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Oosterveenseweg is aangepakt

Eind december zijn de werkzaamheden aan de
Oosterveenseweg afgerond en de weg is weer open voor al
het verkeer. De kruispunten met Oosterwijk WZ en
Bladderswijk OZ zijn gelijkwaardige plateaus geworden
waardoor het nu veiligere kruispunten zijn. Halverwege de
straat is een versmalling met drempel aangebracht die
bedoeld is om de snelheid te verlagen. Binnenkort hebben
we een evaluatie met de werkgroep Oosterveenseweg maar
de eerste berichten zijn positief! Een aanwonende zei ‘Ik kan
eindelijk weer eens uitslapen en ik word niet ’s morgens om
zes uur gewekt door langsdenderende auto’s met aanhanger’.
Weer iemand anders vind de weg nu veel meer op een
mooie laan lijken.
De aanpassingen zijn samen met de bewoners en Gemeente Emmen mogelijk gemaakt en
hiermee gaat een langgekoesterde wens van de bewoners in vervulling. Verder hebben we
van Gemeente Emmen een subsidie gekregen om de Oosterveensweg aan te pakken en de
leefbaarheid te vergroten.

Vragenlijst wonen Oranjedorp

Eind december heeft iedereen een vragenlijst ontvangen over de woonwensen in Oranjedorp.
We hebben 27 reacties gekregen. Onder de ingevulde formulieren wordt een cadeaubon van
€ 50,= verloot. De winnaar is bekend en de bon komt eraan!
De uitkomsten van de vragenlijsten gaan we verder analyseren. Een aantal dingen vallen
meteen op zoals:
• Het woongenot in Oranjedorp is heel groot; bijna iedereen scoort een 8 of hoger.
• De verhuisbereidheid is de komende jaren is niet groot; bijna iedereen woont over 5 jaar
nog in Oranjedorp.
• Er zijn momenteel acht belangstellenden voor ouderenhuisvesting. Zodra het mag en kan, ontvan
gen zij een uitnodiging om hier eens verder over te praten.
• Uit de vragenlijst is niet gebleken dat er behoefte is aan betaalbare huisvesting voor
starters.

Aanpak riolering en parkeerterrein dorpshuis

Een aantal jaar geleden is eend deel van de Oosterwijk gedempt. Hierdoor zijn
afwateringsproblemen ontstaan waardoor bij veel regen de berm blank staat en water bijna
niet wegstroomt. Na lang praten en steggelen is er eindelijk een oplossing! Het riool aan
de Oosterwijk WZ wordt aangepast en er worden straatkolken aangebracht tot en met het
parkeerterrein bij het dorpshuis. Het parkeerterrein krijgt ook meteen een opknapbeurt en
er worden fietsparkeerplaatsen aangebracht. Er wordt een tekening gemaakt van de nieuwe
situatie en die wordt met het dorpshuis en ons besproken. Zodra het bekend is wanneer de
werkzaamheden uitgevoerd worden, laten we het jullie weten!

AED’s

Eind januari heeft iedereen een kaart gekregen waarop alle AED’s in het dorp zijn
aangegeven. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk waar jou dichtstbijzijnde AED hangt.
Het is handig om eens te gaan kijken waar het precies hangt zodat je bij noodgevallen niet
hoeft te zoeken. Op alle AED-locaties worden nog bordjes geplaatst met een sticker ‘AED
aanwezig’.
Helaas was het door de coronamaatregelen niet mogelijk om de AED-cursus op 14 december
door te laten gaan. Zodra het weer mag, krijgt iedereen de gelegenheid deel te nemen aan
de cursus. Heb je je nog niet aangemeld maar wil je wel graag naar de cursus, dan kun je
je alvast aanmelden via eop@oranjedorp.info.

Wijkuitvoeringsplan energietransitie

Een moeilijk woord voor iets dat eigenlijk betekent ‘hoe gaan we in Oranjedorp de komende
jaren aan de slag met de omslag van gas naar andere duurzame energiebronnen’. In 2050
moet heel Nederland van het gas af zijn. Maar wat betekent dat voor ons dorp? En op welke
manier kunnen daar nu al op vooruit lopen? Wat is daarvoor nodig? Wat gaat dat kosten?
Wie gaat dat betalen? Allemaal vragen waar we nu het antwoord nog niet op weten. De weg
naar 2050 lijkt lang, maar het is slim om alvast wat stappen op te schrijven en de eerste
gedachten over de verdere toekomst op papier te zetten. Zeker nu er vanuit het Rijk
financiële middelen zijn om dit proces te ondersteunen. En als je vooraan staat, krijg je altijd
meer! Daarom heeft de Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort, samen met ons, Gemeente
Emmen laten weten dat we in 2022 van start te gaan met een zogenaamd Wijkuitvoeringsplan
(WUP). In dat plan geven we aan hoe we, samen met jullie, denken over wat dit voor jou en
ons dorp gaat betekenen. Later dit jaar organiseren we samen met Gemeente Emmen en de
Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort een bijeenkomst om jullie hier meer over te vertellen.

Oranjedorp zorg(t) voor elkaar!

In een dorp als de onze is nog veel ‘noaberhulp’. In tijden van corona blijkt maar weer hoe
waardevol dat is. Toch zijn we nieuwsgierig of er ook iets gemist wordt, wat dat is en of we
daaraan in het dorp samen iets kunnen doen. Aankomend halfjaar gaan we met
verschillende bewoners, jong en oud, in gesprek om helder te krijgen wat de behoeften zijn
aan zorg en welzijn in ons dorp zijn. Met die uitkomsten maken we een plan voor de komende
jaren. Voor dat plan proberen we subsidie te krijgen en het uit te voeren. We werken samen
met Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht, dorpshuis Nieuw-Dordrecht en ons dorpshuis. We
worden ondersteund door Sedna en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) en kunnen
we gebruik maken van NHL-studenten uit Emmen. We houden jullie op de hoogte over de
volgende stappen.

Wat zag het er weer mooi uit!

We hebben veel positieve reacties gehad op de kerstverlichting aan
de bruggen en de kerstbomen. Dit was niet mogelijk geweest zonder
de inzet van vrijwilligers, bedankt daarvoor! Inmiddels is de verlichting
weer weggehaald en zijn de kersbomen vervangen door de vlaggen
van Oranjedorp.

Wensen voor 2022

De EOP krijgt jaarlijks een budget van de gemeente om haar werk van
te kunnen doen. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) leggen we
elk jaar verantwoording aan jullie af over de besteding daarvan. Het is
namelijk geld van en voor het dorp. We vinden het belangrijk dat jullie
invloed hebben op de besteding van dat geld. Net als vorig jaar stellen
we dit jaar € 1.000,= beschikbaar aan initiatieven vanuit het dorp.
Heb je een leuk plan, laat het ons weten. Op de Algemene Ledenvergadering kun je meepraten
en -beslissen over de begroting van 2022. De vergadering staat gepland op dinsdag 22 maart
om 19.30 uur in het dorpshuis.

Verkeersbesluit uitbreiding 30 km zone

In juni vorig jaar heeft een groot deel van het dorp een brief van
Gemeente Emmen gekregen. Daarin heeft de gemeente haar
plannen voor de Oosterveenseweg uitgelegd (inmiddels uitgevoerd)
en de uitbreiding van de 30 km zone in het dorp. In de nieuwsbrief
van november gaven we aan dat de gemeente alle inwoners van
Oranjedorp een brief zou sturen over de uitbreiding van deze zone.
Naar aanleiding van deze brief zouden de bewoners de gelegenheid
krijgen om te reageren op het plan. Op basis van deze reacties zou
de gemeente wel/niet de zone uitbreiden en wel/niet een
verkeersbesluit nemen. Helaas heeft de gemeente besloten geen brief
te versturen. In week 4 heeft de gemeente het verkeersbesluit
gepubliceerd in de huis-aan-huis bladen. Het verkeersbesluit houdt
in dat:
• De doodlopende Oosterwijk WZ helemaal 30 km zone wordt
• De Oosterveenseweg tot en met de komgrens bij de ijsbaan 30
km zone wordt
• De Oosterwijk WZ richting het industrieterrein 30 km zone wordt
Op onze website vind je het verkeersbesluit met bijbehorend
bebordingsplan.

Bestaande 30 km zone

Nieuwe 30 km zone

Nieuwe voorzitter!

Na een periode van bijna tien jaar heeft Ria Timmerman haar voorzitterschap van het bestuur
neergelegd. Per 1 januari heeft ze het stokje overgedragen aan Betty Enninga.
Het bestuur ziet er nu zo uit: Betty Enninga (voorzitter), Bianca Nakken (penningmeester),
Jannie Brus, Hennie Wisman, Ronnie Wisman, Alie Middelkoop, Dirk Middelkoop, Ria
Timmerman en Laurens Meijer.
We danken Ria voor haar jarenlange inzet en wensen Betty veel succes!

Mooie opbrengst lege flessenactie!

Energy4kids

Op zaterdag 8 januari vond de jaarlijkse inzamelactie weer plaats. Er zijn maar liefst 18
vrijwilligers op pad gegaan om lege statiegeldflessen en -kratten op te halen. Veel
Oranjedorpers hadden de lege flessen en kratten al aan de kant van de weg gezet zodat we
het makkelijk in de aanhangers konden zetten. Verder waren er bewoners die met kruiwagens
vol flessen kwamen aanlopen en is er veel gedoneerd. Dit was echt een verrassing!
Supermarkt Plus in Klazienaveen deed nog een forse duit in het zakje waardoor we in totaal
€880 opgehaald hebben! Het was een zeer geslaagde zaterdagochtend. Ontzettend bedankt
aan alle vrijwilligers die in hun vrije tijd met veel energie en enthousiasme meegeholpen
hebben!
Namens het bestuur; Alie Middelkoop, Arno Louwes, Bianca Nakken en Betty Enninga.

We hebben voor dit jaar weer veel verschillende activiteiten gepland staan. We houden jullie
op de hoogte via de nieuwsbrief of flyers.

IJsvogelwand

Langs de Bladderswijk nestelen regelmatig ijsvogels. Om hen nog meer nestgelegenheid te
geven zijn er eind januari een aantal zogenaamde ijsvogelwanden gemaakt. We gaan ze dit
jaar op één locatie plaatsen. Als het een succes is, maken we volgend jaar op andere plekken
ook ijsvogelwanden.

NL Doet

Op zaterdag 12 maart doen we weer mee aan NL doet. We gaan op deze dag samen met
kinderen uit Oranjedorp insectenkasten maken. Iedereen krijgt zijn/haar eigen insectenkast!
Verder maken we twee grote insectenkasten die we in het dorp plaatsen. De kinderen gaan
de kasten vullen met materialen waar de insecten zich lekker in kunnen nestelen. Binnenkort
ontvangt iedereen een flyer met meer informatie.

Wilde bijen

Op zaterdag 23 april en zondag 24 april is het nationale bijentelling. In de week ervoor (week
15) organiseren we een informatieavond over de wilde bij. Tijdens deze avond hoor je
waarom de wilde bij zo belangrijk voor ons is en krijg je tips om de bij naar jouw tuin te
lokken.

Snoeiwerkzaamheden

De wal van de Bladderswijk OZ wordt door ons onderhouden. We hebben de hele wal vanaf
de sluis tot en met de A37 opgeschoond en opschot verwijderd. De takken hebben we in
het talud gelegd; dit is goed voor de insecten. Vanaf maart beginnen we met de rest van de
wallen langs de Bladderswijk.
In februari zullen, net als vorig jaar, op twee plekken langs de Bladderswijk eikenbomen
gesnoeid worden. Dat is nodig omdat een aantal eiken te dicht op elkaar staan en ze
ontnemen het vrij zicht. Het gaat vooral om eiken die op of in het talud staan. De grote eiken
langs de weg mogen niet gekapt worden.

Torenvalken

We willen graag de torenvalken graag een betere broedplek geven en daarom gaan we
verspreid in het dorp drie torenvalknesten plaatsen. We laten het jullie weten zodra het een
succes is!

Formule 1

Activiteitencommissie

Het afgelopen Formule 1-seizoen was een groot succes voor Nederland toen Max
wereldkampioen werd! Hoe leuk is het om het nieuwe seizoen in een grote groep in het
dorpshuis te bekijken?! Op een groot scherm en onder het genot van een hapje en drankje.
De volgende races zijn:
• Bahrein op 20 maart om 17.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur
• Saoedi-Arabië op 27 maart om 18.30 uur, inloop vanaf 16.00 uur
• Australië op 10 april om 6.00 uur, inloop vanaf 5.00 uur (met ontbijt)
Opgave is geen must, maar is wel makkelijk voor de organisatie. Aanmelden kan via Whatsapp
bij Dirk via tel. 06-5376 3947.

Volg ons ook op social media:

