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Welzijnsgroep Sedna heeft voor het gebied de Velden een nieuwe buurtwerker aangesteld, Barry
Lith. Hij komt kennismaken met het bestuur en overleggen welke hulpvraag er is bij de Erkende
Overleg Partner (EOP) in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Een werkgroep van vier bestuursleden van
Plaatselijk Belang (PB) is al tijden bezig met het proberen een informatiepunt op te zetten voor de
eerste lijn zorg. De vrijwilligers organisaties zijn bijeen geweest, maar het is nog steeds niet gelukt
de contactpersonen van de grootste zorgaanbieders in het dorp te achterhalen. Er is een sociaal team
gestart met een aantal partners uit de zorg, maar PB is niet op de hoogte gesteld. Afspraken worden
niet nagekomen, niet door de gemeente noch door Sedna. Mevrouw Jansen (Sedna) zegt dat de
gemeente Sedna een aantal opdrachten heeft gegeven, o.a.: aantrekken vrijwilligers; ondersteunen
vrijwilligers organisaties; inrichten van informatiepunten. Er zal samen met de werkgroep gekeken
worden wat kan PB zelf en waar moet Sedna ondersteunen. Als eerste zal gekeken worden wie in
Nieuw-Amsterdam/Veenoord de grootste zorgaanbieders zijn.
De gemeente Emmen heeft te maken met 96 zorgaanbieders + de WMO en het kost meer tijd om dit
goed neer te zetten. Bij het Sociaal Team kun je terecht met al je vragen. Zij kunnen indiceren of er
meer specialistische hulp nodig is. In het sociaal team zitten de woningbouw corporaties,
wijkagenten, Icare, VNN en MEE Drenthe. Een informatiepunt is een soort filter voor de
doorverwijzing en de bezetting is belangrijk. Je kunt hiervoor een (goede) vrijwilliger aantrekken,
maar het is van belang wanneer dit informatiepunt gezamenlijk met een professionele organisatie
kan worden opgezet. Afgesproken wordt dat er een afspraak wordt gemaakt door de werkgroep en
Barry. De hoop wordt uitgesproken dat er voortgang wordt geboekt.
N.a.v. het verslag:
-Bij de vrijwillige buurtbemiddeling wordt van PB verwacht dat zij eventueel meedenkt en middelen verschaft. Er komt nog een vervolgafspraak.
-Er is nog steeds geen enkele beweging waargenomen bij de leegstaand panden aan de Vaart ZZ.
Een aantal bewoners heeft regelmatig overleg met de gemeente, mar PB is hierover nog niet op de
hoogte gesteld. De voorzitter mailt hierover met de gemeente.
Communicatie naar bewoners:
Voorgesteld wordt om drie keer per jaar een uitgebreide Nieuwsbrief te maken met informatie voor
de bewoners die lid zijn/worden van PB. In de Nieuwsbrief zal dan uitgebreide informatie staan
over waar PB voor staat, waar we mee bezig zijn en wat is gerealiseerd. Het bestuur kan aan de
hand hiervan het draagvlak peilen onder de inwoners. Er wordt een werkgroep van vier
bestuursleden gevormd.
Financiën:
Het nieuwe EOP budget is toegekend. Voor aanvragen vanuit de bevolking is een format in concept
opgesteld en deze moet nog worden besproken in het bestuur. Het bestuur van de Kunst- en
Cultuurroute heeft een aanvraag gedaan en deze wordt gehonoreerd.
- Er is een aanvraag van de Handelsvereniging voor festiviteiten van 23 t/m 25 juli a.s. Het bestuur
besluit dat zij de kosten voor de entreekaartjes voor het Van Gogh Huis voor haar rekening neemt.
Deze vrijkaartjes worden aangeboden aan de eigenaars van de schepen die via Nieuw-Amsterdam /
Veenoord komen.
-Er is een aanvraag voor een extra bloembak bij de Veenbrug. De voorkeur heeft plaatsing op het
terrein van het Van Gogh Huis i.v.m. vandalisme.
-Het voorstel om de spin (speelattribuut) te verplaatsen van de Jachthoorn naar de Bark is nog niet
gelukt. Er is door één van de bewoners bezwaar aangetekend.
-Peter Koops is verhuisd en zal in mei het penningmeesterschap overdragen aan Albert Meijering.
Mededelingen:
Er zijn gesprekken gaande over het behoud van de silo en deze verlopen redelijk positief. Er wordt
gekeken naar een goede invulling van het gebied en de mogelijkheden met de silo en de omgeving.
Er zijn nog geen concrete plannen maar een aantal punten worden besproken met de gemeente.

-In 2016 bestaat de molen 100 jaar en de Stichting Midzomernacht organiseert voor de 30ste keer de
Nacht van Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Dit is een mooie aanleiding voor het organiseren van een
dorpsfeest. Hiervoor hebben we actieve inwoners nodig die een commissie vormen en dit gaan
organiseren. PB wil initiëren en faciliteren maar heeft anderen nodig om dit mede te organiseren.
Hiervoor zullen binnenkort organisaties en verenigingen worden uitgenodigd voor een
brainstormsessie. Na deze avond zal er een werkgroep gevormd moeten worden en gekeken worden
wat we kunnen en willen organiseren.
Rondvraag:
Er wordt een vissteiger geplaatst in de Zijtak ter hoogte van het Hazepad.
Er zijn vier nieuwe prullenbakken geplaatst, waarvan er eentje al weer is afgetrapt.
De Trambrug krijgt een nieuw wegdek en wordt geschilderd.
De volgende vergadering is op woensdag 13 mei 2015 om 20.00 uur in de Schalm.

