VERENIGING PLAATSELIJK BELANG NIEUW-AMSTERDAM / VEENOORD
POSTBUS 3
7833 ZG NIEUW-AMSTERDAM.
Verslag maand november 2015
Onderwerpen door bewoners ingebracht: -De vraag over het eventueel plaatsen van bankjes bij
het zandgat wordt 3 december in het uitvoeringsoverleg besproken.
N.a.v. het verslag: De gemeente heeft informatie gestuurd over kastjes m.b.t. verkeer remmende
maatregelen aan de Vaart NZ ter hoogte van de fietsbrug. Dit kastje kan eventueel verplaatst
worden wanneer op een andere locatie in het dorp klachten zijn over te hard rijden.
Ingekomen post: -Uit het fonds ‘Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken, krijgt Nieuw-Amsterdam
/Veenoord een bedrag voor centrumvernieuwing in het openbaar gebied langs de Vaart ZZ.
-Er is een klacht van een bewoner over verkeerslawaai m.b.t. de brug bij de molen. PB verzoekt
inwoners bij dergelijke klachten de buurt in te schakelen d.m.v. een handtekeningenlijst.
-Er is een verzoek voor extra parkeerplaatsen aan de Sportlaan. Ook hiervoor verzoekt PB de buurt
in te schakelen. Dit verzoek betreft meerdere bewoners en PB wil een dergelijk verzoek dan ook
graag namens de buurt ontvangen, met een handtekeningenlijst.
Rondvraag: -Er zijn te weinig plekken voor het stallen van fietsen bij het station. Hiervoor is extra
geld beschikbaar van de gemeente.
De voorzitter sluit de bestuursvergadering en last een leespauze in.
Verslag jaarvergadering:
Jaarverslag secretaris: Het verslag wordt aangevuld en vastgesteld. Het secretariaat wordt
bedankt. U vindt het jaarverslag op de website www.nieuwamsterdamveenoord.nl
Jaarverslag penningmeester: De penningmeester geeft een toelichting.
De kascontrolecommissie heeft de boeken nog niet gecontroleerd. Het jaarverslag kan nog niet
worden goedgekeurd. Hiervoor zal in januari een ledenvergadering worden aangekondigd.
Bestuursverkiezing: mevrouw Wittenberg is aftredend en niet herkiesbaar. Mevrouw Wittenberg
wordt hartelijk bedankt voor haar inzet. De heer Broekman is aftredend en niet herkiesbaar. Hij is
vanaf 1996 de oren en ogen in het dorp voor het bestuur en wordt bedankt voor zijn inzet.
Het bestuur stelt de mevrouw Winkel voor om toe te treden tot het bestuur. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld en er wordt geen schriftelijke stemming gevraagd. Mevrouw Winkel
wordt gefeliciteerd met haar benoeming.
Sluiting: De aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng.
De volgende vergadering is op woensdag 13 januari 2016 om 20.00 uur in de Schalm
In verband met de overdracht van het penningmeesterschap heeft de kascontrole nog niet
plaatsgevonden. Op 13 januari 2016 zal het financieel verslag in een extra ledenvergadering
worden vastgesteld.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam / Veenoord wenst alle inwoners prettige
feestdagen en een gezond 2016.

