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Informatiebijeenkomst GZI-Next
Op woensdag 3 november was er een
informatiebijeenkomst in het dorpshuis over
GZI-Next. Tijdens deze bijeenkomst hebben
Gemeente Emmen, Shell en Engie informatie
gegeven over de plannen op het voormalige
gasontzwavelingsterrein van de NAM. Shell gaf
een toelichting over de waterstoffabriek en
tankstation die gebouwd gaan worden. Engie
gaf een toelichting over de bouw van de
biovergister. Het was een goed bezochte
avond waarbij zo’n 40 bewoners aanwezig
waren, een aantal raadsleden en de pers. Vanuit het dorp waren er veel zorgen over
verkeers- en geuroverlast. Er werden deze avond dan ook kritische vragen gesteld over de
installaties. Engie heeft, samen met Gemeente Emmen, alle Oranjedorpers uitgenodigd om in
het voorjaar van 2022 mee te gaan op een excursie naar de biovergister in Hardenberg.
Naast verkeers- en geuroverlast maken we ons zorgen over de toezicht en handhaving op de
wet- en regelgeving. Over dit laatste punt gaan we het gesprek met Gemeente Emmen. De pers
(ZO!34) was erg onder de indruk van de inwoners en heeft onze secretaris Corina
geïnterviewd. Het interview is de volgende dag uitgezonden bij ZO!34 en RTV Drenthe. Er is
ook een nieuwsartikel geschreven van deze avond. De link naar het artikel is te vinden op
onze social media (Facebook en Instagram)
Aankomende periode buigen we ons over de milieueffectrapportage (MER) die is opgesteld
voor GZI-Next. De MER is een rapportage die de milieueffecten van een plan of project in beeld
brengt. Ons uitgangspunt is geen enkele vorm van overlast voor Oranjedorp. We realiseren ons
dat we de komst van de waterstoffabriek en biovergister niet tegen kunnen houden, maar we
kunnen ons wel hard maken voor geen overlast. Verder zijn we in gesprek met Milieudefensie
en Natuur- en Milieufederatie Drenthe om onze zorgen voor natuurbescherming en schade aan
het milieu aan de orde te stellen.

Vragenlijst woonbehoefte

Binnenkort ontvangen alle inwoners een korte vragenlijst over de woonbehoefte in Oranjedorp.
Met de antwoorden op die vragen, hopen we een nog beter beeld te krijgen van de
woonbehoeftes in het dorp. De afgelopen jaren zijn veel ouderen en jongeren uit ons dorp
vertrokken. Voor ouderen zijn de woningen en tuinen te groot, voor jongeren zijn ze te duur.
We vinden het belangrijk dat het dorp leefbaar en betaalbaar is voor iedereen. Werkgroep
Ouderenhuisvestiging is al een tijdje met Gemeente Emmen hierover in gesprek. We denken
dat er in ons dorp voldoende vraag naar is, maar we willen dit graag onderbouwen. Naar
aanleiding van de resultaten organiseren we in het voorjaar een bijeenkomst voor alle
bewoners waarbij we onze plannen toelichten. We willen vooral het gesprek aan gaan over de
kansen, mogelijkheden en wensen.

Energietransitie

Energietransitie; het is een woord wat je de laatste tijd veel hoort. Ook Gemeente Emmen
houdt zich bezig met dit thema. De gemeente heeft het voornemen om in januari 2022 het
document ‘Transitievisie Warmte’ vaststellen. Deze visie hebben wij als bestuur onlangs in de
vergadering besproken. Wijkvereniging Emmerhout en Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort
hebben een schriftelijke reactie opgesteld en die hebben wij ook ondertekend.
Wat staat er in Transitievisie Warmte specifiek over Oranjedorp?
Het document is vrij algemeen geschreven en er staat in aangegeven hoe Gemeente Emmen
tussen nu en 2050 van het gas af gaat. Nadat het document is vastgesteld, wordt er
aankomende jaren voor elke wijk en dorp een wijkuitvoeringsplan (WUP) opgesteld. Bij het
opstellen van een WUP wordt er met de bewoners besproken hoe zij de transitie voor zich
zien. Onderwerpen als welke (kleine) stappen nu al gezet kunnen worden (zoals isoleren)
worden besproken net zoals welke toekomstige mogelijkheden er zijn (zoals aardwarmte,
dorpswindmolen etc.). Het is een langdurig proces met als uitkomst dat iedereen in uiterlijk
2050 van het gas af is.
De gemeente heeft in de Transitievisie Warmte aangegeven dat Oranjedorp een van de
eerste dorpen is om met deze visie aan de slag te gaan. Dit is mede op initiatief geweest van
Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort, EOP Nieuw-Dordrecht en van ons. In 2022 gaan we s
amen met de gemeente en de Energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort de eerste gesprekken aan
met onze inwoners over een wijkuitvoeringsplan (WUP).

AED’s

We hebben inmiddels drie AED’s in het dorp opgehangen. Landelijke richtlijnen geven aan dat
er eigenlijk elke 500 meter een AED aanwezig moet zijn. Een flinke uitdaging voor een
langgerekt dorp zoals Oranjedorp! We vinden het eigenlijk wel erg belangrijk dat er voldoende
AED’s in de buurt zijn om levens te redden. Daarom hebben we besloten om er nog drie AED’s
te plaatsen.Op 14 december heeft er informatieavond plaatsgevonden voor belangstellenden
waarin uitgelegd is hoe een AED werkt. Naar aanleiding van deze avond konden de aanwezigen
zich aanmelden voor de reanimatiecursus.

Plannen 2022

We krijgen jaarlijks van Gemeente Emmen een subsidie van zo’n €10.000 om te besteden aan
de leefbaarheid in het dorp. We horen graag van onze inwoners waar we het budget volgend
jaar aan kunnen besteden. Dus ben je er bijvoorbeeld helemaal klaar mee dat er te hard
gereden wordt in jouw straat en wil je daar graag aandacht voor vragen met een ludieke
actie? Of wil je graag een leuke wandeling organiseren met eten na afloop? Of heb je andere
leuke ideeën? Laat het ons dan weten! Mailen kan naar eop@oranjedorp.info.

Vrijwilligers in Oranjedorp

We mogen in Oranjedorp blij zijn met alle vrijwilligers die we hebben! Zo’n 10% van onze bewoners doet vrijwilligerswerk voor het dorp en dat is erg bijzonder! Als alle vrijwilligers zouden
stoppen met hun werk, is het wonen in Oranjedorp opeens een stuk minder leuk en aantrekkelijk. Eigenlijk realiseren we ons niet, maar zonder vrijwilligerswerk is veel niet mogelijk.
Toch zijn we nog regelmatig op zoek naar mensen die eenmalig even wat hand- en
spandiensten willen verrichten zodat we het werk een beetje kunnen verdelen. Het gaat dan
om bijvoorbeeld hulp bij het optuigen van de kerstboom, het repareren van een bankje etc.
Eigenlijk zijn het klusjes die in een paar uurtjes klaar zijn.
Wil jij af en toe helpen en bijdragen aan een leefbaar dorp? Laat het ons dan weten en stuur
een mailtje naar eop@oranjedorp.info.
Wij zijn erg trots om te zien hoe wij als klein dorp met elkaar zoveel voor elkaar krijgen! Aan
alle vrijwilligers: ontzettend bedankt voor jullie inzet in 2021!

Kerstverlichting

December is de gezelligste maand van het jaar en dat is ook
in ons dorp te zien! Overal waar je kijkt, zie je kerstverlichting!
Naast de lampjes in de tuinen is ook brug Bladderswijk weer
versierd, fietsbrug Oes Bruggie is verlicht en aan de
vlaggenmasten zijn kerstbomen gehangen. Dit jaar hebben we
ook een kerstboom geplaatst bij het brug over het Koning
Willem-Alexanderkanaal, maar die is helaas omgewaaid met
harde wind. Inmiddels is het weer teruggeplaatst!

Oranjedorp Beweegt

Sinds een aantal maanden houden we ons bezig met ‘Oranjedorp Beweegt’; een initiatief om
Oranjedorpers (meer) aan het bewegen te krijgen. En met resultaat!
Bootcamp
De buurtsportcoaches en studenten van het Drenthe Collega hebben afgelopen periode niet
stil gezeten. Ze zijn druk bezig met het organiseren van een bootcamp! Speciaal voor de
jeugd van 12+ wordt deze leuke sportactiviteit georganiseerd. Meer info volgt via een flyer in
de brievenbus!
Zeskamp
Volgend jaar wordt er een zeskamp georganiseerd voor de bewoners van Oranjedorp. Dus heb
je een leuk buurtje of heb je vrienden en familie in Oranjedorp wonen en vind je het leuk
om sportief te strijden? Begin dan alvast met het samenstellen van jouw team! Zodra er meer
bekend is, laten we het weten!
Fitgym		
Sinds een aantal maanden wordt er elke dinsdag om 9.00 uur fitgym gegeven in het dorpshuis.
Ben je nieuwsgierig en het lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Kom dan gezellig, en
geheel vrijblijvend, een keertje langs!

Nieuwjaarsborrel

Op zaterdag 8 januari organiseren we samen met de EOP een nieuwjaarsborrel. Het is wel
afhankelijk van de coronamaatregelen dus we weten helaas nog niet of het door mag gaan.
Maar reserveer deze datum vast! Meer info volgt later.

Bloembollen gepoot

Op 20 november hebben we samen met een aantal vrijwilligers, zowel jong als oud, een paar
duizend bloembollen gepoot. Verspreid over het dorp komen begin volgend jaar krokussen en
sneeuwklokjes op. Door het poten van deze vroegbloeiers zorgen we ervoor dat er in januari/
februari al voedsel is voor de insecten; dit vergroot hun overlevingskansen.

(Fruit)bomen geplant

Op 13 november hebben we samen met vrijwilligers tientallen bomen
geplant in het dorp. Er zijn verschillende soort inheemse bomen en
fruitbomen geplant in het Kollingsveenbosje en langs fietspad
Oosterwijk. Door het planten van deze bomen dragen we ons
steentje bij aan het vergroten van de biodiversiteit en de
leefbaarheid van Oranjedorp.
In het bijzonder hartelijk dank aan Semper Florens! Zij zijn zo
vriendelijk en vrijgevig geweest om deze bomen aan ons te
schenken. Een ontzettend aardige en mooie bijdrage aan het dorp!

Pubquiz

Activiteitencommissie

Op 6 november vond de pubquiz weer plaats! Onder begeleiden van Eddie Zinnemers werd
deze gezellig quiz gespeeld. Eddie had speciaal voor deze avond een muzikant uitgenodigd
die de liedjes speelden die geraden moesten worden. De moeilijke vragen werden afgewisseld
met makkelijke vragen en ook vragen over Oranjedorp kwamen aan bod. Het was mooi om
te zien hoe gedreven de teams waren om te winnen. Het was een erg gezellige en geslaagde
avond en zeker voor herhaling vatbaar!

Sinterklaas in Oranjedorp

Alhoewel de goed heilig man inmiddels ons land weer
heeft verlaten, is hij dit jaar niet vergeten om ook de
kinderen in Oranjedorp blij te maken! Op 19 november
waren een aantal kinderen aan het knutselen in het
dorpshuis om een mooie mijter te maken. En plotseling
kwam Piet binnen! Hij was Sinterklaas kwijt en vroeg
de kinderen mee te helpen zoeken. Samen met nog
drie pieten zochten ze onder stoelen en tafels, maar
helaas, geen Sinterklaas te vinden.
Gelukkig hadden ze hem snel gevonden en kwam de Sint met een grote zak vol cadeautjes
binnen. Piet was de zak in alle drukte helemaal vergeten mee te nemen. Toen Sint eenmaal
in zijn mooie grote stoel zat, maakte hij met alle kinderen een praatje. Na het zingen van
een aantal liedjes en eten van overheerlijke pepernoten, deelden de Pieten cadeautjes uit.
Tot volgend jaar Sinterklaas!

Reminder: inzamelingsactie statiegeld flessen

Energy4kids

Help jij ons weer mee met het verzamelen van lege statiegeld flessen en kratten? Zaterdag 8
januari vanaf 10.00 uur komen we bij u langs om het op te halen. Heb je geen lege flessen
of kratten maar wil je wel graag een bedrag doneren? Dat mag natuurlijk altijd en daar zijn
we heel blij mee!
Het donatie kan overgemaakt worden naar:
NL21 RABO 0361 1491 07 t.n.v stichtingenergy4kids.
Wil je meer weten over de stichting, bekijk dan onze website: www.energ4kids.nl.
Alvast heel erg bedankt!

Volg ons ook op social media:

