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Notulen 

Bestuursvergadering  

EOP Oranjedorp 

 

 

 

Datum: 8 oktober 2020 

Tijdstip: 19.30 – 22.15 uur 

Locatie: Dorpshuis d’Aole Turfstee 

Aanwezig: 
Wiebe Hilgen (WH) – voorzitter 
Corina Vink (CV) – secretaris/notulist 
Janny Nijenbrinks (JN) – penningmeester  
Harma Frieling (HF) – sluit vanaf 20.30 uur aan 
Henk Nijenbrinks (HN) 
Louise Dassen (LD) 
 
Afwezig: 
Herjen Brands (HB) – met kennisgeving  
Mieke Heijnen (MH) – met kennisgeving en sluit digitaal aan bij vanaf agendapunt 11 
 

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  
 • Agendapunt Kerstverlichting brug wordt toegevoegd en wordt besproken 

onder 11a 

• WH geeft aan HB gemaild te hebben met de vraag of hij wil nadenken over 
wat hij wil i.r.t. de EOP en hoe hij betrokken wil blijven. WH neemt later 
telefonisch of fysiek contact met hem op 

• Lex Stax is een nieuwe bewoner aan de Oosterwijk WZ en wil graag bestuurslid 
worden wil zich graag komen voorstellen tijdens een bestuursvergadering 

 

 Er wordt besloten dat het kennismakingsgesprek met Lex in klein comité 
gedaan wordt met JN en CV. 

 
JN/CV 

 HN zal contactgegevens doorgeven aan CV en zij zal een afspraak inplannen. HN 
CV 

 • WH heeft contact gehad met Anita om te vragen of ze een exitgesprek wil nu 
ze geen bestuurslid meer is. Ze heeft het berichtje gelezen, maar geen reactie. 

 

 • Parkeren de Snikke: er is een ambtenaar toegewezen die zich hiermee bezig 
gaat houden. WH heeft aangedragen om op korte termijn om tafel te gaan, 
samen met de Snikke, om dit te bespreken. 

 

 • Gedempte gedeelte Oosterwijk: Volgens Robert Riksten zou er een ambtelijk 
overleg ingepland worden tussen de gemeente en het waterschap. Het 
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waterschap gaat nu in overleg met de heer Koop om te vragen of er 
aangesloten mag worden op zijn riolering. 

 WH zal naar aanleiding hiervan contact opnemen met Cor Dassen. 
 

WH 
 

3 Vaststellen verslag vorige vergadering  
 Er zijn twee notulen besproken; 18 augustus en 14 september. 

Op de notulen van 18 augustus zijn geen opmerkingen en het verslag is vastgesteld. 
Op de notulen van 14 september zijn twee opmerkingen; deze worden verwerkt in het 
verslag van 14-09. 
 

 

4 Besluitenlijst  
 De besluitenlijst wordt besproken en bijgewerkt. 

 
 

5 Ingekomen stukken  
 datum afzender onderwerp 

20-09-2020 Veenvaart Brandbrief bezuiniging SMRE 
    

 
 

6 Korte terugkoppeling inspreken commissievergadering Kadernota, d.d. 23 oktober  
 JN en CV geven korte terugkoppeling over het inspreken tijdens de extra 

commissievergadering van de gemeente. Er waren in totaal vier insprekers; wij, 
Dorpsraad Zwartemeer, Vlinderstad Emmen en SMRE. Wij mochten als eerste spreken 
en hebben de voorgesproken strategie aangehouden; onze visie op de EOP’s, wat wij 
doen (met concrete voorbeelden) en ons voorstel qua bezuinigingen. De pers was 
aanwezig en CV is geïnterviewd door RTV Drenthe (uitgezonden op de radio). 
Daarnaast zijn wij in krantenartikelen genoemd van DvhN en RTV Drenthe; mooie 
publiciteit voor het dorp. 
Op verzoek van de voorzitter hebben wij ons betoog naar de griffie gestuurd zodat alle 
raadsleden dit kunnen lezen ter voorbereiding op de vergadering van 5 november 
(bespreken van bezuinigingen/Kadernota 2021). CV heeft dit betoog ook naar alle 
bestuursleden van EOP gestuurd. 
 

 

8 Contributie innen  
 • Er is momenteel €380 aan contributie binnengekomen via automatisch 

incasso. 

• Er zijn twee huishoudens die de contributie hebben opgezegd; Arends en 
Lubbers 

• HN overhandigt de machtigingsformulieren aan HF. 
 

 

 LD vraagt of het wel verstandig is om bij de deuren langs te gaan om de 
machtingskaarten in te vullen i.v.m. corona.  
 
 
Het volgende wordt afgesproken: 
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 • CV schrijft een begeleiden schrijven en mailt deze naar HN CV 

 • HN drukt deze af en brengt het naar HF. HN 

 • HF stopt de machtiging en brief in een envelop en brengt het bij LD langs HF 

 • Bestuursleden brengen envelop bij bewoners langs die op hun lijst staan Allen 

 • Machtiging of contant geld na twee weken ophalen bij de bewoners. 
 

Allen 

9 Communicatie  
 Website  
 De nieuwe website staat online en wordt goed bijgehouden met nieuws en 

wijzigingen. 
 

 

 HF doet het verzoek haar mailadres te verwijderen i.v.m. ongewenste mails. CV gaat 
dit regelen. 
 

CV 

 Nieuwsbrief  
 De eerste nieuwe nieuwsbrief ligt momenteel bij de drukker en wordt binnenkort 

verspreid. Er was te weinig tekst waardoor er een pagina blanco is; goed leermoment 
voor de volgende keer. WH komt met een aantal onderwerpen die in de volgende 
editie kunnen komen, CV neemt dit mee. 
 
De kosten per oplage bedragen €80 incl. btw en de nieuwsbrief verschijnt 8x per jaar; 
om de 6 weken en in de zomerperiode niet. HF geeft aan dat ze elke zes weken te veel 
vindt. 
 

 

 Het DH is met het volgende voorstel gekomen voor verrekening van de drukkosten: 

• 50% DH 

• 50% EOP 
 

Het voorstel voor verrekening van de EOP is: 

• 35% EOP 

• 35% DH 

• 15% AC 

• 15% NWG 
 

 

 CV zal dit voorstel voorleggen bespreken met de partijen. 
 

CV 

 Social media  
 CV vraagt aan het bestuur wat ze vinden van het gebruik van social media; te veel, te 

weinig, goed. Iedereen vindt dat het goed zoals het nu gaat. 
 
 

 

 Nieuwe mailadressen  
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 Per 1 september zijn de nieuwe mailadressen gebruikt. CV gebruikt de nieuwe al, de 
rest nog niet. HN en JN geven aan dat er achter de schermen iets niet goed is gegaan.  
 

 

 CV zal contact opnemen met Jan. 
 

CV 

 Het idee wordt geopperd om Jan een keer uit te nodigen om vragen te beantwoord 
een wellicht te helpen met installaties. Afgesproken wordt dat we eerst de 
mailadressen even afwachten en daarna een sessie inplannen. 
 

 

 Emailhandtekening   
 Jan heeft voor CV een emailhandtekeningen gevraagd. JN en WH geven aan er ook 

graag een te willen. 
 

 CV zal dit doorgeven aan Jan. 
 

CV 

10 Groenonderhoud PRO / EMCO  
 Er is nog geen contact geweest met PRO. HN gaat er deze week achter aan. HN 
 Mocht er een afspraak ingepland worden, zal HN HF en MH erbij betrekken omdat zij 

precies weet wat er gedaan moet worden. 
 

 

 Er is nog niet helder hoe de werkzaamheden van Buurtsupport opgevolgd gaan 
worden.  
WH hoort twee verschillende verhalen:  

1. Er komt geen opvolging voor Buurtsupport 
2. Er is nog overleg en het is nog niet duidelijk hoe en wat. 

 
HN geeft aan dat dit begin november, tegelijkertijd met de bezuinigingen/Kadernota 
2021 besproken wordt. Er wordt besloten dat we dat eerst afwachten voordat we een 
brief naar de gemeente sturen. 
 

 

11 Korte terugkoppeling overleg GZI-next, d.d. 8 september  
 WH geeft een terugkoppeling van het vorige overleg. Het volgende wordt besproken: 

• Was een goed overleg 

• De volgende mensen waren aanwezig: 2 van de gemeente, 1 van de NAM, 2 
van Engie, energie coöperatie en EOP Oranjedorp. Vanuit EOP Nieuw-
Dordrecht was er niemand aanwezig 

• Er is gesproken over de groengasinstallatie. De medewerker van Engie 
vertelde heel eerlijk dat dit bij een bij een ander project niet goed is gegaan en 
er veel overlast was. Er zaten veel kinderziektes in de installatie. 

• In een volgend overleg (4 november) wordt er extra uitleg gegeven over de 
groengas installatie; wat gaat er in, wat komt er uit etc. 

• Een keer daarna gaat er een delegatie met de bus naar Bemmel om een 
installatie te bekijken. Er is aangegeven dat we dan ook met wat bewoners 
willen spreken om hun mening en ervaring te horen. 
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• Met de NAM is besproken dat wij graag burgerparticipatie willen voor de twee 
dorpen; Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht 

• Begin 2021 organiseert de NAM een bewonersavond in het dorp. Er is bewust 
voor gekozen om eerst als betrokken partijen op de hoogte te zijn en alle info 
te hebben voordat er een informatieavond georganiseerd wordt. 

• De volgende overleggen zijn afgesproken: 
o 4 oktober om 19.30 uur 
o 16 december om 17.00 uur incl. eten 

 • WH zal het verslag van deze avond rondsturen naar de bestuursleden. 
 

WH 

11a Kersverlichting brug  
 HN valt met de deur in huis en geeft aan liever niet verder te gaan met dit project. Hij 

voelt zich benadeeld, gepasseerd, niet eerlijk behandeld en er wordt niet overlegd. Er 
worden opties aangedragen en HN denkt hier over na. In de volgende vergadering 
geeft HN uitsluitsel of hij dit project wil blijven doen of niet. 
 

 
 
 

HN 

12 Terugkoppeling huisvesting ouderen  
 • MH en LD geven terugkoppeling van het overleg van 23 september met BOKD. 

Vanuit de BOKD waren Luit en een stagiair aanwezig met een mooie 
presentatie over hoe het perceel er vroeger uitzag. Er stond toen ook al 
bebouwing. 

• Er zou onlangs een overleg plaatsvinden met de gemeente, maar dit is niet 
doorgegaan. Het overleg was bedoeld voor architecten en bouwaannemers. 

• De brief met ons voorstel is naar het college van B&W verstuurd en de 
wethouder reageerde enthousiast. Eind oktober vindt er een overleg met de 
gemeente plaatst. Er mogen drie mensen heen en er moet nog besloten 
worden wie daar heen gaat. 

• Het project zit nu nog in de initiatieffase dus blijft de EOP nog even op de 
voorgrond. Zodra het project naar een andere fase gaat, zal de werkgroep 
naar voren treden en doet de EOP een stapje terug. 

• Binnenkort vindt er overleg plaats om de afspraak met de wethouder voor te 
bereiden. 

• WH sluit voorlopig aan bij dit project. 
 

 

13 AED’s  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

14 Groen/grijsoverleg  
 Deze overleggen liggen voorlopig stil. 

 
 

15 Stand van zaken bodemdaling  
 Dit agendapunt is niet besproken.  
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16 Staat rijbaan Bladderswijk OZ  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

17 Bijwerken statuten  
 Dit agendapunt is niet besproken. 

 
 

18 Rondvraag / w.v.t.t.k.  
 • HN geeft aan dat men zich kan aanmelden voor een cursus Milieumeting 

waarbij er apparatuur in de tuin geplaatst wordt. De kosten hiervan bedragen 
€25 per huishouden en men kan zich alleen als particulier aanmelden. Er 
kunnen in totaal 1100  mensen aanmelden. 

 

 CV ziet een mailtje met een betaallink maar vertrouwt het niet helemaal. HN 
zal nog even uitzoeken of dit initiatief betrouwbaar is.  

HN 

 Indien betrouwbaar, zullen JN en HN en WH zich aanmelden.  JN/HN/
WH 

 HN zal vragen of Pieter Dassen ook interesse heeft; hij woont wat dichter bij 
het recyclingbedrijf en zit in de werkgroep. 

HN 

 De EOP zal deze kosten betalen. 
 

 

19 Volgende vergadering  
 De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 20 oktober van 19.30 tot 22.00 uur in 

het dorpshuis. 
De tips en tops worden besproken op 24 november om 18.00 uur in het dorpshuis. 
 

 

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

 
 

 

 


