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- De fietsknooppunten zijn gereed in de gemeente Emmen. Routes langs historische
panden met daarbij de informatie zou erg leuk zijn. Er is al een aantal wandelfietsroutes en wanneer de panelen straks geplaatst worden ligt ook bij het Van Gogh
Huis de route langs deze panelen al gereed. Binnenkort zal informatie vermeld worden op
de website over de bestaande routes en waar ze verkrijgbaar zijn.
- Er heeft een 1e uitvoeringsoverleg plaatsgevonden. Het was een eerste kennismaking
en de verhoogde betonpunt tussen C1000 en bibliotheek is besproken. Tijdens de
volgende bijeenkomst op 21 juni zal de groep een oriënterende fietstocht maken door het
dorp langs locaties waar bepaalde ideeën over zijn. Wanneer er bepaalde locaties onder
die aandacht gebracht moeten worden, meldt deze dan via de mail bij PB. De Vaart NZ
bij de Veenbrug is zo breed, dat voorgesorteerde auto’s die vanaf de Vaart NZ de
Veenbrug op willen rechts worden gepasseerd. Automobilisten gaan over het
fietsgedeelte.
- Een bewoner van de Wildbaan vraagt wanneer de zwarte grond wordt verwijderd die er
ligt sinds de parkeerplaatsen zijn aangelegd. Kinderen spelen erin, maar ook dumpen
bewoners er tuinafval bij. Dit wordt meegenomen in het uitvoeringsoverleg.
- Op 18 mei a.s. is er een gesprek over de verharding van de Herendijk. Er is een bedrag
beschikbaar voor de inrichting van het zandgat en nog een bedrag vanuit het EOP
budget. De hoek Herendijk/Van Ekelenburgstraat
wordt meegenomen in de
besprekingen.
Ingekomen post
Een bewoner van Noorderwerf mailt dat bewoners zich ergeren aan hondenpoep. Er is
nog een tweetal bordjes beschikbaar. Deze kunnen gebruikt worden voor Noorderwerf
- De opening van het Gezondheidsplein heeft plaatsgevonden. Enkelen vragen zich af of
dit wel thuishoort in een winkelcentrum, het vraagt nogal veel parkeergelegenheid.
- De verlichting bij het standbeeld aan de markt werkt wel. Tevens is de aanpassing van
de knik bij markt gerealiseerd. De meningen zijn verdeeld, een aantal vindt de situatie
een stuk veiliger, auto’s kunnen elkaar passeren op de straat maar moeten wel snelheid
verminderen. De varkensruggetjes voorkomen wel dat auto’s niet over het fietspad gaan.
Bij het marktplein rijden automobilisten nog vaak via de uitrit het plein op.
- Het voorontwerp bestemmingsplan Vaart ZZ 1. Het pand krijgt de stijl van het pand
op de hoek van de markt. Voor de hoek Vaart ZZ Schooldijk wordt het zeker een
verbetering. PB heeft geen probleem met de wijziging van het bestemmingsplan maar
maakt zich wel zorgen over de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid. PB zal een
brief zenden aan het college en aandacht vragen voor het parkeerprobleem en ook wijzen
op de verkeersveiligheid. Het aanwezige raadslid zal hiervoor ook aandacht vragen in de
commissievergadering.
- Informatie van de gemeente Emmen over Buurtsupport en welke werkzaamheden door
Buurtsupport worden uitgevoerd. Voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Zandpol en
Schoonebeek is totaal 7200 uur beschikbaar voor 2010.
- De gemeente Emmen verzoekt actie te ondernemen naar aanleiding van een klacht van
bewoners van de Zilverzand. De speelvoorziening is gerealiseerd en door oudere jeugd
zijn een aantal planten uit de grond gerukt. Er is contact geweest met de wijkagenten.
Dit punt zal behandeld worden tijdens het uitvoeringsoverleg.
- De gemeente Emmen reageert op onze vraag met betrekking tot het storten van zand
en nemen van grondmonsters aan de Herendijk. Het gele zand is afkomstig van
speelveldjes en zal gebruikt worden ter verbetering van toegankelijkheid voor
wandelaars rond de plas. Op verzoek van de wegbeheerder zijn grondmonsters
genomen.
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- Een bewoner van de Verlengde Wilhelmsweg vraagt informatie over lichtgevende
huisnummers. Binnenkort worden huis aan huis brieven bezorgd in het buitengebied.
- Een bewoner van de Zijtak WZ heeft een klacht over het vaargedrag van jongeren in
de Zijtak. Deze mail wordt doorgestuurd naar de wijkagenten.
- De gemeente Emmen laat weten dat de Wilhelmsweg en Scheidingsweg afgesloten
worden voor autoverkeer. Fietsers kunnen wel gebruik maken van deze wegen.
- Informatie over particuliere beveiliging RS security. Er loopt een aantal stagiaires op
donderdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur door het dorp en dit geeft veel mensen een
veilig gevoel.
- De gemeente Emmen stuurt een aantal punten waaraan de offerte voor
bermverharding van de Vaartweg moet voldoen. PB kan zelf een offerte aanvragen bij
een locale ondernemer, maar de offerte dient goedgekeurd te worden door de
wegbeheerder van de gemeente Emmen. In het EOP budget is een bedrag gereserveerd.
PB wil hiervoor graag een zo groot mogelijk deel bermverharding gerealiseerd zien. Een
plaatselijke aannemer zal gevraagd worden hoeveel meter voor dit bedrag aangelegd kan
worden aan één kant van de Vaartweg. Tevens wordt gevraagd hoe hoog de kosten zijn
voor de gehele Vaartweg om één kant van de weg te verharden. Deze offerte zal ter
beoordeling aan de gemeente worden gestuurd.
- De wijkagenten laten weten dat zij bij het constateren van fout parkeren op de markt
zullen bekeuren. Ook voor het niet volgen van de juiste rijrichting zullen boetes worden
uitgedeeld.
Rondvraag
- Het fietspad van Nieuw-Amsterdam naar Erica zou bij het Platformoverleg onder de
aandacht gebracht kunnen worden. Er zitten veel mollengaten en fietsers gaan al delen
over de straat. Na reparatie zit er vaak de volgende dag weer een gat.
- De landingsmatten in de gymzaal aan de Jachthoorn zijn slecht en de vraag is of PB
twee matten kan aanschaffen uit het EOP budget. Het bestuur vindt dit de
verantwoordelijkheid van de gemeente. DOC heeft deze aangevraagd maar de gemeente
werkt niet mee. Bij DOC zal navraag gedaan worden wat de argumentatie is voor de
afwijzing.
- De reservering in het EOP budget voor een fietsenhok bij de gymzaal aan de Jachthoorn
zal ook met het bestuur van DOC worden besproken.
- Koninginnedag is goed verlopen en er waren behoorlijk wat mensen in het centrum. Het
is goed dat er iets wordt georganiseerd. Het is jammer dat het begon te regenen. Op de
website staat een stukje tekst en foto’s.
-In diverse plaatsen worden defibrillatoren geplaatst en het idee is dat Nieuw-Amsterdam
/Veenoord wat achterblijft. Er hangen er drie: één bij de dokterspost, één in de Schalm
en één bij de computerclub aan de Herendijk. Daarnaast heeft TWEDO de toezegging dat
ze één krijgen van Welzijnstichting Veenoord. Er is niet één die dag en nacht bereikbaar
is en eigenlijk zou dat wel moeten. Voor elke geplaatste defibrillator moet een netwerk
van tien mensen beschikbaar zijn. Een van de bestuursleden zoekt uit hoe één en ander
precies in zijn werk gaat. De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng
en sluit de vergadering

