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Aanwezig:  

 

Anja Westerhof, Benny Kolker, Jan Arends, Willy van Dooren, Rudy Hanenbergh, Arend Hoffkamp, Richard Rolink, 

notulist Irene kamerbeek 

 

Afwezig met kennisgeving:  

 

Tieme de Jonge 

 

Afwezig zonder kennisgeving:  

 

Han van Os 

 

 

Opening en vaststelling agenda 

 

Voorzitter opent de vergadering.  

 

 

Vragenrondje 

 

Er wordt wederom gevraagd waar Han van Os is. Deze keer is hij afwezig zonder kennisgeving. Er wordt gesteld dat 

dit raadslid zo onnodig iemand anders zijn plek vasthoudt, bij terugtreding zou een ander zijn plaats kunnen innemen. 

Officieel valt aan deze kwestie niet te doen. 

 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Uitnodiging van gemeente voor 8 december, kennismakingsbijeenkomst aangaande de Wet Maatschappelijke 

ondersteuning (WMO). Wie gaat daar heen? Aardig wat leden zijn verhinderd, er wordt echter voor gezorgd dat 

iemand van de werkgroep zorg die kant op gaat. 

 

Ook op 8 december is er een bijeenkomst ter voorbereiding van de verkiezing van sporter en vrijwilliger van het jaar 

hier te Erica. Anja Westerhof en Benny Kolker zullen ook dit jaar als jurylid deelnemen. 

 

Er is een ingezonden stuk vanuit de gemeente, afdeling Speeltuinen naar de Commissie Wonen en Ruimte gestuurd. 

Globale inhoud van het stuk was dat alles dik in orde was m.b.t. de speeltuinen. Waar nog aan gewerkt moet worden, 

wordt vervolgd, wat voltooid is, wordt geprezen. 

 

 

Notulen vorige vergadering, actiepunten en de webversie 

 

De notulen van de laatste vergadering van 25 oktober worden goedgekeurd.  

Volgende vergadering (20 december) zal de Actiepuntenlijst worden besproken en vindt er een update daarvan plaats. 

De nieuwe webversies zullen op de website www.operica.nl worden geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

http://www.operica.nl/


Notulen  

  d.d. 22 november 2016 

Dorpsraad Erica   Pagina 2 van  2 

 

 

 

 

Commissie Wonen en Ruimte  

 

Punten voor volgende commissievergadering: Valzand Kreuzen, Glijbaan tot 12 jaar Meineszstraat, Verlichting 

fietspad Erica naar Zuidbarge, verlichte huisnummerpaaltjes Verlengde Vaart. 

 

 

 

Commissie Samenleving 

 

EOP (Erkende Overlegpartner van de gemeente Emmen) Parc Sandur organiseert op 26 november een Lampion- 

optocht. Dit om op ludieke wijze aandacht te vragen voor de slechte of ontbrekende verlichting op de fietspaden van 

af Erica richting Zuidbarge, het is daar echt té donker. EOP Erica gaat de samenwerking aan met EOP Parc Sandur, de 

Dorpsraad gaat kijken om in januari 2017 bij elkaar te komen en ook alvast gaat de Dorpsraad kijken wat financieel 

mogelijk is. Er zijn een paar gevallen geweest dat fietsers in de nacht zijn lastiggevallen. De situatie kan gewoon niet 

langer, er moet actie op genomen worden. De Dorpsraad gaat de volgende vergadering besluiten over hoeveel geld aan 

het maken van een deugdelijke verlichting langs de fietspaden Eica-Zuidbarge kan worden besteed. 

 

 

 

DorpsPlan Erica 

 

In het Dagblad van het Noorden stond een mooi artikel over het Plan Centrumvernieuwing. Wat opviel was dat de 

Dorpsraad wel erg veel lof over zich heen krijgt uitgestort voor wat betreft het bereiken van een zeer mooi plan, dit 

hoorde geadresseerd te worden aan de Werkgroep Plan Centrumvernieuwing. 

Zet allemaal 6 februari in de agenda, op deze avond (aanvang 19:30) wordt Ons Dorpsplan en het Plan 

Centrumvernieuwing gepresenteerd.  

 

Voortgang werkgroepen 

 

Samenkomst: Het zichtbaar maken van de Dorpsraad staat op de agenda 

Economie: In deze werkgroep zit nog steeds één lid, wie o wie gaat zich aansluiten bij deze werkgroep? 

Zorg: De fittest is goed verlopen, 100% opkomst van degene die zich hadden opgegeven. De loopgroep is ook een 

succes. 

Wonen en Woonomgeving: Gaat goed met combinatie van aangestelde coördinator. De Verkeersbewustzijn-actie kan 

dit jaar nog er door, de bal ligt nu bij de gemeente Emmen echter. 

 

 

 

Nieuws uit Ondernemersclub / Handelsvereniging / Veenvaart /  Schienvat 

 

Ondernemersclub: Ze zoeken nog steeds nieuwe bestuursleden en een voorzitter. 

Veenvaart: Ontwerp voor tweede aanlegsteiger is onder constructie. 

 

 

 

Sluiting 

 

Voorzitter sluit de vergadering. Concludeert dat het wederom een vruchtbare vergadering was en dankt een ieder voor 

zijn en haar aanwezigheid en inzet. 


