
   

 

Beste buurtbewoners Boschoord, 

Via deze brief wil ik mij graag even voorstellen en u een vraag stellen. 

 

Mijn naam is Albert Tapken woonachtig aan de Burgemeester Tijmesstraat 19 en samen met Geert 

Schutrups vertegenwoordigen wij Boschoord in EOP “Het Centrum”. 

Even in het kort wat EOP inhoudt. 

 

 

EOP (Erkende Overlegpartners) 

Een belangrijke verbinding tussen de gemeente en de inwoners zijn de Erkende Overlegpartners 

(EOP's). Dit zijn bewoners, ondernemers en andere vertegenwoordigers uit een dorp, wijk of kern. Zij 

spreken namens meerdere mensen. Kortom zij zijn de officiële vertegenwoordiging. En ze zijn de 

vaste gesprekspartner van de gemeente. 

EOP “Het Centrum” bestaat uit vier deelpartners, Stadskern, Oud Emmen, Oud Allee en Boschoord. 

 

De Gemeente werkt met drie jarige cyclussen voor de EOP’s waarbij er budgetten toegekend worden 

die te besteden zijn aan o.a. verbeteringen aan de buurt. Dit budget word dus toegekend aan EOP 

“Het Centrum” en verdeeld door de vertegenwoordigers aan de verschillende deelpartners. 

 

Nu zijn er door de buurtvereniging Boschoord al ideeën naar voren gekomen, maar mijn vraag aan u 

is, of u ook nog goede en goed onderbouwde ideeën heeft voor het verbeteren of opfleuren van onze 

buurt. 

 

Graag bijgevoegd antwoord formulier vóór 30 augustus volledig invullen en bij ondergetekende in 

leveren of doorgeven via de mail  a.tapken@outlook.nl 

 

Hieronder staan de reeds ingediende ideeën vanuit de buurt om u eventueel wat inspiratie te geven.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben na aanleiding van onderstaande ideeën dan kunt u contact 

met mij opnemen middels het mailadres of mij persoonlijk eens aanspreken. Ook is het mogelijk een 

bestuurslid van de buurtvereniging te benaderen. 

 

- Opfrissen van de perkjes langs de Burgemeester Tijmesstraat. 

 - Afgraven van bestaande grond en voorzien van nieuwe aarde.  

 - Aanbrengen verhoogde opsluitbanden om uitspoeling tegen te gaan. 

 - Aanbrengen van nieuwe beplanting. 

 

- Plaatsen van een obstakel in de Burgemeester Tijmesstraat 

- Om het stelselmatig hard rijden in de straat tegen te gaan is het idee geopperd om een 

obstakel in de Burg. Tijmesstraat te plaatsen net voorbij de ingang naar de parkeerplaats van 

het station gezien vanaf de Boslaan. 

 

- Instellen ‘Blauwe parkeerzone’ in de Burgemeester Tijmesstraat. 

- Om het parkeren te ontmoedigen van forenzen, die met de trein vertrekken, en werknemers 

van Werkplein / UWV in de Burg. Tijmesstraat had men graag gezien dat er een ‘blauwe 

parkeerzone’ ingesteld word op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur. 

Dit zal dan zijn vanaf de locatie dat het parkeren langs de straat toegestaan is (huisnummer 

18) en de kruising met de Parklaan. 
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