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Verslag januari 2013
Op 12 december is er een voorlichtingsavond gehouden in De Schalm over
inbraakpreventie. Deze werd verzorgd door de gemeente en de politie in samenwerking
met Plaatselijk Belang. Het was beschamend hoe weinig belangstelling er vanuit de
bevolking voor was. Er waren 9 personen die de presentatie verzorgden en er waren vier
belangstellende bewoners.
Naar aanleiding van het verslag
- Een bewoner vraagt hoe PB de problematiek op de hoek Vaart ZZ/Schooldijk ziet. De
Stichting Bruisend Centrum werkt aan een toekomstvisie voor het centrum van NieuwAmsterdam. Het stedenbouwkundig bedrijf Witpaard heeft in opdracht van de stichting
een concept-structuurvisie ontworpen en deze is tijdens de informatieavond in de
Railroad Steakhouse voorgelegd aan belangstellenden. Deze avond werd druk bezocht en
op het idee van een Van Gogh plein op deze hoek zijn veel positieve reacties ontvangen.
Een plan ontwerpen en de uitvoering hiervan is vaak lange termijn werk, maar er zitten
ook zaken in die wel op kortere termijn realiseerbaar zijn. Wanneer we er met z’n allen
achter gaan staan zou deze kruising een start kunnen zijn wanneer de structuurtvisie is
vastgesteld.
- De Vaart NZ wordt zo ingericht dat het vrachtverkeer ontmoedigd wordt nog door het
dorp te rijden. Denk hierbij vooral aan de omgeving bij de Kerkbrug.
- De evaluatie van de 4 mei herdenking is geweest en er is een werkgroep geformeerd
vanuit diverse organisaties. De intentie is jaarlijks 4 mei te herdenken in ons dorp. Het
idee van het oprichten van een herdenkingsmonument ligt ook bij deze werkgroep.
-De AED aan het Dommerskanaal is ook gerealiseerd. Het onderhoud van de AED’s zal
besproken worden in het bestuur van PB en wij komen hier op terug.
- De voorzitter en penningmeester hebben een gesprek gehad met de organisatie Dikke
Pret over het eventueel beschikbaar stellen van budget voor door hen te organiseren
feesten. Koninginnedag wordt dit jaar weer door het Oranjecomité georganiseerd en
hiermee zijn in het verleden afspraken gemaakt over een bijdrage van PB. PB heeft beide
organisaties met elkaar in contact gebracht, maar samenwerking lukt niet. Er komt nog
een vervolggesprek over een eventuele bijdrage van PB voor de organisatie van overige
feesten.
Ingekomen post
- Een bewoner vindt de kruising Landschapsweg/Middenweg onoverzichtelijk. Dit wordt
meegenomen in de dorpsschouw.
- Hardrijden over de Jagerslaan ter hoogte van de speelvoorziening wordt ook
meegenomen in de Dorpsschouw.
Mededelingen
- Tijdens het werkbezoek van burgemeester Bijl zullen twee onderwerpen besproken
worden: 1. De visie van de gemeente over het beleid van de Rijksoverheid. Hoe denkt de
gemeente het proces van de taken die van het Rijk naar de gemeente worden
overgeheveld aan te pakken. Mede gezien de ervaring die de inwoners nu hebben met
huishoudelijk hulp. 2. De verpaupering van ons dorp, vooral langs de Vaart ZZ.
Emmen Revisited/Dorpsschouw
De werkgroep benadert inwoners/buurtverenigingen om mee te doen aan de schouw in
hun buurt. In het voorjaar wil men de schouw samen met de bewoners in gang zetten en
dit afronden voor de zomervakantie.
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Plan van aanpak hondenpoep
PB heeft veel klachten over hondenpoep ontvangen en elke bijeenkomst werd het weer
besproken. Er is een werkgroep gevormd, bestaande uit bestuursleden en inwoners. Er is
gekeken wat praktisch mogelijk is. Wanneer je bordjes plaatst bij terreinen waar je geen
hondenpoep wilt, zal je ook een veld aan moeten wijzen waar honden wel uitgelaten
mogen worden. De rol van PB bestaat uit het beschikbaar stellen van bordjes en de
uitvoering van een werkwijze. De gemeente gaat akkoord met het plaatsen wanneer zij
vooraf weten om welke bordjes het gaat en wij de locaties vermelden waar ze worden
geplaatst. Er is ook gesproken over het plaatsen van hondenpoepbakken, maar dan moet
er vooraf gezorgd worden dat er afspraken gemaakt zijn over het legen hiervan. De
hondenpoep wordt door veel mensen nu in de putten langs de straat gegooid. Bij de
gemeente wordt geïnformeerd of dit mag of dat dit problemen geeft voor de verwerking
van het regenwater. PB bestelt bordjes voor verboden voor honden en ook borden die
aangeven waar wel honden mogen worden uitgelaten. Besloten wordt de pilot in
Noorderwerf te houden en wanneer het werkt wordt dit verder uitgebreid in andere
buurten. Voordeel is dat bewoners niet individueel maar als buurt verantwoordelijk
worden voor hun eigen buurt. Op de site van PB zal t.z.t. een kaart van het dorp worden
geplaatst waarop aangegeven is waar honden niet en wel uitgelaten mogen worden.
Rondvraag
- De penningmeester vraagt wat er is gedaan aan de klachten die via PB zijn
doorgegeven aan de wijkagenten, Leger des Heils en VNN. De voorzitter antwoordt dat
een aantal klachten zijn erkend en naar tevredenheid zijn opgelost. Een aantal klachten
was niet gerelateerd aan de Breehof en sommigen zijn niet bekend. Het blijkt dat veel
klachten komen van bewoners van het Leger des Heils. Bewoners van VNN worden
gescreend en hebben begeleiding. Het Leger des Heils voorkomt veel overlast, maar trekt
ook mensen aan. Het zijn wel medemensen die worden opgevangen! Er zijn wel
incidenten, maar er wordt ook veel gedaan aan preventie. Met alle gemelde klachten
wordt iets gedaan! Verzoek aan de inwoners is wanneer er iets gebeurd meldt dit bij de
Breehof en maak melding bij de wijkagent.
- De chemokar komt vanaf 1 januari 2013 niet meer in dorpen en wijken. Het chemisch
afval moet naar de milieustraat worden gebracht en dit kon wel eens beteken dat veel in
de grijze container wordt gedumpt. Een aantal politieke fracties in de gemeente Emmen
heeft aan de bel getrokken en wil in elk dorp/wijk een vast inzamelpunt. PB ondersteunt
dit initiatief en zal dit schriftelijk aan de fracties kenbaar maken.

