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Verslag vergadering oktober 2010
N.a.v. het verslag
- De verkeersgroep is bijeen geweest en de plannen voor het gedeelte vanaf de kruising
Dikkewijk/Vierslagenweg tot aan de 1e rotonde in de Boerdijk en de Zijtak OZ zijn
uitgewerkt zoals vooraf besproken. De situatie aan de Vaart NZ ter hoogte van de
Kerkbrug wordt in oude staat teruggebracht. Ook bij de aansluiting met de
Dikkewijk/Vaart NZ wordt de situatie weer zoals het eerder was. Aan de Vaart NZ, tussen
de Kerkbrug en Veenbrug. komt aan beide zijden een rode fietsstrook en ontbreekt
straks een middenlijn. Hierdoor lijkt de weg optisch smaller. Ook komt tussen de
parkeerstrook en de fietsstrook (aan de zijde waar de huizen staan) een opstaand randje.
De plannen voor het deel tussen de Veenbrug en de rotonde Boerdijk worden nog verder
uitgewerkt. In de Zijtak OZ komt bij de Viersprong een oversteekplaats voor fietsers; ter
hoogte van de fietsbrug (bij de Zwarteweg) komt een versmalling in de weg. Ook wordt
een aantal bomen gekapt bij de vaste brug over de Zijtak, zodat de straat verbreed
wordt richting het kanaal en er een vluchtheuvel in de weg gemaakt kan worden bij de
oversteek voor fietsers. In de Zijtak WZ komt bij de hoek met de Zwarteweg een
verhoogde kruising en verderop, richting Stieltjeskanaal, komt nog een verhoging in de
weg. Al deze plannen vloeien voort uit de aanleg van de Vierslagenweg (rondweg).
– De verbinding van de Herendijk naar de zandwinplas mag worden geasfalteerd. Er zijn
inmiddels grondmonsters genomen. Ook het semi-verharde fietspad rondom de plas
wordt aangelegd. Het geld is al lang beschikbaar en wordt, nu er eenduidigheid is over de
plannen, aangewend.
– De bocht vanaf de Herendijk naar de Van Ekelenburgstraat is bekeken door de
uitvoeringscommissie. De situatie is mede door de hoogte van de heg in de bocht
onoverzichtelijk. Het gemeentelijk beleid is dat er geen spiegels meer worden geplaatst.
Plaatselijk Belang ziet geen mogelijkheid verandering aan te brengen in deze bocht.
N.a.v. de actielijst
- Naar aanleiding van een gesprek met de gemeente en woonbootbewoners in juni jl. zou
er in september een vervolggesprek plaatsvinden. Dit heeft nog niet plaatsgevonden en
PB zal de gemeente hieraan herinneren.
– De staat van onderhoud van een aantal wegen in Nieuw-Amsterdam/Veenoord wordt
door de verkeerswerkgroep besproken in het overleg met de gemeente. Er wordt
momenteel in de gemeente gekeken waar brommers op de weg moeten rijden en waar
op het fietspad. PB zal de gemeente attenderen dat de brommers op de weg moeten
rijden op het fietspad tussen Nieuw-Amsterdam en Erica.
Ingekomen post
- Er is een verzoek van bewoners van de Thorbeckestraat voor speeltoestellen. PB zal dit
overleggen met de gemeente, met name met betrekking tot de cofinanciering.
– Er worden plannen ontwikkeld voor een multifunctioneel sport en speelveld. Hiervoor
moet overleg gevoerd worden met een aantal organisaties/inwoners over de locatie en de
te plaatsen voorzieningen. Hiervoor wordt een werkgroep samengesteld, waarin onder
andere een afvaardiging van PB en de gemeente zal zitten en daarnaast inwoners en
vertegenwoordigers van organisaties.
Inventarisatie verwijsbordjes
- Er is een inventarisatie gedaan met betrekking tot de verwijsbordjes. Het blijkt dat er
verwijzingen zijn naar voorzieningen die er niet meer zijn en dat er aantal voorzieningen
in het dorp is waar geen verwijzing naar is. Om de bezoekers optimaal te verwijzen is het
van belang dat er uniformiteit in de borden komt. Het aanpassen of verbeteren van de
verwijsbordjes moet (deels?) uit het EOP-budget moeten worden gefinancierd. Er zal
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informatie gevraagd worden bij Dorpsraad Erica en er zal gekeken worden naar het
besteedbare budget. Tevens zal gekeken worden naar het onderhoud van de
verwijsborden en eventueel zouden hierbij ook de straatnaambordjes en
plaatsnaamborden meegenomen kunnen worden.
Rondvraag
- In november neemt penningmeester Dalida Harders afscheid van Plaatselijk Belang
vanwege de drukke werkzaamheden. In februari verhuist bestuurslid Willem Evenhuis
naar Emmen en neemt ook hij afscheid nemen van het bestuur van PB. Er is dus een
aantal vacatures binnen het bestuur van PB. Belangstellenden kunnen zich melden.
- N.a.v. het vorige verslag is er een reactie gekomen op het stoppen van RS Security met
beveiliging op donderdag- en zaterdagavond. De voorzitter heeft contact gehad met de
gemeente en waarschijnlijk komt er toch een vervolgbespreking.

