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NOTULEN BESTUURSVERGADERING EOP 
 
Datum:  16 juni 2020 
Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur 
Locatie: Tuin Wiebe 
 
Aanwezig: 
Wiebe Hilgen (WH) – voorzitter 
Corina Vink (CV) – notulist  
Janny Nijenbrinks (JN) – penningmeester  
Harma Frieling (HF) 
Henk Nijenbrinks (HN) 
Louise Dassen (LD) 
Mieke Heijnen (MK) 
Robert Riksten (RR) – gebiedscoördinator  
 
Afwezig: 
Herjen Brands (HB) – met kennisgeving  
Anita Klement (AK) – zonder 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  
 • Robert Riksten schuift aan bij de vergadering. Hij geeft onder andere aan dat 

Gemeente Emmen de richtlijnen van het RIVM m.b.t. thuiswerken volgt. Dit 
houdt in dat er in ieder geval tot 1 september 2020 thuisgewerkt wordt. 

• Robert zal eens per twee maanden aanschuiven bij onze 
bestuursvergaderingen. Hij geeft aan wel graag alle notulen te willen 
ontvangen.  

 

 

3 Ingekomen stukken  
 Datum 

 
Verzender 
 

Onderwerp 
 

15 juni 2020 Secretariaat EOP Gemeente Emmen Datum werkbezoek 
burgemeester 

4 juni 2020 Secretariaat EOP Gemeente Emmen Kadernota 2021 
16 juni 2020 Secretaris Dorpsraad Zwartemeer Vraag gezamenlijke actie 

onvrede Kadernota 2021 
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4 Vaststellen verslag vorige vergadering  
 Er zijn geen opmerkingen op de notulen; het verslag is vastgesteld. 

 
 

5 Besluitenlijst  
 De besluitenlijst wordt besproken en bijgewerkt.  

 
 

6 Stand van zaken lopende projecten + herverdeling  
6a Dorpsagenda 2021-2025  
 WH gaat Luit van BOKD bellen om te vragen wat de stand van zaken is van de 

rapportage/uitkomsten van de gehouden enquêtes. Dit vormt de basis van de te 
houden ‘tupperware avonden’/keukentafelgesprekken. 
 

WH 

 Wie houden zich hier mee bezig vanuit het bestuur?: 
Wiebe en Mieke 
 

 

6b Recyclingterrein en wijziging bestemmingsplan Bargermeer  
 Recyclingterrein  

Vorige week (week 24) hebben WH en MH een overleg gehad met Jos Harms 
(gemeente Emmen), de RUD  en bewoners en ze hebben een rondgang gemaakt. 
Hierbij zijn veel foto’s gemaakt en grondmonsters genomen. Er is veel bodemas 
gezien, ook in de sloot. De EOP heeft de gemeente gevraagd wat de samenstelling is 
van het bodemas wat op het terrein ligt en waar het vandaan komt. 
De RUD heeft alle vergunningen en certificaten naar EOP gestuurd en aangeboden dat 
we contact op kunnen nemen met Ruben van de RUD. 
 
De RUD gaat aankomende maanden controles uitvoeren op het bedrijventerrein om 
te zien of de werkzaamheden conform verleende vergunningen uitgevoerd worden. 
 
In september vindt er een vervolgoverleg plaats met de gemeente en de RUD 
 
RR geeft aan dat er contact opgenomen kan worden met Pieter Tjepkema; teamleider 
BOA’s. 
 

 

 Verder heeft er weer een container te lang langs de kant van de weg gestaan. Dit mag 
niet meer n.a.v. een ongeluk vorig jaar. Er wordt voorgesteld om na de 
vakantieperiode een overleg en kennismakingsgesprek in te plannen met de 
wijkagent; Tinus Berghuis. 
 

 
 
 

WH 

 Wijziging bestemmingsplan Bargermeer 
Berndt Derksen van Gemeente Emmen heeft EOP benaderd om mee te denken over 
de herziening van het bestemmingsplan Bargermeer. Het overleg zou in het voorjaar 
plaatsvinden maar is vanwege corona niet doorgegaan. Wiebe heeft Berndt meerdere 
keren gemaild, maar hij reageert niet.   

 

 RR gaat hier achter aan. 
 

RR 
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 Wie houden zich hier mee bezig vanuit het bestuur?: 
Wiebe, Mieke en Louise 
 

 

6c GZI-Next; overleg NAM, NOP en EOP Nieuw-Dordrecht  
 WH heeft Kirsten van de NAM gemaild om een overleg in te plannen. WH heeft hierbij 

aangegeven graag te willen dat de projectleider en de gemeente ook aanwezig zijn. 
Kirsten heeft hier vervolgens niet meer op gereageerd.  

 

 WH gaat Kirsten bellen. 
 
Wie houden zich hier mee bezig vanuit het bestuur?: 
Wiebe, Henk en Corina 
 

WH 

6d NAM-project; lantaarnpalen  
 EOP heeft aan de aanwonenden aan Oosterwijk t.h.v. het fietspad een bewonersbrief 

gestuurd met daarin info over het plaatsen van  11 lantaarnpalen langs het fietspad. 
Deze brief is tevens op Instagram geplaatst. 
 
22 juni aanstaande heeft een comité bij de NAM een overleg over ons voorstel van de 
lantaarnpalen langs fietspad Oosterwijk.  
 
Wie houden zich hier mee bezig vanuit het bestuur?: 
Henk en Janny 
 

 

6e Verkeerssituatie Oosterveenseweg  
 De gemeentelijke projectleider Bertus Veldman heeft Leila een mailtje gestuurd 

waarin aangegeven wordt dat de verkeerskundige Patrick Mink een ontwerp gaat 
opstellen. Zodra het ontwerp klaar is, neemt Bertus contact op met Leila om een 
afspraak in te plannen en het ontwerp te bespreken. 
 
Wie houden zich hier mee bezig vanuit het bestuur?: 
Henk en Corina 
 

 

6f Afwatering Oosterwijk  
 Dit moet weer opgestart worden. Er moet op korte termijn een afspraak gemaakt 

worden met Cor Dassen om de stand van zaken te bespreken 
 

 

 WH zal contact met Cor opnemen. 
 

WH 

 Wie houden zich hier mee bezig vanuit het bestuur?: 
Wiebe, Harma en Corina 
 

 

6g Bodemverzakking  
 Er zijn naar aanleiding van de oproep eerder dit jaar 15 reacties gekomen van 

bewoners die last hebben van bodemverzakking. WH en CV hebben hier eerder 
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contact over gehad en 25 augustus gereserveerd voor een overleg met de werkgroep 
bodemverzakking. EOP zal bij dit project alleen faciliteren, niet de kar trekken. 
RR geeft aan dat de projectleider vanuit de gemeente Jaap Boontjes is. 

 CV zal contact opnemen met EOP Nieuw-Amsterdam om te vragen hoe zij omgaan 
met de bodemverzakking, wat hun rol is, welke ervaringen ze hebben in dit traject. 
 

CV 

 Wie houden zich hier mee bezig vanuit het bestuur?: 
Wiebe en Corina 
 

 

6h Communicatie  
 WH en CV hebben gisteren (15 juni) een overleg gehad met Jan Twickler, Bente en 

Johan Enninga over de website, logo en nieuwe huisstijl. 
Afspraken: 

• 1 september is alles klaar is en wordt in één keer gepresenteerd 

• Aankomende periode zijn maandelijks overleggen ingepland 

• CV wordt medebeheerder van Facebookpagina ‘Activiteiten Oranjedorp’ 

• Instagramaccount van EOP zal voor alle activiteiten in het dorp gebruikt worden, 
niet alleen van EOP. 

 

 

 CV zal deze week (week 25) alle partijen (EOP, dorpshuis, activiteitencommissie en 
Natuurwerkgroep) een mail sturen om input aan te leveren voor de website. Uiterlijk 
6 juli moet de eerste content bij Jan aangeleverd zijn zodat hij het kan verwerken voor 
het eerstvolgende overleg. 
 

CV 

 Bente gaat een wat actievere rol spelen en verzorgt: 

• Vormgeving nieuwsbrief 

• Huisstijl brief 

• Huisstijl agenda bestuursvergadering 

• Huisstijl notulen bestuursvergadering 
 

 

 Wie houden zich hier mee bezig vanuit het bestuur?: 
Corina 
 

 

6i Groen-grijsoverleg  
 HF en MH hebben overleg gehad met de EMCO. De EMCO neemt de meeste taken van 

Buurtsupport over, maar wel alleen het groenonderhoud, geen afvalinzameling.  
EMCO is bezig te inventariseren wat Buurtsupport deed voor de EOP’s en van wie 
(particulier, gemeente, provincie etc.) de grond is waarop onderhouden wordt. 
Bij het volgende groen-grijsoverleg zal de EMCO aanschuiven. 
 
De EOP had 730 uur te besteden bij Buurtsupport, het is nog niet bekend wat EMCO 
overneemt en wat de kosten daarvan zijn. 
 

 

 Het mozaiekbankje en het ‘bushokje’ worden niet verplaatst i.v.m. de kosten.   
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 RR adviseert HF en MH in overleg te gaan met Ronald (groen-grijs overleg) en op zoek 
te gaan naar een nieuwe locatie voor het moazaiekbankje. RR doet de toezegging dat 
de gemeente een bijdrage levert, de hoogte is nog niet bekend en is afhankelijk van 
de kosten. 
 

HF/MH 

 HF zal overleggen met de mevrouw van Dusk (ontwerper en maker mozaiekbankje) en 
zal bij een bedrijf vragen wat de kosten zijn om het bankje te verplaatsen. 
 

HF 
HF 

 Er wordt besloten om een nieuw picknickbankje te bestellen zodat de vernielde bank 
vervangen kan worden. 
 

 

6j Dorpstelefoon  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

6k Invoegstroken Bladderswijk WZ  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

6l Natuurwerkgroep  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

6m Huisvesting ouderen  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

6n Overstap Stad – de Blokken  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

7 Buurtpreventieapp  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

8 W.v.t.t.k.  
 • WH zal reageren op de uitnodiging van Dorpsraad Zwartemeer om gezamenlijk 

onvrede te uiten over Kadernota 2021 van Gemeente Emmen waarin de EOP’s 
met €100.000 gekort worden. 

WH 

 • Op dinsdag 1 december 2020 van 19.30-21.30 uur wil de burgemeester graag 
een overleg/langskomen bij EOP. Louise en Harma hebben zich alvast 
afgemeld 

 

 CV zal de afspraak bevestigen. CV 
 • WH heeft aan het dorpshuis gevraagd of er een sleutelkastje kan komen zodat 

iedereen van de EOP naar binnen kan wanneer nodig. 

 

 • Een aantal bestuursleden hebben de nieuwsbrief niet ontvangen.  

 WH zal deze naar hen doorsturen via de mail. WH 
   
9 Rondvraag  
 Niemand heeft iets voor de rondvraag. 
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10 Volgende vergadering  
 Gezien de vele onderwerpen is de vergadering van 2 juni 2020 besloten aankomende 

maanden twee keer in de maand te vergaderen; elke eerste en derde dinsdag van de 
maand. 

• 7 juli 

• 21 juli 

• 4 augustus 

• 18 augustus 
 
De bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 22.00 uur in het dorpshuis. 
 

 

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

 
 

 


