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Notulen 

 

Bestuursvergadering  

EOP Oranjedorp 

 

 

 
Datum: 20 april 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) 
Lex Stax (LS) 
Mieke Heijnen (MH) 
Harma Frieling (HF) 
 
Afwezig: 
Louise Dassen (LD) – met kennisgeving  
Herjen Brands (HB) – 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  
 • Gezien de huidige coronamaatregelen wordt er wederom digitaal vergaderd. 

• HN heeft contact gehad met hoofd wegonderhoud van de gemeente over 
n.a.v. een gesprek met Van der Weide tijdens de overdracht van de openbare 
verlichting van fietspad Oosterwijk. Er wordt gekeken naar de bermen aan 
Bladderswijk OZ en WZ. 

 

 • Het witte bord met daarop de tekst ‘Oranjedorp’ aan Oosterveenseweg bij de 
rotonde met het industrieterrein (komend vanaf Nieuw Dordrecht) is 
verwijderd. HF gaat hier achteraan. 

 
 

HF 

 • Het laten herstellen van het naamsbordje van Kollingsveenbosje loopt. 

• Het platformoverleg van De Blokken over de invulling van de werkzaamheden 
van Buurtsupport/Emco vindt plaats op 28 april. WH en MH gaan hier heen.  

• Er is een nieuwe datum voor het werkbezoek van de burgemeester: 7 juni 
2021 van 19.30 – 21.30 uur 

• Gemeente Emmen heeft een bericht gestuurd waarin ze aangeven dat ze in 
week 19 met een uitslag van de ronde tafel overleg komen voor de ouderen 
huisvesting. De gemeente overlegt nog over de voorgestelde locatie. 

• Het zwerfafvalproject van 20 maart was een groot succes. Iedereen die heeft 
geholpen heeft van de gemeente een presentje ontvangen. 
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 • WH geeft aan dat hij heeft gehoord dat de vormgeefster er vanaf aankomend 

schooljaar mee stopt. CV weet hier niets van en gaat informeren. 

CV 

 • Het BOT-overleg vindt plaats op 7 mei. 

• De concept begroting voor 2021 is klaar. 

• Er is een concept datum voor de informatieavond voor de Oosterveenseweg. 
De datum wordt afgestemd met het dorpshuis. 

• De overdracht van de verlichting van fietspad Oosterwijk is afgerond. De 
factuur van de gemeente moet nog komen. 

• Op 29 april vindt er een digitaal overleg plaats van de Kracht van de 
Veenkolonien. WH en MH sluiten hierbij aan om te vertellen over het 
ouderenhuisvesting project. Er zijn in totaal drie partijen die iets gaan 
vertellen met als doel van ekaar te leren. 

 

 

3 Ingekomen stukken  
 datum afzender onderwerp 

22-03-2021 Gemeente Emmen Platformoverleg De Blokken 28 april 2021 
25-03-2021 Gemeente Emmen Aanpak eikenprocessierups in de gemeente 

Emmen 
25-03-2021 Gemeente Emmen Nieuwe datum werkbezoek burgemeester 7 juni 

2021 
29-03-2021 Gemeente Emmen Werkbelasting EOP’s 
30-03-2021 Gemeente Emmen Invoering nieuwe wetgeving WBTR 
31-03-2021 Dhr. P. Dassen Aanvraag dorpsinitiatief bankje 

Kollingsveenpark 
01-04-2021 Gemeente Emmen Glasvezelproject Gladraad Drenthe 
12-04-2021 ECP Nieuw 

Oranjepoort 
Nieuwsbrief april 2021 

19-04-2021 Gemeente Emmen Vraag naar Energiecoach 
20-04-2021 Gemeente Emmen Digitale uitnodiging Platformoverleg 

 
 

 

 Uitgaande stukken  
 datum ontvanger onderwerp 

01-04-2021 Mevr. I. Appeldorn Reactie mail bankje 
01-04-2021 Dhr. P. Dassen Ontvangstbevestiging aanvraag dorpsinitiatief 

bankje Kollingsveenpark 
  

 

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

03. Het verslag is vastgesteld. 
 

 

5 Besluitenlijst  
 De besluitenlijst is besproken en bijgewerkt.  
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6 Mail Robert werkbelasting EOP’s  
 Robert heeft alle EOP’s een mail gestuurd waarin hij drie vragen gesteld: 

1. Is er nog steeds sprake van teveel aan informatie die naar jullie doorgesluisd 
wordt vanuit de gemeente en zo ja wat betreft dit dan vooral? 
➔ Gaat prima 

2. Wordt er nog steeds meer van jullie als EOP verwacht dan je kunt behappen 
op bepaalde onderwerpen? 
➔ Prima te doen. We leggen onszelf veel op; we hebben een hoog 

ambitieniveau. We vinden echter wel dat de gemeente tekortschiet op het 
gebied van groenonderhoud 

3. Zijn er ook zaken waar jullie beter/meer over geïnformeerd zouden willen 
worden vanuit de gemeente? 
➔ Enkele jaren geleden is er een rapport verschenen genaamd ‘gemeente 

vertrouwt haar burgers’. Hierin zijn een aantal kritische noten gekraakt 
richting de gemeente en haar omgang met de EOP’s. Wat is er gebeurt 
met deze punten?  

➔ Verder is een groot verschil tussen de EOP’s; de een doet veel, de ander 
minder. De gemeente is vaag over wat de EOP’s precies moeten doen. 
Graag een overleg met alle EOP’s om dit te bespreken 

➔ Afschaffen van de burgerbegroting 
 

 

 WH heeft een concept reactie opgesteld en past dit aan naar aanleiding van de 
vergadering en stuurt het naar CV. Zij zal dit vervolgens naar Robert sturen. 
 

WH 
CV 

7 Invulling werkbezoek burgemeester 7 juni  
 Op 7 juni komt de burgemeester op werkbezoek naar Oranjedorp. Er wordt iets 

georganiseerd: 

• Voor/met het hele dorp en niet alleen met het bestuur van de EOP 

• Geen gezeur maar juist gezelligheid 

• Aangeven wat we allemaal gedaan hebben 

• Visie Oranjedorp 2030/2050 

• Iets met kinderen 
 

 

 WH, LS en CV gaan zich bezig houden met de inhoud van het werkbezoek en komen 
binnenkort met een voorstel. 
 

WH / LS / 
CV 

8 Aanvraag dorpsinitiatief bankje Kollingsveenbosje  
 De aanvraag is besproken. In de concept begroting voor 2021 staat een bedrag voor 

burgerinitiatieven opgenomen van €1000. Dit verzoek zal besproken worden op de 
ALV en de leden zullen stemmen over dit voorstel.  

 

 CV zal reageren richting P. Dassen. 
 
 

CV 
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9 Invoering nieuwe wetgeving WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)  
 Er moeten vanuit de WBTR voor 1 juli een aantal punten besproken worden in het 

bestuur en checken met hoe het in de statuten staat. Er is nu een noodwet die het 
toelaat om een digitale ALV te houden. Deze noodwet zal later worden aangenomen. 
 
WH heeft een webinar gevolgd en heeft vervolgens de gemeente gemaild met het 
verzoek voor een gezamenlijk (alle EOP’s) overleg zodat alle besturen die hiermee 
bezig gaan, het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. 
 
Er is een stappenplan beschikbaar voor een bedrag van €120. Het bestuur is van 
mening dat de gemeente dit aanschaft en verspreid onder de EOP’s. 
 
De WBTR zal meegenomen worden in de nieuwe statuten. 
 

 

10 Oranjedorp in beweging  
 Dit agendapunt wordt in de volgende vergadering besproken. 

 
 

11 Glasvezelproject Glasdraad Drenthe  
 Glasdraad wil graag glasvezel aanbrengen in een gedeelte van gemeente Emmen. Voor 

Oranjedorp geldt dat voor Bladderswijk OZ, Oosterveenseweg en Oosterwijk OZ en 
WZ. Indien er voldoende animo is, 50% van het gehele gebied, bedragen de 
aansluitkosten waarschijnlijk €250 per woning. Bij voldoende animo wordt er begin 
2022 gestart met de aanleg. Het is niet bekend wanneer de kabel in Oranjedorp 
aangelegd wordt. De eerste brief van Glasdraad is inmiddels bezorgd en volgende 
week (week 17) is er weer een overleg. 
Bij een aansluiting van Glasdraad is er keuze uit 16 providers. 
 
Wat vraagt Glasdraad van de EOP: 

- Locatie voor een koe van Glasdraad 
- Plaatsen vlaggen met daarop ‘Glasdraad’ 

 
Begin juni zal Glasdraad een informatiebijeenkomst organiseren. De EOP zal het 
dorpshuis regelen en de datum.  
 

 

12 Houten huisje/vissteiger bij Bladderswijk  
 Twee weken geleden hebben WH en HN een gesprek gehad met bewoners over veel 

hangjongeren bij de vissteiger. De onderhoudsstaat van de vissteiger is ook meteen 
bekeken en het is echt toe aan onderhoud. Alles met onderhouden worden, zowel de 
verharding als het houten huisje zelf. Daarnaast moeten het groen verwijderd worden 
en het bankje gerepareerd worden. Alles moet geschuurd en geverfd worden.  
De vissteiger is van de EOP en in de concept begroting is een bedrag opgenomen van 
€1000. Er komt een oproepje in de nieuwsbrief voor hulp bij het onderhouden van de 
vissteiger. 
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13 Rondvraag / w.v.t.t.k.  
 • Er wordt gevraagd wat de stand van zaken is m.b.t. de Snikke en het parkeren. 

Dit is niet bekend. 

• WH heeft een bewonersinitiatief ontvangen van B. Enninga over fitgym. Een 
aantal bewoners willen graag beginnen met fitgym voor bewoners. Het zijn 
drie keer per jaar tien lessen van september tot juni. De kosten per tien lessen 
bedragen €450 en er is een lerares beschikbaar. Er wordt gevraagd of de EOP 
bereid is de dagdelen van het dorpshuis te betalen voor een jaar; €225 per 
jaar. Er wordt afgesproken dat dit een burgerinitiatief is en wordt besproken 
tijdens de ALV. 

• CV geeft aan dat er gecommuniceerd moet gaan worden over de ALV. Er 
wordt een nieuwe datum geprikt voor de ALV; 22 juni (i.p.v.  11 mei). Deze 
datum wordt in de nieuwsbrief vermeld 

• Er is een kascommissie nodig voor de controle van de boekhouding van 2020. 
Er komt een oproep in de nieuwsbrief. 

 

WH/MH 

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

dorpshuis. 
 

 

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

 
 

  


