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Ingekomen en verzonden post:
-Plaatselijk Belang is gevraagd om mee te doen aan een pilot voor Vrijwillige Buurtbemiddeling.
De gemeente Emmen en Sedna zijn de voorbereiding gestart. De bedoeling is dat de Erkende
Overlegpartner een vrijwilliger levert die bij problemen in een buurt voor bemiddeling zorgt. Dit
wil men samen met de woningcorporaties oppakken. De vrijwilligers krijgen een opleiding. De
bedoeling is wel dat iemand uit ons dorp als vrijwilliger optreedt in een ander dorp of wijk. Hier
komt nog een vervolg op.
-Bewoners van de Wildbaan klagen over hondenpoep in de speeltuin en vragen om een hekwerk
rondom de speeltuin. Morgenvroeg is er een uitvoeringsoverleg en wordt dit besproken.
-De samenwerking tussen de sportverenigingen in het dorp is goed. De judo en tafeltennis
vereniging die in de Werkhorst trainen hebben nog geen nieuw onderkomen. Er wordt gekeken naar
het gebruik van de sporthal en of daar mogelijkheden zijn voor de verenigingen. Tegenover de
sporthal staat het gebouw van de duivenvereniging dat eventueel plaats kan bieden aan de
tafeltennisvereniging. Deze heeft daar in het verleden ook getraind.
-Samen met de gemeente en Pro Rail is er een stationsschouw geweest. Door Plaatselijk Belang is
gemeld wat er gemist wordt op het station.
Hiervan is een rapportage gemaakt, maar er is nog geen vervolg.
-Een bezorgde bewoner vraagt wat er gebeurt met de Werkhorst wanneer alle organisaties zijn
vertrokken. Wordt deze dan gesloopt of wordt het een tweede Vaart ZZ? Bij de bouw van de
Bascule is uitgegaan van sloop. Plaatselijk Belang verwacht dat het gebouw wordt gesloopt
wanneer alle organisaties zijn vertrokken.
Fietscrossbaan: Er is een vraag over het realiseren van een fietscrossbaan. De gemeente en
Plaatselijk Belang staan hier positief tegenover. De locatie naast de begraafplaats aan de
Nieuweweg is niet gunstig. Er wordt gekeken naar een andere locatie. Bij het sportveld is een
mogelijkheid, maar dan moeten de kinderen altijd over het spoor wat gevaarlijk is. Wanneer de
Werkhorst wordt gesloopt zou dat een prima locatie kunnen zijn. Tijden de sloopwerkzaamheden
zijn er mogelijkheden om al grondwerkzaamheden als hobbels enz. uit te voeren. Dit zal besproken
worden met de desbetreffende ambtenaren en dorpscoördinator. Het zou goed zijn bij de uitvoering
rekening te houden met eventuele uitbreiding in de toekomst. Er zijn mogelijkheden om subsidies
en of sponsorgelden aan te vragen.
Mededelingen:
De voorzitter is benaderd door de werkgroep die festiviteiten op Koningsdag rondom de Werkhorst
organiseert. Plaatselijk Belang zou graag zien dat dit iets breder getrokken zou worden in het dorp.
Voor dit jaar lukt dit niet meer, maar voor volgend moet gekeken worden of we een plan van
aanpak kunnen maken en meer mensen hierbij kunnen betrekken. Afgesproken wordt om de
combinatie functionaris uit te nodigen voor de mei vergadering.
-Op korte termijn wordt een groepje mensen bij elkaar geroepen om te brainstormen over de
mogelijkheden met de silo en het terrein eromheen.
Rondvraag:
-Er is een vraag of PB iets kan betekenen in de verkeersveiligheid bij de Sporthal aan de
Nieuweweg. Automobilisten zou duidelijk gemaakt moeten worden dat ze dwars door een
‘sportveld’ rijden. Je kunt borden plaatsen maar in de praktijk blijkt dat dit weinig effect heeft. Er is
afgesproken dat de bosjes worden gesnoeid. Een mogelijkheid is om bijv. midden op de weg iets te
plaatsen in de vorm van een bal o.i.d. De vereniging vraagt ondersteuning.
-De communicatie zou beter kunnen naar de bevolking. We kunnen nieuws delen via een facebook
pagina of website. Als voorbeeld wordt de Nieuwsbrief van Bargeres genoemd. Dit onderwerp
wordt geagendeerd voor de april vergadering.

-Een bewoner van het Koopmanshuis vraagt ondersteuning van PB bij het opruimen van de rommel
achterop het terrein van het appartementengebouw. De gemeente wijst naar Enexis en deze verwijst
terug naar de gemeente. De voorzitter neemt dit mee in het uitvoeringsoverleg.
-Ook de vraag over het eventueel plaatsen van een urnenmuur op de begraafplaats in NieuwAmsterdam wordt besproken in het uitvoeringsoverleg.
-Melding dat het bankje aan de Zijtak OZ tussen Dommersknaal en de brug over het Stieltjeskanaal
al geruime tijd kapot is.
De volgende vergadering is op woensdag 13 mei 2015 om 20.00 uur in de Schalm

