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Vereniging Plaatselijk Belang Zandpol e.o. is een Erkende Overleg Partner (E.O.P.) van de 
gemeente Emmen. 

 

Wij vergaderen regelmatig met andere E.O.P.’s, Politieke Partijen, Medewerkers van de 
Gemeente Emmen, SEDNA (zorg-en welzijn), Woningbouwverenigingen Domesta en Lefier. 

 

Ieder jaar wordt er door PBZ een (55+) busreis georganiseerd voor (oud) inwoners van 
Zandpol. Dit is een gezellige verrassings-dag waar je de hele dag met (oud) 
buurtgenoten op pad bent en mede daardoor andere mensen leert kennen. 

Dorpshuis ’t Trefpunt organiseert voor de kinderen het Konings- en 
Sinterklaasfeest, hieraan geeft PBZ een financiële bijdrage. 

Omdat PBZ het belangrijk vindt voor de sociale omgang met elkaar, krijgen de 
Ouderen SOOS en de Kinderspelweek ook een financiële bijdrage van PBZ. 

Er wordt een AED-cursus (omgaan met een Defibrillator) en reanimeren in 
Dorpshuis ’t Trefpunt gegeven, deze wordt door PBZ volledig betaald.  

 
 
Ben je nog geen lid van Plaatselijk Belang Zandpol en wil je wel lid worden, dit kost je slechts 
€ 5,00 per jaar. 
 
Vul dan onderstaand je gegevens in. De machtigingskaart kun je inleveren bij: 
 
Secretaris B. Schimmel, Nieuw Amsterdamseweg 41 in Zandpol.  
                                         
Liever geen automatische incasso? Dan kun je het bedrag ook contant betalen of per bank 
overmaken naar: 
 
Rekening nummer NL49 RABO 0136 7998 25 t.n.v. Plaatselijk Belang Zandpol e.o. 
Onder vermelding van je naam en adres. 
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Machtigingskaart 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan 
Plaatselijk Belang Zandpol e.o. 
om van zijn/haar ondergenoemde rekening jaarlijks een bedrag van € 5,00 af te schrijven 
wegens contributie. 
 
IBAN nummer: _____________________________________________________________ 

 

Naam en voorletters: ________________________________________________________ 

 

Adres: ___________________________________________________________________ 

 

Postcode: _________________________________________________________________ 

 

Email: ____________________________________________________________________ 

 

Telefoonnr.: ________________________________________________________________ 

 

Opname in Buurtpreventie app (Whatsapp groep) ja/nee 

 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op de kaart is vermeld. 

 

 

Datum: __________________ Handtekening: ____________________________________ 
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Zoals je hieronder kunt lezen is Zandpol een levendig dorp boordevol ideeën.  

Heb je zelf suggesties of ideeën voor ons Dorp meldt dit dan bij: 

info.pbzandpol@gmail.com 

Hieronder enkele (grote) projecten die de afgelopen jaren door PBZ zijn ondernomen: 

2011 AED-Defibrillator aangeschaft en geplaatst bij Dorpshuis ’t Trefpunt 

Multifunctioneel Speelveld “de Stuifplaat” (MFS-Terrein Stuifzandlaan)       

2012 Sponsoring SEDNA Kinderkamp en een ijsbaan op “de Stuifplaat” 

Reflecterende huisnummerbordjes (Zandpolstraat, Dennenweg, Schuine Grup) en  

2013 Planten-en Bloembakken (Dennenweg, Muldersstraat, Krijtlaan) 

2014 Bijdrage Hollandse feestavond (Dorpshuis ’t Trefpunt) 

Bijdrage Kinderkamp Zuidoost Drenthe 

Asfalteren Stieltjeskanaal 

2015 Snelheids-display (Speeddisplay) 

2016 Feest 70-jarig bestaan Plaatselijk Belang Zandpol (kindermiddag, receptie en 
feestavond) 

Realisatie speeltuin en glijbaan Zilverzandlaan . Bijdrage boek “Zandpol vertelt” 

Aanleg Jeu de Boules baan    . Bijdrage “natuurbad de Zandpol” 

Planten-Bloembak Nieuw-Amsterdamseweg . Blokhut Jeu de Boules baan 

2017 2e Speeddisplay        

Picknicktafel Dennenweg 

2018 Buurtpreventie Whatsappgroep 

2019 Renovatie Krijtlaan 

 Website www.plaatselijkbelangzandpol.nl  

2020 plaatsen Outdoor fitnesstoestellen Schapendrift 

plaatsen en vervangen banken en picknicktafels 

sponsoring Ouderen SOOS, Dorpshuis ‘t Trefpunt, Natuurbad de Zandpol en 
rubberen tegels t.b.v. speelterrein Basisschool C.B. de Zwaluw 

2021 Vervangen Picknicktafel bij Schapendrift 

 “Vogelnest”-schommel en duikelrek bij MFS-terrein 
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