Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Verslag oktober 2013
Rabobank
De Rabobank verdwijnt uit Nieuw-Amsterdam/Veenoord vooral door de bezuinigingen. 80 à 85% van
de diensten kunnen via internet worden geregeld. Wanneer klanten in de problemen komen,
verzoekt de bank deze te melden en er wordt gekeken naar een oplossing. De pinautomaat buiten
blijft, er is geen afstortmogelijkheid meer aanwezig. Hiervoor en voor de overige diensten zal men
naar Emmen, Coevorden of Klazienaveen moeten.
EOP budget
- Naar aanleiding van de vraag of er bij de ingangen van het dorp vanaf de A37 informatie borden
geplaatst kunnen worden is besloten hierover contact op te nemen met de EOP in Schoonebeek. Dit
betreft permanente borden waarop activiteiten kenbaar gemaakt kunnen worden die gehouden
worden in het dorp.
- De gebruikers van het Sportpark kijken naar mogelijkheden om een oplossing te vinden waarmee
ijsvereniging en speedway verder kunnen.
- Er wordt gekeken naar de mogelijkheid meer aanlegpunten voor boten te realiseren tussen de
aanlegsteigers (bruggen) Eventueel zou een extra watertappunt kunnen worden gerealiseerd.
Stichting Bruisend Centrum
De stichting heeft voorlichting gegeven aan de financiers, de opmerkingen worden verwerkt en de
structuurvisie gaat dan naar de gemeente. De verwachting is dat de gemeenteraad het plan begin
volgend jaar vaststelt. Zodra dit is gebeurd wordt de stichting Bruisend Centrum opgeheven. Deze
heeft dan voldaan aan haar opdracht. Het is dan aan de mensen/ondernemers uit het dorp om het
verder op te pakken. De intentie is er om een werkgroep te vormen met inwoners die kennis en
kunde hebben en onder de vlag van Plaatselijk Belang en invulling geven aan het vervolg. Het project
is aangemeld bij STIPO (wijkinvestering zones) en is gekozen als één van de vijf projecten om mee te
doen.
Dorpsschouw
In juni is een dorpsschouw gehouden en zijn er foto’s gemaakt en gesprekken met bewoners
gevoerd. Dit is uitgewerkt en in de volgende openbare vergadering zal de ‘top 5’ worden samen
gesteld. In het Dorpsteam zal de schouw worden besproken en zaken die de gemeente betreffen
worden doorgegeven.
Koningsdag
Op de site staat al een verzoek om initiatieven voor de viering van de Koningsdag in 2014 te melden
bij Plaatselijk Belang. Er komt ook een verzoek in de Schakel. PB stelt een bedrag beschikbaar voor
deze dag. Er zijn reacties binnengekomen van meerdere mensen/organisaties die iets willen
organiseren. In de november vergadering wordt vastgesteld hoe het beschikbare bedrag wordt
ingezet.
Informele zorg
Er is een gesprek geweest tussen bestuursleden van PB en medewerkers van Sedna. PB vervult een
coördinerende rol en zal vanaf de zijlijn proberen structuur aan te brengen. De toegezegde
informatie is nog niet ontvangen. De planning is om 18 november een bijeenkomst met betrokken
organisaties en inwoners te organiseren.
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Rondvraag
Er zijn klachten over het onkruid en niet inzaaien van de bermen aan de Vaart NZ. PB neemt hierover
contact op met de gemeente Emmen.
De informatieborden zijn nog steeds niet aangepast. Ook hierover wordt contact opgenomen.

