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Notulen 

 

Bestuursvergadering  

EOP Oranjedorp 

 

 

 
Datum: 16 maart 2021 
Tijdstip: 19.30 – 22.15 uur 
Locatie: Digitaal via MS Teams 
 
Aanwezig: 
Wiebe Hilgen (WH) – voorzitter 
Corina Vink (CV) – secretaris/notulist 
Janny Nijenbrinks (JN) – penningmeester  
Henk Nijenbrinks (HN) 
Lex Stax (LS) 
Mieke Heijnen (MH) 
Harma Frieling (HF) 
Herjen Brands (HB) 
 
Afwezig: 
Louise Dassen (LD) – met kennisgeving 
 
Nr. Verslag Actie-

houder 
1 Opening en vaststellen agenda  
 De heer Hilgen heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

 
Het volgende agendapunt wordt toegevoegd: 

• 16 Verbeteren verkeersveiligheid Oranjedorp 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

 

2 Mededelingen  
 • WH merkt op dat de vergaderingen steeds meer veranderen in bijpraten en er 

geen ruimte en tijd is voor discussies. Dit is inherent aan corona en er worden 
voorlopig geen extra vergaderingen ingepland.  

• De waarderingsavond EOP’s is verplaatst van 16 maart naar 6 juli 2021, 16.00 
uur in Hotel Van der Valk. 

• Er is contact geweest met Gemeente Emmen over een nieuwe datum voor het 
werkbezoek van de burgemeester; maandag 24 mei. Later kwam men tot de 
conclusie dat dit Tweede Pinksterdag is. Gemeente Emmen komt met een 
nieuw voorstel. 

• MH geeft aan dat ze gebeld is door Martin en Marian n.a.v. agendapunt 
fietsenstalling dorpshuis in de notulen van februari. MH vraagt of zij een mail 
hebben gestuurd naar de algemene infomail. CV bevestigt dit. 

• Er zijn een aantal kaartjes verstuurd naar bewoners n.a.v. ziekte en overlijden. 

• Zaterdag 20 maart is landelijke opschoondag. Er hebben zich 15 mensen uit 
het dorp aangemeld om te helpen zwerfafval op ruimen. WH geeft aan dat er 
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onder deze aanmeldingen ook bewoners zijn die zich regelmatig zwerfafval 
willen opruimen. Inwoners die dit ook willen, kunnen dat aangeven. In de 
volgende nieuwsbrief komt hier een oproepje voor. 

• Er zijn 18 aanmeldingen voor de reanimatiecursus. HN geeft aan dat 6 april 
doorgaat. CV geeft aan dat er gecommuniceerd moet worden naar de 
aangemelde bewoners om het vervolg af te stemmen.  

 HN neemt contact op met Defibrion. HN 
 • Er komt misschien een derde AED bij aan Bladderswijk OZ 160. HN zoekt uit 

welke werkzaamheden gedaan moeten worden met welke kosten om de AED 
operationeel te krijgen.  

• De BOKD heeft een subsidieaanvraag ingediend bij Provincie Drenthe voor een 
dorpsondersteuner voor Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht. Helaas is het plan 
nog niet concreet genoeg en moet het verder uitgewerkt worden. De 
subsidieaanvraag is niet afgewezen maar moet aangevuld worden. 

• Er heeft een kort werkbezoek plaatsgevonden met de Snikke en de gemeente 
over het nieuwe parkeerterrein voor de Snikke. Het verharde parkeerterrein, 
ook geschikt voor bussen, wordt aangebracht bij de brug tussen Bladderswijk 
OZ en Koning Willem Alexander Kanaal. Verder worden er andere 
voorzieningen aangebracht.  
De Snikke zal contact opnemen met de bewoners aan beide zijden van de 
brug. De benodigde grond is van drie eigenaren; waterschap, provincie en 
gemeente. Zij gaan het gesprek aan. 
 
Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, wordt het parkeerterrein feestelijk 
geopend voor het dorp. Veel mensen zien de Snikke als iets van Nieuw-
Amsterdam, maar het is eigenlijk ook onderdeel van Oranjedorp. De Snikke wil 
dit gevoel graag meer versterken. 

• HN geeft aan dat de bewoners van Gemeente Emmen met een tuin groter dan 
1000 m² recht hebben op een tweede groene container. De extra container 
kan aangevraagd worden bij Area. In de volgende nieuwsbrief zal hier 
aandacht aan besteed worden. 

 

HN 

3 Ingekomen stukken  
 datum 

 
afzender 
 

onderwerp 
 

15-02-2021 GlasDraad Drenthe Glasvezelnetwerk Glasdraad gemeente 
Emmen 

17-02-2021 Brother Factuur oktober – december 2020 
18-02-2021 Gemeente Emmen Uitnodiging informatieavond LEADER 2 maart 
24-02-2021 Gemeente Emmen Concept verslag gesprek burgemeester 2 

februari 
25-02-2021 Gemeente Emmen Nieuwsbrief Buurtsportcoaches De Blokken 

januari – februari 2021  
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08-03-2021 De Drentse 

Zonneroute A37 
Online informatieavonden over Drentse 
zonneroute A37 

09-03-2021 Provincie Drenthe Nieuwsbrief MM bereikbaar, nummer 2 
09-03-2021 Provincie Drenthe Uitnodiging online informatiebijenkomst 

Pottendijk 25 maart 
10-03-2021 Gemeente Emmen Nieuwe datum Waarderingsavond EOP’s 
10-03-2021 Gemeente Emmen Uitbetaling subsidie kantoor- en 

organisatiekosten EOP’s 
11-03-2021 Mevr. Stokman Overlast houten huisje/vissteiger 
13-03-2021 Mevr. Schepers Reactie notulen februari 2021 
15-03-2021 Brother Herinnering openstaande factuur oktober – 

december 2021 
16-03-2021 Gemeente Emmen Datum werkbezoek burgemeester 

  
 Uitgaande stukken  
 
 

datum ontvanger onderwerp 
16-03-2021 Mevr. Schepers Reactie op mail notulen februari 2021 

  

 
 

4 Vaststellen verslag vorige vergadering  
 Er zijn twee opmerkingen op de notulen; deze worden verwerkt in het verslag van 16-

02. Het verslag is vastgesteld. 
 

 

5 Besluitenlijst  
 De besluitenlijst is besproken en bijgewerkt. 

 
 

6 Houten huisje Bladderswijk / vissteiger  
 LS heeft een mailtje gekregen van fam. Stokman met klachten over hangjongeren bij 

de vissteiger en vraagt of het houten huisje weggehaald kan worden. Het huisje is van 
de EOP en dus ook verantwoordelijk voor onderhoud ervan. Momenteel bevindt het 
zich in slechte staat. Er wordt aangegeven dat het huisje veel gebruikt wordt door 
fietsers. 

 

 WH en HN gaan met een aantal aanwonenden het gesprek aan en koppelen het 
daarna terug aan fam. Stokman via LS. Na de gesprekken en terugkoppeling worden 
verdere stappen besproken. 

WH/HN 
LS 

 WH en HN kijken na de gesprekken meteen wat de exacte staat van de vissteiger is, 
wat er gedaan moet worden om het op te knappen en of er verlichting aangebracht 
kan worden. 
 

WH/HN 

7 Plannen dorpshuis; keuken of opknappen kleuterschool  
 DH heeft gemaild dat er flink wat subsidies beschikbaar zijn en ze hebben plannen 

voor het dorpshuis, bijvoorbeeld het vervangen van de keuken of opknappen van de 
voormalige kleuterschool. De EOP gaat inhoudelijk niet over de besteding van het geld 

 



 

 
4 

 

Notulen 

 

Bestuursvergadering  

EOP Oranjedorp 

 

 

 
en waardeert het dat het DH het gesprek aan wil. Het DH heeft immers een 
verbindende factor in het dorp en speelt een belangrijk rol. 
 
Deze mail geeft een aanknopingspunt om het gesprek aan te gaan over de toekomst; 
BOT-overleg. Dit overleg had al plaats moeten vinden, maar is uitgesteld vanwege 
ziekte Luit en de coronamaatregelen. Er volgt een discussie over de samenstelling van 
het BOT-overleg. Er wordt besloten dat alleen WH aansluit vanuit de EOP. 
 

8 Financiën; begroting  
 De concept begroting is opgesteld en wordt afgerond door JN. Daarna wordt het naar 

de bestuursleden gestuurd. 
JN 

 De jaarafrekening van 2020 wordt gemaakt zodat het in de bestuursvergadering van 
april 2021 vastgesteld kan worden.  

JN 

 De begroting en jaarafrekening moeten besproken worden in de ALV (Algemene 
Ledenvergadering). 
 

 

 Er is nog geen geld uitgegeven van het EOP-bedrag (ca. €10.340). 
 

 

9 Openbare verlichting fietspad Oosterwijk  
 Vrijdag 19 maart vindt de officiële overdracht plaats van de openbare verlichting van 

fietspad Oosterwijk. De lichtmasten worden dan overgedragen van de NAM naar de 
EOP. Helaas mag er vanwege de coronamaategelen niets groots georganiseerd worden 
voor het dorp. Daarom wordt het in klein comité overgedragen en zijn de volgende 
mensen aanwezig: 

• Aantal bestuursleden EOP 

• Wethouder Van der Weide 

• Pers (Emmercourant en DvhN) 

• 2 medewerkers van gemeente Emmen 

• 2 medewerkers van NAM 
 

 

10 Verkeerssituatie Oosterveenseweg  
 CV heeft contact gehad met projectleider over de voortgang en de te nemen stappen. 

Er moet nog een informatiebijeenkomst georganiseerd worden en CV heeft gevraagd 
hoe de gemeente hierin staat. CV wacht nog op een antwoord. Het heeft de voorkeur 
om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Mocht dit op korte termijn niet lukken, 
wordt het digitaal gehouden. 
 

 

 Verder heeft CV contact gehad met de subsidiemedewerker van de gemeente om te 
vragen of het klopt dat er een bedrag van €18.000 overgemaakt is in plaats van 
€20.000. Dit klopt inderdaad. Bij deze subsidie wordt eerst 90% overgemaakt en bij 
afronding van het project, de overige 10%. 
 
 

 



 

 
5 

 

Notulen 

 

Bestuursvergadering  

EOP Oranjedorp 

 

 

 
11 Ondernemersborrel  
 Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Laurens Meijer en hij wil graag helpen bij 

het organiseren van de ondernemersborrel. Vanwege de coronamaatregelen en de 
vakantieperiode wordt de borrel in september gehouden. Er is een eerste draaiboek 
opgesteld met een begroting en het idee is om wethouder Guido Rink uit te nodigen. 
 

 

12 Recyclingterrein  
 LS geeft aan dat de werkgroep nog steeds wacht op de vergunningen die de RUD zou 

aanleveren. LS heeft inmiddels een mail gestuurd met het verzoek de vergunningen 
aan te leveren; het duurt inmiddels erg lang. Zonder vergunningen kan de werkgroep 
helaas niets doen. 
 
In de tussentijd is LS nog een keer bij Meppelink geweest. Zij hebben metingen gedaan 
naar schimmels en bacteriën die vrijkomen bij het omzetten van compost. Er is wel 
degelijk overlast. 
 

 

 De vergunning voor Bontrup is inmiddels verleend en men kan in beroep gaan. Er is 
echter nog geen reactie gekomen van de Provinie op de ingediende zienswijze. LS gaat 
zich hierin verdiepen. 
 

 
LS 

 Verder hebben een aantal bewoners een brief van de gemeente ontvangen over een 
bezwaar wat ze in 2016 ingediend hebben over een mestbassin. Hen wordt de 
gelegenheid gegeven aan te tonen dat ze in 2016 het bezwaar binnen twee weken 
ingediend hebben. Er ontstaat een gevoel alsof de gemeente haar straatje aan het 
schoonvegen is. LS duikt hierin en zal de brief toevoegen aan het feitenboek. 
 

 
 
 
 

LS 

 Verder wordt er een gesprek ingepland met de wethouder, WH regelt dit. 
 

WH 

13 Farmers Market  
 HN en LS gaan hiermee bezig en zullen DH, AC en de ijsbaan hierbij betrekken. 

 
 

14 GZI-next  
 Er gebeurt momenteel veel. WH en HN zijn op werkbezoek geweest bij een 

biovergister in Hardenberg. Hier hebben ze een goede rondleiding en goede 
informatie gekregen. De biovergister in Hardenberg is er een die tot 100.000 ton per 
jaar verwerkt. In Emmen komt er een tot 200.000 ton per jaar. Dit zijn 15 silo’s. 
 
Het viel op dat het binnen in de vergister ontzettend stinkt, en buiten niet. Dit kan 
positief zijn voor de biovergister in Emmen. Verder zou in Emmen alles onder 
dak/binnenshuis gebeuren zoals laden en lossen. 
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HN geeft aan dat de installatie voor Emmen waarschijnlijk een diameter krijgt van 35 
meter, 15 meter hoog en 15 stuks. Hij heeft gevraagd of dit wat lager kan i.v.m. 
horizonvervuiling. 
 
WH en HN geven aan dat het bezoek leerzaam was en veel vragen zijn beantwoord. In 
Hardenberg is er vanuit de omgeving gene enkel bezwaar geweest of melden van 
stankoverlast. LS waarschuwt dat we ons nu niet in slaap moeten laten sussen door 
deze positieve ervaring; we moeten kritisch blijven. 
 
Aanstaande donderdag (18 maart) staat er een afspraak gepland met de Natuur- en 
Milieufederatie (NMF) over hoe het aangevlogen wordt op het gebied van milieu. De 
belangen van de EOP in deze zaak zijn en blijven: 

• Geen overlast 

• Burgerparticipatie 

• Milieu → met NMF en Milieudefensie 
 
Er is inmiddels een brief verstuurd naar de wethouder om een afspraak in te plannen 
met de werkgroep om de invulling van burgerparticipatie te bespreken. 
 

15 Ouderenhuisvesting  
 Er is een flyer verspreid en hierop zijn vier reacties gekomen: 

• Twee reacties van ouderen in het dorp 

• Twee reacties waarvan de kinderen in Oranjedorp wonen met ouders die 
graag hiernaartoe willen verhuizen. 

 
Er wordt nu eerst gewacht op het gesprek met de gemeente, deze is on-hold gezet 
vanwege het tijdelijk uitvallen van Luit van BOKD. 
 

 

16 Verbeteren verkeersveiligheid Oranjedorp  
 CV heeft contact gehad met gemeente Emmen om te vragen naar de 

randvoorwaarden en spelregels voor het uitdaagrecht en welke gegevens de 
gemeente nodig heeft voor het aanmelden van een project. De gemeente geeft aan 
dat de besluitvorming hierover door het college afgewacht moet worden. Het is niet 
bekend wanneer dit plaatsvindt. Mocht dit te lang duren, kan er contact opgenomen 
worden met Wim Wessels of het secretariaat van de EOP’s. 
 
Verder zijn er nog geen verdere ontwikkelingen met de uitvraag of het onderzoek. 

 

 HF geeft aan dat er een aantal jaren geleden door een hogeschool in Groningen een 
verkeersonderzoek is uitgevoerd. Dit waren studenten van infrastructuur, verkeer etc. 
HF geeft aan dat in het archief bij WH ligt en ze gaan samen zoeken. 
 
 
 

 
 

HF/WH 
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17 Rondvraag / w.v.t.t.k.  
 • CV zal mailadreswijzigingen doorgeven aan Brother en drukkerij zodat de 

facturen rechtstreeks naar JN gaan. 

CV 

 • De paasactie wordt besproken en besloten het niet te doen vanwege 
wegvallen bijdrage DH en AC. 

• Er wordt besloten dat er een ALV ingepland moet worden; dinsdag 11 mei van 
19.30 – 21.30 uur. De insteek is een fysieke bijeenkomst. Mocht dit niet lukken 
vanwege coronamaatregelen, wordt het digitaal georganiseerd. 

• CV geeft aan graag in de CC of BCC meegenomen te worden bij uitgaande 
stukken. 

 

 

18 Volgende vergadering  
 De volgende vergadering vindt plaats op 20 april 2021 van 19.30 tot 22.00 uur in het 

dorpshuis mits de coronamaatregelen het toelaten. Anders wordt er digitaal via MS 
Teams vergaderd. 
 

 

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

 
 

 


