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Ingekomen post
- Een inwoner van Veenoord heeft een klacht over het verwijderen van een wipwap en
schommel doorgegeven aan de gemeente. Bij klachten haalt de gemeente de
speelvoorzieningen weg en verplaatst ze naar de centrale opslag. Het komt regelmatig
voor dat ze dan op een andere plaats worden hergebruikt in plaats van na reparatie terug
te plaatsen. Besloten wordt dat Plaatselijk Belang een brief schrijft naar de gemeente
waarin gevraagd wordt de speeltoestellen terug te plaatsen. Wanneer dit niet mogelijk is,
zal gekeken worden of hiervoor een andere oplossing is te vinden.
- Via Lefier is er een signaal binnengekomen van de huurderskring waarin zij laat weten
zorg te hebben over het parkeerbeleid op het marktplein. Er wordt geparkeerd op straat
en op het voetgangersdeel. Er geldt een éénrichtingsverkeer, maar regelmatig rijdt men
via de uitrit het marktplein op. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties, met name voor
fietsers en voetgangers. De wijkagenten zijn hiervan op de hoogte. Tevens spreken zij
hun zorg uit over de afsluiting van de Nieuw-Amsterdamsestraat. De Erfscheidenweg
wordt gebruikt als sluiproute en de bermen zijn zeer slecht. Dit is bekend bij de
wethouder, er is een maximumsnelheid van 60 km/uur ingevoerd en tevens worden
extra controles gehouden.
- Naar aanleiding van een aantal verzoeken over reflecterende huisnummers is er
informatie ontvangen van Terra Terreintechniek. Er is behoefte aan uniformiteit en
besloten wordt dat Plaatselijk Belang het initiatief neemt. Er zal een offerte aangevraagd
worden en afhankelijk daarvan wordt besloten of Plaatselijk Belang dit bekostigt uit het
eigen budget of dat desbetreffende bewoners gevraagd zal worden een deel mee te
betalen.
- De scherpe knik in de Vaart ZZ ter hoogte van het marktplein wordt aangepakt.
Plaatselijk Belang vraagt voor de werkzaamheden beginnen om de definitieve
tekeningen. Tevens vraagt Plaatselijk Belang rekening te houden met de geplande
festiviteiten op 30 april en van 11 tot en met 18 juni.
- Bij de gemeente is een extra ‘zoutpotje’ dat ingezet kan worden voor onderhoud van
wegen om vorstschade aan te pakken. Plaatselijk Belang heeft een aantal wegen
aangemeld. Het gaat om een deel van de Zijtak WZ, de Zwarteweg, de Sportlaan en de
Wijkstraat. De gaten in de Vaart ZZ zijn reeds bekend bij de gemeente.
Verzonden post
Naar aanleiding van een verzoek van Plaatselijk Belang is de reactie van de gemeente
dat zij mogelijk de bestaande woonbotenverordening gaat aanpassen en een nieuw gaat
bestemmingsplan maken. In maart of april zal overleg plaatsvinden.
Mededelingen
- RS Security, een in Veenoord gevestigde beveiliger, wil na afspraken met de politie en
winkeliers vanaf maart een stageproject gaan draaien op de donderdagavonden en
mogelijk ook de zaterdagavonden in het centrum van Nieuw-Amsterdam. RS is gevraagd
ook met Plaatselijk Belang contact te zoeken. Dit is nog niet gebeurd. De gemeente gaat
akkoord mits RS zorgt voor goede stagebegeleiding, regelmatige rapportages en
evaluatiemomenten.
- De intentie is om het komende jaar te starten met een uitvoeringsoverleg betreffende
zaken met betrekking tot grijs en groen. Hierbij zitten de volgende personen: 2
bestuursleden van Plaatselijk Belang, vertegenwoordigers van de woningcorporaties
Lefier en Domesta, de opzichter van de gemeente en de conciërge van Buurtsupport.
Tijdens de bijeenkomsten worden de klachten besproken, werkzaamheden die hier uit
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voortvloeien en welke partij deze werkzaamheden uitvoert. Door de kortere lijnen volgt
een snelle uitvoering.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
Er zijn klachten via de gemeente gekomen dat er parkeeroverlast is bij de Bascule. De
adjunct-directeur van de Bascule antwoordt dat er met name tijdens evenementen veel
verkeer is, dat de parkeerplaats dan niet voldoet en dit veroorzaakt overlast. Het
onderwerp verkeersoverlast komt steeds terug op de agenda tijdens overleg met de
afdeling verkeer van de gemeente en de wijkagent. De gemeente kijkt wat ze kan doen,
zo is het instellen van een parkeerverbod een mogelijkheid, waarbij het alleen mogelijk is
kinderen uit of in te laten stappen. Er is reeds gesproken over het invoeren van
éénrichtingsverkeer, maar de gemeente wil hier niet aan meewerken. Misschien zou dit
wel bespreekbaar zijn op bepaalde tijdstippen. De verkeerscommissie van Plaatselijk
Belang zal dit onderwerp ook meenemen in de gesprekken met de gemeente. Mocht de
verkeerscommissie van de basisscholen ideeën hebben, kan Plaatselijk Belang altijd
gevraagd worden voor ondersteuning.
Rondvraag
- Bij het NS station is te weinig parkeergelegenheid. ProRail wil eerst afwachten of dit
nog steeds het geval is na de realisering van het transferium Emmen Zuid. Ook is er
nauwelijks beschutting op het station. De oorzaak is de vele vernielingen in het verleden,
maar misschien zou hier nu iets gerealiseerd kunnen worden. Tevens is het uitzicht op de
gebouwen langs de spoorlijn niet zo mooi door de graffiti. Misschien zou dit een project
kunnen zijn voor de jeugd om hier een mooi kunstwerk van te maken.
- Tussen Super De Boer en de bibliotheek ligt een betonblok waarvan de punt nogal
boven de tegels uitsteekt. Met name ouderen met een rollator hebben hier problemen.
Plaatselijk Belang zal een brief schrijven naar de gemeente.

