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Aan onze leden  
   

 

Aan onze leden 
 

Beste leden, 

Voor u ligt het jaarverslag van 2018. In alle opzichten een bijzonder jaar voor 

Dorpsbelangen. Een heuse mijlpaal werd bereikt vorig jaar toen werd besloten dat alle 

inwoners van het verzorgingsgebied automatisch én kosteloos lid werden. We zien dit als 

een grote stap voorwaarts in de dorps democratie. 

 

Wensen wij u veel leesplezier! 

 

Gerard Gustin, voorzitter 

 

 

 

 

 

“Dorpsbelangen 

heeft het 

afgelopen jaar 

een enorme stap 

gemaakt. Ik ben 

met name trots 

op het feit dat we 

onze 

zichtbaarheid en 

communicatie 

hebben 

verbeterd” 

(Gerard Gustin, 

voorzitter) 
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2018 
 

Aan het begin van 2018 werd duidelijk dat Emmer Compascuum een periode in zal 

gaan van veel veranderingen. Naast de vernieuwing van het centrumgebied, 

worden er meer plekken aangepakt. We lopen ze hieronder kort bij langs: 

 

Sporthal: 

De nieuwbouw van de sporthal komt definitief op de locatie “Abeln”. Met aan de 

voorzijde (Hoofdkanaal) zogenaamde “Amsterdamse geveltjes” en appartementen. 

De ingang van de sporthal zal aan de kant van de parkeerplaats bij De Deele 

komen. 
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Medisch Centrum 

In 2018 werd, na enige vertraging begonnen, met de bouw van het Medisch 

Centrum op de oude plek van de Rabobank. De bouw vordert gestaag .De planning 

is dat het Medisch Centrum in oktober 2019 in gebruik genomen wordt.  

 

 

Sportpark CEC 

Teleurstellend nieuws was dat de vernieuwing van het sportpark CEC werd 

uitgesteld vanwege de financiële situatie van de gemeente Emmen. Dorpsbelangen 

vindt het van belang dat Emmer Compascuum een sportpark heeft die aan de eisen 

van de tijd voldoet. We zullen het bestuur van CEC dan ook blijven ondersteunen 

waar nodig. 

 

Centrumvernieuwing 

Tijdens de ledenvergadering in juni 2018 presenteerden wij aan de leden de 

concept plannen voor de centrumvernieuwing. Deze vielen in goede aarde bij de 
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aanwezigen. Het afgelopen jaar zijn we samen met de ondernemersvereniging en 

de gemeente druk bezig geweest met het uitwerken van de plannen en ideeën. 

Deze worden dan in openbare bijeenkomsten met de bewoners gedeeld en 

besproken. 

Voor Dorpsbelangen is een nieuw dorpscentrum gecombineerd met een update van 

het winkelaanbod van essentieel belang voor de toekomst en de leefbaarheid van 

ons dorp! 

 

 

Impressie centrumplannen 
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De bouw van de nieuwe Aldi loste een jarenlange verwaarloosde locatie in ons dorp 

op. Een prachtig pand is daar verrezen, met veel aanloop. Een positieve impuls 

voor ons dorp. 
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Aanschaf Snelheids Smileys 

Dorpsbelangen schafte 2 snelheids smileys aan. Inmiddels zijn ze een bekend 

gezicht geworden in het dorp en wisselen ze regelmatig van plek. De informatie die 

wordt opgeslagen door de smileys delen we met de wijkagent en we publiceren 

deze in onze nieuwsbrieven.  

 

 

Zorghotel 

Naast de eerder genoemde ontwikkelingen zijn er plannen ontwikkeld voor een 

zogenaamd Zorghotel. Hierin worden inwoners kortdurend opgevangen na 

bijvoorbeeld een operatie of korte revalidatie. Dit idee is bedacht door Meint 

Veenstra van Dorpsbelangen Emmer Compascuum. 

 

Bestuur 

Na de ledenvergadering in 2018 traden Sebiena Tapken en John Trechsel toe tot 

het bestuur van Dorpsbelangen. Zij brachten veel kennis en bagage mee. Sebiena 

richt zich samen met Anne Bos op de financiën en John houdt zich bezig met de 

snelheids smileys en de IT. Met de komst van Sebiena en John is het bestuur weer 

op sterkte gebracht. Dat is ook nodig gezien het grote pakket aan ontwikkelingen. 

Een mooie ontwikkeling is ook de animo van inwoners om de 

bestuursvergaderingen bij te wonen. Er ging bijna geen vergadering voorbij of er 

schoven inwoners bij ons aan voor een keur aan onderwerpen. Uiteraard zijn we als 

bestuur hier erg blij mee, iedereen is welkom, we hebben geen geheimen! 
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Zoals u kunt lezen is Emmer Compascuum volop in beweging en ontwikkeling, 

Dorpsbelangen is er van verzekerd dat we een mooie toekomst tegemoet gaan. 

Daarbij zullen we als Dorpsbelangen scherp aan de bal blijven om de belangen van 

ons dorp zo goed mogelijk te behartigen! 

Emmer Compascuum bruist! 
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Verslag van de Kascontrolecommissie 
 

Wordt ter vergadering uitgereikt. 

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 

 John Trechsel, IT en Snelheids Smileys 

 Sebiena Tapken, financiën 

    

    

    

 

Contactgegevens 
Dorpsbelangen Emmer Compascuum 

Postbus 38 
7880 AA Emmer Compascuum 

www.dorpsbelangenec.nl 


