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- De Koninginnedagviering is dit jaar spontaan opgepakt door een groep ‘huurders van de
Werkhorst’ en inwoners. Het is uitgebreid gevierd met allerlei activiteiten voor kinderen
en jeugd. Het was een succes. Het comité dat normaliter Koninginnedag organiseert had
aangegeven dit jaar over te slaan omdat er niet voldoende geld was om er een groot
feest van te maken. Op de vraag hoe het volgend jaar zal gaan met het budget dat
Plaatselijk Belang beschikbaar stelt, antwoordt de voorzitter dat PB erop zal toezien dat
één en ander in harmonie georganiseerd zal gaan worden.
- De Zuiderkerk heeft een bijdrage ontvangen voor de viering van 4 mei. De viering is
door medewerking van onder andere Henk Kuik met een delegatie muzikale
ondersteuning, Hans van Ekelenburg, De Breehof, Paula Keizer en de zoon van Andries
Kalter geslaagd. De kranslegging is gedaan bij het vaandel. De kransen zijn vervolgens
bij het oorlogsmonument op de begraafplaats in Veenoord gelegd. Er waren ongeveer
100 inwoners bij de plechtigheid aanwezig. De organisatie heeft de intentie om de
herdenking jaarlijks te organiseren. Er zal een evaluatie plaatsvinden en men wil meer
mensen/instellingen betrekken bij dit jaarlijks terugkerend gebeuren.
- Er is een nieuwe Multi Functioneel Speelveld (MFS) geplaatst naast de skatebaan. Deze
heeft veel geld gekost, maar tast wel het woongenot van omwonenden aan. Er is veel
overlast van jongeren met brommers, ballen die in de tuinen komen van omwonenden en
het urineren tegen heggen en bosjes. Het MFS is geslaagd want er komen veel jongeren
en kinderen. Het is alleen jammer dat het voor veel overlast zorgt. Er ontstaan ook
gevaarlijke situaties doordat kinderen achter de bal aan zo de straat oprennen. Fietsers
of voorbijrijdende auto’s worden geraakt door ballen. De opening is ook uitgesteld in
verband met vernielingen. Als oplossing wordt aangedragen om er een hekwerk rondom
te zetten met één ingang. Er is reeds een klacht doorgestuurd naar de gemeente en
binnenkort zal er weer een overleg plaatsvinden en zal dit worden besproken. Er zal
gekeken worden of ondersteuning door de jongerenwerkers van Sedna mogelijk is. Dit
zal door de bezuinigingen ook lastig zijn.
Ingekomen post
- De buurtvereniging de Poorters verzoekt om aanvulling in de speeltuin. Er is in het
recente verleden ook wat overlast geweest. Er zal contact opgenomen worden en er zal
een afspraak gemaakt worden met de buurtvereniging.
- Een bewoner van het Binnenhof heeft een Ideekaart ingeleverd met het verzoek om
enige wijzigingen aan te brengen op de straathoeken, zodat kinderen niet vanaf de stoep
zo de straat op kunnen. De gemeente meldt dat dit een 30 km zone is en een echt hofje.
Bewoners moeten hun snelheid aanpassen en het gemeentelijk beleid staat geen hekjes
toe.
- De gemeente reageert op de brief van PB over Drents Venetië. De projectleider zal
uitgenodigd worden in de vergadering van september of oktober.
- De evaluatie over de verwijsbordjes heeft plaatsgevonden. Er zijn enige aanpassingen
gedaan in verband met namen die niet goed gespeld waren. Er zullen nog nieuwe
verwijsbordjes geplaatst worden naar camping de Zandpol en zwembad de Zandpol.
- Er is een vraag van de provincie/gemeente over welke kleur de bruggen moeten
krijgen. Er wordt gekozen voor donkergroen voor de trambrug. De kleur van de
Veenbrug heeft de voorkeur en gevraagd zal worden de andere bruggen dezelfde kleuren
te geven.
- De Trektocht komt 30 juli in Nieuw-Amsterdam/Veenoord.
- Een inwoner meldt dat ze zich zorgen maakt over het glas dat wekelijks in speeltuin het
Groene Hart ligt. PB zal dit onder de aandacht brengen bij de wijkagenten.
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Mededelingen
- De opbouwwerker, mevrouw Ribbink, van Sedna is langdurig ziek en wordt gedurende
haar ziekte vervangen door mevrouw Levelink.
- Het verzoek van EOP Loeksham om Ermerveen onder Loeksham te laten vallen in
plaats van onder Nieuw-Amsterdam is geregeld. De getekende brief is naar de gemeente
Emmen gestuurd.
Emmen Revisited
- Tijdens de laatste bijeenkomst is het thema wonen besproken. Een actueel punt is de
doorstroming van huurders, hogere inkomens naar duurdere woningen.
- Woningcorporatie Lefier gaat woningen aanpakken in Nieuw-Amsterdam die een te
hoog energieverbruik laten zien.
- Woonservice wil verouderde woningen in één straat aanpakken. De nieuwbouw gebeurt
op vrijwillige basis. Huurders kunnen tijdelijk in dezelfde buurt in een gemeubileerd huis
wonen. Hun eigen huisraad wordt opgeslagen in een zeecontainer in de tuin. Het huis
wordt in een half jaar totaal vernieuwd. Er vindt wel een beperkte huurverhoging plaats.
- Drents Venetië is aan de orde geweest en ook de woningcorporaties hebben hun zorg
geuit. Er is sprake van krimp en er staan 160 woningen te koop. Het verdient
aanbeveling om de kwaliteit van de woningen in het dorp te verbeteren.
- PB zal voornamelijk een rol spelen bij de komende bespreking van de woonomgeving.
Je kunt hierbij denken aan de parkeerproblematiek. Voorstel is om een inventarisatie te
doen en hier de buurtverenigingen bij te betrekken. Er zal gevraagd worden naast de
klacht ook een idee voor een oplossing aan te dragen. Op de vraag of er ook een bedrag
beschikbaar is voor de uitvoering antwoordt de voorzitter dat het een illusie is dat alles
gelijk wordt opgelost. Wanneer de parkeerproblemen geïnventariseerd zijn kunnen deze
soms meegenomen worden wanneer er een project op stapel staat.
Uitvoeringsoverleg
- Voor het repareren van het fietspad van Nieuw-Amsterdam naar Erica stellen de EOP’s
Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Erica beide 5000 euro beschikbaar.
- In het hofje aan de Wildbaan waar de speelvoorzieningen staan zijn de stekelbosjes
verdwenen. De zandrug in het groen zal worden verwijderd en er worden graszoden
gelegd. Er zal overleg met de penningmeester plaatsvinden over de kosten. Over de
andere twee hofjes zal in het najaar overlegd worden, eventueel zullen de stekelbosjes
worden vervangen.
- Het aanpakken van de roosters bij de fietsbrug aan de Kerkbrug is te groot voor het
uitvoeringsoverleg. Dit zal door Plaatselijk Belang besproken worden met de heer
Veldman.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
- Een bewoner vraagt of het klinkergedeelte van de Vogelvlucht aan de kant van de
Sportlaan opnieuw gelegd kan worden. Dit stuk straat is erg slecht.
Rondvraag
- De zorg over de parkeerproblematiek op de hoek Vaart ZZ en Schooldijk wordt
nogmaals uitgesproken. Er is toegezegd dat er aan de Vaart ZZ een aantal extra
parkeerplaatsen worden aangelegd.
Sluiting
De aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng.

