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Onderwerpen door bewoners ingebracht: -De judovereniging Harai Goshi heeft tijdens een
bijeenkomst met Sociaal Cultureel Werk te horen gekregen dat het huurcontract met de Werkhorst
per september 2015 wordt beëindigd door de gemeente Emmen. Dit onderwerp is ’s middags ook
besproken tijdens het werkbezoek van de wethouders en de afspraak is dat de gemeente schriftelijk
laat weten wat er met de Werkhorst gaat gebeuren. Tafeltennis en judo zijn sportverenigingen die
thuis horen in de sporthal of de gymzaal aan de Jachthoorn. Afgesproken wordt dat Plaatselijk
Belang de gemeente vraagt mee te denken over een nieuwe locatie voor de beide sportverenigingen.
-Een inwoner van Veenoord vraagt naar de mogelijkheid van de aanleg van een fietscrossbaan. Als
locatie wordt genoemd de speel en parkeerplaats naast de begraafplaats aan de Nieuweweg.
Wanneer de materialen worden geleverd geeft de bewoner aan met een groepje mensen de
werkzaamheden zelf te kunnen uitvoeren. Plaatselijk Belang overlegt met de gemeente.
Presentatie over de veranderingen bij de Tangenborgh: Vanaf januari 2015 gaat er in de zorg
veel veranderen. AWBZ-zorgtaken in het kader van persoonlijke verpleging en verzorging die men
thuis ontvangt zullen per 2015 vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet worden vergoed.
Het gaat hier dus om wijkverpleging- en verzorging, bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie,
verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen. De indicatiestelling voor deze zorg gaat
via de WMO van de gemeente. Omdat er minder budget beschikbaar is voor deze taken zal bij de
indicatie gekeken worden naar waar familieleden, buren, mantelzorgers enz. ondersteuning kunnen
bieden. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord wordt samen met Plaatselijk Belang getracht om samen
met vrijwilligers organisaties en professionals een organisatie op te zetten zodat toch de inwoners
de juiste zorg kunnen bieden. Voor meer informatie website www.tangenborgh.nl of bel met
telefoonnummer 0591-570300. Over de toekomst van het gebouw heeft Lefier nog geen besluit
genomen.
Ingekomen post: - Voor het vervoer van ouderen stelt Pals-Boekholt een bus beschikbaar die
bestuurd wordt door een vrijwilliger. De gemeente stelt een bedrag beschikbaar, zolang dit door de
gemeenteraad wordt goedgekeurd, om het vervoer voor ouderen te regelen. Dit is ook besproken
met het bestuur van de Schalm. Afgesproken wordt dat geïnformeerd wordt bij Pals-Boekholt
hoeveel vervoerbewegingen er zijn.
-Er is een verzoek voor het realiseren van een urnenmuur op de begraafplaats in Nieuw-Amsterdam.
Mededelingen: Vanmiddag is gesproken met de wethouders Wilms en Van der Weide. Er is o.a.
gesproken over de haven, planontwikkeling in het openbaar gebied langs de Vaart en het sociale
domein.
-Er wordt gesproken over een ‘nieuwe’ dorpskrant. Er is in het dorp enige onvrede over de
Tweelingdorper. Om te voorkomen dat er een derde krant komt is gesproken met het bestuur van de
Schakel om deze uit te breiden. Bij de Schakel zijn veel vrijwilligers betrokken en het is een
informatieblad dat veel wordt gelezen en bewaard door de inwoners. Er wordt zorg uitgesproken
over het ontstaan van nog een dorpskrant. Adverteerders adverteren maar in één blad en de angst
bestaat dat we straks geen krant overhouden. Het is geen initiatief van Plaatselijk Belang, PB heeft
alleen een aantal mensen met elkaar in contact gebracht.
-Er is interesse voor de silo en door PB zijn de geïnteresseerde en Agrifirm in contact gebracht.
Rondvraag: -Er zijn vragen over de leegstaande panden aan de Vaart zuidzijde. Er gaan veel
geruchten door het dorp en er wordt gevraagd of PB weet wat er waar is. Bij PB is niet bekend wat
de plannen zijn.
-Tijdens het uitvoeringsoverleg kwam het stukje fietspad langs de Dikkewijk tussen de A37 en de
Verlengde Herendijk ter sprake. Dit stukje fietspad is slecht, maar blijkt van de provincie te zijn. PB
schrijft een brief naar de provincie met het verzoek hier iets aan te doen.
De plaatsvervangend voorzitter sluit de bestuursvergadering en last een leespauze in.

Verslag jaarvergadering:
Jaarverslag secretaris: Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld en het
secretariaat wordt bedankt. U vindt het jaarverslag op de website.
Jaarverslag penningmeester: De penningmeester geeft een toelichting.
De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en heeft één opmerking. Er is een bedrag
gereserveerd voor de aanleg van toiletten en de vergadering zou graag zien dat dit wordt
teruggestort op rekening van Plaatselijk Belang. De heren Poelman en Hofman worden bedankt. De
heer Hofman zal volgend jaar samen met de heer Smit de kascontrole uitvoeren. De penningmeester
wordt bedankt.
Bestuursverkiezing: mevrouw Van der Veen is aftredend en niet herkiesbaar. Mevrouw Van der
Veen wordt hartelijk bedankt voor haar inzet, vooral voor de PR activiteiten en het bijhouden van de
website. De heer Koops, penningmeester, is verhuisd maar gaat door tot er een nieuwe
penningmeester is gevonden.
Het bestuur stelt de heren Schomaker, Van der Weide en Vrijhof voor om toe te treden tot het
bestuur. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en er wordt geen schriftelijke stemming
gevraagd. De heren Schomaker, Van der Weide en Vrijhof worden gefeliciteerd met hun benoeming.
Sluiting: De aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng.
De volgende vergadering is op woensdag 14 januari 2015 om 20.00 uur in de Schalm
Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam / Veenoord wenst alle inwoners prettige
feestdagen en een gezond 2014.
Zoutvaatjes
Vorig jaar heeft Buurtsupport een aantal zoutvaatjes op strategische plaatsen afgegeven, o.a.
bij de scholen en de dokterspost. Wanneer er mensen in het dorp bereid zijn zout te strooien
op paden bij seniorenwoningen, strategische plaatsen in het dorp etc. tijdens de
wintermaanden kunnen die zich melden bij de conciërge van Buurtsupport.
Er wordt een zoutvaatje beschikbaar gesteld en zolang de gemeente zout kan leveren, zal dit
vaatje door Buurtsupport worden gevuld. U kunt bellen met de heer Klaas Moes,
telefoonnummer 06-11191238, voor verder informatie.

