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Verslag maand februari 2016
Naar aanleiding van het verslag
-Naar aanleiding van de vraag over de situatie bij de hoek Schooldijk – Berkenstraat is hier
verkeerstechnisch naar gekeken. De heg van tandarts Kuik is op de hoek een stuk lager gesnoeid en
is het veiliger om de heg op deze hoogte te houden. Automobilisten moeten stoppen om een goed
zicht te krijgen op de zijstraat.
-Over de situatie aan de Vaart ZZ 3 en 4, waarbij de hekken op het voetpad staan en de voetgangers
over het fietspad moeten, is er overleg tussen Domus en de gemeente Emmen over aanpassing van
de situatie.
-Het realiseren van een Pumptrackbaan ziet de gemeente Emmen als een goed burger initiatief. Er
wordt gezocht naar locatie in Veenoord, liefst in de omgeving van het sportpark. Het terrein waarop
de Werkhorst staat heeft een andere bestemming.
Financiën
Er is een aantal organisaties dat een verzoek heeft gedaan voor een financiële bijdrage voor hun
activiteit. De volgende activiteiten krijgen een bijdrage van Plaatselijk Belang:
-de Loopgroep die een recreatieve loop organiseert
- de kunst en cultuur route
- de Schakel - de aanvraag voor de organisatie van de Koningsdag is aangehouden omdat er geen
begroting is
Mededelingen
-De hoeken van de straat bij het Burg. Gratamaplein zijn weggezakt. Dit wordt door PB gemeld bij
de gemeente Emmen.
-Rondom de molen vinden dit jaar een aantal activiteiten plaats, o.a. tijdens het Molen weekend op
14 en 15 mei zendt Hemmeltied zaterdags uit vanuit de molen.
Communicatie
Het bestuur zou graag zien dat er meer inwoners de openbare vergaderingen zouden bezoeken.
Tijdens deze vergadering krijgen bewoners de gelegenheid hun zegje te doen of een onderwerp in te
brengen. Communicatie gebeurt via het verslag in de Schakel en www.nieuwamsterdamveenoord.nl
Er is een facebook account aangemaakt en ook via dit medium zal gecommuniceerd worden.
Rondvraag
Op de website staan de richtlijnen voor plaatsing van een activiteit op de welkomstborden.
Commerciële bedrijven kunnen hier geen gebruik van maken.
-De organisatie voor de musical in september is in volle gang. Er zullen verenigingen worden
benaderd voor de organisatie van het randgebeuren, denk aan: tribunes, toiletruimtes, horeca,
afzetten straat enz.
De volgende vergadering is op woensdag 9 maart 2016 om 20.00 uur in de Schalm.

