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N.a.v. het verslag
- Naast meer kleur in de bermen zou men ook graag meer kleur in de vorm van ‘wilde’
bloemen langs de akkerlanden zien. Dit biedt volgens een aantal aanwezigen een
mooiere aanblik dan de rijen suikerbieten, enz. Met name voor fietsers geeft het een
vrolijkere aanblik. Soms zijn er onrendabele stukjes grond en die lenen zich uitstekend
voor een dergelijk initiatief, maar boeren zullen er minder blij mee zijn om hiervoor hun
rendabele akkergrond op te offeren. Soms zie je hele velden met zonnebloemen, deze
worden soms gebruikt voor veevoer. Voorstel is dat dit onderwerp meegenomen wordt
naar diverse commissies.
N.a.v. de actielijst
- De reflecterende huisnummerpaaltjes zijn praktisch allemaal geplaatst. Er is een aantal
reacties geweest van bewoners waarom zij niet zo’n nummer krijgen terwijl ze toch op
een afgelegen weg wonen. Het bestuur heeft besloten om als eerste de woningen buiten
de bebouwde kom aan te pakken. Misschien dat er in de toekomst wordt besloten
nogmaals een aantal huisnummerpalen beschikbaar te stellen.
– De voorzitter overlegt met de gemeente over de verharding van een deel van de
bermen langs de Vaartweg. Er is een bedrag beschikbaar en dit moet worden
aangewend.
Ingekomen post
- Er heeft een stageproject plaatsgevonden van RS Security. Op donderdag-, vrijdag- en
zaterdagavond liepen een aantal stagiaires door het dorp in kader van beveiliging. Dit gaf
veel inwoners een veilig gevoel. Na de stageperiode wilde men graag doorgaan, maar
daar moest dan voor betaald worden. Dit bedrag zou door horeca, handelsvereniging,
Oldersheem, gemeente Emmen en Plaatselijk Belang worden betaald. Na het afhaken
van een van de partners lieten ook anderen het afweten, zodat het project voorlopig is
uitgesteld.
- Bewoners van de Veilingstraat ondervinden verkeersoverlast van met name
vrachtverkeer. De Veilingstraat is echter een officiële rijroute van en naar het
industrieterrein. De verkeerscommissie komt binnenkort weer bij elkaar en dan wordt het
deel Vaart NZ en Zijtak OZ besproken. Voor vrachtverkeer zal het minder aantrekkelijk
worden gemaakt door het dorp te rijden.
- Bewoners van de Wildbaan verzoeken om de stekelbossen bij de te plaatsen
speelvoorzieningen te verwijderen. Beleid van de gemeente is dat deze juist geplaatst
worden om te voorkomen dat kinderen door de bosjes lopen en/of fietsen. Wel zal
gekeken worden of er gesnoeid moet worden.
Suggesties rondom de vaarverbinding/toekomstvisie dorp
Om het toerisme te bevorderen zouden er watertappunten en elektrapunten moeten
komen. Volgens aanwezigen zijn er wel watertappunten ten oosten van de Kerkbrug en
moet er ook een elektrapunt zijn. Een douchegelegenheid zou ook een welkome
aanvulling zijn, evenals meer aanlegplaatsen in de omgeving van het marktplein. Er is
een nieuwe stichting in oprichting die zich bezighoudt met de plannen in het centrum en
ook met de waterrecreatie. De plannen van de heren Buursema en Meijer worden nog
genoemd en een plan van een projectontwikkelaar die een jachthaven wil realiseren met
zo’n 400 woningen ‘wonen aan het water’. In het dorpsteam (Emmen Revisited) wordt
ook gewerkt aan een toekomstvisie en moet het onderwerp wonen nog worden
besproken met de diverse partijen. Voor PB is het beschikbaar blijven van bouwkavels
ook een belangrijk punt. Besloten wordt dat we het plan van de gemeente afwachten en
deze dan bespreken met de wethouders Sleeking en Houwing
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Rondvraag
- De verwijsborden op de hoek Vierslagenweg-Dikkewijk zijn geplaatst door de provincie,
maar ze zijn niet verlicht. PB schrijft een brief met het verzoek dit alsnog te realiseren.
- Brommers rijden op het fietspad tussen Nieuw-Amsterdam en Erica en er is een
verzoek of dit gewijzigd kan worden en bromfietsers op straat moeten rijden. Dit zal
besproken worden in de verkeerscommissie.
- De opbouwwerker, de heer Timmer, krijgt een andere functie binnen Sedna en neemt
vanavond afscheid. De voorzitter bedankt de heer Timmer voor de prettige
samenwerking en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie. Zijn opvolgster,
mevrouw Ribbink, wordt welkom geheten.

