Dorpsverslag oktober 2019
N.a.v. het verslag
PB verwacht dat het bestrijden van de
eikenprocessierups, d.m.v. nestkastjes en de juiste
bebossing, ook in Nieuw-Amsterdam/Veenoord mogelijk
is. Dit is wel een proces van jaren. PB is bereid hieraan
mee te werken d.m.v. een financiële bijdrage. PB
onderzoekt de mogelijkheid tot samenwerking met de
basisscholen. Wellicht kan er a.d.h.v een handwerk-, of
natuurles met de basisscholen samen worden gewerkt. De leerlingen zouden, met de juiste
materialen, zelf een nestkastje kunnen maken. PB zal hier dan financieel in ondersteunen.
Ook zal er navraag worden gedaan bij de gemeente of er hiervoor ook een subsidiepotje
bestaat.
Vacature bestuurslid onderwijs
Uit de aanmeldingen voor de functie van bestuurslid onderwijs is unaniem gekozen voor
mevr. Bakker. Dit o.a. omdat zij werkzaam is op cb de Bron. Een bestuurslid van een van
de scholen uit ons dorp bevordert de samenwerking tussen PB en de basisscholen.
Ingekomen/verzonden post
Er is een brief binnengekomen van inwoners uit de omgeving VaartNZ/Veilingstraat. Zij
ervaren op een aantal punten overlast in hun woonomgeving. Dit betreft verkeersdrukte
aan de Vaart NZ, het lawaai dat de veenbrug maakt bij het sluiten, overhangende hagen op
het voetpad langs de Vaart NZ en de hoeveelheid vrachtwagens die door de Veilingstraat
rijden. Dit alles betreft wel omgevingsfactoren die horen bij het wonen op deze plek. De
punten worden doorgestuurd naar de betreffende afdeling binnen de gemeente Emmen.
Ervaart u ook overlast op een van deze punten, dan adviseert PB om contact op te nemen
met de gemeente Emmen.
Via Facebook kwam de vraag of PB iets kan doen aan de overlast van hondenpoep. PB heeft
deze vraag al menigmaal gehoord. Hoewel PB het probleem onderschrijft is er niets dat zij
hiertegen kan doen. Dit is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitters in ons dorp.
Via mail kwam er een reactie binnen dat de data van de openbare vergaderingen nergens
te vinden zijn. Deze staan wel degelijk aangegeven onze website
(nieuwamsterdamveenoord.nl). Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/
Veenoord vergadert maandelijks. De vergaderingen van januari, maart, mei, september
en november zijn openbaar en vinden plaats op de tweede woensdag van de maand, om
20.00 uur in De Schalm. Tijdens deze vergadering kunt u onderwerpen aan de orde stellen.
****************************************************************************************************************
Vrijwilliger van het jaar
Kent u een vrijwilliger uit Nieuw-Amsterdam/Veenoord die het verdient om in het zonnetje
gezet te worden, omdat hij/zij zich het afgelopen jaar belangeloos heeft ingezet voor de
samenleving?
Nomineer hem/haar dan voor de verkiezing vrijwilliger van het jaar. Dit kunt u doen door
een mail te sturen naar pbnavo@gmail.com o.v.v. vrijwilliger van het jaar.
****************************************************************************************************************

DORPSAGENDA 2019
26 oktober

Halloweenplein

Tijd:18.30-20.00 uur

13 november

Openbare vergadering Plaatselijk Belang Tijd: 20.00 uur

Locatie: Bascule
Locatie: de Schalm

