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Onderwerpen door bewoners ingebracht
- Onlangs is het Multi Functioneel Sportveld geopend naast de skatebaan. Er is nu geen
ruimte meer om de kermis te houden en de vraag is of Plaatselijk Belang hierover heeft
nagedacht. Er is wel eens informeel gesproken over mogelijkheden waar de kermis zou
kunnen worden gehouden. Het bestuur zal proberen op korte termijn met het
Midzomernacht Comité en de Handelsvereniging om tafel te gaan om te kijken naar een
oplossing.
- Er is een vraag over de aanpak van het industrieterrein De Tweeling. Van de provincie
is een subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor het opknappen van het ‘oude’ deel. Het
gaat dan om het aanpassen van de Veilingstraat en de aanpak van het openbaar groen.
Deze zomer zal er een start worden gemaakt, de voorzitter neemt contact op met de
gemeente.
- Wanneer er een openbaar toiletvoorziening komt nabij het marktplein voor de
vaarrecreatie zou de locatie Zijtak WZ tussen tram- en betonbrug niet beter zijn? De
voorzitter antwoordt dat er water tappunten zijn en er stroomvoorzieningen komen, maar
toiletten en wasruimte is een ander kostenplaatje. Wie gaat het gebouw betalen,
onderhouden en schoonhouden? PB zal deze vraag neerleggen bij de
watersportvereniging.
Presentatie gezond Tweelingdorp
Mevrouw Bosma is Buurtwerker bij Sedna en zij verzorgt de presentatie met
ondersteuning van Rob van het Sportteam. Een van de taken is ondersteuning te geven
bij de Brede School. In dit overleg zitten 3 basisscholen 2 Kinderopvang organisatie en
de peuterspeelzaal. De gemeente richt zich op naschoolse activiteiten en kijkt naar
knelpunten. Twee keer per jaar wordt er een activiteitenladder gemaakt en hiervoor
kunnen kinderen zich aanmelden. Veel zijn gratis en soms moet er een euro worden
betaald. Er is onderzoek gedaan naar wat kinderen graag zouden willen en de ladder is
hierop aangepast. De aanmeldingen voor de activiteiten nemen toe zolang dit extra
onder de aandacht wordt gebracht. In 2010 schreven 10% van de kinderen zich in voor
activiteiten, in 2012 was het 53%.
Overgewicht bij kinderen is hier één van de knelpunten. Landelijk ligt het percentage
overgewicht bij kinderen tussen 0–12 jaar op 15%, in Nieuw-Amsterdam/Veenoord/
Zandpol ligt dit boven de 20%. Er is onderzoek gedaan naar het aantal kinderen dat aan
sport doet en er is gevraagd naar de eetgewoonten/levensstijl van kinderen. Hieruit blijkt
dat veel kinderen wel aan sport doen en gezonder eten. De groep die niet sport en
minder gezond eet heeft vaak te maken met sociale omstandigheden van het gezin.
De intentie is om voorlichting over gezonde voeding te geven aan ouders met kinderen
van 0-5 jaar. Het belang van sporten in groepsverband is ook de sociale ontwikkeling van
kinderen.
Er is een sportplatform opgezet en op 15 juni staat een open dag gepland op het
sportveld. Hieraan zullen sportverenigingen deelnemen en er is aandacht voor gezonde
voeding.
De vraag aan Plaatselijk Belang is wat zij kan betekenen in dit alles. De voorzitter
antwoord dat er veel speelvoorzieningen zijn gerealiseerd, het Multi Functionele
Sportveld is onlangs geopend. PB ondersteunt initiatieven uit het dorp d.m.v. een
financiële bijdrage. Voor de open dag zal er een financiële ondersteuning worden
gegeven. PB heeft een beperkt budget en geeft het liefst ondersteuning aan activiteiten
waar veel vrijwilligers bij zijn betrokken.

Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Stand van zaken aanpak hondenpoep
Bevestigingsmateriaal voor de bordjes zijn aangekomen. Binnenkort kunnen ze worden
geplaatst.
Dorpsschouw
De lijst met klachten en aanmeldingen zal gemaakt worden en naar verschillende partijen
worden gezonden. Er zal gekeken worden wat er in het reguliere onderhoud van de
gemeente hoort en wat we zelf zouden kunnen aanpakken.
Er zal een fietstocht door het dorp worden gemaakt en de bevindingen zullen met de
gemeente worden besproken. Op 12 juni zal in de vergadering van PB een presentatie
worden gegeven van de eerste resultaten. Hiervoor zullen ook de mensen die klachten
ingediend hebben of zich hebben aangemeld worden uitgenodigd.
N.a.v. het verslag
- 15 juni worden er allerlei activiteiten georganiseerd langs de Vaart. PB huurt voor die
dag de snikke en inwoners kunnen die dag gratis een stukje varen. De opstapplaatsen
worden nog bekend gemaakt.
- De herdenking op 4 mei was een sfeervolle bijeenkomst. Er is een krans gelegd door
wethouder Thalens namens het College en een krans namens de Gemeenteraad.
- Er is een vraag geweest van één van de inwoners om een nieuw herdenkingsmonument
te realiseren in het dorp. Via Schakel, website en Tweelingdorper is reactie gevraagd van
de bevolking en hier is één reactie op gekomen. Zowel Plaatselijk Belang als het
Herdenkingscomité concludeert hieruit dat er weinig draagvlak voor is.
- De Herendijk is geasfalteerd richting Zandgat en er is een ruime parkeerplaats
aangelegd. De kuilen in het pad rondom het zandgat zijn gedicht. Het is de moeite waard
om er een kijkje te nemen.
Ingekomen post
- Er is een klacht over snel varende bootjes in de Zijtak. Een voorstel zou kunnen zijn om
in de Zijtak een vaarverbod in te stellen. Bewoners die hun bootje daar hebben liggen
zouden hiervoor een vergunning kunnen krijgen.
- Op koninginnedag/koningsdag is er dit jaar niets georganiseerd in het dorp en was het
erg stil. Hoe gaan we hier volgend jaar mee om? PB kan stimuleren door financiële
middelen beschikbaar te stellen. Van belang is wel dat er ook iets in het centrum van het
dorp gedaan wordt. Na de vakantie zal dit onderwerp op de agenda komen.

