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- De defibrillator die 24 uur beschikbaar zal zijn, komt te hangen bij Klaroen 8.
Binnenkort start de training voor de mensen die zich hebben aangemeld. Zodra de kast
hangt kan deze aangemeld worden bij AED Alert Locator.
- Tijdens de inloopbijeenkomst over het Multifunctionele Sport- en Speelveld (MFS) zijn
enkele tientallen mensen geweest. Binnenkort komt de werkgroep bijeen om de
binnengekomen reacties te bespreken en hoe verder te gaan met het traject. Er zal
contact zijn met de Handelsvereniging en Midzomernacht Commissie, want de inzet van
PB is om zowel de kermis te behouden als het MFS te realiseren
– Het gereserveerde bedrag voor de bermverharding van een deel van de Vaartweg
willen we dit jaar besteden. Door een plaatselijke aannemer is toegezegd dat er 400
meter kan worden verhard. Wanneer de gemeente het zelf wil gaan aanbesteden, willen
we ook de toezegging dat er minimaal 400 meter berm wordt verhard.
Ingekomen post
- Gemeente Emmen laat weten dat ook voor dit jaar weer geld beschikbaar is voor
Ideekaarten. Binnenkort komt hierover meer informatie.
- Stichting zwembad de Zandpol heeft een klacht neergelegd bij de gemeente Emmen
met betrekking tot de gang van zaken rondom het zwembad de Zandpol. PB zal een
ondersteunende brief aan het gemeentebestuur sturen.
- Na de realisering van de Vierslagenweg zijn gesprekken gevoerd met de gemeente
Emmen over aanpassingen aan de Zijtak OZ en de Vaart NZ. Afgesproken is dat op de
Zijtak OZ een snelheidslimiet van 50 km/u gaat gelden op het laatste deel richting
Zandpol 60 km/u.
- Van de ouderenwerker van Sedna hebben we een verzoek gekregen voor een
gezamenlijke aanpak om bij gladheid problemen voor ouderen proberen te verminderen.
Er worden enige suggesties genoemd, zoals het inschakelen van Buurtsupport. PB neemt
contact op met Buurtsupport en schrijft een brief naar de Handelsvereniging.
Verzonden post
- Er is een verzoek ingediend bij de gemeente Emmen voor het plaatsen van een bord bij
de drempel in de Schooldijk, ter hoogte van de Eikenlaan. De reactie van de gemeente is
dat er in het uitvoeringsoverleg over is gesproken en er is geconcludeerd dat de
Schooldijk een 30-kilometerzone is (en niet voor niets gezien de vele zijstraten) en dat
je, als je je aan de snelheid houdt, de drempel ruimvan te voren ziet en er op kunt
anticiperen. Het is een gedragskwestie. De conclusie is dan ook hier niets aan te doen.
-Aan de gemeente Emmen is gevraagd naar de mogelijkheid van een APV (Algemene
Politie Verordening) met betrekking tot overlast hondenpoep. Een ingekomen idee om
speciale uitlaatplaatsen voor honden aan te wijzen is verwoord in de brief.
-Bij de gemeente is gevraagd hoe het staat met het vernieuwen van plattegronden in de
informatiekasten.
Mededelingen
- Er is een gesprek geweest met de gemeente over de verwijsborden in NieuwAmsterdam/Veenoord. Voor de industrie is dit in de gemeente Emmen geregeld,
Voor bestelling kan de industrie zich wenden tot de Stichting Parkmanagement
Bargermeer. Het onderwerp waar PB voor gaat valt onder lokale verwijzing met een
openbaar karakter
De inventarisatie zal plaatsvinden door een serviceteam van de Dienst Gebied in overleg
met PB. Het serviceteam kan ook het plaatsen van de borden verzorgen. De voorkeur
gaat uit naar blauwe bordjes, omdat er hiervan reeds een aantal is geplaatst die nog
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goed zijn en we dus niet hoeven te vervangen. Ook is aangegeven dat we het oude
‘nostalgische’ bord op de hoek van de Nieuw-Amsterdamseweg willen behouden, de
belettering moet vernieuwd worden. Na de inventarisatie zal de begroting worden
voorgelegd aan het bestuur. Door een van de aanwezigen wordt opgemerkt dat het bord
“Veenoord” voor de rotonde in de Boerdijk is verdwenen. PB maakt hiervan melding bij
de gemeente.
- Buurtsupport heeft voor 2011 in totaal 7200 uren beschikbaar voor Zandpol,
Schoonebeek en Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Voor ons dorp zijn er 4800 uren (2/3)
beschikbaar. Hiervan is een aantal uren gereserveerd voor opdrachten vanuit de
gemeente: zwerfvuil opruimen, rondbrengen folders, gladheidsbestrijding. De conciërge
zou ook graag willen dat er wat andere werkzaamheden voor de werknemers bij zouden
komen. De volgende ideeën worden geopperd: de gladheid bij de basisscholen
aanpakken en het inzaaien van de bermen met bloemenzaad. Naast meer kleur in de
bermen biedt dit een mooiere en vrolijkere aanblik.
- Er is een verzoek voor hesjes voor de verkeersregelaars die gebruikt kunnen worden bij
verschillende evenementen. Er zal prijsopgave gevraagd worden en in de volgende
vergadering wordt een besluit genomen.
Emmen Revisited
Het dorpsprogramma is in concept gereed en morgen is er een inloop. Alle inwoners
kunnen reageren op dit concept-programma en de reacties worden meegenomen in het
definitieve programma. Zodra het programma is afgerond volgt ondertekening door de
diverse partijen, waaronder Plaatselijk Belang.
Rondvraag
- Er is een aantal wegen waar door de vorst behoorlijke gaten in zitten, onder andere de
Schooldijk en de Zijtak WZ. Ook in de Verlengde Herendijk (vanaf de Dikkewijk tot aan
Hotel Emmen) zit een gat. PB maakt hier melding van en zal ook vragen naar de
beheerplanning met betrekking tot het onderhoud wegen in ons dorp.
- Sinds 2008 is er een hyves site waarop veel foto’s staan van de Nacht van NieuwAmsterdam. Er zijn op die avond veel fotografen actief en het zou leuk zijn als de foto’s
ook op de site zouden worden gezet.
- Het parkeren bij Duimelot is besproken in het uitvoeringsoverleg. Er zal contact
opgenomen worden met de dames van Duimelot.
- De heer Evenhuis is verhuisd naar Emmen en neemt vanavond afscheid van het
bestuur. Hij wordt hartelijk bedankt zoor zijn inzet en verrichte werkzaamheden.

