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N.a.v. het verslag
- Op de vraag of er al bekend is wanneer de gemeente start met de werkzaamheden aan
de Vaart NZ antwoordt de voorzitter dat daar nog geen bericht over is. Wel is bekend dat
het geld voor het hele tracé beschikbaar is en dat het één groot project wordt. De
werkzaamheden aan de Vaart NZ vanaf de Dikkewijk tot de Veenbrug, Zijtak OZ en de
Zijtak WZ vanaf de Zwarteweg in zuidelijke richting worden begin dit jaar uitgevoerd. De
informatie wanneer welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt op onze website en
via De Schakel aan de bewoners kenbaar gemaakt.
N.a.v. de actielijst
- De voorzitter neemt contact op met de Dorpsraad Erica over het beschikbaar stellen
van een bedrag voor herstelwerkzaamheden aan het fietspad van Nieuw-Amsterdam
naar Erica.
Ingekomen post
- Er komen steeds meer meldingen binnen bij Plaatselijk Belang met betrekking tot
overlast van hondenpoep. Het probleem is ook al eens in de gemeenteraad besproken. In
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Emmen staan regels voor
verontreiniging door honden. Hier staat onder andere dat eigenaren van honden verplicht
zijn om ervoor te zorgen dat een hond zijn behoefte niet doet op een gedeelte van een
weg dat bestemd is voor voetgangers, op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide,
tenzij de eigenaren de uitwerpselen van hun honden opruimen. De handhaving van dit
artikel uit de APV is echter niet eenvoudig. Het is een mentaliteitskwestie en mensen
moeten zelf gaan beseffen hoeveel overlast ze veroorzaken door het niet opruimen van
de hondenpoep. Het bestuur doet dan ook een oproep aan alle hondenbezitters om de
hondenpoep van hun eigen hond op te ruimen, zodat andere mensen hier geen overlast
van ondervinden. Voorstel is om op de website een kaart van het dorp te plaatsen en
hierop aan te geven waar de klachten van overlast van hondenpoep vandaan komen.
- Er is een aantal reacties van inwoners gekomen via de website. Hiervan zijn ook een
aantal aangevraagd via de Ideekaarten. De Ideekaarten zijn reeds beoordeeld, liggen bij
de gemeente en worden getoetst aan het gemeentelijk beleid. Binnenkort krijgen de
inwoners antwoord op hun Ideekaart aanvraag. Plaatselijk Belang zal naar aanleiding van
deze uitkomsten ook reageren op de vragen die zijn gesteld via de website.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
- Er wordt nogmaals aandacht gevraagd voor de overlast die veroorzaakt wordt door
bootjes die te snel varen en daardoor overlast bezorgen voor booteigenaren die
aangemeerd liggen, maar ook de walkanten beschadigen. Bewoners vragen meer
handhaving van de politie.
Rondvraag
- In De Werkhorst is men druk bezig aan de verbouwing. De intentie is dat de
werkzaamheden dit voorjaar worden afgerond. Een aantal van de vaste gebruikers heeft
toegezegd mee te willen doen aan de op te richten stichting die het beheer regelt van De
Werkhorst.
- De bus die in het dorp rijdt voor vervoer van ouderen naar allerlei activiteiten is
eigenlijk aan vervanging toe. Deze is eigendom van Sedna maar dit is volgens de
opbouwwerker niet een taak van Sedna. De vraag is of er een mogelijkheid is dit te
verzelfstandigen en dat dit wordt opgepakt door een aantal vrijwilligers. Dit onderwerp
zou ook binnen het Platformoverleg van De Velden besproken kunnen worden om dit
gezamenlijk op te pakken. De vraag is of het gebied dan niet te groot wordt en er
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gelijktijdig activiteiten zijn op verschillende locaties. De opbouwwerker zegt toe navraag
te doen naar het financiële plaatje en het gebruik in Nieuw-Amsterdam/Veenoord.
Sluiting
De aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng.

