Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Verslag vergadering januari 2010
N.a.v. het verslag
Naar aanleiding van de vraag of er een alfabetiseringscursus is in Nieuw-Amsterdam/
Veenoord is navraag gedaan en zover bekend is er geen cursus in het dorp.
Ingekomen post:
- Er is een verzoek van bewoners uit het buitengebied over verlichte
huisnummerpaaltjes. In het EOP (erkende overleg partner) budget is een bedrag
gereserveerd voor deze paaltjes. Eerst zal geïnventariseerd worden om hoeveel het gaat.
Dan wordt gekeken naar de kosten, vervolgens zal het bestuur een besluit nemen of dit
helemaal wordt bekostigd vanuit het EOP budget of de bewoners eventueel om een
bijdrage wordt gevraagd. Ook wordt nog gedacht om een bijdrage uit het
knelpuntenfonds aan te vragen. De verkeersgroep bespreekt dit in hun volgende overleg.
– Naar aanleiding van onze vraag voor onderhoud aan het fietspad vanaf het
Stieltjeskanaal richting Dalerveen zal de gemeente Emmen op het deel van de gemeente
Emmen de ergste gaten herstellen.
- In de toekomstvisie 2020 van de gemeente Emmen staat Nieuw-Amsterdam/Veenoord
als kruispunt van vaarwegen en dat er duidelijke kansen zijn met betrekking tot water
recreatie.
- Het onderhoud aan het zwembad is nog niet volledig uitgevoerd. Over twee jaar wordt
het water er weer uit gepompt en kan de rest van de bruggen hersteld worden. Het
gereserveerde bedrag blijft beschikbaar voor het zwembad.
- Het stukje groen aan de Snikke dat niet is aangelegd, blijkt vervuild te zijn en wordt dit
jaar gesaneerd.
- De gymzaal aan de Jachthoorn stinkt naar urine en dit komt niet alleen door
schoonmaken. Het sanitair is dringend aan vervanging toe. Dit zal kenbaar gemaakt
worden bij de gemeente Emmen.
- Bij VV Twedo zal geïnformeerd worden of er afspraken zijn gemaakt met de gemeente
over kleedkamers en sanitair. Tevens zal bij de gemeente een meerjarenplan m.b.t.
onderhoud van de gebouwen gevraagd worden.
Mededelingen
Vanavond was het POC (Plaatselijk Overleg Comité) overleg. Er zijn nog steeds 24
bewoners (geen verloop) en er zijn vrijwel geen klachten. Eén armatuur moet nog
worden geplaatst. -Er hebben zich nieuwe mensen gemeld voor een bestuursfunctie.
Hiervoor zal een extra ledenvergadering worden gehouden in februari a.s.
Website
Vanaf september is de website www.nieuwamsterdamveenoord.nl officieel in de lucht. Er
zijn inmiddels 5000 bezoekers geweest en met name het nieuws wordt het meest
gelezen. De site wordt grotendeels ingevuld door één van de bestuursleden en deze zou
graag zien dat er meer nieuws komt vanaf bewoners, organisaties, enz. Op verzoek van
de taalwerkplaats is er een evenementenkalender toegevoegd. Alle activiteiten die
gehouden worden in het dorp of directe omgeving kunnen geplaatst worden. Het verslag
van de PB vergadering staat er op en de agenda van de komende vergadering.
Richtlijnen voor het wel of niet plaatsen van artikelen:
- het mag niet kwetsend en/of discriminerend zijn
- het mag niet commercieel zijn.
Dit wordt beoordeeld door de websitebeheerder en bij twijfel wordt dit binnen het
bestuur besproken. Ook de vragen worden door de beheerder beantwoord en wanneer hij
het niet weet worden deze in de vergadering behandeld. De enquête over Famila heeft ±
50 bezoekers opgeleverd. Met betrekking tot de huidige enquête zou de vraagstelling
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anders geformuleerd moeten worden. Voor het plaatsen van informatie op de site kan
men dit melden via het mailadres van Plaatselijk Belang: nwadam.veenoord@hetnet.nl.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
Alle middelbare scholieren moeten 1½ week een maatschappelijke stage lopen en
hiervan zouden organisaties in het dorp veel meer gebruik moeten maken. Formuleer
zoveel mogelijk een gerichte opdracht; bijv. ontwerpen van een website, onderhoud /
zwerfvuil rapen bij het zwembad enz. Er is een coördinator aangesteld waar organisaties
zich kunnen aanmelden. Binnenkort wordt hierover een artikel op de website geplaatst. Met betrekking tot Emmen Revisited wil het dorpsplatform zaken scherper stellen en wil
dit doen om bewoners zaken voor te leggen. Het gaat met name om de punten wonen en
sociaal klimaat. Er is contact met de Tweelingdorper om een vragenlijst te plaatsen,
daarnaast wil men de vragenlijsten neerleggen op plaatsen waar mensen moeten
wachten (dokter, kapper enz.) en de vragenlijst zal gelinkt worden aan de website.
Rondvraag:
- Met betrekking tot de extra parkeerplaatsen bij de huisartsenpost heeft de voorzitter
het plan gezien. Er is contact geweest met de gemeente dat PB achter dit plan staat en
dat er eventueel een stukje budget van PB beschikbaar is. Het gaat om ± 14 extra
parkeerplaatsen.
- Naar aanleiding van het winterweer en de slechte staat van veel wegen wordt
opgemerkt voortaan kritischer te kijken naar de strooiroute van de gemeente.
- Over het onderhoud van de bermen aan de Vaartweg heeft de voorzitter contact met de
teamleider van de gemeente. Er is een protocol bij de gemeente waaraan de
werkzaamheden moeten voldoen. Gezien het grote prijsverschil tussen de offerte van de
gemeente en een plaatselijke aannemer, komt er vanaf de gemeente een overzicht van
eisen waaraan werkzaamheden moeten voldoen. PB zal aangeven hoeveel budget
beschikbaar is en de gemeente zal dan laten weten hoeveel meter gerealiseerd kan
worden.
- Bewoners van de Leemweg hebben gereageerd op werkzaamheden in het plantsoen.
Alle struiken zijn verdwenen, maar ook het Amsterdammertje. Hierover wordt contact
gezocht met de gemeente.
- Het fietspad bij het Van Gogh Huis is reeds vaker besproken. Met name de
paaltjes veroorzaken veel problemen, maar nu met de sneeuwval kan de sneeuwschuiver
er ook niet langs. Dit punt zal besproken worden in de verkeerswerkgroep.
- Area verkoopt emmers strooizout voor € 5,- en wanneer de emmer leeg is kan men
deze gratis vullen. Het probleem is echter dat je hiervoor naar Emmen moet. Kan er een
uitgiftepunt in het dorp gerealiseerd worden, bijv. Buurtsupport? Hierover zal navraag
gedaan worden.

