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Aanwezig: 
 

Benny Kolker, Jan Arends,  Willy van Dooren, Tieme de Jonge, Richard Rolink, Rudy Hanenbergh, Arend Hoffkamp, 

Anja Westerhof, Irene Kamerbeek. 
 

Afwezig met kennisgeving:  

 

Han van Os 

 

 

Opening  

 

Voorzitter opent vergadering.  

 

Vragen kwartiertje en vaststelling agenda  

 

Er komen vragen over het afscheid van Burgermeester Bijl. Waarom is niet iedereen hiervoor uitgenodigd? Antwoord 

hierop is dat er een uitnodiging geweest aan iedere inwoner van de gemeente Emmen en dat namens de Dorpsraad een 

afvaardiging heen is geweest, te weten het dagelijks bestuur. Er wordt wel afgesproken bij nogmaals voorkomen van 

dit soort gelegenheden, dat er beter gecommuniceerd zal worden. 

 

Er wordt een vraag gesteld over de vergeten agendapunten van de laatste Dorpsraad vergadering, wat gebeurt 

hiermee? Antwoord hierop is dat deze verder aan bod komen in de Commissievergaderingen. 

 

Er wordt ingebracht dat er weer wordt geklaagd over de overhangende tuin op het voetpad bij pand Veldkamp. Dit 

punt zal worden meegenomen in de Commissievergadering Wonen en Ruimte. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Op 3 oktober is het werkbezoek van de loco –Burgemeester. Het is niet een strikt officieel bezoek en de agenda zal 

ook geen officiële inhoud hebben, maar wel is er het plan om ons nieuwe Dorpsplan in een powerpint presentatie te 

gaan presenteren. Later meer hierover. 

 

Er is € 100,- overgemaakt aan Stichting Leergeld Emmen, in verband met afscheid burgemeester heeft de Dorpsraad 

als cadeau een gift in de pot Stichting Leergeld gedaan, dit was de cadeauwens van oud Burgemeester Bijl 

 

Op 24 juni is de Stichting Dorpsraad Erica opgericht. 

 

Brief binnengekomen over slechte toestand van het wandelbos in Erica Noord-West. Op deze brief zal antwoord 

worden gegeven door het dagelijks bestuur. Verder zal de Commissie Wonen en Ruimte zich hier mee bezig gaan 

houden. (Inmiddels wordt het bos en de paden trouwens flink aangepakt.) 

 

Staat van de actiepunten lijst: op de volgende Dorpsraadvergadering, na het zomerreces,  zal die lijst worden 

geüpdatet. 

  

Qua notulering zullen persoonsnamen worden weggelaten voortaan. 
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Commissie Wonen en Ruimte 

 

Er is een verzoek gekomen om een speeltuintje te maken bij het Kolkje. Er zijn plannen bekend dat het speeltuintje bij 

de Noaberhove naar de andere kant wordt verplaatst, de Commissie zal de acties die er wel of niet nog verder vanuit 

het Kolkje komen in banen leiden. 

 

 

Commissie Samenleving  

 

De nieuwe te ontwerpen wandelroute is (na)gelopen. Er moet nog worden gewerkt aan een route die via de 

Hertenbaan loopt en actie punt is nog waar je precies ingang kan vinden om richting het Smalspoormuseum kunt 

komen. 

 

4-8 juli is de Zwemvierdaagse, er zijn vanuit het Dorp twee doelen naar voren gekomen om het opgehaalde geld aan te 

besteden: Onderhoud Griendtsveenparkje en onderhoud Naoberhoeve. Commissie Samenleveing heeft gekozen voor 

donatie van het geld aan de Noaberhoeve. 

 

 

Dorpsplan Erica 

 

De tekst is nu definitief, voor het bij te voegen beeldmateriaal wordt nog een passende keuze gemaakt. De 

werkgroepen Wonen en Woonomgeving, Zorg, Voorzieningen en Ontmoeting draaien volop, stel nu dat de 

werkgroepen te klein worden, dan kunnen deze samengevoegd worden. 

 

 

Nieuws uit… 

 

De Veenvaart: 

Op 3 en 4 september is er het Veenvaartfestival bij de Spaarsluis. Een ieder die zich daar wil presenteren vanuit Erica 

is welkom. Inmiddels zijn de provincie, de gemeente en het waterschap in gesprek over de op stapel staande plannen, 

te melden dat deze partijen er niet onwelwillend tegenover staan. 

 

Ondernemend Erica: 

De huidige voorzitter is opgestapt vanwege drukte. 

 

‘t Schienvat: 

Er zijn veel zorgen over de toekomst van ’t Schienvat. Het dagelijks bestuur van de Dorpsraad zal zich hierover 

buigen en meedenken naar een oplossing voor de financiële problemen waarin het zit. 

 

 

 

 

 

 

 


