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125ste sterfjaar Vincent van Gogh
Mondiaal is er aandacht voor dit Van Gogh jaar en het is jammer dat Drenthe ontbreekt op deze
kaart. Op 10 februari komen ambtenaren van de gemeente Emmen op bezoek in NieuwAmsterdam/Veenoord en het bestuur wil o.a. het Van Gogh Huis onder de aandacht brengen. Met
de naam Van Gogh liggen kansen voor de gemeente Emmen en de provincie Drenthe om mee te
liften op deze mondiale aandacht. Het Van Gogh Huis heeft zelf al een aantal activiteiten door het
jaar heen gepland. N.a.v. het laatste krantenartikel zijn er ook spontaan reacties gekomen van
meerdere mensen om het bestuur van het Van Gogh Huis te ondersteunen en gezamenlijk de kar te
trekken. PB zegt ondersteuning toe daar waar mogelijk en binnen hun vermogen.
Onderwerpen door bewoners ingebracht: - Bewoners van de Valkeniersweg hebben overlast van
de verpauperde panden aan de Vaart ZZ. De panden zien er aan de voorkant weer ‘goed’ uit, maar
aan de achterkant is het één grote vuilnisbelt. Er ligt afval, asbest, menselijke uitwerpselen enz. en
er lopen ratten. Hierover is een aantal keren contact geweest met de gemeente, maar er gebeurt
niets. De vraag is of PB hierin iets betekenen. De voorzitter antwoordt dat er begin december een
bijeenkomst is geweest van de Stichting Bruisend Centrum, waarbij ook ambtenaren van de
gemeente Emmen aanwezig waren. Reden voor deze bijeenkomst was dat het Fonds Dorpen en
Wijken behoorlijk gevuld is en ons dorp wellicht een bijdrage hieruit kan krijgen. De structuurvisie
voor het centrum van Nieuw-Amsterdam is goedgekeurd en er kan dan een begin worden gemaakt
met de uitvoering van de plannen in het openbaar gebied. Het gaat om de Vaart ZZ van de
Veenbrug tot de Kerkbrug, m.u.v. het marktplein. Hierover komt binnenkort een terugkoppeling
van de gemeente.
Tijdens deze bijeenkomst is ook gesproken over de plannen van Piek en het in werking zetten van
het proces van handhaving. Er wordt nu ruim 7 jaar geschermd met plannen en intentieverklaringen
door de heer Piek, maar tot nu toe is er geen enkel plan ingediend bij de gemeente Emmen. PB heeft
gevraagd het proces tot handhaving in gang te zetten, waarop door de voorzitter van de
Handelsvereniging een blokkade is opgeworpen door te zeggen dat zijn leden niet blij zouden zijn
met een ‘kale plek’.
Afgesproken wordt dat er een brief naar de Handelsvereniging gaat met de vraag waarom men dit
standpunt heeft ingenomen. In de februari vergadering zal dit onderwerp op de agenda staan bij het
bestuur en wanneer er geen uitsluitsel is van de Handelsvereniging gaat PB rechtstreeks naar de
gemeente met het verzoek het proces tot handhaving in te zetten. (Proces tot handhaving houdt in
dat de panden of in oude staat moeten worden teruggebracht of worden gesloopt.). De Stichting
Bruisend Centrum gaat nadat formeel de handtekening is gezet door als werkgroep onder Plaatselijk
Belang.
Ingekomen post: - Veilig Verkeer Nederland inventarisatie verkeersonveilige situaties en de afdeling Emmen doet hier aan mee. PB zal de fietsersoversteekplaats aan de Vaart NZ ter hoogte van de
fietsbrug melden en de kruising bij de Kerkbrug aan de zuidzijde. Tevens zal gemeld worden dat
achterstallig onderhoud aan wegen in Veenoord gevaarlijke situaties oplevert voor voetgangers.
-Van de gemeente Emmen rapportages over de Gladheidsbestrijding; evaluatie 2013/2014 en het
plan van aanpak voor 2014/2015. Het gaat vooral om doorgaande wegen en fietsroutes voor
schoolgaande kinderen. De informatie zal op de website worden geplaatst.
- Er is een schrijven gekomen van een bewoner uit Veenoord die geen voorstander is van locatie
naast begraafplaats voor de aanleg van een fietscrossbaan. Er is overleg geweest met de gemeente
en er wordt gezocht naar een andere locatie voor de fietscrossbaan.
Verzonden post:
Er is een verzoek gestuurd naar de gemeente Emmen m.b.t. de bermen langs de Scheidingsweg/Oude Wilhelmsweg. Deze leveren gevaarlijke situaties op en gevraagd is deze te verharden of
aan te passen. De gemeente erkend de ernst van de situatie

Mededelingen: De commissie ‘Welkomstborden’ heeft in een verslag de criteria vastgelegd
waaraan activiteiten / organisaties moeten voldoen om op de borden te worden geplaatst. De
vergadering gaat akkoord met deze voorstellen. Enkele aanvullingen: de letters mogen iets groter
zodat het beter leesbaar is. Voorstel om een bord permanent neer te hangen met de openingstijden
van het Van Gogh Huis is akkoord. Wanneer er veel activiteiten worden aangeboden kan deze
tijdelijk worden verwijderd.
De commissie krijgt mandaat om verder te gaan.
Rondvraag: -Op de vraag of er nog een nieuwe druk komt van het fotoboek is het antwoord dat het
bestuur van het Dorpsarchief heeft besloten dat deze er niet komt.
-Het idee is om in 2016 een dorpsfeest te organiseren en PB zou daar het initiatief toe nemen. De
molen bestaat dan 100 jaar en de Midzomernacht commissie bestaat dan 30 jaar. De intentie is meer
betrokkenheid tussen bewoners te realiseren. De voorzitter benadert hiervoor een aantal mensen.
-De fietscrossbaan komt er wel, maar op een andere locatie. Er wordt gekeken naar een goede plek.
Er is morgen een overleg over materiaal en begroting.
-De spin die naast het multi functionele speelveld staat gaat naar het speelveld aan de Bark.
-Er wordt een schommel geplaatst op het speelveld aan de Van Hogendorpstraat.
De volgende vergadering is op woensdag 11 maart 2015 om 20.00 uur in de Schalm

