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Jaarverslag 2021, Belangenvereniging Oud Emmen  

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Cindy Besselink voorzitter en beheer website 

Silvia Speelman secretaris en beheer mailbox 

Gerike Mulder  penningmeester 

Sharon Regts   algemeen lid en webbeheer  

Wil Dijks  algemeen lid 

Lambertus Nijhoving algemeen lid en Verkeer & Infrastructuur 

Ilona Scheeve  algemeen lid en Nieuwsbrief  

Tjitske van der Wal algemeen lid 

Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website www.belangenverengingoudemmen.nl  

Terugblik op 2021 van het dagelijks bestuur  

Het ontmoeten van buurtbewoners is, helaas, beperkt geweest de corona maatregelen. 

Ondanks de beperkingen hebben we toch een aantal activiteiten georganiseerd. De 

bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden in dezelfde frequentie als voorgaande jaren.  

Twee bestuursleden, die velen wel kennen, hebben afgezwaaid: Gerrit Bron en Jaap Brink. 

Beide hebben meer dan 8 jaar in het bestuur gezeten van Belangenvereniging Oud Emmen 

en waren afgevaardigd vanuit Oud Emmen bij het bestuur EOP ´t Centrum. Sharon Regts is 

als nieuw bestuurslid toegevoegd in 2021.  

Activiteiten  

Iedere woensdag in juni is de landelijke buitenspeeldag van Jantje Beton. Sinds een aantal 

jaren organiseren we de buitenspeeldag op het Ridderveld. Ieder jaar komen er meer 

kinderen. Dit jaar was het extreem druk. Er waren meer dan 90 kinderen aanwezig. Er waren 

diverse activiteiten zoals lasergamen, voetbaldarts en de speeltuin en voetbalveld is goed 

gebruikt. Met vrijwilligers uit de  buurt is er gezorgd voor ranja, popcorn en gezonde snacks. 

De middag is mogelijk gemaakt door Belangenvereniging Oud Emmen en DM Events.  

Belangenvereniging Oud Emmen bestond 20 jaar in december 2020. We hebben dit gevierd 

tijdens de burendag in september.  

Schouw 

Bij een schouw wordt er geïnventariseerd op de algemene staat van de omgeving, 

vernielingen/verwaarlozing en vervuiling. Alle punten zijn samengevoegd en aangeboden 
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aan de gemeente Emmen. We hebben een lijst met verbeterpunten voor onze buurt 

ingediend bij de Gemeente en een aantal onderwerpen zijn dit jaar verbeterd:  

 

1. Fietspad bij ´t Eenspan en de stoep  

2. Angesloerdijk en voetpad is verbeterd  

Boermarkeweg  

Het laatste bericht is dat er voorlopig geen verbreding van de Boermarkeweg komt. Er zijn 

nog vier punten die gefinancierd zijn door de provincie en die gaan door: 

1. Boermarkeweg richting van Schaikweg extra afslagen  

2. Door rechtsaf Boermarkeweg moet fiets- of voetpad wijken  

3. De Angelsloerdijk is niet meer bereikbaar via de Boermarkeweg en nieuwe ingang  

4. Fietspad bij Esdal wordt vernieuwd en aan de overkant bij LTC verdwijnt het fietspad  

Wanneer werkzaamheden plaatsvinden is niet bekend.  

Financiën  

De inkomsten en uitgaven van 2021 zijn omschreven in het financieel jaarverslag. Het financieel 

jaarverslag wordt besproken tijdens de jaarvergadering en is opvraagbaar voor leden. En er heeft een 

kascontrole plaatsgevonden door twee inwoners van onze buurt. Daarnaast wordt er in dit verslag 

een vooruitblik gegeven.  

AED  
We hebben geconstateerd dat er binnen onze wijk weinig punten zijn voor AED (Automatische 

Externe Defibrillator). Met dit apparaat kan bij een hartstilstand gebruikt worden om het hartritme te 

herstellen. In Oud Emmen is er maar één.  Deze is te vinden in Treant, locatie Oostermarke. Nadeel 

hiervan is dat deze AED ’s avonds moeilijk en ’s nachts niet te bereiken is doordat de deur gesloten is. 

Binnen onze buurt willen wij graag een nieuwe, extra locatie voor een AED realiseren en daarnaast 

het percentage hulpverleners vergroten. Het realiseren van een AED locatie is een vrij dure oplossing 

en we willen bij voorkeur dat de buurtbewoners betrokken worden bij de keuze omdat het een flink 

deel van het beschikbaar budget is. Het was de bedoeling dit vraagstuk voor te leggen aan de 

bewoners tijdens de jaarvergadering. Deze is echter niet doorgegaan. We beraden ons in 2021 verder 

op het verbeteren van AED voor onze wijk.  

Jaarvergadering  
Het bestuur heeft besloten de jaarvergadering voortaan in januari plaats te laten vinden. 

Dit jaar, in verband met maatregelen, wordt het opgeschoven naar maart.  Het jaar wordt afgesloten 

met  een jaarverslag en kascontrole.    

 


