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Notulen 

Bestuursvergadering  

EOP Oranjedorp 

 

 

 

Datum: 19 januari 2021 

Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur 

Locatie: Digitaal via MS Teams 

Aanwezig: 

Wiebe Hilgen (WH) – voorzitter 
Corina Vink (CV) – secretaris/notulist 
Janny Nijenbrinks (JN) – penningmeester  
Henk Nijenbrinks (HN) 
Louise Dassen (LD) 
Herjen Brands (HB)  
Lex Stax (LS) 
 

Afwezig: 

Mieke Heijnen (MH) – met kennisgeving 
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 volgende punten worden toegevoegd aan de agenda: 

- Contributie, dit wordt besproken onder agendapunt 7 ‘Financiën’ 
- Toevoegen agendapunt 13a ‘GZI-next’ 
- Toevoegen agendapunt 13b ‘Mozaiekbankje’ 
- Toevoegen agendapunt 13c ‘Verbeteren verkeersveiligheid Oranjedorp’ 

 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

 

2 Mededelingen  
 • Het naambordje van Kollingsveenbosje is vernield. HN gaat aangifte doen bij 

de politie. 

HN 

 • Bij de 2e keverbank aan Bladderswijk OZ is wietafval gedumpt. J. Enninga heeft 
dit ontdekt en een melding gedaan bij de gemeente. HN zal dit ook melden bij 
de wijkagent. Deze locatie wordt vaker als dumpplaats van afval gebruikt. 

 
HN 

 • De actie ‘Soep op de stoep’ was een groot succes en is erg gewaardeerd door 
het dorp. 

• DH wilde graag een toelichting op de verzonden brief als reactie op het 
verzoek van fietsparkeren in de berm. WH heeft dit inmiddels gedaan. 
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3 Ingekomen stukken  
 datum 

 
afzender 
 

onderwerp 
 

09-12-2020 Veenvaart Verzoek invullen enquête perspectieven 
Veenvaart 2021 en volgende jaren 

16-12-2020 I. Appeldorn Melding schade naambord Kollingsveenbosje 
17-12-2020 Gemeente Emmen Uitstel platformoverleg werkzaamheden 

Buurtsupport – Emco 
18-12-2020 Gemeente Emmen Brief Subsidie kantoor- en organisatiekosten 

met aanvraagformulier 
23-12-2020 Gemeente Emmen brief Vooruitblik 2021 democratie dichterbij 
02-01-2021 Semper Florens Factuur bloemstukjes 
04-01-2021 Brother Factuur printkosten okt-dec 2020 
12-01-2021 Gemeente Emmen Ongetekende brief meerjarenbudgetten 2018-

2020, budget EOP’s 2021-2023 en motie 
gemeenteraad  

15-01-2021 Gemeente Emmen Getekende brief meerjarenbudgetten 2018-
2020, budget EOP’s 2021-2023 en motie 
gemeenteraad 

18-01-2021 Meppeling 
Machinery 

Verzoek contact EOP inzake geur- en 
lawaaioverlast industrieterrein 

19-01-2021 Gemeente Emmen Reactie n.a.v. verzoek klacht indienen EOP 
 
 

 

 Uitgaande stukken  
 datum 

 
ontvanger 
 

onderwerp 
 

14-12-2020 Dorpshuis Mail reactie fietsparkeren berm 
05-01-2021 D. Appeldorn, P. 

Dassen, Fam. 
Roesthuis 

Brief reactie n.a.v. verplaatsen mozaiekbankje 

12-01-2021 Provincie Drenthe zienswijze 'Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning van provincie Drenthe 
voor Oosting Metalen Recycling B.V.' 

18-01-2021 D. Appeldorn, P. 
Dassen, Fam. 
Roesthuis 

Brief reactie n.a.v. verplaatsen mozaiekbankje 

18-01-2021 Provincie Drenthe Zienswijze wijziging van de vergunning van 
Bontrop Exploitatie BV 
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4 Vaststellen verslag vorige vergadering  
 Er is één opmerking op de notulen van de vorige vergadering; deze worden verwerkt 

in het verslag van 08-12; het verslag is vastgesteld. 
  

 

5 Besluitenlijst  
 De besluitenlijst is besproken en bijgewerkt. 

 
 

6 Beknopt jaarverslag 2020  
 WH heeft een eerste opzet gemaakt voor het jaarverslag van 2020. Dit document is 

bedoeld om inwoners inzage te geven in de verrichte werkzaamheden vorig jaar. 
Normaliter wordt het jaarverslag tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
gepresenteerd. Vanwege corona zal de ALV nog wel een tijdje uitblijven. Zodra het 
jaarverslag definitief is, wordt het op de website vermeld en wordt het via social 
media bekend gemaakt. 

 

 WH zal het jaarverslag afronden, CV zal het document in de juiste lay-out zetten. 
 

WH/CV 

7 Financiën; jaarafrekening 2020 en begroting 2021  
 De jaarrekening van 2020 is nog niet helemaal klaar. De begroting voor 2021 moet 

opgesteld worden; bestuursleden kunnen hun wensen voor 2021 bij JN bekend 
maken. De volgende voorstellen worden in de vergadering gedaan: 

• Post van €3000-€5000 opnemen voor het uitvoeren van milieumetingen door 
een extern bedrijf t.b.v. recyclingterrein 

• Een derde AED 

• Bermen (ophogen) Bladderswijk OZ 

• Bladbakken 

• Blauwe gooiafvalbakk en langs fietspad 

• Kleine kerstbomen op het water 

• Renovatie hutje/visstek 

• Buurtpreventieapp 

• Afvalbakken en lantaarnpaal bij Kollingsveenbosje. Is nu een hang- en 
dumpplaats. 

• Zwerfafvalproject 

• Afvalbakken langs fietspad Oosterwijk 

• Verkeersveiligheid verbeteren Oranjedorp 
 
JN geeft aan dat de vaste kosten €4000 bedragen. 
 

 

 LD geeft aan graag een ander systeem te willen dit jaar voor het innen van de 
contributie. Het ophalen van contributie vorig jaar was erg tijdrovend. Er wordt 
besloten dat de leden die niet via automatische incasso betalen, de volgende opties 
krijgen: 

- Zelf geld overmaken 
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- Alsnog een machtigingsformulier invullen 
- Contant geld langsbrengen 

 
De contributie van 2021 wordt in oktober opgehaald. 
 

8 AED’s   
 De nieuwe AED is geplaatst en er is onderhoud gepleegd aan de AED bij het dorpshuis. 

Beide AED’s zijn nog niet op de website aangemeld omdat er nog geen vrijwilligers 
bekend zijn. Er zal eerst een cursus moeten plaatsvinden waarbij vrijwilligers hun 
telefoonnummer doorgeven. Daarna kunnen de AED’s aangemeld worden. 
 
De AED bij het dorpshuis heeft waarschijnlijk stroomstoring gehad waardoor de kast 
kapot was en de beveiliging eraf was. Nu werkt alles weer. HN zal maandelijks een 
check doen. 
 
Verder hebben HN en WH een opzetje gemaakt van een flyer voor de cursus met een 
aantal voorsteldata. Deze data zijn afgesproken met Defibrion; het is makkelijker om 
afspraken te verzetten i.v.m. coronamaatregelen dan pas iets in te plannen zodra het 
weer mag. Zodra de exacte data bekend zijn, zal WH Bente vragen om de flyer vorm te 
geven. 
 

 

9 Uitdaagrecht  
 In verband met te weinig tijd, wordt dit agendapunt niet besproken. 

 
 

10 Recyclingterrein  
 Er heeft deze week (week 3) overleg plaatsgevonden met de werkgroep en wordt 

gestart met het opstellen van het feitenboek. WH gaat de vergunningen opvragen bij d 
gemeente. Deze worden vervolgens naast het bestemmingsplan gehouden. Het 
feitenboek wordt vervolgens gepresenteerd aan de gemeente. 
 
Verder heeft de EOP deze week een mail ontvangen van een bedrijf met het verzoek 
contact op te nemen over de geluid- en stankoverlast van het recyclingterrein. LS is 
vandaag (19 januari) bij hem langsgeweest om kennis te maken en de situatie te 
bespreken. Het blijkt dat er vanaf 2008 al last is van het recyclingterrein; voornamelijk 
stankoverlast. De gemeente doet niets, de RUD lijkt inmiddels iets actiever. 
 
De bedrijven hebben in de loop der jaren flink wat documenten verzameld die de EOP 
mag gebruiken. Dit wordt verwerkt in het feitenboek. Verder gaf de man aan dat er 
mensen bedreigd zijn. 
 
Morgen (20 januari) hebben WH en LS het gesprek met twee wethouders over het 
recyclingterrein; Van der Weide en Otter. Het bestuur van de gemeente zal moeten 
toezeggen dat ze de zorgen erkennen, de overlast aanpakken en gaan handhaven. 
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WH geeft aan dat een ambtenaar van gemeente Emmen een tijd geleden ook bedreigd 
is en heet een tijdje beveiliging gehad. WH geeft aan dat de veiligheid van iedereen 
gewaarborgd moet worden. CV vraagt of het verstandig is om de wijkagent op de 
hoogte te stellen van onze plannen en situatie. LD geeft aan dat de burgemeester dit 
in zijn portefeuille heeft en dit eventueel mee kan nemen in het veiligheidsoverleg met 
de politie. WH en LS gaan eerst het gesprek aan met de wethouders en zullen het 
veiligheidsaspect met hen bespreken. 
 
Verder is er een brief rondgestuurd naar alle aanwonenden met het verzoek overlast 
te melden bij de gemeente. Hier schijnt veelvuldig gebruik van te zijn gemaakt. Fam. 
Kersten heeft een aantal geluidsmetingen gedaan en dit doorgegeven bij de 
gemeente, maar zij lopen daar tegen een muur aan. 
 

11 Dorpsagenda, gesprek voorzitter DH  
 WH geeft terugkoppeling over het gesprek met de voorzitter van het dorpshuis. Het 

was een goed gesprek. Het BOT-overleg wordt verplaatst in verband met de 
vermoedelijke avondklok die ingesteld gaat worden. Het BOT-overleg over de 
functieverbreding van het dorpshuis zal gevoerd worden met één afgevaardigde per 
partij: 

- Luit namens BOKD 
- Johan namens Activiteitencommissie 
- Ria namens Dorpshuis 
- Wiebe namens EOP 

 
De gesprekken zijn volledig vrijblijvend, zonder agenda en zonder 
vastlegging/afspraken maken. 
LD vraagt of er ook aandacht is voor kinderen en jongeren. Volgens WH is dat zo. 
 

 

12 Input ophalen gesprek burgemeester bezuinigingen 2 februari  
 Op 2 februari vindt er een digitaal overleg plaats met een aantal EOP’s en de 

burgemeester over de bezuinigingen. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen 
waarbij er €25.000 bezuinigd wordt op de EOP’s in plaats van de voorgenomen 
€100.000. Een voorwaarde die de raad daarbij gesteld heeft is dat de burgemeester in 
gesprek moet met de EOP’s om bezuinigingen te bespreken. Het overleg zou in eerste 
instantie eind 2020 fysiek plaatsvinden, maar is vanwege de aangescherpte 
coronamaatregelen verplaatst en veranderd naar een digitaal overleg. 
 
Er wordt afgesproken dat we ons vasthouden aan de punten zoals aangegeven tijdens 
het spreekrecht in september met onderstaande aanvullingen: 

• Verloedering van het dorp door geen invulling van werkzaamheden 
Buurtsupport 

• Mogelijkheid om het geld wat de EOP’s overhouden, in een grote pot te 
stoppen zodat iedere/andere EOP’s er beroep op kunnen doen voor andere 

 



 

 
6 

 

Notulen 

Bestuursvergadering  

EOP Oranjedorp 

 

 

 

grote uitgaven. Dit in plaats van dat het geld terugstroomt naar de algemene 
middelen van de gemeente. 

 
13 NAM-project; lantaarnpalen fietspad Oosterwijk  
 HN geeft aan dat Enexis half januari zou beginnen met de werkzaamheden. Helaas is 

er nog niets gebeurd. 
 

 HN zal nogmaals bij de gemeente informeren wanneer de werkzaamheden starten. 
 

HN 

13a GZI-next  
 De EOP is zich aan het inlezen in de materie en werking van biomassa. Morgen (20 

januari) is er een voorlichtingsessie van Engie over de installatie. LS benadrukt dat we 
niet te naief en vooral kritisch moeten zijn in dit proces. Er wordt gestuurd op overlast; 
er is nu al veel overlast van het industrieterrein, extra overlast van GZI-next is niet 
wenselijk. Het uitgangspunt wordt/is dan ook dat we niet meer overlast willen dan dat 
we nu hebben. We zijn niet tegen GZI-next, we willen alleen niet meer overlast. 
 
WH heeft contact gehad met D66 en Groenlinks in Bemmel. Daar staat ook een 
installatie maar daar komen nog geen positieve geluiden vandaan. Gemeente Bemmel 
is bereid ons te ontvangen; Engie heeft een werkbezoek aangeboden. Groot 
aandachtspunt hierbij is dat stankoverlast afhankelijk is welk materiaal er ingegooid 
wordt. 
 
WH heeft verder contact gehad met Milieudefensie. Zij hebben geen werkgroep hier in 
de buurt, alleen in Westerveld. Daar is de bouw van een vergasser tegengehouden en 
het ligt momenteel bij de rechter.  
WH geeft aan dat we veel kunnen leren van de ervaringen en stukken van 
Milieudefensie; we kunnen elkaar versterken. 
 
Verder heeft WH contact gehad met EOP Nieuw-Dordrecht; ze zijn weer aan boord bij 
dit project. 
 

 

13b Mozaiekbank  
 Begin december heeft er een gesprek plaatsgevonden met een aantal inwoners die 

het niet eens zijn met de verplaatsing van het mozaiekbankje. Gehoorde argumenten 
waren onvoldoende communicatie en het bankje is onderdeel van het 
Kollingsveenbosje. Het definitieve ontwerp van het Kollingsveenbosje is bij de 
gemeente opgevraagd of het bankje hierop vermeld staat. Dit is echter niet het geval. 
De EOP heeft daarom besloten het mozaiekbankje niet terug te plaatsen of in een 
andere vorm te compenseren. De bewoners hebben contact gezocht met de 
gemeente en hen is een bedrag van €1.000 toegezegd. Hiermee wordt de mogelijkheid 
geboden om een duurzame en gezichtsbepalende bank te plaatsen; een van de 
wensen van de bewoners. De EOP gaat er vanuit dat de bijdrage vanuit de gemeente 
voldoende is; de EOP zal dan ook geen financiële bijdrage leveren. 
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13c Verbeteren verkeersveiligheid Oranjedorp  
 CV ligt toe dat ze en voorstel uitvraag heeft opgesteld en ter aanvulling naar LS en WH 

gestuurd heeft. Zodra zij gereageerd hebben, gaat het voorstel ter controle naar de 
rest van het bestuur. 
 

 

14 Verkeerssituatie Oosterveenseweg  
 De aangevraagde subsidie van €20.000 is toegekend en wordt naar de rekening van 

EOP overgemaakt. CV zal bij de gemeente aangeven dat dit onder vermelding van 
‘Oosterveenseweg’ overgemaakt kan worden. Verder zal CV contact opnemen met de 
gemeentelijke projectleider over het vervolgtraject; informatiebijeenkomst voor het 
dorp en de uitvoering van de werkzaamheden. 
 

 

15 Parkeren de Snikke  
 Mevrouw Harriet Hof heeft ambtelijk overleg gehad en is met een voorstel locatie 

gekomen waar geparkeerd kan worden voor de Snikke. WH geeft aan dat het een 
prima alternatief is en gaat het bespreken met de Snikke. 
 
Voor wat betreft het vrachtverkeer/vuilniswagens: de gemeente heeft aangegeven dat 
er legio locaties binnen de gemeente zijn waarbij de vuiliswagen achteruit rijdt. Dat zal 
aan de Oosterwijk WZ niet anders zijn en is voor de gemeente geen probleem. 
 
Hariet heeft voorgesteld om het voorstel volgende week (week 4) te bespreken. 
 

 

16 Rondvraag/w.v.t.t.k.  
 • CV licht toe hoe bestuursleden hun EOP-mails kunnen lezen via de website. 

• CV geeft aan dat eind februari er weer een nieuwe nieuwsbrief komt.  

• JN vraagt of de verdeelsleutel voor de drukkosten van de nieuwsbrieven ook 
gelden voor de printerkosten. Dit is niet het geval. 

• WH vraagt of de EOP een eigen account moet aanmaken om te kunnen 
vergaderen via MS Teams. Dit is niet nodig. 

• Naambord Kollinsveenbosje: de EOP vraagt zich af van wie dit bordje is; 
gemeente of EOP. Indien van de gemeente, zullen zij waarschijnlijk de 
herstelkosten betalen. Indien van EOP, dan wordt het in de ALV aan de leden 
voorgelegd of de EOP deze kosten op zich neemt. 

 

 
 
 
 
 
 

HN 

17 Volgende vergadering  
 De volgende vergadering vindt plaats op 16 februari 2021 van 19.30 tot 22.00 uur via 

MS Teams (digitaal). Mochten de coronamaatregelen het toestaan, wordt er fysiek 
vergaderd in het dorpshuis. 
 

 

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


