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N.a.v. het verslag:
-Zodra het nieuwe college bekend is zal getracht worden een gesprek aan te gaan met de gemeente
Emmen, Tangenborgh groep en Lefier over een eventuele nieuwe MFA.
-De bewoners van een deel van de Jagerslaan krijgen een brief over de bijeenkomst die was belegd
over het kapot rijden van het gras door geparkeerde auto’s. Plaatselijk Belang had een aantal
klachten ontvangen en om deze reden de bewoners uitgenodigd. Helaas was de opkomst klein.
-De bewoners van de Oerzand zullen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst voor het realiseren
van parkeerplaatsen in hun straat.
-Het maaien van de bermen tussen de bruggen is besproken met de gemeente Emmen. Plaatselijk
Belang en Handelsvereniging overleggen met Meringa dat de zuidzijde een aantal keren wordt
gemaaid.
Financiën
-Het Dorpsarchief vraagt een bijdrage voor het maken van een fotoboek over het dorp. Afgesproken
wordt dat PB 50 boeken afneemt voor € 1.000.
-Er is niets vernomen van het bestuur van het zwembad over een bijdrage voor onderhoud. Tijdens
het laatste gesprek is de afspraak gemaakt dat het bestuur van het zwembad het initiatief zou nemen.
-Het 4 mei herdenkingscomité vraagt of PB een bijdrage kan doen voor het plaatsen van
bodembedekkers rondom het monument. Het bestuur gaat akkoord.
-Er is gesproken over het opknappen van de verpauperde panden aan de Vaart zz. De
Handelsvereniging gaat in overleg met de eigenaar. PB stelt hier een bedrag voor beschikbaar.
-Er zijn steeds vernielingen bij de MFS. De gemeente is niet van plan dit steeds te repareren en zal
zaken verwijderen, o.a. de rubberen tegels. Wat willen we met het speeltoestel?
Opgemerkt wordt om eventueel met stagiaires (R+S) extra bewaking te organiseren.
-Een deel van het budget kan gebruikt worden voor het verbeteren van de samenhang in het dorp.
Hier zijn verschillende ideeën voor en er zal overlegt worden met andere organisaties in het dorp.
Rondvraag:
-Een bestuurslid heeft deelgenomen aan de panelgesprekken met Lefier over senioren huisvesting.
Hoe zie je de toekomst in het dorp, wat zijn de wensen en mogelijkheden. De conclusies komen nog
en een eventueel vervolg.
-Het slib van het voorste deel van de haven is verplaatst naar het achterste deel. Dit wordt afgedekt
en met leem gevuld. Het voorste deel van de haven kan dan worden gebruikt.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn / haar inbreng.
De volgende vergadering is op 10 september om 20.00 uur in de Schalm

