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MM Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Emmen en Provincie Drenthe
en bestaat uit een aantal projecten rondom Emmen. Om deze projecten in goede
samenspraak met de omgeving uit te voeren, wordt er gebruik gemaakt van focusgroepen. Wij
gaan in focusgroep zitten van de verdubbeling van de weg Emmen – Klazienaveen (N862) en
de aansluiting Rondweg - Bargermeer.
Verdubbeling weg Emmen – Klazienaveen (N862)
Op 6 september hebben we samen met EOP Klazienaveen, Nieuw-Dordrecht, Angelslo en
Barger-Oosterveld kennis gemaakt met de gemeente en provincie. We zijn op de fiets langs en
door het projectgebied gereden en hebben stilgestaan bij een aantal knelpunten. De fietstocht
eindigde bij het projectbureau in Emmen aan de Oude Meerdijk 22. Daar hebben we informatie
gekregen over het project, de planning en focusgroepen. We hebben aangegeven graag deel
te nemen aan de focusgroep voor de verdubbeling van de weg Emmen – Klazienaveen. Op
22 november heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de focusgroep.
Aansluiting Rondweg (N391) – Bargermeer
De Rondweg wordt de komende jaren omgebouwd tot een stroomweg met ongelijkvloerse
aansluitingen. Dit betekent dat de huidige kruisingen, verkeerslichten en rotondes op de R
ondweg verdwijnen. Ook de huidige gelijkvloerse aansluitingen Phileas Foggstraat en de
Abeltasmanstraat komen te vervallen. Het industrieterrein Bargermeer is in de nieuwe
situatie bereikbaar via één nieuwe ongelijkvloerse aansluiting. Waar deze aansluiting precies
gaat komen, wordt mede in overleg met de focusgroep gedaan. In deze focusgroep zitten
onder andere vertegenwoordigers van industrieterrein Bargemeer, Nijbracht, Getec en EOP
Zuidbarge en Rietlanden. Ook wij zullen deel uit maken van deze focusgroep. Ons doel is zo
min mogelijk (verkeers)overlast die voortvloeit uit de aanpassingen op de Rondweg. Op 16
november heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de focusgroep Bargermeer.
Meer informatie over MM Bereikbaar vind je op www.mmbereikbaar.nl. Op onze website vind je
de nieuwsbrieven van MM Bereikbaar die tot nu toe verschenen zijn.

Uitbreiding 30 km zone Oranjedorp

Naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Oosterveenseweg heeft de gemeente nog eens
goed gekeken naar de 30 km zones in het dorp. De gemeente wil deze zone graag uitbreiden.
Binnenkort ontvangen alle inwoners van Oranjedorp een brief van de gemeente waarin de
plannen worden toegelicht. Bewoners kunnen reageren op deze brief en naar aanleiding van
de reacties, wordt de zone wel of niet uitgebreid. Als de 30 km zone uitgebreid wordt, gaat
de gemeente daarna een verkeersbesluit nemen zodat het ook juridisch goed geregeld is.

Ons dorp wordt steeds mooier

We hebben twee nieuwe vlaggenmasten geplaatst en daaraan hangt onze Oranjedorpvlag te
wapperen. Rond kerst gebruiken we de masten om de kerstboom aan op te hangen. Wil je
graag een Oranjedorpvlag hebben? Dat kan! Ze kosten €20 per stuk (150 x 100 cm) en je kunt
ze bestellen via eop@oranjedorp.info. Verder hebben we de picknickbank bij brug Bladderswijk
vervangen door een nieuwe.

Gemeenteraad op werkbezoek in Oranjedorp

Op 22 september waren gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een werkbezoek in Oranjedorp.
Zo’n 15 vertegenwoordigers van 7 politieke partijen waren aanwezig. We zijn op e-choppers
door het dorp gereden en op locaties gestopt waar we graag aandacht willen vragen voor
bepaalde onderwerpen, zoals ouderenhuisvestiging, maaibeleid en biodiversiteit, overlast van
het recyclingterrein, ontwikkelingen rondom GZI-next en verkeersoverlast in het algemeen. We
hopen op deze manier enige invloed uit te oefenen op de inhoud van de
verkiezingsprogramma’s. vertegenwoordigd. Het was een nuttige bijeenkomst die erg
gewaardeerd is door de gemeenteraadsleden en er hebben inmiddels vervolgoverleggen
plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit werkbezoek heeft ZO!34 een podcast gemaakt waarin
onze secretaris Corina geïnterviewd is. Op onze social media vind je het linkje naar het artikel
en de podcast.

Aanpak Oosterveenseweg

De Oosterveenseweg wordt aangepakt en verkeersveiliger gemaakt.
De kruispunten met Bladderswijk OZ en Oosterwijk WZ worden
plateaus waardoor het gelijkwaardige kruispunten worden. Nu blijkt
dat veel weggebruikers de voorrangssituatie niet helemaal
begrijpen. De plateaus worden aangebracht volgens de richtlijnen
wat betekent dat de drempels wat langer worden dan dat ze nu
zijn. Verder wordt er halverwege de Oosterveenseweg een
versmalling met drempel aangebracht om de snelheid te verlagen.
Op 20 oktober vond het laatste overleg over de plannen plaats met de gemeente, werkgroep
Oosterveenseweg en aannemer Fuhler Wegenbouw. Daarbij is ook de exacte locatie van de
versmalling bepaald zodat het voor iedereen duidelijk is hoe het eruit komt te zien.
Donderdag 18 november is Fuhler Wegenbouw gestart met de uitvoering. De werkzaamheden
zijn naar verwachting voor de kerst afgerond. Benieuwd naar de tekening van dit project of
de bewonersbrief van de aannemer? Die kun je vinden op onze website; www.oranjedorp.info.

Werkgroep Industrie

Oranjedorp ligt tussen twee industrieterreinen in. Het feit dat hier bedrijven zitten is geen
probleem. De bedrijven hebben allemaal een vergunning. De werkgroep ‘Industrie’ is opgericht
om er voor te zorgen dat de bedrijven zich houden aan hun vergunning. Als bewoners merken
we het wanneer bedrijven hinder veroorzaken, zoals geluidsoverlast, geuroverlast, afval,
verkeersoverlast of parkeerproblemen. We brengen deze hinder niet systematisch in kaart
waardoor het al snel een welles-nietes-spel wordt met de gemeente en bedrijven of er sprake
is van overlast. Dat is de aanleiding geweest om als werkgroep te beginnen met het
‘Feitenboek’. Daarin leggen we, zo objectief mogelijk, overtredingen van de vergunning vast en
nemen we meldingen van overlast op.
Feiten voor het feitenboek zijn bijvoorbeeld:
- Zwerfafval: maak een foto en geef door waar en wanneer dat zwerfafval er ligt
- Geluidhinder: beschrijf wat de hinder is, wanneer de hinder plaatsvindt en hoe lang dat duurt
- Geurhinder: beschrijf de aard van de geur, hoe goed je het ruikt, en wanneer en hoe lang
de hinder was
- Beschadigingen: er vinden veel beschadigingen plaats door vrachtverkeer en door ander
verkeer. Neem daar foto’s van en noteer het tijdstip en de plaats.
Voor het feitenboek is een goede beschrijving van belang met bewijs in de vorm van foto’s of
video’s en ook tijdstippen. We kunnen helaas niet zo veel met “vorige week rook het heel erg
onaangenaam”. En het helpt ook als meerdere mensen met zo’n melding komen. Daar wordt
de melding objectiever van. En bij geur-, geluid- en lichthinder is het belangrijk om ook door
te geven waar de melding wordt gedaan.

Vergunningen
Van de gemeente hebben we van vijf bedrijven de vergunning toegezonden gekregen. Dat zijn
de bedrijven die tot nu toe de meeste hinder veroorzaken. We zien dat lang niet alle
hinderaspecten terug komen in de vergunningen. Met een goed gevuld Feitenboek hopen we
dat we kunnen bevorderen dat er meer hinderaspecten concreet terugkomen in de
vergunningen van de bedrijven. Daar hebben we als bewoners alleen maar profijt van. Dat
maakt Oranjedorp een nog fijnere plek om te wonen. Het is geen probleem dat de bedrijven
er zitten. De hinder die ze veroorzaken en die niet volgens de vergunning is, is voor ons als
bewoners wel een probleem. Door dit zo objectief mogelijk waar te nemen en vast te leggen,
zijn we een serieuze gesprekspartner voor de gemeente. Dus neem je overlast waar: graag
melden! De melding wordt anoniem verwerkt in het Feitenboek. Feiten voor het Feitenboek kun
je melden via l.stax@oranjedorp.info.

Feestjes

Er kunnen weer feestjes gehouden worden in het dorpshuis! Het dorpshuis kan afgehuurd
worden voor feestjes van maximaal 100 personen en is inclusief barmedewerkers.
Heb je binnenkort iets te vieren en wil je dat graag in het dorpshuis houden? Of wil je graag
meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Jannie Brus (06-5435 8692) of Hennie
Wisman (06-3082-0130)

Corona toegangsbewijs

Sinds 25 september is het verplicht om een corona toegangsbewijs (CTB) te laten zien bij
plekken waar het druk is, zoals in de horeca, bij evenementen en in sommige gevallen ook
bij dorpshuizen. We snappen dat het soms lastig te begrijpen is wanneer wel en wanneer niet
een coronabewijs verplicht is in het dorpshuis. We hopen dat onderstaand overzicht wat meer
duidelijkheid geeft.
  
Het coronatoegangsbewijs is niet verplicht bij:
- Reguliere buurt- en dorpshuisfuncties, zoals de wekelijkse vaste activiteiten en vergaderingen.
Hier mag ook in beperkte mate eten en drinken genuttigd worden.
- Bijvoorbeeld: klaverjassen, biljarten, vergaderen, fitgym, ouderengym en yoga
Het coronatoegangsbewijs is wel verplicht bij:
- Het gebruik van horeca, een evenement, een eenmalige activiteit
- Bijvoorbeeld: de bingoavond, pubquiz, rommelmarkt en een feestje of receptie
Twijfel je na het lezen van dit artikel nog steeds een beetje? Dan kun je contact opnemen met
dorpshuis@oranjedorp.info?

Overzicht van activiteiten in het dorpshuis

Activiteitencommissie

Er zijn weer volop activiteiten in het dorpshuis. Hieronder vind je een overzicht wanneer welke
activiteit plaatsvindt.
Maandag: Biljarten (19.00–23.00 uur), Vrouwengroep 1x in de maand (19.00–23.00 uur)
Dinsdag: Fitgym (9.00–10.00 uur)
Woensdag: Ouderen gym (9.30–10.30 uur), Yoga (13.30–14.30 uur),
Klaverjassen winterseizoen (19.15 uur starten), Jeu-de-boules zomerseizoen (19.15 uur starten)
Donderdag: Bloemschikken 1x per 3 weken (19.00–23.00 uur)
Wanneer er andere activiteiten zijn, worden alle bewoners daarover geïnformeerd door middel
van de nieuwsbrief en/of een flyer.

Halloweenpompoen

Zaterdag 30 oktober konden kinderen een mooie halloweenpompoen maken in het dorpshuis.
Zo’n 10 kinderen hebben met hulp van ouders prachtige pompoenen gemaakt. Tijdens het
harde werken was er uiteraard ook wat te drinken met wat lekkers erbij. Het was een erg
geslaagde middag!

Groen Oranjedorp
Zoals bekend streeft de Natuurwerkgroep samen met vele inwoners van Oranjedorp naar een
fijne leef omgeving met zoveel mogelijk groen om ons heen. Samen met Landschapsbeheer
Drenthe en Gemeente Emmen hebben we een aantal plannen besproken om de groene
leefomgeving te realiseren. Zo gaan we het Oranjekanaal, tussen A37/Koning
Willem-Alexanderkanaal en Bargermeerkanaal, binnenkort snoeien en op verschillen locaties
langs het kanaal mooie struiken en beplanting aanbrengen. Dit stuk kanaal is nu van de
gemeente. Verder zorgen we ervoor dat het jaagpad goed beloopbaar wordt en gaan we op
een aantal plekken in het dorp fruitbomen en besdragende struiken aanbrengen en
bloembollen in de bermen poten. Tot slot zijn er plannen voor een ‘Natuurlijk Ommetje
Oranjedorp. Wij houden jullie op de hoogte!

Mooi opbrengst Walk4Energy

Energy4kids

Op zondag 3 oktober werd de Walk4Energy georganiseerd en ondanks het slechte weer en
de afzeggingen was het een groot succes! Om 9.00 uur opende burgemeester Erik van
Oosterhout het evenement en in zijn toespraak gaf hij aan dat wandelen in de regen geen
reden is om niet te gaan. Denkende aan de kinderen met een stofwisselingsziekte die dag en
nacht werken voor een beetje energie, liep hij samen met zijn vrouw de route van 6 kilometer.
Gemeentedichter Eddie Zinnemers las zijn pakkende gedicht over energie voor en velen
waren onder de indruk. Daarna startte de eerste groep vol goede moed aan de route van
25 kilometer.
Ondanks het regenachtige weer was het een geslaagde dag; leuke routes, onderweg vers fruit
en water en na afloop een heerlijke kom erwtensoep met roggebrood en spek. Aan het einde
van de dag werd de balans opgemaakt en we kunnen met blijdschap zeggen dat we €4000
hebben opgehaald. Hartelijk dank aan de wandelaars, sponsoren en de vele vrijwilligers!

Actie lege statiegeld flessen en kratten

Op zaterdag 8 januari 2022 houden we de jaarlijkse lege statiegeld flessen en kratten actie.
Vanaf 10.00 uur komen we langs om de lege flessen en kratten op te halen. Je kunt het
langs de kant van de weg zetten en wij halen het dan zo snel mogelijk op.
Wil je meehelpen om de flessen en kratten op te halen? Geef je dan op via 06-5242 8122.

Volg ons ook op social media:

