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Verslag oktober 2012
Naar aanleiding van het verslag
- Er is een evaluatie geweest naar aanleiding van de 4 mei viering. Het verzoek van de
Zuiderkerk is dat er meer verenigingen enz. gaan meedoen bij de organisatie. Op 21
november is er een bijeenkomst in De Schalm en hiervoor worden organisaties
uitgenodigd.
- De kunstroute ‘De Verbinding’ die is gehouden op 6 oktober is een vervolg op de
kunstmarkt. Voor volgend jaar wordt gekeken dit opnieuw te organiseren, eventueel in
combinatie met een kunstmarkt.
- De werkzaamheden aan de Vaart NZ zijn gestart en afgelopen maandag is de voorzitter
gebeld dat de werkzaamheden aan de kruisingen 15 november gereed zijn.
- De lijst met klachten van de bewoner van de Zijtak WZ over de overlast aan de Zijtak is
meteen doorgemaild naar de deelnemers van POC overleg. De bewoner is uitgenodigd
voor het volgende POC-overleg. VNN en Leger des Heils hebben hierop direct actie
ondernomen. Het is jammer dat bewoners geen officiële aangifte doen bij de politie, dit
kan via het bureau maar ook via internet.
- Naar aanleiding van een vraag over het Schalmbestuur antwoordt de voorzitter dat
Plaatselijk Belang benaderd is door de gemeente omdat de Schalm zonder bestuur
dreigde te komen. De intentie is dat de vereniging Plaatselijk Belang een bestuurszetel
invult zodat afhankelijk van de vraag gebruik gemaakt kan worden van de kennis die
aanwezig is bij de bestuursleden van PB. Hebt u interesse om zitting te nemen in het
bestuur van de Schalm dan kunt u zich wenden tot de penningmeester, mevrouw
Schulte, of de secretaris, mevrouw Vorsteveld.
- De bloembakken krijgen water wanneer het niet regent. Verzoek aan Buurtsupport is
om wel om de bakken regelmatig water te geven en indien mogelijk ook het onkruid te
verwijderen. De hovenier doet dit twee keer per jaar wanneer hij de planten vervangt.
-De communicatie met de gemeente verloopt niet altijd even goed. PB wil graag
geïnformeerd worden wanneer de gemeente werkzaamheden gaat uitvoeren in NieuwAmsterdam/Veenoord. In het Overlegpartners protocol staat dat de EOP vroegtijdig
wordt geïnformeerd, maar dit gebeurt niet. Afgesproken wordt dat een paar
bestuursleden het gesprek aangaan met de wethouder.
- De Trambrug roest behoorlijk en hier wordt aandacht voor gevraagd.
Ingekomen post
- Er is een verzoek voor een reflecterend huisnummerpaaltje. Dit project is beëindigd en
de afspraak is gemaakt dat dit niet meer via PB kan worden aangeschaft.
Mededelingen
- Er is een voorstel voor een andere vergaderstructuur. De bestuursleden kunnen hier op
reageren via de mail en in de jaarvergadering zal dit worden gepresenteerd.
Emmen Revisited
- De Dorpsschouw is de rol van Plaatselijk Belang. Op de vraag aan de gemeente of er
ook budget is voor herstelwerkzaamheden is het antwoord dat er wel voor kleine
klachten op gebied van grijs en groen is iets te realiseren. Van de grote klachten worden
rapportages gemaakt en er wordt een prioriteitenlijst gemaakt. Er zal gekeken worden
naar vragen van bewoners in verband met zelfwerkzaamheden. Dit zal pas na overleg
met de gemeente en binnen de regels van de gemeente kunnen worden uitgevoerd.
Er is een lijst gemaakt, maar wanneer mensen nog meldingen hebben kan dit via de mail
van PB of via één van de bestuursleden. Aanvullende vraag is of de paden die vanaf de
Jagerslaan naar de seniorenwoningen gaan verbreed kunnen worden, zodat men met de
auto bij huis kan komen. Deze huizen staan ver van de straat.

Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

- Hilda van Slochteren is bezig met seniorensport. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord zal 10
weken lang een fitheidstest worden gedaan met senioren.
Uitvoeringsoverleg
- De aanlegsteigers zullen dit najaar worden schoongespoten. Er zijn wat mankementen,
deze worden door Buurtsupport gemeld bij de gemeente. Er wordt gekeken naar
uitbreiding van watertappunten bij de steiger bij het marktplein en bij het Postkantoor.
- Er zijn wat vragen over de prullenbakken en blikvanger in verband met legen door
Buurtsupport. Kunnen deze ook op andere locaties worden geplaatst? Dit is niet mogelijk
daar het hier gaat om goedgekeurde Ideekaarten.
- Deze winter zijn er weer zoutvaatjes beschikbaar. Zie voor meer informatie in De
Schakel of op de website www.nieuwamsterdamveenoord.nl.
- Buurtsupport maakt het speelveld schoon bij de skatebaan. Medewerkers zijn bedreigd.
- Straatnaam bordjes enz. worden regelmatig schoongemaakt door de gemeente.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
- Op de vraag of er al iets bekend is over de verharding van het pad bij de zandwinplas
antwoordt de voorzitter dat de offerte van KWS doorgestuurd is naar de gemeente. Alle
borden die er nu staan zullen worden verwijderd en er wordt gekeken welke nieuwe
borden er worden geplaatst. Ook wordt gesproken over het plaatsen van een boom voor
de ingang zodat men niet meer met de auto het terrein op kan. Er zijn een tweetal
plekken waar extra grond opgebracht moet worden. Er is zwarte grond over van de
werkzaamheden op de hoek Vaart NZ/Dikkewijk en dit zal hiervoor worden gebruikt. Er
ligt al een stapel stenen die beschikbaar is voor verharding omdat er niet genoeg geld is
om alles te asfalteren. Het moet mogelijk zijn om met droge voeten rond de plas te
wandelen.
- Volgens één van de aanwezigen staat de TOP (Toeristisch Overstap Punt) op de
verkeerde locatie. Er start geen fietsroute en die gaat er ook niet langs. Dit laatste is wel
het geval, er gaan meerdere fietsroutes langs en ook een wandelroute. De stikker staat
zo geplaatst dat hij het uitzicht belemmerd van de mensen die er zitten.
- Op de vraag over het uitlenen van materiaal, betreft dit de gele mannetjes. Deze
worden buiten gezet wanneer er kinderen spelen en ’s avonds weer binnen gezet moeten
worden.
- Het fietspad langs de Trekkenweg is meegenomen in de aanpassing van de Vaart NZ
tot aan de molen. Het gedeelte na de molen zit in de herstructurering van het
industrieterrein.
- Op de vraag hoe het staat met de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA)
antwoordt de voorzitter dat dit is ondergebracht bij de heer Zinnemers. De Stichting
Bruisend Centrum neemt de MFA ook mee in de nieuwe structuurvisie. De stap is
gemaakt dat er geen winkels meer van brug tot brug komen en dat er eventueel aan de
westelijke kant ruimte is voor een MFA.
Rondvraag
- De hoek Vaart ZZ/Schooldijk is voor fietsers gevaarlijker geworden sinds TOP
Therapieën hier is gevestigd. Kan hier naar worden gekeken door een
verkeersdeskundige? De vraag is of het fietspad duidelijker kan worden aangegeven.
- De voorzitter wordt gevraagd of de borden voor vrachtverkeer richting Noorderwerf ook
kunnen worden verwijderd, wanneer de andere borden worden weggehaald. Dit kan via
het Meldpunt worden gevraagd.

