij ons aangeven wat ze nodig heeft. 

 

 WH zal contact opnemen met Ineke over Soep op de Stoep. WH 
 • CV geeft aan dat ze onlangs door de projectmanager is gebeld van de 

werkzaamheden aan de rondweg en de weg van Emmen naar Klazienaveen. 
Op 24 november is er een digitale informatiebijeenkomst van gemeente 
Emmen en Provincie Drenthe over de voorgenomen plannen. CV geeft aan dat 
het qua tijdsduur een vrij lang project is en vraagt wie vanuit het bestuur er 
ook bij betrokken wil worden. LS geeft aan dat hij het wil. 

 

 • CV vraagt over het overleg met GZI-next op 16 december doorgaat.  

 WH vraagt dit na. 
 

WH 

10 Volgende vergadering  
 De volgende vergadering vindt plaats op 8 december 2020 van 19.30 tot 22.00 uur in 

het dorpshuis. Van te voren wordt er met het gehele bestuur gegeten; 18.00 uur in het 
dorpshuis. 
 

 

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


