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Bestuur
Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord heeft zich
het afgelopen jaar ingezet voor diverse belangen van allerlei groeperingen uit ons
Tweelingdorp. Er vonden 8 openbare vergaderingen (waarvan 2 ledenvergaderingen)
plaats. Hiernaast vergaderde het bestuur diverse keren in kleiner verband. Er heeft een
overleg plaatsgevonden met: wethouders en ambtenaren van de gemeente Emmen over
de mogelijkheden m.b.t. vaarverbinding Erica/Ter Apel. Burgemeester Bijl en wethouder
Kuper kwamen op werkbezoek
Verkeer
De verkeerscommissie is een aantal keren bijeen geweest en gesproken met ambtenaren
over een aantal verkeerssituaties in ons dorp. Inmiddels is de 320 strekkende meter
bermverharding langs de Vaartweg gerealiseerd.
Na de realisering van de Vierslagenweg zijn een aantal gesprekken gevoerd over het
gedeelte vanaf de kruising Dikkewijk/Vierslagenweg tot aan de 1e rotonde in de Boerdijk
en de Zijtak OZ. Er is overeenstemming bereikt over de aanpassingen aan de Vaart NZ
en de Zijtak OZ en deze worden na overleg met de middenstandsverenigingen in het
voorjaar van 2012 uitgevoerd.
MFS
Voor de realisatie van een MFS (Multifunctioneel Sport- en Speelveld) is een bedrag van
100.000,- euro beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Er waren een drietal locaties
in beeld, gekozen is voor de locatie naast de skatebaan. Er heeft overleg plaatsgevonden
met de Handelsvereniging en de Midzomernachtcommissie over een alternatieve locatie
voor de kermis. PB wil graag zowel de MFS, maar ook de kermis behouden.
Zwembad de Zandpol
Er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van Stichting zwembad de Zandpol. Bij
zwembad de Zandpol vinden veel vernielingen plaats en er is overlast van drugsgebruik
en drugshandel. Het bestuur wil graag een hekwerk plaatsen en dit ’s avonds afsluiten.
PB zal een ondersteunende brief aan het gemeentebestuur sturen. Er zal aangegeven
worden dat dit een belangrijke voorziening is en wat er nu precies speelt en wat PB hierin
kan betekenen.
PB heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor voorzieningen, maar zolang er geen
beveiliging is, heeft investeren weinig zin.
Speelvoorzieningen
Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in nieuwe speelvoorzieningen in het dorp. Er ligt
nog een verzoek van de bewoners van de Thorbeckestraat voor extra
speelvoorzieningen. Er is geadviseerd hiervoor een Ideekaart in te leveren.
Buurtsupport
Er heeft overleg plaatsgevonden met Buurtsupport, o.a. over hun strooibeleid en andere
werkzaamheden. Buurtsupport strooit met name de bruggen. Er zijn op een aantal
locaties zoutvaatjes neergezet, zodat mensen zelf kunnen strooien, voor in de omgeving
van seniorenwoningen.
Buurtsupport ruimt veel zwerfvuil en doet ook andere kleine werkzaamheden, zoals
verzakte stoeptegels, schoonspuiten van graffiti enz.
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Emmen Revisited
Het Dorpsprogramma is in concept gereed. Er is een inloopavond geweest en de
opmerkingen zijn verwerkt. De planning is dat het programma 27 september 2011 wordt
getekend.
Bestemmingsplannen.
De bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en gezien de te verwachten krimp wordt er
geen actief beleid gevoerd door de gemeente Emmen.
Het bestuur tracht de haven in Veenoord onder de aandacht te brengen bij de politiek. PB
ziet mogelijkheden voor werfactiviteiten en winterstalling in de haven. Aan de gemeente
is gevraagd om de stukken met informatie over de vervuiling boven water te halen en
actie te ondernemen richting provincie.
Masterplan/Structuurvisie
De Stichting Bruisend Centrum houdt zich met het realiseren van een structuurvisie voor
het centrumgebied, Vaart ZZ tussen de bruggen + het Van Gogh Huis en de Karel
Palmstraat. PB is vertegenwoordigd in het bestuur. Wanneer er vragen zijn van bewoners
kan dit altijd bij Plaatselijk Belang en zal deze uitleg geven.
Ontwikkeling bedrijventerrein
Er zal een uitbreiding plaatsvinden van het industrieterrein met ca. 40 ha.
Bestemmingsplan en exploitatieplan voor de uitbreiding zijn door de gemeenteraad van
Emmen vastgesteld.
Voor de revitalisering van het bestaande terrein is door de provincie geld beschikbaar
gesteld.
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Er is regelmatig overleg met VNN, omwonenden, PB en Leger des Heils. Officieel komen
er geen meldingen van overlast binnen bij de Breehof.
Ouderenbeleid
- Er is een verzoek voor een gezamenlijke aanpak om bij gladheid problemen voor
ouderen proberen te verminderen.
- De zijstraatjes van de Middenweg, waaraan de seniorenwoningen staan, zijn weinig
fleurig.
- Wanneer er iets gaat gebeuren zullen de bewoners hierbij worden betrokken.-De
seniorenwoningen aan de Jagerslaan liggen ver van de openbare weg en zijn moeilijk
verhuurbaar aan senioren.
Jongeren
- In Nieuw-Amsterdam/Veenoord komt alcohol en drugsgebruik voor onder jongeren. Er
wordt drugs gebruikt en verhandeld in het dorp. Men is wel geschrokken van het
harddrugs (cocaïne) gebruik in het dorp. De rol van Plaatselijk Belang is het signaleren
en onder de aandacht brengen bij de gemeente / politiek. Ook het verstrekken van
informatie is een belangrijk aandachtspunt. VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)
heeft documentatie over het herkennen van drugsgebruik. Emmen Revisited is een
belangrijke partner. Het alcoholgebruik neemt toe en ook op jongere leeftijd.
Zandwinplas
De plannen rondom de zandwinplas kunnen niet in zijn geheel wordt uitgevoerd. PB ziet
dit stukje natuur als uitloop gebied voor inwoners en maakt zich sterk voor aanleg van
pad, prullenbakken enz.
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Vaarrecreatie
Er is een bijeenkomst geweest met de wethouders Houwing en Sleeking over de nieuwe
vaarverbinding en het concept omgevingsplan. PB heeft een zienswijze ingediend met de
mogelijkheden van de haven en de Margienewijk.
EOP budget
Er is een inventarisatie gedaan van de verwijsbordjes. Om de bezoekers optimaal te
verwijzen zal er uniformiteit in de borden komen. Hiervoor zal een deel van het EOP
budget worden besteed.
Er zijn reflecterende huisnummerbordjes geplaatst buiten de bebouwde kom.
Om het dorp te verfraaien worden eerst twee bloembakken (vandalisme bestendig)
geplaatst.
Een deel van het budget wordt besteed voor een fietsenstalling bij de gymzaal aan de
Jachthoorn.
Voor de verkeersregelaars bij verschillende activiteiten in het dorp zijn nieuwe hesjes
aangeschaft.
PB doet jaarlijks een bijdrage voor het kinderkamp dat georganiseerd wordt door Sedna.
Dit kamp is voor kinderen die anders nooit met vakantie gaan.
Er is een bijdrage geleverd aan de parkeerplaatsen bij de dokterspost.
Woonschepen
Bij de gemeente is een aantal keren gereageerd met de vraag wanneer het nieuwe
bestemmingsplan gereed is en de gemeentelijke verordening.
Bewoners
Nu de sneltrein ook stopt in Nieuw-Amsterdam vinden er minder vernielingen plaats bij
het station. PB heeft bij Pro Rail gevraagd om betere beschutting voor de reizigers en
inmiddels zijn er nieuwe abri’s geplaatst en komen er waarschijnlijk nog twee bij.
PB heeft de kast gefinancierd van een AED (defibrillator). Via de website heeft PB
inwoners laten weten het toe te juichen wanneer er meerdere van dit soort initiatieven
zouden komen.
Er is regelmatig aangegeven dat er in veel buurten overlast is van hondenpoep. Dit is
een mentaliteitsprobleem en PB zal trachten kinderen en bewoners te betrekken bij een
wedstrijd om een bordje te ontwerpen. Hiermee zal getracht worden mensen meer
bewust te worden van deze overlast.
MFA (Multifunctionele Accommodatie)
Na een lange tijd van stilte is er een nieuwe coördinator benoemd. Er wordt wederom
een programma van eisen opgesteld en alle gebruikers worden opnieuw benaderd.
Idee kaarten
PB heeft besloten dat de kaarten bij worden PB ingeleverd. Ze worden door gemeente en
Plaatselijk Belang beoordeeld en PB verzorgt ook de afhandeling. Hierdoor kunnen
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waardevolle ID€€ën, waarvoor niet meer voldoende budget is, eventueel toch worden
gehonoreerd door het toevoegen van een deel van het EOP-budget.
PR
De website www.nieuwamsterdamveenoord.nl wordt veel bezocht en het nieuws wordt
goed gelezen. Alle activiteiten die gehouden worden in het dorp of directe omgeving
kunnen geplaatst worden.
Vergaderschema
De openbare vergaderingen van PB zijn elke tweede woensdag van de maand, met
uitzondering van de maanden april, juli, augustus en december.
Bestuur
De gemeente Emmen werkt aan een nieuwe verordening voor EOP’s. Het college stelt
voor de adviesplicht door gemeente aan EOP uit de verordening te strepen. Het bestuur
van PB heeft hiertegen gereclameerd en houdt de vinger aan de pols.
Er zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd in een extra ledenvergadering, de heren
Koops, De Roo en Oldengarm. De heer Koops wordt benoemd als penningmeester. Het
bestuur bestaat uit 12 leden.
Leden
Plaatselijk Belang Nieuw Amsterdam/Veenoord heeft ± 500 leden.

