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Aanwezig:  

 

Anja Westerhof, Benny Kolker, Jan Arends, Willy van Dooren, Rudy Hanenbergh, Arend Hoffkamp, Tieme de Jong, 

Richard Rolink 

 

Afwezig met kennisgeving:  

 

Han van Os en Irene Kamerbeek 

 

 

 

Opening en vaststelling agenda 

 

Voorzitter opent de vergadering en vraagt aan de  leden of er nog wijzigingen of toevoegingen aan de agenda zijn. 

Die zijn er niet. 

 

 

Vragenrondje 

 

Aangaande de aanschaf van collectieve collectebussen voor verenigingen op Erica is besloten na enig uitpluiswerk om 

hier niet aan te beginnen, er zitten te veel haken en ogen aan. 

 

Er wordt gewezen op een folder van Geopark de Hondsrug over wandelroutes van café naar café. Deze aanwijzing is 

bedoeld voor de commissie Samenleving en zal daar verder behandeld worden. 

 

Er wordt voorgesteld om een soort handleiding te maken voor verenigingen en anderen die een aanvraag doen aan de 

Dorpsraad, met name voor een aanvraag die hint op ondersteuning uit het EOP-budget. In die folder wordt dan kort en 

bondig beschreven hoe men voor deze financiële ondersteuning door het EOP-budget  in aanmerking kan komen en 

dat deze ondersteuning een eenmalige bijdrage inhoudt, waarbij onderhoud en instandhouding voor de ontvanger is. 

Dit voorstel komt naar voren naar aanleiding van een verzoek voor een financiële bijdrage in onderhoudskosten van de 

HKE. De Dorpsraad stemt unaniem in met het maken van zo’n folder en vraagt ook om een afspraak met HKE te 

maken om het standpunt van de Dorpsraad nader toe te lichten. 

 

Er wordt gevraagd om aandacht te besteden aan een cursus die door Geopark de Hondsrug  wordt gegeven op het 

gebied van het verkopen van allerlei activiteiten aan toeristen. Hier kan de Dorpraad wat mee, ten behoeve van Erica, 

is het standpunt. 

 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Er is toestemming gevraagd om de adresgegevens van het secretariaat van de Dorpsraad op de website van de 

gemeente Emmen te plaatsen. Dit is geen probleem. De gegevens zullen worden gemaild naar het secretariaat van de 

afdeling EOP van de gemeente Emmen. 

 

EOP Parc Sandur heeft ons gevraagd voor een lampionnenoptocht op 11 november,  om  aandacht te vragen voor de 

verlichting van het fietspad langs de Ericasestraat. Dit punt zal verder behandeld worden in de commissie Wonen en 

Ruimte en dit punt is ook voorbijgekomen bij het werkbezoek de Burgemeester en het college van wethouders 

3oktober j.l. 
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Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Woensdag 26 oktober vindt er een gesprek plaats tussen de Dorpraad en de gemeente over de  historische trambruggen 

op Erica. Het idee was om dit in samenwerking met de Veenvaartwerkgroep en de HKE op te pakken, daar er ook 

twee leden van de DRE  in deze verenigingen zijn vertegenwoordigd. Van de HKE kon jammer genoeg op dat 

moment niemand het overleg bijwonen en schriftelijk hebben zij aangegeven dat zij op dit moment zich meer willen 

inzetten om de Bargerschans zichtbaar te maken, dan dat ze zich sterk willen maken voor de trambruggen. 

 

 

 

Notulen vorige vergadering, actiepunten en de webversie 

 

Het plaatsen van notulen op website ‘t Schienvat bespreken, er is een nieuwe wijze daarvoor namelijk. De beheerder 

die hierover gaat zal voor de volgende vergadering worden uitgenodigd. 

 

De webversie van de notulen zal worden verstuurd tegelijk met de notulen. Zowel de notulen als de webversie 

vereisen goedkeuring door de leden van de Dorpsraad. In de DRE-vergadering zullen de notulen en de webversies 

worden besproken, niet via de mail. 

 

 

 

Commissie Wonen en Ruimte  

 

Voortgang ingezonden brieven over trambruggen en speeltuinen 

Aanvraag voor speeltuin aan de Zende zal niet worden gehonoreerd. Het secretariaat stuurt hierover een mail.  

 

De huisnummer paaltjes zullen door de commissie Wonen en Ruimte worden gecontroleerd, deze actie  moet nog 

worden ondernomen. 

  

 

Commissie Samenleving 

 

Voortgang Wandelroute (+folders) Historische kring, de nieuwe  wandelroute moet nog verder uitgewerkt worden. 

Aangaande het laten drukken van nieuwe folders, dit wordt nog weer met de HKE afgestemd. 

 

Het Project ‘Gezond en Fit ouder worden’ in Erica.  

Er zijn 98 mensen getest. De sfeer was erg goed en de mensen gaven aan blij te zijn met het initiatief. Van de 98 gaan 

er 49 door in het vervolgproject ‘Gezond en Fit ouder worden’ dat op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf week 41 

van start gaat. 20 mensen hebben aangegeven de cursus valpreventie te willen gaan doen. 7 mensen gaan meedoen met 

de kennismakingslessen zitgymnastiek en voor 9 mensen wordt een huisbezoek van Sedna geregeld. Zij hebben 

aangegeven eenzaam te zijn of te kampen met depressieve gevoelens.  Voor de zitgymnastiek wordt in totaal 18 uur de 

gymzaal gehuurd. ( 9 weken maal 2 uur in de week). Voor de eerste bijeenkomst en de 3 daarop volgende 

bijeenkomsten valpreventie zal een rekening komen van ’t Schienvat.  
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DorpsPlan Erica 

 

Evaluatie werkbezoek Burgermeester en college van wethouders 

Alle Dorpsraad leden hebben hier een goed gevoel aan overgehouden. Er waren er 3 wethouders aanwezig, hetgeen 

wel aangaf dat men vanuit de gemeente nieuwsgierig is. Dat wethouder Rene v.d. Weide (Ruimtelijke Ontwikkeling) 

aanwezig was, kwam mede doordat de werkgroep Centrumvernieuwing ook had  aangegeven dat de verantwoordelijke 

wethouder niets van zich had laten horen of zien bij de presentatie van het Plan Centrumvernieuwing, welke toch door 

meer dan 200 personen was bezocht. 

 

Ons Dorpsplan: voortgang in de werkgroepen 

Ontmoeting: Vergadert begin november pas weer. Zullen een oproep plaatsen aan clubs en verenigingen om mee te 

doen aan een samenwerking en herkenning van activiteiten. 

Centrumvernieuwing: Paar kleine dingen aangepast op het conceptplan, verder nog geen voortgang te melden. 

Wonen en omgeving: Met Rita Oude Nijeweme zijn we in overleg over het  inroepen van hulp van deskundigen. 

Zorg: Achter de schermen is men bezig, maar er is nog geen nieuwe vergadering gepland. 43 vrijwilligers hebben zich 

aangemeld om hulp te bieden.  

Economie: Op 26 oktoer is er weer een nieuwe vergadering 

Voorzieningen: Het is een kleine club, Anne Veendijk van TIOS heeft zich aangemeld. Punt gezamenlijk energie 

inkopen. Winneke Helder komt voor Jan de Groot in de plaats. 

 

 

Nieuws uit Ondernemersclub / Handelsvereniging / Veenvaart /  Schienvat 

 

Nieuws 

Ondernemersclub: Ze zoeken nieuwe bestuursleden en een voorzitter 

Handelsvereniging: Geen bijzonderheden te melden 

Veenvaart: Er zijn nog geen tekeningen gekomen van de bestaande aanlegsteiger, dit zal opnieuw worden uitgewerkt 

door Cor Steenbergen. 

’t Schienvat: Evaluatie open dag Schienvat 8 okt. j.l. Er kwamen weinig vragen over de Dorpsraad zelf, we hadden 

een presentatie gemaakt van de zichtbare zaken waar we de afgelopen jaren aan hebben gewerkt en het Conceptplan 

Centrumvernieuwing. Voor deze laatste was wel belangstelling.  

 

Sluiting 

 

Voorzitter sluit de vergadering. 


