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Aanpak hondenpoepoverlast
De werkgroep heeft een keuze gemaakt welke borden er geplaatst gaan worden. Er zal
gestart worden met een pilot in Noorderwerf en hier zijn de locaties bekend waar de
borden worden geplaatst. Het gaat om metalen bodjes met een doorsnee van 20 cm die
vastgemaakt worden aan bestaande palen.
Locaties aanwijzen waar men wel de hond mag uitlaten is lastig, omdat inwoners dit niet
naast hun huis willen hebben, wat ook wel begrijpelijk is. In de gemeente Emmen is het
toegestaan de hondenpoep in de putten langs de weg te deponeren. Hiervoor bestaan
speciale putdeksel. De werkgroep informeert bij de gemeente of dit mogelijk is, wat de
kosten zijn en of hier financiering voor is. De pilot is in Noorderwerf maar het betreft een
groeimodel. Wanneer dit speelt in andere buurten kan dit eventueel worden opgepakt.
Het moet een initiatief zijn van een buurt, niet een individueel iemand, en het plan moet
ook uitgevoerd worden door de buurt met ondersteuning van Plaatselijk Belang. PB zal
de initiatieven financieel ondersteunen wanneer er budget is, anders wordt een wachtlijst
aangelegd.
Dorpsschouw
Alle partijen zijn benaderd en binnenkort is er een overleg. Hierbij zal ook de gemeente
worden uitgenodigd en besproken worden welke kleine klussen door bewoners zelf
gedaan kunnen worden. PB zal dan materiaal hiervoor beschikbaar stellen en de
gemeente zal de richtlijnen aangeven voor de werkzaamheden en ook haar goedkeuring
achteraf moeten geven
Dit soort initiatieven zal de saamhorigheid in de buurten bevorderen. De burgemeester
gaf tijdens zijn werkbezoek aan dat er meer verantwoordelijkheid bij de bevolking
neergelegd moet worden.
Naar aanleiding van het verslag
Er is een interview geweest met bestuursleden van de Stichting Bruisend Centrum, de
heer Piek (projectontwikkelaar) en Plaatselijk Belang door de heer Horstman van het
Dagblad van het Noorden. Naar aanleiding van dit artikel verscheen er de dag erop een
artikel van middenstanders van het westelijk deel van de Vaart ZZ. De vraag is of het
realistisch is dat er winkels komen van brug tot brug (verhouding aanbod en winkelend
publiek).
De Stichting Bruisend Centrum heeft de reacties van inwoners tijdens de inloop in
december verwerkt in haar plannen. De plannen worden in de huidige vorm
gepresenteerd aan de Raad van de gemeente Emmen, waarbij de Stichting een extra
hoofdstuk toevoegt waarin de laatste ontwikkelingen worden toegelicht en aan de raad
zal aangeven hierover graag met haar in gesprek te willen om de mogelijkheden hiertoe
te onderzoeken.
Ingekomen post
- Op de vraag naar de stand van zaken betreffende de status van B-weg voor de
Trekkenweg zal deze vraag gesteld worden aan de gemeente en zal de bewoner worden
geïnformeerd.
- Het verzoek om verwijsborden zal doorgegeven worden aan de gemeente.
Rondvraag
- Op de hoek Zijtak WZ – Vaart ZZ is de beplanting verwaarloosd. Buurtsupport zal
gevraagd worden dit bij te houden.
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- Aan de Dommersweg zijn in de loop der jaren enige bomen omgewaaid en hiervoor zijn
geen nieuwe geplant. Dit wordt meegenomen in de Dorpsschouw.
- Er is nog geen duidelijkheid over wie de viering van Koninginnedag organiseert in het
dorp. De voorzitter informeert hiernaar.
- Er is een verzoek voor aanvulling van speeltoestellen op de hoek Herendijk – Van
Ekelenburgstraat. Er wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden.
- De werkgroep Herdenking 4 mei is bezig met een herdenkingsmonument in het dorp.
De vraag aan PB is om mee te denken over uitvoering, locatie en een financiële bijdrage.
- De gemeente wil een koningsboom beschikbaar stellen voor alle EOP’s. Verzoek is mee
te denken over de locatie waar deze te plaatsen.

