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-Er is door Meringa één keer gemaaid en hier kwam goede respons op. Er is een rekening van
Meringa en een prijsopgave voor vier vervolg maaibeurten. Dit is meer dan vooraf werd
ingecalculeerd. Voorstel is de vraag bij Buurtsupport neer te leggen en prijsopgave te vragen.
Eventueel is er particulier nog een andere oplossing.
-In de krant gelezen dat er problemen zijn bij het zwembad, maar er is geen contact opgenomen
door het bestuur van de Stichting met Plaatselijk Belang.
-Met het 4 mei Herdenkingscomité is afgesproken dat de bodembedekkers worden geplant in het
najaar. Onderhoud wordt gedaan door bewoners van de Breehof en Buurtsupport.
-Rikus heeft overleg gehad met de gemeente, de heer Beukema en de wethouder over de panden
‘Veldkamp en Primera’. De plannen van de familie Beukema en Scholten zijn een pannenkoekenhuis te realiseren in het pand Primera en eventueel een Bed & Breakfast in het pand Veldkamp. Er
tussen komt dan een overdekt terras. Afgesproken is dat er achter de panden toilet en
douchegelegenheid komt voor de ‘bootjesmensen’. PB heeft hiervoor een bedrag beschikbaar
gesteld van € 15.000. Onderhoud en toezicht wordt door de uitbaters gedaan. Er is bij de gemeente
gevraagd om een extra elektriciteit kastje en watertappunt. Gemeente gaat in overleg met de
provincie over de mogelijkheid van meer aanlegpunten aan de Vaart tussen de bruggen.
Er is vraag naar een watertappunt waar mensen meer water in één keer kunnen tanken om hun tank
aan boord te kunnen vullen.
-De verpauperde panden aan de Vaart zijn opgeknapt en geheel ziet er goed uit. PB heeft toegezegd
hier een bijdrage voor te leveren.
-Voor de speelvoorziening die aan de Jachthoorn wordt gerealiseerd is een bedrag beschikbaar.
Hiervan betaalt de gemeente 50%. Men wil graag meer attributen. Niet mogelijk binnen dit budget.
-In Nieuw-Amsterdam /Veenoord is veel vandalisme en PB is van mening dat de wijkagenten hier
iets meer mee zouden moeten doen. Bij de MFS zijn veel vernielingen vooral bij de ‘spin’.
Afgesproken wordt de spin en de rubberen tegels te verplaatsen naar een andere locatie binnen het
dorp.
-Er is overleg geweest met het bestuur van de molen Nooitgedacht en voorzitter van het
Dorpsarchief. De expositie in de molen van het Dorpsarchief levert weinig bezoekers op. Gezien het
beperkte aantal beschikbare vrijwilligers/bestuursleden is dit gestopt. In 2016 bestaat de molen 100
jaar er wil men allerlei festiviteiten organiseren. Het bestuur wil alle verenigingen die een bijdrage
kunnen leveren er bij betrekken. Ook de haven zou erbij betrokken kunnen worden. Rikus heeft dit
besproken met het bestuur van de Midzomernacht Comité en het blijkt dat ook de Midzomernacht
in 2016 haar 30 jarig bestaan viert. Dit zou een groot evenement kunnen worden waarbij het hele
dorp wordt betrokken.
Werkbezoek burgemeester
Burgemeester Bijl heeft veiligheid en openbare orde in portefeuille. Gezien het vandalisme,
vernielingen en de vele fietsen die worden gestolen bij het station is dit een onderwerp die we
kunnen bespreken. Verder zouden de bestuursleden van Bruisend Centrum uitgenodigd kunnen
worden over de ideeën in het centrum, vooral betreffende het openbaar gebied, te bespreken.
Rondvraag:
-Veenoord heeft geen trottoirs zodat mensen aan de zijkant op straat lopen. Langs verschillende
wegen zijn aan de zijkanten grote gaten. Waar moet dit gemeld worden. Wanneer bewoners dit
melden bij het Meldpunt zal PB dit onder de aandacht brengen bij de gemeente (uitvoeringsoverleg)
-POC overleg gaat over klachten m.b.t. bewoners van de Breehof. Tussen Breehof en Zwarteweg
hangt deels veel groen over het voetpad. Wie moet dit snoeien?
De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn / haar inbreng.

