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De dames Botter en Sieben komen uitleg geven over de plannen m.b.t. Old Sail in NieuwAmsterdam/Veenoord. In het kader van 250 jaar Stadskanaal en 400 jaar Semslinie zullen er een
groot aantal historische vrachtschepen naar Stadskanaal gaan. De schepen varen via verschillende
routes daar naar toe en de verwachting is dat de ca. 30 schepen door het Tweelingdorp varen. Er
staan een aantal activiteiten gepland. 23 juli zal de opening plaatsvinden en op 24 en 25 juli is er
voor zowel jong als oud iets georganiseerd. O.a. zullen een aantal van de historische schepen ook
bezichtigd kunnen worden door de inwoners van ons dorp. Plaatselijk Belang zal aan dit evenement
een financiële bijdrage doen en adviseert ook een aanvraag te doen bij de Veenvaart Coöperatie.
N.a.v. het verslag:
-De voorzitter heeft gesproken met de heer Zinnemers van de gemeente Emmen over onderdak voor
de tafeltennisvereniging in het voormalige onderkomen van de postduiven aan de Dreef. Het ziet er
naar uit dat de gemeente hiermee akkoord gaat.. De judovereniging heeft nog geen onderdak, maar
zou met enige uitbreiding eventueel ook gebruik kunnen maken van hetzelfde gebouw. Hierover
moet nog worden gesproken.
-Over Duimelot (kinderopvang) is nog geen duidelijkheid waar zij naar toe gaan. Morgenmiddag is
er overleg.
-Er is een bijeenkomst geweest over het eventueel uitvoeren van een musical rondom de molen
Nooitgedacht in 2016. Hiervoor waren in eerste instantie koren en toneelverenigingen uitgenodigd.
De reacties waren positief en binnenkort is er een vervolgafspraak. De Midzomernacht commissie
wil hieraan meewerken m.b.t. organisatie er omheen (geluid, verlichting, enz.) Wanneer de musical
zal plaatsvinden is nog niet helemaal duidelijk. (juni of eind september)
-De revitalisatie van industrieterrein de Tweeling vindt dit jaar plaats. Er is binnenkort een inloop
georganiseerd. Er zijn ook contacten richting de NS m.b.t. het eventueel inzaaien van het terrein.
-De veiling van de panden aan de Vaart ZZ is niet doorgegaan i.v.m. verkoop voor de geplande datum. De Vaart ZZ 3 en 4 zijn verkocht aan Domus en de andere panden is nog niet bekend aan wie
deze zijn verkocht en wat hiervoor de plannen zijn.
-De spin bij het Multi Functionele Speelveld zal 11 juni worden verplaatst naar de Bark.
Post:
-Het 4 mei comité verzoekt PB bij een tekort de aanvulling van de kosten voor de voorstelling
‘bevroren tranen’2016 aan te vullen. Het bestuur gaat akkoord.
-En Bloc vraagt een bijdrage voor het organiseren van een volleybaltoernooi. Dit is een goed
initiatief en PB wil hier financieel aan bijdragen.
-Het Midzomernacht Comité vraagt een bijdrage voor de Nacht van Nieuw-Amsterdam. Besloten
wordt hetzelfde bedrag als vorig jaar bij te dragen.
-Het idee van een inwoner om het terrein rondom de molen als evenemententerrein te gebruiken is
ook door PB al een aantal keren geopperd.
-Een inwoner komt met de opmerking dat de drempel in de Schooldijk niet voldoet aan de eisen. In
het verleden is hier vaker over gecorrespondeerd en volgens de gemeente voldoet de drempel aan de
Nederlandse eisen van de wet.
Financiën:
De erkende overlegpartners krijgen van de gemeente een jaarlijks budget te besteden om meer
samenhang bij de bevolking te realiseren en de leefbaarheid in dorpen/wijken te verbeteren.
Plaatselijk Belang krijgt regelmatig verzoeken voor een bijdrage van verenigingen of buurten. Om
de toekenning efficiënter en transparanter te maken heeft het bestuur richtlijnen opgesteld waaraan
moet worden voldaan. Deze zullen binnenkort op de website te vinden zijn. Er zal dan ook een
formulier op de site worden geplaatst die men kan invullen en naar het secretariaat kan mailen /

sturen. Inwoners die geen gebruik maken van een computer kunnen dit formulier opvragen bij het
secretariaat.
De heer Koops heeft in november 2014 officieel afscheid genomen van het bestuur wegens
verhuizing, maar heeft tijdelijk het penningmeesterschap nog op zich genomen.
Het penningmeesterschap is nu officieel overgedragen aan de heer Meijering.
Mededelingen:
Er komen regelmatig klachten dat er te hard wordt gereden op de Vaart NZ ter hoogte van de
fietsbrug. Dit is besproken met de ambtenaar van de afdeling verkeer. De situatie voldoet aan alle
eisen, fysiek wordt er dan ook niets gedaan. Wel heeft de gemeente een snelheidsmeter die door de
EOP’s gebruikt kan worden. Eventueel zou PB kunnen overwegen er zelf eentje aan te schaffen en
deze met regelmaat in te zetten op verschillende plekken in het dorp.
Zorg:
Er is besloten vanaf 1 september te starten met een zorgloket in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Deze
wordt voorlopig bemand door de aanwezige zorgorganisatie in de Schalm. Er is subsidie
aangevraagd bij de gemeente voor de huur van de ruimte. PB zal het eerste half jaar betalen. Er is
reeds begonnen met het werven van vrijwilligers.
De volgende vergadering is op woensdag 9 september 2015 om 20.00 uur in de Schalm.

