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NOTULEN BESTUURSVERGADERING EOP 
Datum:  7 juli 2020 

Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur 

Locatie: Dorpshuis D’Aole Turfstee 

 

Aanwezig: 

Corina Vink (CV) – voorzitter en notulist  

Janny Nijenbrinks (JN) – penningmeester  

Harma Frieling (HF) 

Henk Nijenbrinks (HN) 

Louise Dassen (LD) 

Mieke Heijnen (MH) 

 

Afwezig: 

Herjen Brands (HB) – met kennisgeving  

Wiebe Hilgen (WH) – met kennisgeving 

Anita Klement (AK) – met kennisgeving 

 

 

 

Nr. Verslag Actie-
houder 

1 Opening en vaststellen agenda  
 Mevrouw Vink heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt 

vastgesteld. 
 

 

2 Mededelingen  
 • WH geniet van een welverdiende vakantie, CV zit in die periode de 

vergaderingen voor. 
 

 

3 Ingekomen stukken  
 datum 

 
afzender 
 

onderwerp 
 

19-6-2020 Johan Enninga  Verzoek iets te doen aan 
ijzer/afvalinzameling in berm van 
Bladderswijk OZ 

22-6-2020 Gemeente Emmen Verkeershinder Hondsrugweg 
22-6-2020 BOKD Extra nieuwsbericht voor 

Dorpshuizen 
23-06-2020 EMCO Prijsaanbieding 

onderhoudswerkzaamheden 
23-06-2020 Gemeente Emmen Stremming Rondweg Emmen 
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24-06-2020 Veenvaart Verzonden brief inzake reactie 
Kadernota 2021 

24-06-2020 BOKD Eindrapportage ‘Meten gevolgen 
Coronacrisis’ 

24-06-2020 Dorpsraad Zwartemeer Verslag gezamenlijk overleg EOP 
Klazienaveen en Oranjedorp 

29-06-2020 Blue Fiber Nieuws over aanleg Blue Fiber 
Bargermeer 

30-06-2020 Gemeente Emmen Wijziging verkeershinder 
Hondsrugweg 
 

30-06-2020 Gemeente Emmen Verkeershinder Hondsrugweg 
opgeheven 

30-06-2020 Gemeente Emmen Stremming centrum Emmen 
01-07-2020 Brother Factuur printen 1-4-20 t/m 30-6-20 
01-07-2020 EOP Klazienaveen Verzoek doorsturen uitnodiging 

bouw biomassa vml. NAM-locatie 
 
 

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  
6a Dorpstelefoon  

 Dit onderwerp is niet besproken en komt bij de volgende vergadering aan de orde. 
 

 

6b Invoegstroken Bladderswijk WZ  

 Dit project is afgerond en wordt van de agenda verwijderd. 
 

 

6c Natuurwerkgroep  

 Dit onderwerp is niet besproken. 
 

 

6d Huisvesting ouderen  

 MH en Wannie Jacobs zouden samen met Luit van BOKD wat op papier zetten over 
hoe en wat. Daarnaast moeten ze minimaal vijf personen vinden/inventariseren die 
behoefte hebben aan huisvestiging voor ouderen in Oranjedorp. Dan zou Luit zien wat 
hij kan doen. 
MH en Wannie hebben nu drie mogelijke locaties voor de huisvesting: 

• De ijsbaan 

• Nabij paasvuur 

• Bladderswijk OZ (vlakbij aanhangwagen met ijzer) 
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LD sluit zich aan bij dit project. 
 

6e Overstap Stad – de Blokken  

 We willen overstappen van Stad naar de Blokken. Het onderwerp is verder niet 
besproken.  
 

 

6f Dorpsagenda 2021-2025  
 Dit onderwerp is niet besproken. 

 
 

6g Recyclingterrein en wijziging bestemmingsplan Bargermeer  
 Dit onderwerp is niet besproken. 

 
 

6h GZI-Next; overleg NAM, NOP en EOP Nieuw-Dordrecht  
 Op donderdag 25 juni 2020 (week 26) heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de 

NAM (Kirsten Smit en Henriette Jager), EOP Oranjedorp, de Energiecorporatie en 
focusgroep. EOP Nieuw Dordrecht had op zo’n korte termijn niemand beschikbaar die 
aan kon schuiven. 
 
In het kort wat besproken is: 

• Bouw van het zonnepark is gestart en wordt door Shell uitgevoerd. 

• Burgerparticipatie bij bouw zonnepark is gepasseerd station, voor 
waterstoffabriek nog niet. Wanneer Shell de partij is voor waterstof zijn er 
veel kansen voor de omgeving. Burgerparticipatie wordt wel lastig, maar ze 
hebben bij een ander project de omgeving een arrangement aangeboden. Dit 
is eigenlijk een pot met geld waarin het dorp zelf kan beslissen wat ze er mee 
willen doen (tot op zekere hoogte). Het is een keuzemenu.  

• Een volgend overleg is met de gemeente zodat we onze 
wensen/doelstellingen kenbaar kunnen maken. Dit overleg is nog zonder 
wethouder. 

• We zijn mooi in het beginstadium aangehaakt waardoor er nog mogelijkheden 
voor het dorp zijn. 

• EOP, energiecorporatie en focusgroep zijn wat kritisch over het produceren 
van groen gas; met name de stank en aantal vervoersbewegingen. Hier 
moeten we goed op letten. 

 

 

6i NAM-project; lantaarnpalen  
 De NAM heeft aangegeven dat ze graag de bevestiging/zekerheid willen dat de 

lantaarnpalen van Oranjedorp zijn. De NAM wil graag dat het bedrag van €10.000 naar 
het dorp gaat en niet naar de gemeente. HN heeft inmiddels deze verklaring inmiddels 
van de gemeente ontvangen en doorgestuurd naar de NAM. De NAM heeft in week 29 
weer een overleg en zal het voorstel bespreken.  
 
 

 

6j Verkeerssituatie Oosterveenseweg  
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 Op woensdag 24 juni 2020 (week 26) is er een overleg geweest met de werkgroep en 
de gemeente. De gemeente (projectleider Bertus Veldman en verkeerskundige Patrick 
Mink) heeft het schetsontwerp gepresenteerd: 

• Kruispunt Oosterwijk WZ – Oosterveenseweg in betonstraatstenen en wordt 
een gelijkwaardig kruispunt  

• Kruispunt Bladderswijk OZ – Oosterveenseweg in betonstraatstenen en wordt 
een gelijkwaardig kruispunt 

• Versmalling met drempel in Oosterveenseweg ter hoogte van de schouwsloot 
in betonstraatstenen. 

 
Het aanbrengen van de versmalling met drempel is afhankelijk van de 
snelheidsmetingen. De gemeente gaat twee weken de snelheid meten ter plaatse van 
de voorgenomen versmalling.  
De werkgroep heeft gevraagd wat de kosten ongeveer zullen zijn. Bertus Veldman zegt 
ongeveer €25.000 maar kan niet toezeggen dat het dit bedrag ook echt zal zijn. Verder 
geeft hij aan dat er momenteel geen budget is voor de werkzaamheden. Een bijdrage 
vanuit het dorp zal het e.e.a. eventueel kunnen versnellen. 
 
In week 27 heeft Bertus Veldman CV gemaild en aangegeven dat de verwachte kosten 
toch wat hoger liggen dan van te voren ingeschat; €65.000. Hij vraagt hierbij wat voor 
bijdrage de EOP kan leveren. CV heeft gevraagd welk bedrag hij in gedachten heeft 
zodat het besproken kan worden in de bestuursvergadering. Hier heeft Bertus tot op 
heden nog niet op gereageerd. 
 
In week 28 heeft Bertus de raming naar Leila gestuurd (conform raming) en hierbij zijn 
andere uitgangspunten gehanteerd: 

• Kruispunt Oosterwijk WZ – Oosterveenseweg in betonstraatstenen en wordt 
een gelijkwaardig kruispunt  

• Kruispunt Bladderswijk OZ – Oosterveenseweg in asfalt (was 
betonstraatstenen) en wordt een gelijkwaardig kruispunt 

• Versmalling met drempel in Oosterveenseweg ter hoogte van de schouwsloot 
in asfalt (was betonstraatstenen). 

 
De werkgroep gaat verder in overleg met de gemeente over deze gewijzigde 
uitgangspunten. De gemeente heeft aangegeven aankomende periode uitzoeken of er 
mogelijkheden zijn om het project te financieren en verwacht rond november 
duidelijkheid te hebben. 
 

 

6k Afwatering Oosterwijk  
 Dit onderwerp is niet besproken. 

 
 

6l Bodemverzakking  
 Dit onderwerp is niet besproken.  
6m Communicatie  
 Dit onderwerp is niet besproken.  
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6n Groen-grijsoverleg  
 Dit onderwerp is niet besproken. 

 
 

7 Buurtpreventieapp  

 Dit onderwerp is niet besproken. 
 

 

8 W.v.t.t.k.  
 • HN heeft contact gehad met de gemeente en politie over de aanhangwagen 

met ijzer/afvalinzameling. De gemeente gaat handhaven. 

 

 • HN en JN mailen nieuwsbrief juni naar LD en MH. HN/JN 

 LD zal bij het EOP secretariaat van de gemeente proberen het werkbezoek van 
de burgemeester wat te verplaatsen. 

LD 

 • HN geeft aan dat hij contact heeft gehad met de gemeente en geeft aan dat 
de gemeente een vrijwilligersverzekering heeft. De bestuursleden zijn (in hun 
functie) als vrijwilligers dus verzekerd via de gemeente. 

 

 HN stuurt de mail door. HN 
 • CV zal Brother mailen en een adreswijziging doorvoeren naar JN. 

 

CV 

9 Rondvraag  
 • JN heeft contact gehad met Wim Wessels van Gemeente Emmen (hoofd van 

de EOP’s). Hij heeft haar geadviseerd om als EOP’s bij elkaar te krijgen en 
collectief op te treden richting de gemeente. Hij adviseert JN om de kadernota 
goed door te nemen en met voorstellen te komen hoe anders bezuinigd zou 
kunnen worden. 
LD stelt voor om het namens de Blokken te doen i.p.v. alle EOP’s in de 
gemeente. De vraag is of wij de trekker willen zijn in dit geheel. Er wordt 
afgesproken dit in de volgende vergadering te bespreken. 

 

 LD zal contact opnemen met EOP secretariaat van de gemeente om te vragen 
naar een overzicht van de contactgegevens van alle EOP’s. 
 

LD 

10 Volgende vergadering  
 Gezien de vele onderwerpen is besloten aankomende maanden twee keer in de 

maand te vergaderen; elke eerste en derde dinsdag van de maand. 
- 4 augustus 
- 18 augustus 

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

 

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


