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Herdenkingsmonument
Sinds 2 jaar vindt in de Zuiderkerk op 4 mei een herdenkingsdienst plaats. In NieuwAmsterdam/Veenoord speelde al langer de vraag om een herdenkingsmonument op te
richten. Er heeft in verschillende bladen een artikel gestaan en hierop is één reactie
gekomen. De conclusie was dat er weinig draagvlak in het dorp is voor een monument.
Het 4 mei Comité is wel voor een herdenkingsmonument. Hiermee betoon je respect en
eerbied aan diegenen die hun leven hebben gelaten voor de vrijheid. Wanneer het
Comité doorgaat met het plan voor een monument wil het wel graag de steun van
Plaatselijk Belang. De voorzitter geeft aan dat PB jaarlijks een klein EOP (erkende overleg
partner) budget beschikbaar krijgt om in het dorp te besteden. Draagvlak onder de
bewoners is dan wel van belang. De penningmeester vraagt of het monument dat staat
op het kerkhof in Veenoord ook is meegenomen in de overweging. Het Comité legt nu na
de herdenkingsdienst de kransen bij de vlag voor de kerk en deze worden later naar het
kerkhof in Veenoord gebracht. Het Comité zou de dienst graag afsluiten met een stille
tocht naar een monument op loopafstand van de kerk. Op de vraag hoe het dorp aan het
monument is gekomen wordt geantwoord dat deze in de jaren zeventig is geplaatst door
het toenmalige gemeentebestuur van de Sleen. Het Comité kijkt naar de historie van het
monument en naar de mogelijkheid van een eventuele verplaatsing. Het Comité wordt
bedankt en er komt een vervolg.
Dorpsschouw
Op 18 juni vindt de schouw plaats in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. De gemelde
knelpunten worden bezocht en er zal overleg zijn met de bewoners. Er worden foto’s
gemaakt en formulieren ingevuld. Bewoners zullen gevraagd worden of ze bereid zijn
mee te werken in hun eigen buurt. Na de schouw wordt gekeken naar de ergste
knelpunten en wordt overlegd met de gemeente. We hopen op de meegaandheid van de
gemeente wanneer bewoners zelf bereid zijn mee te werken.
De gaten in wegen en slechte wegdekken zijn doorgegeven aan de wegbeheerder van de
gemeente Emmen. De vraag aan de gemeente is of en wanneer er iets aan deze wegen
wordt gedaan.
Stand van zaken aanpak hondenpoep
Er is een aantal bordjes geplaatst in één wijk. Wanneer je aangeeft waar honden niet
mogen poepen, moet je ook aangeven waar dir wel kan. In Emmermeer is een nieuw
systeem gestart; dit betreft hondentoiletten die rechtstreeks worden aangesloten op het
riool. De kosten zijn hoog en er zijn wel voorwaarden aan verbonden. De gemeente is
bereid om voorlichting te komen geven. Van belang is dat we de voortgang er in houden,
want er zijn veel klachten van overlast van hondenpoep.
Activiteiten
Het Koning Willem Alexander Kanaal is op 8 juni geopend. Er is landelijk veel
ruchtbaarheid aan gegeven. Vanaf aanstaande zaterdag wordt er elk weekend een dorp
in de schijnwerpers gezet te beginnen in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Zaterdag 15 juni
zijn er rondom de molen allerlei activiteiten georganiseerd, shantykoor treedt op bij de
markt en in de Zijtak zijn waterfietsen. De snikke vaart die middag. Het totale budget is
± € 1.500. Dit wordt door de Handelsvereniging en Plaatselijk Belang betaald.

