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Verslag mei 2011
N.a.v. het verslag/actielijst
- Het beschikbare budget voor bermverharding langs een deel van de Vaartweg wordt
besteed. Een van de bestuursleden gaat de situatie ter plaatse bekijken en de opdracht
wordt verstrekt via de gemeente. In totaal wordt 320 strekkende meter berm worden
verhard.
- De toegezegde abri’s op het station staan er nog niet. Sinds de opening van de NieuwAmsterdamsestraat stappen wel minder mensen in, maar meer dan voor de afsluiting.
- De hesjes voor de verkeersregelaars waren op tijd voor de PWZ wielertoer.
- Bij natuurbad de Zandpol vinden veel vernielingen plaats en er is overlast van
drugsgebruik en drugshandel. Het bestuur zou graag een hekwerk plaatsen en dit ’s
avonds afsluiten. De toegang blijft gratis, maar het terrein is dan alleen toegankelijk voor
voetgangers. Voor fietsen, bromfietsen en paarden is het dan niet meer mogelijk het
terrein op te gaan. Er is een bedrag van PB beschikbaar voor voorzieningen, maar zolang
er geen beveiliging is, heeft investeren weinig zin. Dit onderwerp zal 24 mei worden
besproken in het Dorpsteam. Ook zal contact gezocht worden met de EOP’s van Zandpol
en Schoonebeek.
- Het strooibeleid van de gemeente Emmen is besproken tijdens een
platformbijeenkomst. Hierover is nu informatie ontvangen en een verzoek aan de EOP
hier naar te kijken en eventuele aanvullingen te doen.
- Er is een verzoek voor een bijdrage aan een jeugdevent. Het bestuur vindt het een
goed initiatief, heeft alleen wat problemen met een graffiti-workshop.
- 24 mei is er een EOP overleg en hierbij zal de nieuwe verordening ter sprake komen.
Hierover is reeds door De Monden gereclameerd, het gaat dan met name om adviesplicht
door gemeente aan EOP en het bezwaar maken van de EOP tegen een college besluit.
- De situatie bij de Kerkbrug wordt dit jaar aangepakt. Deze wordt teruggebracht naar de
oude situatie. Voor fietsers gaat er wel iets veranderen, deze moeten komend vanaf de
Zijtak eerst een stukje links en dan de Vaart NZ oversteken. Hier komt tevens een
verhoogd plateau. De weg (Vaart NZ) wordt veranderd: de middenstreep verdwijnt en er
komen aan beide zijden rode stroken. Optisch lijkt de weg dan smaller.
Uitvoeringscommissie
- In het uitvoeringsoverleg is gesproken over de verfraaiing van de bermen bij
binnenkomst van het dorp. Hiervoor moet een plan gemaakt worden; de bakken moeten
vandalisme bestendig zijn, hoe gaat het eruit zien en er moet een begroting komen.
- Er is een snelheidsmeting verricht aan de Landschapsweg. Het is een 30 kilometerzone,
maar niet ingericht als zodanig. De uitkomst van de meting is dat 50% van de
automobilisten onder de 40 km/h rijdt, een groot aantal onder de 50 en een enkeling
rijdt harder. De wijkagent overlegt nog met de verkeersdeskundige.
- Er is ook gesproken over gaten in wegen. Het hele dorp zal worden bekeken, er wordt
gestart met de voetpaden. Er wordt een opzet gemaakt met wat er moet gebeuren en
niet meer ad hoc zaken aanpakken.
- Er komen steeds meer meldingen van overlast door jeugd en zwervers met betrekking
tot de leegstaande panden aan de Vaart ZZ. Dit betreft het eigendom van een
privépersoon en de gemeente is terughoudend in de aanpak hiervan.
Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld en er wordt geen schriftelijke
verkiezing gevraagd. De drie aangemelde leden, de heren Koops, De Roo en Oldengarm,
treden toe tot het bestuur. De voorzitter heet ze van harte welkom en hoopt op een
prettige samenwerking. De heer Koops neemt het penningmeesterschap over van
mevrouw Harders.

Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Onderwerpen door bewoners ingebracht
- De onderwerpen die tijdens inloopavond over het dorpsprogramma zijn ingebracht,
worden besproken in het Dorpsteam. Door het team wordt bekeken waar het aan schort
in het dorp en deze onderwerpen worden opgenomen in het dorpsprogramma. Dit
programma gaat naar het college en wanneer dit akkoord bevonden wordt, dan wordt dit
plan getekend door de diverse organisaties en wordt het uitgevoerd.
- De varkensruggetjes ter hoogte van het marktplein leveren volgens enkele aanwezigen
gevaar op voor fietsers. De voorzitter heeft overleg gehad met de gemeente over de
situatie bij het marktplein. De punten van de stoeprand waren te scherp en daardoor
gingen veel auto’s over het fietspad. De punten zijn inmiddels afgerond en om te
voorkomen dat auto’s over het fietspad gaan zijn deze varkensruggetjes gelegd. Dit was
het hoogst haalbare.
– De wethouder heeft toegezegd dat er een overkapping bij de bankjes ter hoogte van
het marktplein zou komen voor de vakantie. Dit blijkt niet mogelijk. De vraag aan PB is
of zij de wethouder wil houden aan zijn afspraak. De voorzitter antwoordt dat het een
actie is geweest van de wethouder. Deze heeft een toezegging gedaan aan de bewoners,
om PB heen is gegaan en nu blijkt dat er een vergunning nodig is. Ook de wethouder
heeft zich te houden aan de regels en de procedure dient gevolgd te worden. De
overkapping komt er zeker, maar het duurt iets langer in verband met de vergunning.
Het staat op de agenda bij het Dorpsteam.
- Langs de Zijtak is steeds meer overlast van mensen die gedronken hebben of drugs
gebruikt hebben. Het klachtennummer is een aantal keren gebeld. Tijdens het POC
overleg wordt steeds gezegd dat er geen klachten zijn. De voorzitter wil graag dat
bewoners aangeven wanneer er gebeld is zodat hij dit mee kan nemen in het overleg.
Rondvraag
Vanaf zaterdag 14 mei is expositie van het Dorpsarchief in de molen elke
zaterdagmiddag geopend tussen 14.00 en 16.30 uur.
-De bewegwijzering in de rotonde in de Boerdijk is slecht te zien door het groen en
takken.
De volgende vergadering is op woensdag 8 juni 2011 om 20.00 uur in De
Schalm.

