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Naar aanleiding van het verslag
- Door Woonservice is enige aanvulling gegeven ten aanzien van de restauratie van de
woningen aan de Eikenlaan. Er wordt geen gemeubileerde woning beschikbaar gesteld
maar een gestoffeerde woning. Eventueel tijdelijk overbodig meubilair kan opgeslagen
worden in een container op de oude kavel. Er vindt een huurverhoging plaats na
restauratie. Het gaat om de woningen aan de Eikenlaan 16 t/m 42. In het najaar wordt
een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van deze woningen.
Ingekomen post
- Er komen veel klachten over de overlast van hondenpoep. De gemeente heeft hiervoor
beleid gemaakt, maar handhaving is een probleem. Het heeft geen prioriteit bij de
politie. Het bestuur van Plaatselijk Belang besluit om een aantal bordjes aan te schaffen
en die in bruikleen te verstrekken aan Buurtverenigingen.
- Er wordt ook regelmatig gevraagd om ‘gele mannetjes’ die buiten gezet worden
wanneer er kleine kinderen spelen. Deze mannetjes worden ’s avonds weer binnen gezet
door buurtbewoners. Het bestuur is voornemens een aantal van deze mannetjes
bestellen en in bruikleen geven aan Buurtverenigingen. Voor het in bruikleen geven van
hondenpoepbordjes en gele mannetjes zullen wel bruikleenovereenkomsten worden
afgesloten.
- De boothelling in het Stieltjeskanaal zorgt regelmatig voor overlast. Eén van de
omwonenden laat weten dat hij het geen goed idee vindt om hier ook nog een
camperplaats te realiseren.
- Een bewoner van Noorderwerf vraagt of er een zebra aan weerszijden van de vaart kan
komen ter hoogte van de fietsbrug. Er zijn plannen voor aanpassingen aan de Vaart NZ.
De Stichting Bruisend Centrum werkt aan een structuurvisie, onder andere voor een deel
van de Vaart ZZ.
- De overlast die inwoners ondervinden van geplaatste stekelbossen zal meegenomen
worden in de dorpsschouw.
Mededelingen
- Er is een aanvraag voor een snelle aanpassing van een bestemmingsplan bij de
gemeente. Dit betreft de kavel hoek Landschapsweg/Middenweg; er ligt een
woonbestemming op en deze zal gewijzigd worden in woon- en zorgbestemming. De
voorzitter is hierover bijgepraat door de heer Ruud Slot, Trijni Bosma van Sedna was bij
dit gesprek aanwezig. Het betreft een uitbreiding van de zorg voor ouderen, aanvulling
op wat Zorggroep Tangenborgh doet. Op grond van de informatie die nu bekend is heeft
PB geen bezwaar tegen deze aanpassing op het bestemmingsplan.
Emmen Revisited
- Door de herstructurering van het bedrijventerrein De Tweeling is er ook aandacht voor
de haven. Er wordt actief onderzoek gedaan naar de mogelijkheden met de haven.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
- Vanwege de voetbalwedstrijd Duitsland – Nederland zijn er geen inwoners aanwezig.

