Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Verslag november 2012
Naar aanleiding van het verslag
- De kaasfabriek heeft gekozen voor Heerenveen in plaats van Veenoord. Eén van de
redenen is dat daar meer melkproductie is dan in deze omgeving.
- De stand van zaken en aanzien van het plan Drents Venetië: de zorgpunten die
Plaatselijk Belang in haar brief had aangegeven zijn door de gemeente opgepakt en
besproken met project ontwikkelaar Domus. Het gaat om de ontsluiting van het plan. De
gemeente is het eens met PB dat dit niet kan via de Vaart ZZ. Voorstel is een brug over
de Verlengde Hoogeveense Vaart ter hoogte van de Dikkewijk te realiseren. Tevens zal
Domus een onafhankelijk bureau onderzoek moeten laten doen naar de consequenties
van het aantal woningen dat gebouwd gaat worden voor ons dorp. Ook moet worden
aangetoond dat aan de doelstelling wordt voldaan: het type woningen dat in Drents
Venetië gepland is, mag in dit gebied nog niet voorkomen. Het project mag geknipt
worden in fases, leidend is wel de jachthaven en deze zal als eerste moeten worden
aangelegd. De gemeente gaat het bestemmingsplan aanpassen wanneer er 50% van de
woningen is verkocht en alle kosten die gemaakt worden voor het project worden in
rekening gebracht bij Domus.
- Eén van de aanwezigen spreekt zijn waardering uit over de Kunstroute die op 6 oktober
heeft plaatsgevonden. PB zal dit in een brief bevestigen bij de organisatie en ook wijzen
op de mogelijkheid hiervoor financiële ondersteuning aan te vragen.
- Op de vraag hoe om te gaan met de situatie bij de hoek Vaart ZZ/Schooldijk wordt
besloten dit in het uitvoeringsoverleg te bespreken en een verkeersdeskundige van de
gemeente hier naar te laten kijken.
Vergaderstructuur
Besloten wordt dat er vanaf 1 januari 2013 vijf openbare en vijf besloten vergaderingen
worden gehouden. Van alle vergaderingen wordt een verslag in De Schakel geplaatst. In
de openbare vergaderingen is meer aandacht voor bewonerszaken.
Ingekomen post
- Er is een verzoek om het beschikbare Idee-geld voor onderhoud aan de Stille Knip
beschikbaar te stellen voor de aan te schaffen AED aan het Dommerskanaal. Het bestuur
gaat hiermee akkoord.
- Over het vervangen van bosjes bij de speelvoorziening op de hoek van de Herendijk is
niet gecommuniceerd. De dorpscoördinator bespreekt met de desbetreffende ambtenaar
of er nog andere zaken spelen in dit gebied.
- Het beschikbare bedrag voor Ideekaarten is voor 2012 drastisch verminderd, in plaats
van € 300.000,- voor de hele gemeente is het nu € 105.000,-. Het is wel het laatste jaar
dat dit beschikbaar komt. Plaatselijk Belang komt in één van de volgende uitgaveen van
De Schakel terug op de procedure.
- De Berkenstraat wordt in het uitvoeringsoverleg besproken. De ambtenaar gaat ter
plaatse kijken en wanneer er acuut gevaar is, wordt dit gerepareerd. Anders wordt de
Berkenstraat op de onderhoudslijst geplaatst.
- In het gastenboek op de website wordt wederom geklaagd over de stekelbosjes aan de
Jagerslaan. Bij de dorpsschouw worden de stekelbosjes zeker meegenomen en
besproken.
Mededelingen
De werkgroep ‘Dolle Pret’ bedankt PB voor de financiële bijdrage voor hun activiteiten. PB
juicht het toe dat er initiatieven in dorp worden ontwikkeld en wil deze graag op weg
helpen. Het is niet de bedoeling dat PB de enige financier is voor activiteiten, er moeten
ook andere bijdragen worden gegenereerd. Er zijn richtlijnen van de gemeente waaraan
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initiatieven moeten voldoen. Elke aanvraag wordt door het bestuur besproken, het
bestuur bepaalt of deze wordt gehonoreerd.
Emmen Revisited: Dorpsschouw
Er is een plan van aanpak gemaakt en er zijn veel onderwerpen die lang niet allemaal
kunnen worden gerealiseerd. PB beperkt zich tot grijs en groen. Het dorp wordt in
gebieden opgedeeld en inwoners wordt gevraagd zich te melden om in hun buurt te
schouwen. Vooraf wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij richtlijnen worden
aangegeven. Er is al een aantal reacties gekomen en die zijn verwerkt in een lijst.
Wanneer alles is geïnventariseerd, wordt er een prioriteitstelling en een
uitvoeringsprogramma gemaakt. Er moet gekeken worden naar financiering. Naast de
gemeente worden ook de woningcorporaties benaderd. Ook kan eventueel een deel van
het EOP budget worden ingezet. Er wordt ook gekeken naar eventueel
zelfwerkzaamheden door inwoners. Dit gaat in overleg met de gemeente en de
werkzaamheden zullen moeten voldoen aan de gemeentelijke eisen. De planning is
inwoners te werven en in maart 2013 te starten met een themabijeenkomst.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
Er is geen evenemententerrein meer in het dorp en de vraag is of PB hierin een rol kan
vervullen dat dit terugkomt. De voorzitter antwoordt dat dit een onderwerp is die bij de
Stichting Bruisend Centrum nadrukkelijk aan de orde is. Op 11 december tussen 18.30
en 20.30 uur is er een informatiebijeenkomst over de plannen voor het centrum bij
Railroad Steakhouse. Zolang de plannen van Lefier niet worden gestart kan het terrein
naast het Postkantoor voor evenementen worden gebruikt.
Rondvraag
- Het bladruimen verloopt niet helemaal zoals voorgaande jaren. Wanneer er ergens een
hoop bladeren ligt in het openbaar gebied kan men het Meldpunt bellen en worden de
bladeren gehaald.
- Eén van de aanwezigen heeft gehoord dat de chemokar vanaf volgend jaar niet meer
maandelijks in Nieuw-Amsterdam/Veenoord komt. Zodra hierover meer bekend is leest u
hierover
in
ons
verslag
in
de
Schakel
en
op
onze
website
www.nieuwamsterdamveenoord.nl
Verslag jaarvergadering
Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag laat zien dat er dit jaar weer veel zaken zijn behandeld. Er is een
aanvulling bij Zwembad de Zandpol en een vraag over de stand van zaken met
betrekking to de woonschepenhaven. Het verslag wordt vastgesteld en het secretariaat
wordt bedankt. U vindt het jaarverslag op de website.
Jaarverslag penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting. De kascontrolecommissie heeft de boeken
gecontroleerd en in orde bevonden. De heer Vos is aanwezig en zegt dat hij zijn
goedkeuring kan geven. De kascontrolecommissie wordt bedankt. De heer Vos voert
volgend jaar samen met de heer Poelman de kascontrole uit. De penningmeester vraagt
de financiële verslagen in te leveren. De penningmeester wordt bedankt.
Bestuursverkiezing
De heer Haasken is aftredend en herkiesbaar. Er heeft zich geen tegenkandidaat gemeld
en de heer Haasken wordt herkozen. De heren Vrijhof en Holties zijn aftredend en niet
herkiesbaar. De heer Vrijhof is sinds 2008 bestuurslid en de heer Holties zit sinds 2000 in
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het bestuur. Beide heren worden hartelijk bedankt voor hun inzet. De heer Vrijhof heeft
zijn functie met plezier uitgevoerd en schenkt PB een eigen geschilderd doek van het
standbeeld, symbool van het tweelingdorp, bij de markt. De heer Vrijhof heeft een
documentaire gemaakt over het dorp en schenkt alle bestuursleden één.
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor om toe te treden als bestuurslid: de heer
A. Meijering uit Veenoord en de heer A. Sterken uit Nieuw-Amsterdam. De heer Meijering
is juridisch medewerken bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Coevorden en
komt ‘uit de sfeer van de kerken’ in het bestuur. De heer Sterken zat als voorzitter van
de huurderskring in het Dorpsteam en neemt zitting in het bestuur ‘uit de sfeer van de
huurders’. Hij zal ook namens PB de rol van de heer Vrijhof in het Dorpsteam vervullen.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en er wordt geen schriftelijke stemming
gevraagd. De twee heren worden gefeliciteerd met hun benoeming.
Sluiting
De aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng.

