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Ingekome/verzonden post
- Een bewoner van Noorderwerf verzoekt een hekje te plaatsen i.p.v. paaltjes bij fietspad
tussen de Schoener en de Van Ekelenburgstraat. Dit wordt meegenomen in de
Dorpsschouw.
- Informatie van de gemeente over gladheidsbestrijding. Dit is ook gepubliceerd via de
gemeentelijke infopagina en is te lezen op de website van de gemeente Emmen.
Mededelingen
- Het Schalmbestuur heeft een gesprek gehad met een ambtenaar van de gemeente
Emmen over een Multi Functionele Accommodatie (MFA). Beide woningcorporaties, Lefier
en Woonservice, gaan geen nieuw gebouw realiseren in ons dorp. Er zijn een aantal
gebouwen in het dorp waarover wordt gesproken. Eén daarvan is de Oldersheem.
Tangeborgh is huurder van het hoofgebouw en heeft nu 660 zorgplekken, waarvan 68 in
Oldersheem, en moet voor eind 2016 hiervan 300 inleveren. Lefier weet nog niet wat er
met het hoofdgebouw gaat gebeuren. De 79 aanleunwoningen blijven. Plaatselijk Belang
vindt het wel belangrijk dat deze vorm van zorg in het dorp blijft en zal zich hiervoor
sterk maken. De voorzitter zal dit in het Dorpsteam bespreken en kijken naar de
mogelijkheden om aan tafel te schuiven bij Lefier en Tangeborgh. Wanneer een deel van
het hoofdgebouw leeg komt, zou dit een ideale locatie zijn voor een MFA. De locatie is in
de nabijheid van het centrum en de bewoners van de aanleunwoningen kunnen hiervan
gebruik maken.
- Op de vraag of het kunstwerk moeder met spelende kinderen opnieuw geschilderd kan
Worden, antwoordt de voorzitter dat we even wachten tot het nieuwe pand is
opgeleverd. Dan zal de schilder een opdracht krijgen om het beeld te schilderen in een
kleur passend bij de kleuren van de nieuwbouw.
- De heer Lanting van de gemeente Emmen werkt aan het plaatsen van een hondentoilet
in Noorderwerf. Hiervoor is een kraantje nodig om een gat te graven, zodat het
hondentoilet kan worden aangesloten op de riolering. De voorzitter kan een kraantje
regelen.
- Ook bij Emmen Revisited (ER) is bezuinigd en het programmabureau is weg. De
werkwijze van ER zal aangepast worden en in die dorpen en wijken waar nog geen
dorpsprogramma is zal een aangepast programma worden opgesteld. Elk dorp/wijk heeft
zijn eigen onderwerpen en ook de samenstelling van het dorpsteam verschilt. De
aandacht wordt van grijs en groen verlegd naar de sociale kant van de maatschappij. Op
twee locaties in de gemeente Emmen is al een zorgloket gerealiseerd en misschien
moeten we mensen activeren ook zo’n loket in ons dorp te realiseren. Niet alles kan door
vrijwilligers worden gedaan, de coördinatie zou door een beroepskracht kunnen worden
gedaan met een aantal uren per week.
Tijdens de dorpsschouw is de sociale kant al meegenomen. Bewoners is gevraagd of zij
zelf werkzaamheden zouden willen uitvoeren om zo meer samenhang in de buurt te
creëren. Hiervoor wil PB een deel van haar EOP budget besteden. De heer Riksten neemt
het initiatief om de werkgroep bijeen te roepen. Belangrijk is de inwoners te activeren en
duidelijk te maken dat het niet vanzelfsprekend is dat de overheid alles doet! De
penningmeester vraagt of hij in april duidelijkheid kan krijgen over de benodigde
financiën zodat er voldoende tijd is om het overige EOP budget in te zetten voor
belangrijke zaken. De heer Riksten wordt gevraagd het proces te begeleiden. Zolang PB
het gevoel heeft dat het niet goed komt zal de heer Riksten aan tafel zitten.
- Het Uitvoeringsoverleg stagneert, is al een tijd geen overleg geweest. Robert
onderneemt actie. De volgende vergadering zal de vervanging van de heer Noppers
worden besproken.
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Rondvraag
- De zorg wordt uitgesproken over de Alarmcentrale. Het is nu twee keer voorgekomen
(zover bekend) dat de ambulance bij het foute adres aankwam. Het gebied wordt steeds
groter en het vermoeden is dat het probleem bij de centrale zit. De ambulances,
brandweerauto’s enz. zijn voorzien van een GPS-systeem.
- De driesprong bij de Dikkewijk en Verl. Herendijk is een gevaarlijk punt. De
verkeersintensiteit op de Dikkewijk is groot en vooral voor fietsers is het een gevaarlijk
oversteekpunt. De gemeente is op de hoogte maar heeft momenteel geen geld voor een
oplossing. Een goedkopere voorlopige oplossing zou een tussenberm kunnen zijn.
-De heer De Roo wordt aanspreekpunt voor de speelvoorzieningen.
- Tijdens oudejaarsnacht is er een vreugdevuur op de Jagerslaan aangestoken, gevolg is
een groot gat in de weg. Volgens de aanwezigen is er een vergunning nodig voor het
aansteken van vreugdevuren en zijn er dit jaar geen vergunningen verstrekt. Misschien is
het een idee om op oudejaarsavond een vreugdevuur te organiseren met allerlei
activiteiten daaromheen.
De voorzitter sluit de bestuursvergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

