Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Verslag december 2013
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Verslag november 2013
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v.: Er is een bijeenkomst geweest i.v.m. de toekomst van de informele zorg. Hierbij
was een tiental personen aanwezig. Sedna heeft een presentatie gegeven en zou zorgen
voor een verslag. Dit is nog niet ontvangen. Er komt een vervolg bijeenkomst, waarvoor
meer organisaties benaderd zullen worden.
EOP budget
Er is een aantal aanvragen voor een bijdrage uit het EOP budget. Fun4Kidz wil een
winterfeest organiseren en vraagt een bijdrage. Het is de intentie dat er activiteiten
worden georganiseerd en PB hierbij financiële ondersteuning biedt. Voor Koningsdag zou
PB graag continuïteit zien en wanneer Fun4Kidz dit op zich wil nemen zouden ze moeten
beginnen met het oprichten van een vereniging of stichting. Aansluiting bij SKW wordt
als een mogelijkheid genoemd. De penningmeester neemt dit op met de heer Schuiling
en PB zegt een startbedrag toe voor de oprichting van vereniging of stichting.
Er wordt besloten dat de infoborden zoals die in Schoonebeek staan worden aangeschaft.
De heren Broekman en Oldengarm nemen deze taak op zich en worden hiervoor ook
aanspreekpunt.
Er wordt besloten een bijdrage aan de Zuiderkerk te geven voor de restauratie van de
klokkentoren.
De mail van een inwoner van Noorderwerf m.b.t. het plaatsen van hekjes i.p.v. paaltjes
bij fietspad tussen Schoener en Van Ekelenburgstraat wordt meegenomen in de
Dorpsschouw.
Het budget voor de Dorpsschouw zal zoveel mogelijk worden ingezet voor punten waar
bewoners gezamenlijk een project kunnen realiseren in hun buurt. Uit het EOP budget
worden de materialen gefinancierd en de heer Riksten zal gevraagd worden één en ander
met de gemeente te regelen.
Voor het verplaatsen van het herdenkingsmonument van de begraafplaats van Veenoord
naar een plek dichter bij de Zuiderkerk, zal PB de materiaalkosten betalen en het Comité
zorgt zelf voor mankracht.
De voorzitter is benaderd door de Drentse Molenstichting i.v.m. de kosten van de molen
Nooitgedacht. De Beheersstichting van molen zou jaarlijks een bedrag voor
verzekeringspremie bijeen moeten brengen. Hiervoor moet draagvlak in het dorp
gecreëerd worden, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Er zijn ontwikkelingen gaande
rondom de molen die het toerisme kunnen bevorderen. Er zal een afspraak gemaakt
worden met de Beheersstichting.
Dorpsschouw
Het beschikbare budget kan aangewend worden. De werkgroep zal om tafel gaan met de
heer Riksten om afspraken te maken. De voorzitter overlegt met de heer Riksten wat wel
en niet mogelijk is.
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Vervolg op Bruisend Centrum
Dit zal begin 2014 worden opgepakt. De subsidiemogelijkheden zijn gisteren (17-122013) besproken. Er zijn een aantal zorgpunten in het dorp: Eikenhof, Oldersheem,
Werkhorst en de molen. Het voorstel is om de woningcorporaties Lefier en Woonservice,
Tangeborgh, Schalm en Werkhorst uit te nodigen voor een overleg.
Multi Functionele Accommodatie
In januari 2014 is er overleg tussen het Schalmbestuur en de heer Zinnemers van de
gemeente Emmen. Deze afspraak is al twee keer verzet. De eerste keer vanwege het
afwachten van de besluitvorming over de Beleidsaccommodatie. De tweede keer omdat
de pilot plaatsvindt in Schoonebeek, daarna is Nieuw-Amsterdam/Veenoord aan de beurt.
Tijdens het werkbezoek van de burgemeester heeft burgemeester Bijl gezegd dat PB ook
zelf iets kan ondernemen en niet moet gaan afwachten. We wachten het gesprek af en
kunnen dan ook besluiten om zelf eventueel plannen te maken en naar de gemeente te
stappen.
Rondvraag
Een van de bestuursleden heeft een aantal keren gemaild/gebeld met het Meldpunt,
maar dit werkt niet goed. De voorzitter vraagt of de heer De Roo als bestuurslid PB
aanspreekpunt voor de speelvoorzieningen wil worden. Dit is akkoord.
Een van de bestuursleden meldt dat er een ongeluk is gebeurd bij de Kloksbrug en al het
verkeer (ook zwaar verkeer) werd over het fietspad geleid. Het fietspad is onlangs
gerepareerd met o.a. EOP gelden van Erica en Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Afgesproken
wordt dat er een mail gestuurd wordt naar de gemeente.
Het deel van de Zijtak tussen de twee bruggen staat voor deze winter op het programma
om opgeschoond te worden.
Sluiting
De voorzitter sluit de bestuursvergadering en wenst iedereen fijne feestdagen.

