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Jaarverslag 2020 

Algemeen 

Ondanks dat de coronamaatregelen veel van onze plannen hebben vertraagd, is het duidelijk dat de 

leefbaarheid in Oranjedorp positief verandert. Er zijn verschillende nieuwe initiatieven in gang gezet 

en de betrokkenheid van bewoners in het dorp is groot. Er zijn in totaal zo’n 50 vrijwilligers in het dorp 

actief betrokken; dat is een grote kracht van Oranjedorp. 

Bestuur 

Het bestuur van EOP Oranjedorp heeft 9 leden. Rondom bepaalde thema’s zijn er verschillende 

werkgroepen actief. De EOP heeft in 2020 in totaal twaalf keer vergaderd en is er drie keer door 

bewoners ingesproken tijdens de overlegvergadering. De verschillende werkgroepen hebben diverse 

keren met elkaar overleg gehad. 

Het bestuur is een enthousiaste groep mensen met elk hun individuele kwaliteiten. Hierdoor is 

daadkracht van het bestuur in 2020 toegenomen. De taken binnen het bestuur zijn verdeeld op basis 

van ieders belangstelling en kwaliteit.   

Vanwege de coronamaatregelen hebben we geen Algemene Ledenvergadering kunnen houden. Onze 

leden, de dorpsbewoners, hebben we zoveel mogelijk geïnformeerd via de nieuwsbrief, vernieuwde 

website en social media (Facebook en Instagram). 

Communicatie 

In 2020 zijn er 8 nieuwsbrieven verschenen. De nieuwsbrief is een gemeenschappelijke uitgave van het 

dorpshuis, de activiteitencommissie, de natuurwerkgroep en de EOP. Sinds september maakt ook 

iedereen gebruik van dezelfde nieuwe huisstijl. De website is vernieuwd (www.oranjedorp.info) en er 

wordt gewerkt met een eenduidig mailadres @oranjedorp.info. Verder wordt social media steeds 

vaker ingezet om de bewoners en volgers te informeren en op de hoogte te houden van alles dat speelt 

in het dorp. 

Samenwerking gemeente 

We hebben regelmatig contact met Robert Riksten, hij is de dorpscoördinator en daarmee een schakel 

tussen de gemeente Emmen en de EOP. Hij is regelmatig bij de overlegvergaderingen aanwezig. De 

relatie met de gemeente is over het algemeen goed te noemen. We zijn op een constructieve manier 

met elkaar in gesprek. Aandachtspunten in de relatie met de gemeente Emmen zijn het tijdig reageren 

op vragen en/of brieven en het terugkoppelen van de voortgang van gemaakte afspraken. 
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Samenwerking dorpsbreed 

Samen met het BOKD, Brede Overleggroep Kleine Dorpen, zijn we in gesprek met het dorpshuis en de 

activiteitencommissie om de samenwerking verder te versterken. Het eindresultaat wordt een 

dorpsagenda voor de komende jaren. 

Begin 2020 is er in het dorp een leefba(a)rometer gehouden. De respons met 103 ingevulde lijsten was 

heel goed. De resultaten daarvan zijn met elkaar besproken en via de nieuwsbrief en website met de 

inwoners gedeeld.  Vanwege de coronamaatregelen hebben we besloten om de verdere voortgang op 

te schorten tot 2021. Vooral omdat we ook de bewoners actief hierbij willen betrekken. 

Dorpstelefoon 

Vanwege de coronamaatregelen heeft de EOP besloten een dorpstelefoon op te zetten. Deze telefoon 

is er voor alle bewoners die ondersteuning nodig zijn bij zaken als boodschappen doen, medicatie 

halen, etc. Men kan ook bellen om een luisterend oor.  

Zowel in het voor- als in het najaar hebben we hieraan specifieke aandacht besteed. De dorpstelefoon 

heeft veel (landelijke) publiciteit gekregen. Er wordt af en toe gebruik van gemaakt. 

In het bestuur wordt in 2021 verder gesproken over wat de verdere functie van een dorpstelefoon kan 

zijn. 

Oosterveenseweg 

Samen met een werkgroep van bewoners aan de Oosterveenseweg is het gelukt om de gemeente 

Emmen te overtuigen van het feit dat de verkeersoverlast te groot is. Naast de hoeveelheid 

verkeersbewegingen en de snelheid is vooral de lawaaioverlast en schade aan woningen een groot 

probleem. De gemeente Emmen heeft €40.000 vrijgemaakt om dit probleem aan te pakken, waarvan 

wij €20.000 aan subsidie hebben ontvangen. Er zijn tekeningen waarop de voorgestelde wijzigingen 

zijn ingetekend. In 2021 wordt er een bewonersavond georganiseerd en daarna zal de uitvoering 

starten. 

Openbare verlichting fietspad Oosterwijk 

Een langgekoesterde wens is het plaatsen van openbare verlichting langs het fietspad richting 

Klazienaveen. Daar wordt door veel forensen en scholieren gebruik van gemaakt. Door een subsidie 

van de NAM en de medewerking van de gemeente Emmen worden deze binnenkort geplaatst.  

Huisvesting voor ouderen 

Uit de leefba(a)rometer bleek opnieuw de behoefte aan huisvesting voor ouderen in Oranjedorp. Er is 

inmiddels een aparte werkgroep opgericht. Met steun van de BOKD, Brede Overleggroep Kleine 

Dorpen, wordt er gewerkt aan een plan van aanpak. De plannen zijn nog in een pril stadium, maar de 

gemeente Emmen is in ieder geval enthousiast. 
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Recyclingterrein 

Vanuit de werkgroep is er drie keer ambtelijk overleg geweest. In alle overleggen hebben we vooral 

signalen afgegeven en zijn we bijgepraat over de wijze waarop er door de gemeente gehandhaafd 

wordt. De voortgang en door ons gewenste verbetering is traag. We gaan in 2021 dit planmatiger en 

effectiever met de gemeente oppakken.  

Het is moeilijk in te schatten of en op welke manier onze inbreng leidt tot resultaten. We hebben 

regelmatig gewezen op de problematiek rondom de bodemas. Die is inmiddels verdwenen. 

GZI-Next 

In 2020 hebben we, vanuit de werkgroep, drie keer met de NAM gesproken. De laatste keer was ook 

de gemeente Emmen en Engie daarbij aanwezig. Vanwege corona zijn een paar bijeenkomsten helaas 

niet doorgegaan. In dit overleg, waar ook de energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort en de 

dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht bij zitten, wordt gesproken over de invulling van de energy hub die 

er gaat komen op het terrein van de voormalige gasontzwaveling. 

 

Onze insteek is: 

• Op welke wijze kunnen we meeprofiteren van de opgewekte energie; burgerparticipatie? 

• Hoe kunnen we er voor zorgen dat de overlast voor het dorp zo gering mogelijk wordt? 

Onze intenties zijn iedereen helder. De gesprekken moeten inhoudelijk nog verder gevoerd worden. 

Bodemverzakking 

Als reactie op signalen over bodemverzakking in de dorpen Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica 

heeft de EOP een vragenlijst rondgestuurd. Het blijkt dat zo’n dertien huishoudens ook last hebben 

van verzakking van muren, scheuren in de vloer, verzakking van straatwerk, etc. Het is moeilijk om in 

te schatten of het komt door bodemverzakking of verlaging van de grondwaterspiegel. 

In november hebben we een bijeenkomst gehad met tien bewoners. We hebben hen geïnformeerd 

over de stand van zaken van het project dat de gemeente Emmen uitvoert in bovengenoemde dorpen. 

Daarnaast hebben we het belang van het doen van een melding bij de gemeente benadrukt. De 

afspraak is dat alle bewoners die het treft individueel een melding doen. 

Begin 2021 is het onderzoek van de gemeente klaar. Het rapport is aanleiding om alle betrokkenen 

opnieuw uit te nodigen. Afhankelijk daarvan worden er verdere stappen overwogen 

AED 

De AED bij het dorpshuis heeft technisch onderhoud gehad en er is een tweede AED aangeschaft. 

Jaarlijks zal er een cursus hartreanimatie worden gehouden, te beginnen in 2021. 
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Kerstverlichting 

In 2020 is de brug over de Bladderswijk versierd met kerstverlichting. We hebben daar heel veel 

positieve reacties op gekregen.  

Mozaïekbankje 

De EOP heeft het bankje vanuit het Kollingsveenbosje verplaatst naar het speelveld tegenover het 

dorpshuis. Door een aantal omwonenden is daar negatief op gereageerd. Hun klacht was vooral over 

het feit dat we niet afdoend hadden gecommuniceerd daarover en dat het bankje onlosmakelijk was 

verbonden met de locatie. De EOP heeft met de bewoners hierover gesproken. Veel inwoners zijn 

verder blij met de verplaatsing van het bankje en vinden dat het op de nieuwe locatie beter tot zijn 

recht komt. 

Attenties 

Doordat het niet mogelijk was om verschillende activiteiten uit te voeren hebben we gezamenlijk een 

aantal acties op touw gezet. We hebben bewoners blij gemaakt met: 

• Zak appels 

• Walnoten 

• Bosje rozen 

• Soep op de stoep 

• Kerstster met kerst 

Deze acties zijn, afgaand op de reacties, hoog gewaardeerd. 

Natuurwerkgroep Oranjedorp 

De natuurwerkgroep is een zelfstandige werkgroep en valt dus niet onder de EOP. Wel is de EOP 

zogenaamd penvoerder. Dat betekent dat de penningmeester van de EOP ook het geld van de NWG 

beheert. 

EOP-budget 

Het algehele EOP-budget van de gemeente Emmen zou met € 100.000,= gekort worden. Mede door in 

te spreken bij de gemeenteraad hebben we die bezuiniging terug kunnen brengen naar €25.000. We 

zijn nu verder in gesprek met de burgemeester en andere EOP’s over bezuinigingen binnen de 

gemeente. 

Financieel beleid 

De EOP krijgt jaarlijks een budget van de gemeente Emmen toegewezen. Dat is, naast de contributie 

van de leden, de enige inkomstenbron. Dat maakt de EOP kwetsbaar. De financiële huishouding is goed 

op orde. De nieuwe jaarlijkse bijdrage bedraagt ruim €10.000 en is deels afhankelijk van het aantal 

inwoners. 


