Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Jaarverslag september 2012 – augustus 2013
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 7 openbare en 2 besloten bestuursvergaderingen plaats, waarvan 1 ledenvergadering.
Hiernaast vergaderde het bestuur diverse keren in kleiner verband. Er heeft een overleg
plaatsgevonden over de revitalisatie van het industrieterrein de Tweeling en het realiseren van het
Multi Functioneel Speelveld. Een aantal keren is gesproken over de MFA. Burgemeester Bijl en de
wethouder Wilms kwamen op werkbezoek.
Bewoners
Er is een werkgroep gevormd, 2 bestuursleden en 2 inwoners, die een plan van aanpak hebben
gemaakt m.b.t. de overlast van hondenpoep. De pilot is in Noorderwerf gerealiseerd. In overleg met
de gemeente zijn de door PB aangeschafte bordjes geplaatst. Wanneer andere buurten interesse
hebben kan dit worden opgepakt. Het plan moet ook uitgevoerd worden door de buurt met
ondersteuning van Plaatselijk Belang.
Het project m.b.t. het plaatsen van reflecterend huisnummerpaaltje is beëindigd en er worden geen
huisnummers meer aangeschaft op kosten van PB.
Emmen Revisited
In het Dorpsprogramma zijn een aantal onderwerpen opgenomen waarvoor Plaatselijk Belang
verantwoordelijk is. Een daarvan is de dorpsschouw en deze is uitgevoerd op 18 juni 2013.
Er is bereidheid bij de inwoners om zelfwerkzaamheden uit te voeren. Dit zal pas na overleg en met
toestemming van de gemeente en binnen de regels van de gemeente kunnen worden uitgevoerd.
Uitvoeringsoverleg
Er zijn een aantal bloembakken geplaatst en Buurtsupport zal regelmatig water geven en zo nodig
het onkruid verwijderen. De hovenier vervangt twee keer per jaar de planten.
Er zijn een aantal verkeersknelpunten besproken en ter plaatse bekeken.
MFA (Multi Functionele Accommodatie)
De Schalm dreigde zonder bestuur te komen en hierdoor haar subsidie te verliezen. Plaatselijk
Belang is benaderd en drie bestuursleden van PB hebben ook zitting in het Schalm bestuur.
Er wordt al een aantal jaren gesproken over vervanging van de Schalm. Woningcorporatie Lefier
heeft aangegeven hier geen rol in te kunnen vervullen gezien de nieuwe regels van het rijk.
Woonservice was in gesprek met de Tangenborgh groep maar is ook terughoudend.
MFS (Multi Functionele Speelveld)
Bij het multifunctionele speelveld is een nieuwe kooiconstructie geplaatst. De officiële opening is
geweest op 27 maart 2013.
Verkeer
De aanpassingen aan de Vaart NZ hebben plaatsgevonden. De aanpassingen bij de Kerkbrug en de
hoek - Dikkewijk – Vaart NZ zijn gerealiseerd. Het fietspad langs de Industrieweg tot aan de molen is
meegenomen in bij de aanpassing van de Vaart NZ. Het gedeelte na de molen zit in de
herstructurering van het industrieterrein.
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Speelvoorzieningen
Er is een verzoek voor aanvulling van speeltoestellen gedaan en het verhuizen van een speelterrein.
Hierover is overleg.
Idee kaarten
Niet alle toegekende Ideeën zijn uitgevoerd. Voor er prullenbakken en een blikvanger worden
geplaatst moet eerst het legen zijn geregeld. Het beschikbare bedrag voor Ideekaarten is in 2012
drastisch verminderd. 2013 is het laatste jaar dat er een klein bedrag beschikbaar komt.
Toerisme
De TOP (Toeristisch Overstap Punt) is gerealiseerd op de hoek Zijtak WZ – Vaart ZZ. Er gaan
meerdere fietsroutes langs en ook een wandelroute.
Vaarrecreatie
Op 8 juni 2013 is het nieuwe kanaal, Koning Willem Alexander Kanaal, geopend bij de sluizen bij
Oranjedorp. In het kader hiervan werden elk weekend festiviteiten georganiseerd, startend op 15
juni in Nieuw-Amsterdam / Veenoord. PB was hierbij betrokken.
Tijdens de zomermaanden is een automaat geplaatst voor energie voor boten. PB zorgt dat deze
wordt leeggehaald.
Zandwinplas
Het laatste deel van de Herendijk is geasfalteerd. Er zijn een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd.
Er is een boom geplaatst voor de ingang zodat men niet meer met de auto het terrein op kan. Er is
op een tweetal plekken extra grond opgebracht zodat het mogelijk is om rond de plas te wandelen.
Bestemmingsplannen
De zorgpunten die Plaatselijk Belang in haar brief had aangegeven t.a.v. Drents Venetië zijn door de
gemeente opgepakt en besproken met de projectontwikkelaar. Het gaat om de ontsluiting van het
plan en de consequenties van het aantal woningen dat gebouwd gaat worden voor ons dorp.
Het project mag geknipt worden in fases, leidend is wel de jachthaven en deze zal als eerste moeten
worden aangelegd.
Ontwikkeling bedrijventerrein
Van de provincie is een subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor het opknappen van het ‘oude’ deel
van bedrijventerrein ‘De Tweeling’. Het gaat o.a. om het aanpassen van de Veilingstraat en de
aanpak van het openbaar groen. Ook de vervuiling van de haven is besproken.
Structuurvisie
De verpaupering aan de Vaart ZZ is voor veel inwoners een doorn in het oog.
De Stichting Bruisend Centrum heeft de reacties van inwoners tijdens de inloop in december
verwerkt in haar plannen. De plannen zijn gepresenteerd aan de Raad van de gemeente Emmen.
Over de kruising bij de Veenbrug komen regelmatig klachten, vooral door fietsers. De subsidie
aanvraag voor een Van Gogh plein is door Witpaard met een ondersteunende aanvulling gestuurd
naar de gemeente.
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Ouderenbeleid
Er is gesproken over het gemeentelijk beleid m.b.t. zorgtaken. De mensen zullen er aan moeten
wennen dat het minder wordt op gebied van zorg. Er zal meer gevraagd worden van de mensen zelf
(o.a. mantelzorg)
Breehof/VNN
Er zijn een aantal klachten geweest die via PB zijn doorgegeven aan de wijkagenten, Leger des
Heils en VNN. Een aantal klachten zijn erkend en naar tevredenheid opgelost. Een aantal klachten
was niet gerelateerd aan de Breehof en sommigen zijn niet bekend.
Jongeren
De werkgroep ‘Dolle Pret’ organiseert activiteiten voor jongeren dankzij een financiële bijdrage van
PB. Het is goed dat deze initiatieven in dorp worden ontwikkeld maar naast de bijdrage van PB zullen
er ook andere bijdragen moeten worden gegenereerd.
Tijdens het werkbezoek van burgemeester Bijl is gesproken over het beleid van de Rijksoverheid en
de consequenties t.a.v. het jeugdbeleid.
EOP budget
Er is een bijdrage gedaan voor de aanschaf van een AED aan het Dommerskanaal
Voor het organiseren van feesten door Dikke Pret is een bedrag beschikbaar gesteld.
Er is een bijdrage gedaan aan de Zuiderkerk voor een herdenkingsdienst op 4 mei.
Er is een bijdrage aan het Midzomernacht Comité voor de nacht van Nieuw-Amsterdam.
Er is een bijdrage gedaan voor de festiviteiten op 15 juni in het kader van de opening van het kanaal
PR
PB gebruikt de website www.nieuwamsterdamveenoord.nl voor het plaatsen van verslagen, nieuws,
enz. Het verslag wordt ook gepubliceerd in de Schakel.
Vergaderschema
De openbare vergaderingen van PB zijn op de tweede woensdag in de maanden januari, maart, mei,
september en november (algemene ledenvergadering). Vanaf 1 januari 2013 worden er vijf openbare
en vijf besloten vergaderingen gehouden. Van alle vergaderingen zal een verslag in de Schakel
worden geplaatst. In de openbare vergaderingen zal meer aandacht zijn voor bewonerszaken.
Bestuur
De heer Haasken is herbenoemd. De heren Holties en Vrijhof zijn afgetreden. De heren Meijering en
Sterken zijn benoemd als bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit 12 leden, 9 heren en 3 dames.

