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“Dorpsbelangen
is het afgelopen
jaar enorm in
beweging
gekomen”
(Gerard Gustin,
voorzitter)

Aan onze leden
Beste leden,
Voor u ligt een bijzonder document, namelijk (waarschijnlijk) het laatste jaarverslag van
Dorpsbelangen in de “oude” vorm. Het jaarverslag is ook bijzonder omdat wij hierin niet het
hele kalenderjaar 2017 beschrijven, wij beginnen namelijk halverwege het jaar 2017 en
beschrijven ook nog een deel van het begin van 2018.

Wensen wij u veel leesplezier!
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2017/2018
Wij beginnen halverwege het jaar 2017. Omstreeks juli van dit jaar treden twee
nieuwe bestuursleden toe, het bestuur bestaat op dat moment uit de heren Gustin,
Veenstra, Anne Bos en Geert Bos. Nieuw zijn Gerrit Bos en Arno de Vries.
Het bestuur is van mening dat met de nieuwe bestuursleden erbij er een nieuwe
weg ingeslagen moet worden. Te lang heeft Dorpsbelangen een stil en sluimerend
bestaan geleid. Achter de schermen werd er hard gewerkt aan een groot aantal
dingen en overleggen met de gemeente. Echter kwam er niet veel naar buiten,
waardoor de inwoners van het dorp het gevoel hadden dat er weinig gebeurde. Het
aloude spreekwoord “onbekend maakt onbemind” deed ook hier opgeld.
Vanaf dat moment, we spreken dan over medio september 2017, werden de taken
en structuren in het bestuur helder neergezet. Gerard Gustin nam de
voorzittershamer op en Arno de Vries ging uitvoering geven aan het secretariaat en
de externe communicatie.Anne Bos was en bleef de penningmeester.

Openbare bijeenkomst
Medio oktober 2017 werd een openbare bijeenkomst uitgeroepen, het bestuur
nodigde 2 wethouders uit en wilde o.a. de toekomst van het dorp bespreken.
De bijeenkomst was drukbezocht, zo’n 200 inwoners, van jong tot oud, namen de
moeite om te komen. Zij spraken zich duidelijk uit: het was te lang stil geweest. Ze
voelden zich niet betrokken en gehoord door hún dorpsvertegenwoordiging.
Ook spraken de inwoners zich duidelijk uit over de toekomst van het dorp; Emmer
Compascuum moet weer een bruisend dorp met een duidelijke regiofunctie worden.
Met onder andere de veenvaart en gezien het aantal inwoners is dat een zeer reëel
gezichtspunt.
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Het bestuur nam alle kritiek ter harte; meteen na de openbare bijeenkomst werden
een aantal actiepunten neergezet binnen het bestuur: meer en beter communiceren
via het dorpskrantje Ons Compas, de website nieuw leven inblazen, de statuten
onderzoeken en meer democratisch maken en tot slot aan de slag gaan met het
centrum van ons dorp.

2018
Begin 2018 is onze geheel vernieuwde website online gegaan, het nieuws wordt
hier geplaatst en bovendien zijn hier de vergaderdata en andere informatie zoals de
statuten te vinden. Alles open en transparant voor een ieder beschikbaar.
Inwoners weten Dorpsbelangen steeds beter te vinden; regelmatig schuiven
inwoners en organisaties aan bij Dorpsbelangen. Samen met inwoners weten we
zelfs enkele successen te boeken, zoals het aanpassen van buslijn 42.

Sporthal
Rode draad is de locatie van de nieuwe sporthal, de gemeente organiseerde een
inloopavond en prompt werd locatie “Abeln” als voorkeuslocatie van zowel inwoners
als de gemeente neergezet.
Dorpsbelangen had moeite met dit proces en met de inhoud, immers was dit gebied
door de gemeente zelf aangewezen als winkelgebied. Met name de locatie voor een
supermarkt speelde hierin mee. Het overleg tussen Dorpsbelangen en de gemeente
verliep stroef. Dit leidde tot een harde confrontatie; waarna het bestuur besloot dat
het zo niet verder kon.

Extra ledenvergadering
De leden werden bijeengeroepen om de ontstane situatie te bespreken, er waren
kritische noten maar ook bijval. De leden waren duidelijk: het dorp moet vooruit en
Dorpsbelangen moet daarbij een rol spelen. Er meldden zich geen nieuwe
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bestuursleden aan. Het bestuur stelde daarom voor, mede gezien de geluiden van
de inwoners tijdens de openbare bijeenkomt, om de statuten aan te passen zodat
alle inwoners lid kunnen worden en tot het bestuur kunnen toetreden.
De aanwezige leden gingen hiermee akkoord en gaven het demissionaire bestuur
de opdracht om samen met de notaris de statuten aan te passen.
Wat betreft de sporthal werd afgesproken dat het bestuur met de betrokken
gebruikers van de sporthal om tafel zou gaan én nogmaals met de gemeente zou
gaan spreken.
Het gesprek met de gebruikers en met de gemeente bracht veel duidelijkheid; de
gemeente bleek welwillend om mee te denken over het centrumgebied van Emmer
Compascuum mét ruimte voor een supermarkt. Hierbij wordt beter dan nu, gebruik
gemaakt van de veenvaart.
Dit alles leidde er toe dat het bestuur haar standpunt over locatie Abeln heeft
bijgesteld, door het bieden van reële alternatieven is deze plek niet langer nodig
alleen voor een winkelbestemming. Het overleg met de gemeente kreeg eveneens
een positieve impuls.
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Resumé
Op moment van schrijven (halverwege mei 2018) staan alle seinen op groen voor
ons dorp. Een nieuw pand voor Aldi en dus sloop Losa, nieuwbouw Brede School,
nieuwbouw Sporthal op locatie Abeln en tot slot zeer positieve geluiden en
ontwikkelingen over het gehele centrumgebied.
Emmer Compascuum gaat een bruisende en prachtige toekomst tegemoet!
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Verslag van de Kascontrolecommissie
Nog invoegen!

De gemeente
Emmen kent alle
EOP's een budget
toe. Voor
Dorpsbelangen is
dit ongeveer 75000
per drie jaar,
jaarlijks dus zo'n
25000 euro. De
gemeente betaald
alle facturen
rechtstreeks aan de
goede doelen en
clubs die worden
ondersteund door
Dorpsbelangen. Er
wordt dus nooit
contant geld
gegeven.
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Contactinformatie
Het bestuur bestaat uit:


Gerard Gustin, voorzitter



Anne Bos, penningmeester



Arno de Vries, secretaris



Meint Veenstra, algemeen bestuurslid



Gerrit Bos, algemeen bestuurslid en vice-voorzitter



Geert Bos, algemeen bestuurslid en portefeuillehouder Runde gebied

Contactgegevens
Dorpsbelangen Emmer Compascuum
Postbus 38
7880 AA Emmer Compascuum
www.dorpsbelangenec.nl

