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Verslag vergadering november 2010
N.a.v. het verslag
Het semiverharde pad rondom de zandwinplas wordt niet in zijn geheel uitgevoerd. De
slechte plekken worden aangepakt.
N.a.v. de actielijst
- Tijdens het werkbezoek van burgemeester Bijl en wethouder Kuper is een aantal
onderwerpen besproken, zowel positieve als negatieve zaken. PB heeft wel haar
ongenoegen uitgesproken dat het vervolggesprek in verband met de aanpassingen van
de Vaart NZ en Zijtak OZ, na het gereedkomen van de Vierslagenweg, veel te lang
geduurd heeft. Komend voorjaar wordt de situatie bij de Kerkbrug en de hoek Vaart NZ /
Dikkewijk aangepakt.
- In verband met de verwijsborden heeft de secretaris contact gehad met de voorzitter
van de Dorpsraad Erica over de wijze waarop zij dit hebben opgepakt. De informatie is
ook naar de gemeente verzonden. Er wordt gewerkt aan uniformiteit en goede
verwijzingen voor de bezoekers.
- Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in nieuwe speelvoorzieningen in het dorp en de
gemeente heeft besloten even pas op de plaats te maken. Ook het EOP budget van
Plaatselijk Belang is overschreden en vanaf 2012 komt er een nieuw bedrag beschikbaar.
Ingekomen post
- De gemeente Emmen laat weten dat er op 30 november a.s. een inloopmiddag is in de
Schalm van 16.00 tot 19.00 uur met betrekking tot het nieuwe bestemmingsplan voor
Nieuw-Amsterdam/Veenoord.
- Er is een verzoek gedaan aan de gemeente om contact op te nemen met de
woonbootbewoners over de stand van zaken rond de nieuwe verordening en het concept
bestemmingsplan.
- Voor de realisatie van een Multifunctioneel Sport- en Speelveld (MFS) is een bedrag van
€ 100.000,- euro beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Er is een drietal locaties in
beeld, waarbij de locatie naast de skatebaan de voorkeur geniet. Er zal overleg
plaatsvinden met de Handelsvereniging en de Midzomernacht commissie over een
alternatieve locatie voor de kermis. Op 23 november is er een brainstormsessie waarbij
omwonenden, jeugd en betrokkenen zullen worden uitgenodigd.
Toelichting door de wijkagenten
De twee wijkagenten, de heren Uneken en Kuik, zijn op verzoek van het bestuur
aanwezig. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord komt, net als in andere dorpen en wijken van
de gemeente Emmen, alcohol- en drugsgebruik voor. Er wordt drugs gebruikt en
verhandeld in het dorp. Men is wel geschrokken van het harddrugs (cocaïne) gebruik in
het dorp. Regelmatig worden invallen gedaan in hennepkwekerijen en de politie denkt
daar redelijk zicht op te hebben. Het verhaal met betrekking tot de cocaïne is lastig
achter te komen. Hiervoor heeft de politie de burgers nodig. Opsporingsbevoegdheid valt
of staat met meldingen van burgers. De wijkagenten willen graag dat inwoners melding
doen van wat ze zien/weten, dit kan ook anoniem. Het alcoholgebruik neemt toe, ook op
jongere leeftijd. De landelijke trend is dat er steeds minder bezoek is aan discotheken,
maar de jeugd vaker gebruik maakt van ‘zuipketen’. De politie kan niet alles oplossen en
moet prioriteiten stellen, belangrijk is dat de jeugd van huis uit een goede basis mee
krijgt. Vaak willen ouders wel, maar kunnen het niet aan. Er zijn een aantal werkgroepen
waarin ook de politie is vertegenwoordigd en waar dit soort problemen worden
besproken. Veelplegers worden gevolgd door de politie. Wanneer een groepje
hangjongeren overlast veroorzaakt, krijgen de ouders een brief, waarin de
verantwoordelijk bij de ouders wordt gelegd. Wanneer ouders het niet aan kunnen wordt
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melding gemaakt bij Jeugdzorg en deze heeft wel macht om onderzoek te doen. De
wijkagenten willen graag dat burgers melding maken van onder andere jongeren die
gebruiken, drugspandjes, het regelmatig stelen van fietsen, enzovoort. Veel zaken als
huiselijk geweld en stelen komen voort uit overmatig gebruik van alcohol en drugs. De
wijkagenten leggen nogmaals de nadruk op het signaleren en melden van alcohol- en
drugsgebruik.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
- Er is wat onduidelijkheid over tot wie een bewoner zich moet melden wanneer hij/zij
plannen heeft. De voorzitter legt uit dat de nieuwe stichting “Bruisend centrum” zich
bezig houdt met het realiseren van een structuurvisie voor het centrumgebied, Vaart ZZ
tussen de bruggen + het Van Gogh Huis en de Karel Palmstraat. PB is vertegenwoordigd
in het bestuur. Wanneer er vragen zijn van bewoners kan dit altijd bij Plaatselijk Belang
en zal deze uitleg geven.
- Op de vraag waarom er zo weinig bewoners komen op de vergaderingen van PB,
antwoordt de voorzitter dat bewoners vaak reageren via de mail, dit is meer
laagdrempelig. Wanneer er echt problemen zijn in wijk of dorp, komt men meestal wel.
Plaatselijk Belang is de enige overlegpartner die acht keer per jaar een openbare
vergadering houdt en het verslag publiceert in De Schakel en op de website. PB is
constant op zoek naar verbeteringen en zou graag zien dat jongeren zich zouden melden
voor een bestuursfunctie.
- De vlinders die gepland stonden aan de A37 bij de poorten van de gemeente Emmen
zijn wegbezuinigd. Het college heeft overleg gehad met de kunstenaar voor een
alternatief in Klazienaveen, dit is ook reeds geschrapt.
- Er is een verzoek om de verkeerssituatie (parkeren) bij Duimelot eens te bekijken. Dit
wordt meegenomen in het uitvoeringsoverleg.
- In het verleden vonden er veel vernielingen plaats bij het station. Er wordt veel meer
gebruik gemaakt van het station en ook is het veel opener, dus meer sociale controle.
Graag zouden treinreizigers meer beschutting willen tegen regen en wind. PB schrijft een
brief naar Pro Rail en in kopie naar de gemeente Emmen en Rover.
- Aan de Vaart ZZ staat een aantal winkels leeg waarvan ramen zijn ingegooid of
dichtgespijkerd met planken. Dit geeft een verpauperde indruk van het centrum. De
gemeente kan hier weinig aan doen gezien de rechtspositie van de eigenaar in de wet.
Wel zou na overleg tussen de eigenaar en PB de gemeente hierin mee willen denken en
werken aan een oplossing. Hiervoor is eventueel een paar duizend euro beschikbaar.

