Nieuws EOP deelgebied Boschoord
Overgang van “Boschoord” naar EOP Emmen Centrum.

In 2014 is besloten om bij de gemeente het verzoek in te dienen om lid te worden van de
Erkende Overlegpartner Emmen-Centrum in plaats van bij de EOP-Emmermeer. Reden:
Meer betrokkenheid bij het centrum dan bij de woonwijk Emmermeer.
Besluitvorming bij de gemeente heeft lang geduurd, maar vanaf 1 januari 2016 is “Boschoord”
onderdeel van de EOP Emmen-Centrum, samen met de buurtvereniging “Allee”( o.a. Minister
Kansstraat, Allee, Boslaan, Stationsstaart), belangenvereniging "Oud-Emmen" ( straten
Prinsenlaan, Veenkampenweg, Angelsloerdijk, Diederingswal etc) en "De Stadskern"( het echte
centrum). Onze buurt wordt vertegenwoordigd door Eit Eefting en Geert Schutrups.
De gemeente Emmen heeft 35 EOP’s. Zij vormen de schakel tussen de bewoners en de
gemeente. De EOP kan de gemeente gevraagd of ongevraagd advies geven over allerlei
onderwerpen, zoals beleid, beheer en verbeterpunten. Tevens verstrekt de EOP Het Centrum
bijdragen voor activiteiten en aankleding ( grote kerstbomen) in het centrum. Voor nadere
bijzonderheden zie de website van de gemeente Emmen.
Elke EOP krijgt jaarlijks een budget, gebaseerd op het inwoneraantal. Boschoord heeft tot nu
toe minimaal € 2000 per jaar ontvangen dat voor verschillende doeleinden is gebruikt
waaronder speelattributen in de speeltuin en 30 km belettering op straten.

Welke zaken zijn in 2016 o.a. de revue gepasseerd?
De locatie van de oude dierentuin. Wordt in de pers ook veel aandacht besteed. Aan drie
architectenbureaus is de opdracht gegeven om een ontwerp voor deze locatie te ontwikkelen.
Begin januari wordt bepaald, wie de opdracht krijgt. In deze maand is er in het Bruggebouw ook
weer een inloop-bijeenkomst over dit plan. De uitnodiging volgt via de pers. Vanuit EOP Het
Centrum zit Piet Snel in de klankbordgroep van de oude dierentuin.
Op de grens van de EOP Emmen-Centrum en Angelslo lag de camping en stond de campus.
Door beide EOP’s worden de mogelijkheden onderzocht om van het braakliggende terrein een
park te maken, het zgn. Verbindingspark. Inmiddels is gebleken dat het een moeizaam proces
wordt.
In november is er een zgn. atelierbijeenkomst gehouden over de ontwikkelingen rondom het
station. De eerste grove schetsen zijn gemaakt. Dit krijgt uiteraard een vervolg en zal
waarschijnlijk aansluiting krijgen bij de vervolgplannen van Emmen-Centrum. (Inkrimping
winkelgebied etc.)

In de zomerperiode is de schouw bij ons in de buurt gehouden. Wij hebben u hiervoor ook om
inbreng gevraagd. Een aantal van u hebben gereageerd. Helaas is door miscommunicatie de
schouw in een laat stadium bij de gemeente ingeleverd. Inmiddels is dit wel gebeurd en zal de
gemeente op korte termijn bekijken welke mogelijkheden er zijn om de ingebrachte punten aan
te brengen of te verbeteren. Het verwijderen van de paaltjes aan het begin van de Dennenlaan
(Boslaankant) is inmiddels gerealiseerd. Een eventueel parkeerverbod daar wordt nog
overwogen.
Afgelopen jaar is er ook een buurtwhatsapp in Boschoord gestart, een WhatsApp-groep die zich
richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is
een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.
In Boschoord zijn stickers geplakt bij de invalswegen. Inmiddels zijn er ruim 70 deelnemers en
worden er binnenkort borden geplaatst die beter zichtbaar zijn. Meer info op de bijlage van de
Boschoordalert.
Onze buurt is voor een zeer groot deel een 30 km zone. De praktijk leert echter dat veel
verkeersdeelnemers zich hieraan niet houden en helaas geldt dit ook voor een aantal
buurtbewoners. Bij de gemeente stond nog een mobiele snelheidsmeter in de opslag. We zijn
erin geslaagd om deze weer “aan de praat” te krijgen en sinds eind november staat de meter
aan de Dennenlaan. Met het apparaat kunnen diverse zaken worden gemeten. De uitkomsten
ervan zullen met u worden gecommuniceerd en met de gemeente worden besproken en dan
zal worden bekeken, of er eventueel maatregelen kunnen worden genomen. De snelheidsmeter zal ook regelmatig worden verplaatst en af en toe ook naar de Prinsenlaan.
Hebt u ook zaken, die bij de EOP aangekaart moeten worden neem dan contact op met een
van onze afgevaardigden:
Eit Eefting Parklaan 10 eit@datux.nl
Geert Schutrups Parklaan 7 parklaan7@home.nl

