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N.a.v. het verslag
- Er is een gesprek geweest over de verharding van de Herendijk, waarin Plaatselijk
Belang haar standpunt heeft verwoord.
- Een van de bestuursleden heeft informatie ingewonnen over de defibrillatoren in het
dorp. Bij de dokterspost is de defibrillator alleen voor eigen gebruik. Dit betekent dat
deze alleen gedurende de dag beschikbaar is en niet ’s nachts of in het weekend.
Ditzelfde geldt voor De Schalm en de computerclub. Er is contact geweest met de
secretaris van voetbalvereniging Twedo. Wanneer hier een defibrillator wordt geplaatst,
is deze bedoeld voor alle gebruikers van het sportpark. Er is nog geen tijd geweest om
met iedereen contact te hebben. Deze is nog niet geplaatst, maar zal ook niet 24 uur
beschikbaar zijn. Op het voorstel dat er eigenlijk minimaal een zou moeten hangen die
altijd beschikbaar is wordt geantwoord dat ze nogal eens worden gestolen. Er wordt
advies ingewonnen bij de Hartstichting.
N.a.v. de actielijst
- Volgens de regels van de gemeente kan er 400 meter berm verhard worden langs de
Vaartweg voor het beschikbare bedrag uit het EOP (erkende overleg partner) budget.
- Er is contact geweest met de voorzitter van gymvereniging DOC. In juni/juli wordt het
sanitair van alle sporthallen aangepakt, o.a. van de gymzaal aan de Jachthoorn.
- De gemeente heeft overleg gevoerd met de bewoners van de woonschepenhaven en de
bestemmingsplan procedure wordt opnieuw gevoerd. De bewoners hebben volledige
inspraak.
- Er is een nieuwe projectleider benoemd voor de nieuwe multifunctionele accommodatie.
Deze zal binnenkort de ‘oude’ werkgroep weer bijeen roepen.
Ingekomen post
- Een bewoner van de Zwarteweg verzoekt om de borden slecht wegdek te verwijderen
en vraagt om de aanleg van een voetfietspad, met name voor rolstoelgebruikers. De
aanleg van een voetfietspad is reeds eerder door PB bij een wethouder onder de
aandacht gebracht, maar deze kon zich hier niet in vinden. De Zwarteweg zal
meegenomen worden in het overleg van de verkeerscommissie.
Inventarisatie parkeerplaatsen en verwijsbordjes
De gemeente denkt dat er voldoende parkeergelegenheid is in het dorp. Er zal gekeken
worden waar knelpunten zijn en vervolgens zal getracht worden dit op de agenda te
krijgen bij het dorpsteam van Emmen Revisited.
Er zal ook gekeken moeten worden naar de verwijsbordjes en dan met name wat er
ontbreekt. Bij de gemeente zal geïnformeerd worden of hiervoor gemeentelijk beleid is.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
- Om het dorp te verfraaien zou het leuk zijn dat er iets meer kleur in de bermen komt
door middel van ‘wild’ bloemen. In de structuurvisie is aandacht voor de bermen. In het
dorpsteam zal het besproken worden bij algemeen groenbeheer.
- Er is zorg over het drugsgebruik en drugshandel in Nieuw-Amsterdam/Veenoord.
Ouders weten dit vaak niet en het zou goed zijn dat er meer bekendheid aan gegeven
wordt. Belangrijk is dat er een informatiepunt komt waar ouders info kunnen krijgen over
alcohol- en drugsmisbruik en hoe ze dit kunnen herkennen. De opbouwwerker zal dit
bespreken binnen zijn team en met de wijkagenten. Hij zou graag zien dat het wat
breder wordt opgepakt, met name voorlichting geven aan ouders en kinderen. Er wordt
navraag gedaan of er voorlichting wordt gegeven op de basisscholen. Ouders kunnen
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voor meer informatie terecht bij Welzijnorganisatie Sedna, tel. 554372, of gaan naar de
website www.jellinek.nl/informatie_en_advies/vraag_en_antwoord/drugs
Rondvraag:
- PB speelt geen actieve rol bij het in standhouden van de Werkhorst. Wel heeft PB
aangedragen bij de gemeente dat de Werkhorst beschikbaar moet blijven tot er een
nieuw multifunctioneel centrum is. Het College heeft reeds een positief principe besluit
genomen. Kinderdagverblijf Duimelot en SKW zijn ongeveer 3 jaar bezig met de
gemeente over het openblijven. Inmiddels heeft de tafeltennisclub ruimte gevraagd en
ook is vanaf het begin gesproken over ruimte voor het Dorpsarchief.

