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Notulen 

Bestuursvergadering  

EOP Oranjedorp 

 

 

 

Datum: 18 augustus 2020 

Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur 

Locatie: Dorpshuis d’Aole Turfstee 

Aanwezig: 
Wiebe Hilgen (WH) – voorzitter 
Corina Vink (CV) – secretaris/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) – 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  
 • Robert Riksten schuift bij de vergadering aan  

• Gré Tieck heeft haar zorgen over de slechte staat van de Bladderswijk OZ bij 
meerdere bestuursleden geuit. De EOP heeft haar geadviseerd een brief naar 
de gemeente te sturen. 

 

 

3 Ingekomen stukken  
 datum 

 
afzender 
 

onderwerp 
 

27-07-2020 Gemeente Emmen Kennisgeving terinzagelegging 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
Oosterwijk WZ 91 

27-07-2020 Gemeente Emmen Kennisgeving terinzagelegging 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
Oosterwijk WZ 89 

17-08-2020 Natuurwerkgroep 
Oranjedorp 

Uitnodiging opening keverbank 
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4 Vaststellen verslag vorige vergadering  
 Er zijn geen opmerkingen op de notulen; het verslag is vastgesteld. 

 
 

5 Besluitenlijst  
 De besluitenlijst is besproken en bijgewerkt 

 
 

6 Kadernota 2021  
 Helaas heeft niet iedereen zich voorbereid. JN, CV en WH gaan op 1 september 19.00 

uur om tafel om zitten (bij JN thuis) om gezamenlijk voor te bereiden voor de 
hoorzitting aan de raad. De voorbereiding zal uiterlijk 8 september klaar zijn zodat het 
naar het gehele bestuur gestuurd kan worden en besproken wordt in de volgende 
vergadering (15 september). 
 

 

7 Contributie innen  
 De verdeling is nog niet afgerond. De contributie wordt in september geïnd. HF 

verzorgt de voorbereiding en maakt alles in orde. 
Contributie: 

- €7,50 bij contante betaling 
- €5,00 bij automatisch incasso 

Deze bedragen hebben een tijdje geleden ook in de nieuwsbrief gestaan. 
 

 

8 Stand van zaken lopende projecten  
8a Communicatie; website, nieuwsbrief, social media  
 De nieuwe huisstijl en logo zijn klaar en de website staat redelijk in de steigers. De 

teksten vanuit EOP zijn aangeleverd. WH en HB sturen deze week (week 34) een foto 
naar CV zodat het op de website geplaats kan worden. 

 
WH/HB 

 Teksten van AC, DH en NWG moeten nog aangeleverd worden en onderwerp ‘Historie’ 
komt toch niet op de nieuwe website.  
Het streven is nog steeds om op 1 september alles afgerond te hebben. 
 

 

 CV mailt WH nogmaals over de openstaande punten en aan te leveren documenten 
voor de website. WH levert dit vervolgens aan. 

CV 
WH 

 WH verzorgt nog een keer de nieuwsbrief in oude lay-out. 
 

WH 

8b Groenonderhoud door PRO  
 HN geeft toelichting aan RR hoe we bij PRO Emmen terecht zijn gekomen. RR vindt het 

een erg mooi initiatief. Na de zomervakantie neemt PRO contact op met HN over wat 
we voor elkaar kunnen betekenen. 
 

 

 EOP uit haar onvrede over de gang van zaken m.b.t. het opvolgen van de 
werkzaamheden van Buurtsupport en geen helderheid hebben bij RR. RR zal deze 

 
RR 
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onvrede meenemen in het overleg met alle gebiedscoördinatoren op woensdag 19-08-
2020 
 

8c Dorpsagenda 2021-2025  
 BOKD heeft terugkoppeling gegeven, WH zal dit naar geheel bestuur mailen. 

 
WH 

 Er wordt een datum geprikt tussen WH en MH om de uitkomsten te bespreken met 
BOKD; 10 september of 17 september. RR schuift ook aan bij het overleg. 

 

 Zodra de definitieve datum en locatie bekend zijn, mailt WH dit naar RR. 
 

WH 

8d Recyclingterrein en wijziging bestemmingsplan Bargermeer  
 Dit onderwerp ligt momenteel stil. De werkgroep heeft wel een aantal foto’s 

ontvangen van vissterfte in de sloot. De planning is om zo snel mogelijk in overleg te 
gaan met Jos Harms. 
 

 

8e GZI-Next; overleg NAM, NOP en EOP Nieuw-Dordrecht  
 WH heeft gisteren (17-08) een mail gestuurd naar Kirsten van de NAM om een overleg 

in te plannen. Er zijn twee data gereserveerd; woensdag 2 september en dinsdag 8 
september. CV heeft een voorkeur voor 2 september. 
HN geeft aan dat Kirsten ziek is. 
 

 

8f NAM-project; lantaarnpalen  
 De NAM heeft officieel goedkeuring gegeven op ons voorstel voor het aanbrengen van 

openbare verlichting langs fietspad Oosterwijk. HN heeft contact opgenomen met de 
gemeente en zij heeft het materiaal met spoed besteld. De werkzaamheden van 
Enexis, aanleggen van de voedingskabel, zijn leidend in de planning. Exacte 
uitvoeringsdatum is nog niet bekend. Er wordt gehoopt voor de winter. 
 

 

8g Verkeerssituatie Oosterveenseweg  
 Er is momenteel nog geen nieuws over dit onderwerp. 

 
 

8h Afwatering Oosterwijk  
 RR geeft aan dat hij twee keer contact heeft gehad met Cor. RR vertelt dat Frank 

Sloots van het waterschap in gesprek moet gaan met de gemeentelijke 
rioolbeheerder.  

 

 Dit overleg moet nog ingepland worden, dit wordt door RR verzorgd. RR geeft aan dat 
de EOP niet bij dit overleg aanwezig hoeft te zijn. 
 

RR 

8i Bodemverzakking  
 WH en CV prikken een datum om een bewonersavond te organiseren in het dorpshuis; 

22 september om 19.30 uur. 
 

 

 WH zal de betreffende bewoners uitnodigen. WH 
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8j Groen-grijsoverleg  
 Er is niets te bespreken over dit ontwerp. 

 
 

8k Dorpstelefoon  
 Dit onderwerp wordt in de volgende vergadering besproken. 

 
 

8l Natuurwerkgroep  
 Op vrijdag 28 augustus om 15.00 uur is de feestelijke opening van de keverbank aan 

Eerste Boerwijk OZ. De natuurwerkgroep heeft een subsidie ontvangen en zij bepalen 
zelf wat ze aanschaffen. JN is penvoerder namens de natuurwerkgroep. 
 

 

8m Huisvesting ouderen  
 Er wordt een afspraak ingepland met Luit van de BOKD. 

 
 

8n Overstap Stad – de Blokken  
 Er zijn voorwaarden gesteld om over te kunnen stappen van de Stad naar de Blokken.  
 RR en WH zullen de mail opzoeken waar deze voorwaarden in vermeld staan. 

 
 

9 W.v.t.t.k.  
 • CV vraagt naar de stand van zaken over het parkeren van de Snikke en keren 

van de vuilniswagens nu er twee woningen gebouwd gaan worden aan 
Oosterwijk WZ. 

 

 

10 Rondvraag  
 • CV geeft aan dat we een mail hebben ontvangen van de Veenvaart met daarin 

de vraag of we info over Oranjedorp willen aanleveren. Hier wordt positief op 
gereageerd. 

 

 CV zal tekst aanleveren bij de Veenvaart, onder andere over het haventje en 
ijstijdpad. Leuke tekst om Oranjedorp in de kijker te zetten. 

 

CV 

 • De picknickbank bij Kollingsveenbosje moet gerepareerd worden. Op zaterdag 
22 september om 10.30 uur gaan HN, JN en CV het bankje repareren. 
 

HN/JN/ 
CV 

 • In de nieuwsbrief doen we een oproepje voor vrijwilligers om te helpen met 
de kerstversiering.  

 

 CV zal de tekst aanleveren bij WH. 
 

CV 

 • De barbecue voor nieuwe bewoners is afgestemd met DH en AC en RR heeft 
het dorp hiervoor een bedrag geschonken. Er is besloten dat de barbecue niet 
doorgaat vanwege de ontwikkelingen rondom corona. Dit zal in de nieuwsbrief 
vermeld worden. 
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11 Volgende vergadering  
 De volgende vergadering vindt plaats op 15 september van 19.30 tot 22.00 uur in het 

dorpshuis. 
 

 

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

 
 

 

 


