VERENIGING PLAATSELIJK BELANG NIEUW-AMSTERDAM / VEENOORD
POSTBUS 3
7833 ZG NIEUW-AMSTERDAM. (www.nieuwamsterdamveenoord.nl)
Verslag maand mei 2015.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
Van de tafeltennisvereniging is een bestuurslid aanwezig en hij vertegenwoordigt ook de judo
vereniging die beiden trainen in de Werkhorst. De huur is opgezegd per 1 september a.s. maar is
verlengd tot 1 januari 2016. Er zijn diverse locaties bezocht maar er is nog geen geschikte locatie
gevonden. Er is gekeken naar de uren invulling van de sporthal en er is ruimte beschikbaar op
donderdag en vrijdagavond. Er zou dan getraind kunnen worden samen met de volleybal. Voor
tafeltennis is concentratie nodig, dit wordt lastig. Duivenvereniging de Valk is verhuisd en het
gebouw is ‘gekocht’ door de tafeltennisvereniging onder voorwaarde dat de tafeltennisvereniging
dezelfde rechten krijgt als de duivenvereniging. Men zou graag de ruimte uitbreiden zodat ook de
judovereniging van deze locatie gebruik kan maken. De grond is van de gemeente. Afgesproken
wordt dat PB een mail stuurt naar de heer Zinnemers, in cc naar wethouder Van der Weide, als
ondersteuning voor het verzoek van de tafeltennisvereniging voor uitbreiding. De vereniging zal
zelf een verzoek indienen en PB op de hoogte houden en omgekeerd.
2016; festiviteiten rondom molen
De voorzitter van het bestuur van de molen Nooitgedacht is aanwezig. Men wil de molen graag
behouden maar de eigenaar, Drentse Molenstichting, heeft niet voldoende financiën om verzekering
enz. te blijven betalen. Het bestuur wil graag de molen meer onder de aandacht bij de bewoners
brengen. In 2016 staat deze molen 100 jaar op deze plek en wil men hier aandacht aan besteden. Het
toneelstuk dat vorig jaar in Sleen is opgevoerd zou met enige aanpassingen ook hier kunnen worden
opgevoerd. Een aantal mensen dat in Sleen heeft meegewerkt, o.a. Harm Dijkstra (schrijver van het
stuk), is bereid mee te werken. Het project moet wel worden getrokken door de inwoners van
Nieuw-Amsterdam/Veenoord. PB is enthousiast over het initiatief en wil helpen met het uitzetten
van het project en verder initiëren maar zal het niet gaan organiseren. Afgesproken wordt dat op 26
mei een brainstormsessie wordt georganiseerd met toneelvereniging Winivé, Shantykoor de
Naobersingers en andere koren, Dorpsarchief en Midzomernacht. Wanneer deze verenigingen het
zien zitten gaan we door met de organisatie. Voorstel is het toneelstuk op te voeren eind augustus /
begin september 2016. De heren Davids en Oldengarm nodigen de organisaties uit voor 26 mei om
20.00 uur in de Schalm.
Verslag april 2015
N.a.v.: -op de vraag wat buurtbemiddeling inhoudt, is het antwoord: PB is officieel onderdeel van
de stuurgroep, bestaande uit mensen van de gemeente, woningcorporaties, Sedna en bewoners
(EOP). Politie heeft te weinig uren beschikbaar om aan te sluiten. Er zijn drie proefgebieden
aangewezen: Bargeres, Angelslo en Nieuw-Amsterdam /Veenoord. De streefdatum om te starten
met het project is 1 september a.s. Er wordt een coördinator (waarschijnlijk vanuit Sedna)
aangesteld. De proef duurt ca. twee jaar en hiervoor is door de gemeente financiën beschikbaar
gesteld. Er vindt werving van vrijwilligers plaats met een achtergrond mediator o.i.d. en er volgt
een stukje scholing. Het gaat om conflicten die in dorpen/wijken spelen tussen individuen.
Buurtbemiddeling: niet het probleem oplossen maar bemiddelen in een conflict. Wanneer na twee
jaar blijkt dat het een succes is zal de gemeente dit uitrollen over de gemeente en zal PB overwegen
hierin te participeren.
-De panden aan de Vaart ZZ van de projectontwikkelaar Piek worden 20 mei a.s. geveild.
-De spin is nog niet verplaatst, maar dit gebeurt binnenkort.
-De werkgroep communicatie is één keer bij elkaar geweest en heeft een inventarisatie gemaakt.
Als 1e zal de interne communicatie opgepakt worden, gedacht wordt aan linking pin. Er wordt veel
informatie doorgestuurd dat niet door iedereen wordt opgenomen. De werkgroep wil de informatie
naar de vergadering stroomlijnen en dan via nieuwsbrief, website en facebook dit naar buiten
communiceren. Er zal een intern protocol communicatie worden opgesteld.
De voorzitter zegt dat hij nog weinig terugvindt m.b.t. ledenwerving / peiling draagvlak.
De werkgroep heeft zich eerst gebogen over de interne communicatie en wil de geloofwaardigheid
bij de bewoners terugwinnen. Het verslag in de Schakel wordt veel gelezen, maar we zien er weinig
van terug in de openbare vergaderingen. Veel bewoners zijn niet op de hoogte waar PB mee bezig
is, als voorbeeld wordt het zorgloket genoemd. In de volgende vergadering komen we hier op terug.
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Ingekomen post
-Bewoners van de Jachthoorn vragen of de stekelbosjes bij het speelterrein kunnen worden
verwijderd. De heer Lanting (Gemeente Emmen) gaat kijken en informeert PB. De heer de Roo
communiceert dit met de bewoners.
-Op de vraag van een bewoner van de aanleunwoningen van de Oldersheem of het grasveld aan de
Sportlaan evenemententerrein wordt is inmiddels door Tangenborgh gereageerd naar haar
bewoners. Dit gaat niet door.
-Bewoner van de Ringlaan maakt kenbaar dat het onderhoud aan het openbaar groen een probleem
is. Hij vraagt of een speelterrein mogelijk is. Dit zal besproken worden in het uitvoeringsoverleg op
4 juni a.s.
-Een bewoner van de Vaart NZ wil graag beplanting langs het kanaal aan de ZZ, voor de kassen.
Dit zal door de bewoner aangevraagd dienen te worden bij de gemeente. Het betreft gemeentelijk
beleid en daar heeft PB geen invloed op.
-Evaluatie gladheidsbestrijding van de gemeente Emmen. Dit wordt op de website geplaatst.
-Er is een verzoek van de bewoners van de Vaart NZ of de bermen gemaaid kunnen worden. De
voorzitter regelt dit.
Verzonden post:
-Er is een uitnodiging gegaan naar de bewoners van de Wildbaan voor een bijeenkomst voor de
herinrichting van het speelterrein. De opkomst was bijna 100% en er is een vervolgafspraak
gepland.
Mededelingen: .
-Er wordt een bloembak geplaatst bij het Van Gogh Huis. De locatie waar dit kan is akkoord en 29
juli zullen er zonnebloemen moeten bloeien.
Rondvraag
De voorzitter heeft overleg gehad over de silo met mensen van Agrifirm, gemeente en Stichting
BOEI. PB heeft de opdracht om te onderzoeken of er draagvlak is onder de bevolking voor het in
stand houden van de silo. Er zal een onderzoek gedaan worden naar de bouwkundige staat. Hier
hangt een prijskaartje aan van € 18.000 en PB wordt gevraagd hier een bijdrage aan te doen. De
voorzitter zal dit ook aankaarten bij de Veenvaart Coöperatie. Wanneer BOEI de opdracht krijgt zal
PB de zeggenschap krijgen over het gebruik van de silo.
Sluiting
De voorzitter sluit de bestuursvergadering en bedankt ieder voor zijn/haar inbreng.
De volgende openbare bestuursvergadering is woensdag 9 september om 20.00 uur in de
Schalm.
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