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Onderwerpen door bewoners ingebracht:
-Dit voorjaar is de Stichting Kinderkampen Zuidoost Drenthe opgericht. De doelstelling van de
stichting is kansarme kinderen een leuke week te bezorgen. De kinderkampen werden altijd
georganiseerd door Sedna, maar door bezuinigingen is Sedna hiermee gestopt. Het gaat om 40
plaatsen en er vindt screening plaats. Plaatselijk Belang doet al een aantal jaren een bijdrage voor
deze kampen en de Stichting mag zeker volgend jaar opnieuw een beroep doen op PB.
-De graansilo van Agrifirm dreigt gesloopt te worden. Agrifirm gaat het dorp verlaten en is bezig
alle loodsen rondom de silo af te breken. De graansilo staat leeg, is een beeldbepalend pand en biedt
kansen. Agrifirm zoekt een koper en wanneer dit niet lukt, zal het pand gesloopt worden en grond
worden verkocht. Een bewoner is in aanraking gekomen met de Toyisten en dit zou een prachtige
blikvanger kunnen worden. Er zijn wel ideeën over de invulling van de silo, maar er zal wel een
investeerder moeten komen. Er wordt geïnformeerd bij Agrifirm naar de prijs. Enerzijds zijn er
ideeën en anderzijds heb je investeerders nodig. Mensen die ideeën hebben en / of investeerders
kunnen dit melden via Plaatselijk Belang, www.nieuwamsterdamveenoord.nl of contact opnemen
met de voorzitter.
Vandalisme en stelen van fietsen:
Dit gebeurt o.a. bij het station. In juni jl. zijn er een aantal fietsensloten doormidden gebroken en
dure fietsen verdwenen. De manier waarop het gebeurde zag er professioneel uit. Is dit bekend bij
de wijkagenten en wordt er ook iets aan gedaan? Bij de politie is in 2014 aangifte gedaan van 30
fietsendiefstallen in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. In 2013 waren er totaal 55 aangiften van
fietsendiefstallen. Het beeld geeft niet aan dat er dit jaar meer diefstallen zijn. Advies is dat mensen
wel aangifte moeten doen. Soms worden er chips geplaatst in fietsen en deze kunnen dan worden
getraceerd en terug gevonden. PB vraagt of camera toezicht mogelijk is bij het station wanneer de
kosten worden betaald door PB. Bij plaatsing van camera’s in het openbaar gebied is altijd
toestemming van de burgemeester nodig. De burgemeester heeft overleg met de politie en wanneer
er geen aangifte wordt gedaan zijn de cijfers laag en zal er geen toestemming worden gegeven.
Wanneer iemand ziet dat er fietsen worden ingeladen en het ziet er verdacht uit mag je 112 bellen.
De Meldkamer maakt de afweging welke melding het belangrijkst is. De politie maakt soms
gebruik van peak en tag, d.w.z. dat ze met een apparaat langs fietsen gaan en kunnen kijken of ze
gestolen zijn. Wanneer er veel vandalisme plaats vindt wordt Veiligheidszorg Drenthe gevraagd om
extra aandacht hieraan te schenken. Jaarlijks worden overzichten gemaakt van fietsendiefstallen –
diefstallen, mishandelingen enz. Hoeveel fietsen na aangifte terug komen bij de eigenaar wordt
uitgezocht. Een station heeft aantrekkingskracht voor dieven, tijden wanneer er treinen komen zijn
bekend. Gestolen fietsen worden door de politie afgeleverd bij Ben Kwijt en deze organiseert
kijkdagen. Preventie is erg belangrijk en het station heeft een aantal fietskluizen. De kosten hiervoor
zijn € 100,- per jaar. Advies is ook een extra slot aan te brengen en bij dure fietsen een chip te laten
aanbrengen. Op de vraag of de politie de informatie over diefstallen wil delen met PB is het
antwoordt dat de politie de aangiftes eerst wil uit rechercheren. De politie maakt gebruik van Social
Media en Burgernet. De aangifte via internet is een klus, maar kan niet eenvoudiger omdat de
politie toch wel specifieke informatie nodig heeft. Veel informatie is te vinden op www.politie.nl
De wijkagenten worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.
N.a.v. het verslag juni 2014:
In overleg met de Handelsvereniging zal de voorzitter het maaien van de kanaalbermen zelf
uitvoeren. Het maaien rondom borden en aanlegpalen zal overlegd worden met Buurtsupport.
Ingekomen post:
-Er is een verzoek voor de aanleg van een fietscrossbaan. Er zal eerst gepeild moeten worden of er
behoefte in het dorp is aan een baan en wat de kosten zijn.
-Er is informatie over het boombeheer in de gemeente Emmen. Er staan ongeveer 108.000 bomen in
de gemeente Emmen en het is onmogelijk deze bomen elk jaar allemaal te snoeien. Het onderhoud
wordt verspreid over 6 jaar op basis van urgentie. De gemeente zal de komende periode ca. 2000
bomen kappen en 15.000 bomen snoeien. Het planmatig onderhoud van de bomen 2014 zal

plaatsvinden van november 2014 t/m maart 2015. De informatie zal in september op de
gemeentelijke informatiepagina in de Zuidoosthoeker verschijnen.
-De gemeente heeft tijdens een informatieavond uitleg gegeven aan vertegenwoordigers van diverse
organisaties en Erkende Overleg Partners over de plannen m.b.t. zorg. De gemeente wordt
opgedeeld in zes gebieden en elk gebied krijgt zijn eigen zorgteam. Er zal een behoefte peiling
plaatsvinden in alle dorpen en wijken en zorg zal zoveel mogelijk lokaal afgestemd worden.
In Nieuw-Amsterdam/Veenoord zouden we graag één zorgloket zien voor professionele en
informele zorg, waar door een professional wordt beoordeeld welke zorg waar wordt ingezet. De
gemeente streeft ernaar dezelfde zorg te bieden, maar moet het doen met 40% minder budget. PB
zal op korte termijn een vervolg geven aan deze bijeenkomst door alle organisaties die met zorg
bezig zijn bij elkaar te roepen. De gemeente Emmen heeft Sedna de opdracht verstrekt het lokale
proces aan te sturen en er zal door PB contact opgenomen worden met Sedna hierover.
-Het hondentoilet en de bordjes in Noorderwerf hebben veel effect. Mensen lopen met zakjes en er
is veel minder overlast van hondenpoep. Bewoners zijn zeer tevreden.
-Bewoners van de Oerzand komen binnenkort bijeen met PB en ambtenaren van de gemeente
Emmen over de uitbreiding van parkeerplaatsen. Er wordt gepolst wat bewoners willen en wat
mogelijk is binnen de gemeentelijke regels.
Rondvraag:
-Binnenkort worden de bloembakken gevuld met nieuwe planten.
-Er ligt vaak hondenpoep op de stoep langs de Vaart in de omgeving van de dierenarts. Gekeken
wordt naar een mogelijkheid hier een hondentoilet te realiseren.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn / haar inbreng.
De volgende openbare vergadering is op woensdag 13 november 2013 om 20.00 uur in de
Schalm.
Dit is de jaarlijkse ledenvergadering. Hierin worden de jaarverslagen van de secretaris en
penningmeester behandeld en vindt de verkiezing van nieuwe bestuursleden plaats.
Heeft u interesse voor een bestuursfunctie meldt u dan via de mail van PB of bij één van de
bestuursleden.

