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- Eén van de bestuursleden heeft geïnventariseerd hoeveel woningen er staan in het
buitengebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord met betrekking tot het eventueel plaatsen
van verlichte huisnummerpaaltjes. Het blijkt om ± 225 woningen te gaan. In de
verkeerscommissie zal dit verder besproken worden.
- De verkeerssituatie na de oplevering van de Vierslagenweg is een aantal keren
besproken in de verkeerscommissie en er is een inloopdag georganiseerd. Er wordt nu
een tekening gemaakt en wanneer deze gereed is wordt het vervolg traject in gang
gezet. In de kadernota is € 750.000,- gereserveerd voor de aanpassingen. Bij de
aanbesteding van de Nieuw-Amsterdamsestraat was een meevaller van ± € 250.000,euro en dit kan besteed worden voor verbeteringen aan de Vaart NZ. Hierbij wordt ook
de groenstrook betrokken en de afkoppeling van regenwater.
- Door één van de aanwezigen wordt gewezen op de slechte staat van de Zijtak WZ
vanaf de Zwarteweg richting Stieltjeskanaal en ook in de Zwarteweg zitten scheuren.
Meerdere wegen behoeven onderhoud. Eén van de aanwezige raadsleden antwoordt dat
er jaarlijks enige miljoenen worden uitgetrokken voor onderhoud van wegen. Er is een
onderhoudsprogramma, maar bij calamiteiten worden prioriteiten gesteld. PB vraagt het
onderhoudsprogramma voor ons dorp op bij de gemeente
- Op de vraag hoever het staat met het herstellen van de bermen langs de Vaartweg
antwoordt de voorzitter dat de gemeente regels op zal stellen waaraan voldaan moet
worden bij 'eigen' aanbestedingen door overlegpartners. De voorzitter neemt contact op
met de teamleider van de gemeente in hoever dit gerealiseerd is.
- Met betrekking tot de aanleg van voorzieningen bij de zandwinplas zijn er in de
commissievergadering vragen gesteld en heeft de wethouder toegezegd met een notitie
te komen. Het plan wordt meegenomen in het TROP rapport. (toeristisch platvorm) Ook
voor de aanleg van een weg naar de zandwinplas en enkele parkeerplaatsen zijn gelden
van buitenaf beschikbaar. Er wordt vanaf verschillende kanten druk uitgeoefend op de
gemeente om dit plan nu eens te realiseren.
- De gemeente besteedt aandacht aan het sanitair van de gymzaal aan de Jachthoorn en
de Sporthal aan de Nieuweweg. Overleg vindt plaats met betrokkenen. PB zal de
gemeente vragen haar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Ingekomen post
- Een inwoner heeft vragen over de defibrillatoren in het dorp. Volgens de aanwezigen
zijn er drie in het dorp: één bij de huisartsenpost, één bij de computerclub en één bij de
Schalm. De vraag is of deze 24 uur bereikbaar zijn of dat iemand erbij kan waneer de
locaties zijn gesloten. Er zou minimaal één defibrillator in het dorp moeten zijn die 24 uur
bereikbaar is. PB informeert hoe één en ander werkt en zal dit via de Schakel en eigen
website kenbaar maken bij de inwoners.
- Van Lefier een schrijven waarin een bedrag beschikbaar wordt gesteld voor de
verbetering van de leefomgeving. Er wordt een idee geopperd om een graffiti muur (door
middel van het plaatsen van een plaat) te realiseren bij de gymaal, aan de kant van
skatebaan. Dit wordt besproken met de jongerenwerker van Sedna.
- De situatie op de hoek Herendijk/Van Ekelenburgstraat is bekeken door één van de
bestuursleden. Hier moet wel iets gebeuren, maar het plaatsen van een spiegel biedt
geen oplossing. Met het realiseren van de plannen bij de zandwinplas zal ook deze
situatie meegenomen worden.
- Op de vraag van een inwoner of PB voorinformatie kan verstrekken bij bouwplannen
aan de Vaart ZZ of elders in het dorp antwoordt de voorzitter dat PB niet op de hoogte is
van alle plannen. Bewoners kunnen de informatie zelf lezen op de gemeentelijke info
pagina. Plannen worden aangekondigd en liggen dan nog 6 weken ter inzage. - Een
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bewoner van Veenoord vraagt of er iets is te doen aan de overlast van hondenpoep. Dit
is een algemeen probleem en mentaliteitskwestie. PB heeft hier ook geen oplossing voor.
Verkiezing nieuwe bestuursleden
Voor de jaarvergadering hadden zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor het bestuur.
Er hebben zich nu twee kandidaten gemeld en PB wilde hiermee niet wachten tot
november en heeft daarom voor vanavond een extra ledenvergadering aangekondigd.
Het betreft mevrouw Carina van der Veen en de heer Harm Noppers. Er hebben zich
geen tegenkandidaten gemeld en beide worden benoemd als bestuurslid PB. De heer Aad
Vrijhof wordt de nieuwe secretaris.
Rondvraag
Een van de aanwezigen merkt op dat je wanneer je het plastic afval wilt scheiden hij het
gevoel heeft dat dit wordt ontmoedigd. Voor veel mensen is het onduidelijk wanneer ze
worden geleegd, één keer per maand is ook te weinig. De voorzitter denkt dat dit een
punt is voor de politiek en het blijkt dat er bij de gemeente/raadsleden veel vragen
komen over de inzameling van plastic.
- De 60 km zone bij de Kloksbrug is met 100 meter uitgebreid in oostelijke richting.
- De gemeentelijke werkplaats aan de Jachthoorn verdwijnt uit het dorp. Er komt een
centraal punt in Barger Oosterveld. De voorzitter zal dit ter sprake brengen bij het
dorpsteam (ER)
- EOP Erica heeft bezwaar aangetekend tegen de bio vergistingsinstallatie. Ze zijn bang
voor de verkeersstroom. De informatie die bekend is bij PB is dat de installatie wordt
ingepast in het landschap. De hoogte wordt maximaal 12 meter en de verlichting
hoogstens 6 meter hoog. Volgende week donderdag wordt dit in de Raad behandeld.
- De problemen bij de woonschepenhaven aan het Dommerskanaal zijn nog niet
opgelost. PB zal bij de gemeente vragen naar de stand van zaken t.a.v. de
woonschepenhaven. Een aanwezig raadslid merkt op dat bij problemen met de gemeente
inwoners ook de raadsleden kunnen inschakelen.

