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-De camera’s bij het station zijn al geplaatst.
- Het fietspad langs de Dikkewijk is bij nader inzien niet van de provincie maar van de
gemeente Emmen. Het fietspad zal zo snel mogelijk worden hersteld.
- De haven nabij het industrieterrein is grotendeels gedempt met een kleilaag.
Mededelingen:
-De gemeente heeft laten weten dat er een andere verdeling is m.b.t. coördinatie van de
gebiedsindeling. Voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord betekent dit dat mevrouw Lianne
Steinfort als coördinator voor dit gebied is aangesteld. (voorheen de heer Robert Riksten)
-De openbare vergaderingen voor het komend halfjaar zullen zijn op 14 januari, 11 maart, 13
mei 2015. Deze vinden plaats in de Schalm en beginnen om 20.00 uur.
Nieuwe Dorpskrant.
Er is behoefte om meer publiciteit aan de verschillende gebeurtenissen, welke binnen het
dorp plaatsvinden, te geven. Hiervoor is contact opgenomen met het bestuur van “De
Schakel” om te trachten tot een samenwerking te komen. Na enkele overlegmomenten heeft
het bestuur van de Schakel besloten geen samenwerkingsverband aan te gaan. Hiermee
eindigen de inspanningen van PB m.b.t. dit onderwerp.
Rondvraag.
-M.b.t. het sociaal domein wordt meegedeeld dat de gemeente het plaatje nog niet voldoende
heeft uitgevoerd. De gemeente zal worden uitgenodigd om het onderwerp nader toe te
lichten.
-Het eventueel plaatsen van een hondentoilet bij de dierenarts is geen optie meer aangezien
er geen mogelijkheid is op aansluiting op het riool.
-De “hondenbordjes” zijn uitgegeven en niet meer voorradig.
-Er is een melding dat er bij de Bark te hard wordt gereden. Bewoners kunnen dit bij de
politie melden. Om e.e.a. te bevorderen is het doorgeven van het kenteken aan de politie een
goede optie en kan er met de betrokken persoon worden gesproken over diens gedrag.
-Er is een verzoek om de deels uitgeklede speelplaats bij De Bark weer te herstellen.
-Er is een verzoek van een bewoner in de Van Hogendorpstraat voor het plaatsen van een
schommel.
-De Scheidingsweg verkeert in een zeer slechte staat. Er zal aan het college een brief worden
voorgelegd om de situatie te verbeteren.

