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- De aannemer is bezig met de herstelwerkzaamheden aan de Zwarteweg.
- Er wordt ook gewerkt aan de brug bij de molen om de lawaaioverlast zoveel mogelijk te
beperken.
- Naar aanleiding van de oproep van Plaatselijk Belang met betrekking tot Koninginnedag
is de voorzitter gebeld door een bestuurslid van het Oranjecomité. Het huidige bestuur
wil de activiteiten volgend jaar weer oppakken. Er is dus geen nieuw bestuur nodig
Ingekomen post
- Stichting de Zandpol heeft overeenstemming bereikt met de gemeente over een aantal
maatregelen, waaronder het plaatsen van speciale toegangshekken. Ook wordt gebouwd
aan een nieuwe kiosk met extra verblijfsruimte voor de vrijwilligers. Dit voorjaar zal een
feestelijke opening van het zwembad plaatsvinden. PB heeft voor de
herstelwerkzaamheden een bedrag uit haar EOP-budget beschikbaar gesteld.
- De Zuiderkerk heeft het idee om voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord een algemene
herdenkingsbijeenkomst op 4 mei te organiseren. Plaatselijk Belang zal het Comité
vragen wat precies de vraag is en wat zij verwacht van Plaatselijk Belang.
- Een inwoner spreekt zijn zorg uit over bromfietsers die vanaf 25 maart op de rijweg
moeten in plaats van op het fietspad. De wijkagent antwoordt dat dit landelijk beleid is.
- De TOP (Toeristisch Opstap Punt) is gerealiseerd op de hoek Zijtak WZ en Vaart ZZ. Het
beeld (vader, moeder en kind) moest worden verplaatst in westelijke richting. Het beeld
is tijdelijk in opslag maar zal binnenkort worden herplaatst.
- De gemeente Emmen heeft het Plaatselijk Belang verzocht haar advies te verstrekken
met betrekking tot het plan “Drents Venetië”. Naar aanleiding van deze brief is een
aantal, zowel negatieve als positieve, reacties ontvangen. De meningen vanuit het dorp
blijken hierover verdeeld. Het bestuur van PB laat weten het plan in opzet prachtig te
vinden, maar heeft wel enkele kanttekeningen geplaatst. Met name het aantal te bouwen
woningen (130) vindt men, gezien de spanningen op de huidige woningmarkt,
onevenredig. De officiële reactie van de gemeente moet nog komen. De voorzitter geeft
uitleg over mogelijkheden tot ontwikkelingen binnen de gebiedsvisie met betrekking tot
de aanleg van het kanaal Erica–Ter Apel. Iedereen kan plannen indienen maar te zijner
tijd zal de gebiedsvisie worden vastgesteld door de Raad.
Mededelingen
-Vorige week was er een voorlichtingsavond in d’Aol Meul over de Dierentuin en
vernieuwing van centrum in Emmen. Er was weinig animo voor en daaruit mag
geconcludeerd worden dat dit onderwerp niet leeft in het dorp. Wethouder Arends heeft
toegezegd dat hij een overzicht zou sturen met wat er de afgelopen jaren is gebeurd in
Nieuw-Amsterdam/Veenoord.
- Thans wordt er een persbericht verzonden over de voortgang bij Stichting Bruisend
Centrum. Ook is er een website in de lucht waarop men het laatste nieuws kan vinden:
www.bruisendcentrum.nl.
- Op 20 juni a.s. zullen er 41 ‘struikelsteentjes’ worden geplaatst in het openbaar gebied
ter nagedachtenis aan de gedeporteerde Joodse medeburgers welke zijn omgebracht.
Vanaf 9.00 uur zal gestart worden met het leggen van de steentjes in bijzijn van de
kunstenaar Gunter Demnig. Vanaf 10.00 uur is het Van Gogh Huis open, waar om 10.30
uur het officiële programma zal starten. De laatste steentjes zullen gezamenlijk worden
gelegd. Het officiële programma wordt in een van de volgende Schakels geplaatst. U kunt
nog steeds een 'steentje' bijdragen en een steen te adopteren. Een steen kost 120 euro.
Natuurlijk is het ook mogelijk om een gedeeltelijke steen te adopteren. U kunt een
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bedrag overmaken op rekeningnummer 1044.38.088 ten name van Dorpsarchief NieuwAmsterdam/Veenoord onder vermelding van bijdrage Stolpersteine.
- Er zal gekeken worden naar de staat van onderhoud van de Joodse begraafplaats en de
bereikbaarheid.
- De Ideekaarten zijn terug van de gemeente en de meeste ideeën die pasten binnen de
criteria zijn gehonoreerd. Een idee is geparkeerd omdat het beschikbare budget op is.
De brieven zullen binnenkort worden verzonden.
Onderwerpen om te bespreken met de wijkagenten: er komen bij PB de laatste tijd
veel klachten binnen m.b.t. overlast door hondenpoep. De gemeente heeft een nieuwe
APV (Algemene Plaatselijke Verordening) aangenomen, maar wat gebeurt daar
vervolgens mee. De wijkagent antwoordt dat toezicht en handhaving geen prioriteit
hebben. Dit wil niet zeggen dat er niets aan gedaan wordt. Er zal incidenteel wel een
bekeuring gegeven worden, maar er wordt geen actief beleid op gezet. Een van de
bestuursleden geeft een paar voorbeelden van gemeenten waar wel actief beleid is
gevoerd en waar weinig tot geen overlast is. Ideeën zijn het aanwijzen van plekken waar
honden uitgelaten mogen worden en waar ook bakken staan waar de zakjes met de
opgeraapte poep gedeponeerd kunnen worden.
Het zou goed zijn wanneer vanuit de bevolking een werkgroep start die dit oppakt. Het
kan de sociale cohesie in buurten bevorderen. Wanneer één persoon iemand aanspreekt
op zijn gedrag kan dit leiden tot een fikse woordenwisseling, als buurt heb je meer
invloed op personen die overlast veroorzaken. Binnen het Dorpsteam zal dit onderwerp
worden besproken om te kijken welke personen je nodig hebt bij dit project. Gedacht
wordt aan de opbouwwerker die de coördinatie op zich neemt, de wijkagenten willen
meedenken en ook PB zal er bij worden betrokken.
- De overlast van snel varende bootjes is ook een probleem. In de Zijtak heeft de
beschoeiing (steentjes) veel te lijden van deze bootjes. In de Verlengde Hoogeveensche
Vaart heeft met name de toerist veel last en natuurlijk hebben de vissers overlast van de
golfslag die deze bootjes veroorzaken. Ook hier geldt dat dit geen prioriteit heeft bij de
politie en wordt er incidenteel wel een boete gegeven. Er komen weinig klachten binnen
bij het Meldpunt en dit krijgt dan geen prioriteit. PB zal een brief schrijven naar de
provincie en de problematiek aankaarten.
- Bij de skatebaan is de nieuwe MFS (Multi Functionele Speelveld) gerealiseerd en er
wordt al veel gebruik van gemaakt. Er is een bepaalde groep die overlast veroorzaakt.
Volgens een bestuurslid is er regelmatig melding van vernieling bij de skatebaan. De
wijkagent antwoordt dat de politie alleen iets kan doen wanneer er officieel aangifte
wordt gedaan. Advies is om ook de jongerenwerker hier bij in te schakelen.
- Er wordt aandacht gevraagd voor het drugsbeleid. De wijkagent antwoordt dat er een
gebiedsscan is gemaakt m.b.t. overlast op crimineel gebied en dat de gemeente hier een
veiligheidsplan op heeft gemaakt. Probleem is dat mensen niet melden of hun naam niet
op papier vermeld willen zien. Anoniem melden kan alleen bij criminele inlichtingen. Bij
andere meldingen wordt proces verbaal opgemaakt en wordt de naam vermeld. Er wordt
nogmaals gewezen op het belang van de sociale cohesie, waarbij je als buurt optreedt
tegen overlast veroorzakers. Surveillances langs bepaalde locaties gebeuren nog wel
wanneer de politie signalen krijgt.
- De politie vraagt aandacht voor koperdiefstallen in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Er zijn
huis aan huis flyers verspreidt en er zal ook via de Schakel en website aandacht voor
worden gevraagd.
- Op de vraag of er veel woningdiefstallen plaatsvinden, antwoordt de wijkagent dat dit in
een groot gebied geldt dat er een paar (2 of 3) in verschillende dorpen zijn geweest.
- De fietsendiefstal geeft een daling te zien. Dit wordt waarschijnlijk beïnvloed door de
aangiftebereidheid.
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Camperplaats
In de gemeente Emmen zijn praktisch geen camperplaatsen. Het gaat hierbij om een
gewone parkeerplaats met weinig luxe, soms voorzien van elektra en water. De meeste
campers (80%) zijn zelfsupporting. Er volgt enige discussie of campers wel of niet op een
camping zouden moeten staan. Dit is niet aan PB, maar wanneer er behoefte is aan
dergelijke locaties waarom zou je als dorp een dergelijke kans dan laten lopen. De
locaties in Nieuw-Amsterdam/Veenoord die hiervoor in aanmerking zouden kunnen
komen: Zijtak/Stieltjeskanaal bij de helling; Zandgat; Margienewijk en de haven bij de
molen. PB zal hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente.
Uitvoeringsoverleg:
Er is een aantal onderwerpen besproken.
- Buurtsupport zal het rode beeld, vader, moeder en kind verplaatsen in overleg met PB.
- Er zijn bloembakken geplaatst en voor het onderhouden hiervan (water geven en
schoonspuiten) is een pomp nodig met aggregaat. Pomp en aggregaat kunnen dan ook
gebruikt worden voor het schoonspuiten van de aanlegsteigers, verwijs- verkeer- en
straatnaambordjes. Voor de aanschaf van pomp en aggregaat wordt een bijdrage
gevraagd uit het EOP budget van Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Schoonebeek. Het
bestuur van PB gaat akkoord met de bijdrage van 500 euro.
- Het voetpad langs Wijkstraat 88 is volgens melding in slechte staat. Men gaat hier
kijken.
- De Zijtak tussen de betonbrug en tram brug is ook een aandachtspunt.
Onderwerpen door bewoners ingebracht:
- Een van de aanwezigen vraagt of het een optie is om een ideeënbus op de website te
plaatsten. Een van de bestuursleden antwoordt dat er een reactieformulier op de website
staat en een gastenboek.
- Er wordt gevraagd of bekend is welke bomen op de gemeentelijke lijst staan van
monumentale bomen. Deze lijst staat op de gemeentelijke website www.emmen.nl onder
digitaal loket.
- Volgens één van de aanwezigen staat Lefier niet te springen om te investeren in een
MFA op het dorp. Volgens de voorzitter wordt er gekeken naar oplossingen en zijn er
meerdere opties.
- Een inwoner van de Berkenstraat meldt dat de straat in slechte staat is sinds al het
vrachtverkeer gebruik heeft gemaakt van deze weg bij het bouwen van nieuwe woningen
aan de Dennenstraat. Volgende week zal dit tijdens het Dorpsteam overleg besproken
worden met de dorpscoördinator.
Rondvraag:
- In de Verlengde Hoogeveensche Vaart liggen twee oude boten naast elkaar. Een is
gedoogd, maar er ligt nu weer een tweede naast. Watersportvereniging Emmen is
aangewezen door de provincie de hand hieraan te houden. PB zal een brief schrijven.
- Men is druk bezig met het leggen van de glasvezel kabel. De bestrating ligt er nadien
niet altijd even goed in. Hiervan kan melding gemaakt worden bij het Meldpunt.
Sluiting De aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng.
Sluiting
De aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng.

