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- De aanbesteding voor de aanpak van de kruisingen bij de Kerkbrug en de hoek
Dikkewijk/Vaart NZ vindt binnen 14 dagen plaats. De verwachting is dat de uitvoering
van de werkzaamheden zal plaatsvinden in de maand oktober. De voorkeur van
Plaatselijk Belang is dat er een inloop plaatsvindt voor aanvang van de werkzaamheden,
zodat inwoners ingelicht worden over de overlast en de omleidingsroute. De tijdsduur
van de werkzaamheden is nog niet bekend, maar er wordt gesproken over een niet echt
grote langdurige kwestie. Een aanwezige ondernemer wil de zekerheid dat de weg er niet
uit ligt tijdens de sinterklaas en kerstperiode. PB zal dit met de gemeente bespreken en
adviseert de handelsvereniging dit ook te communiceren naar de gemeente. Voor het
tweede gedeelte van de planning Vaart NZ/Boerdijk en de Zijtak OZ zijn de financiën
rond. Hiervoor wordt nog voorwerk gedaan en de planning is dat dit komend voorjaar
wordt uitgevoerd. De geplande verhoging op de splitsing Zijtak WZ/Zwarteweg wordt nu
al meegenomen in de restauratie van de Zwarteweg.
Ingekomen post
- Er zijn aanvragen voor speeltoestellen op verschillende locaties in het dorp. Het bestuur
heeft even een stop op de aandacht voor speelvoorzieningen. Volgend voorjaar vindt een
inventarisatie plaats.
- Een inwoner heeft een idee geopperd met betrekking tot een IKEA-vestiging op het
industrieterrein. Het bestemmingsplan laat dit echter niet toe.
- De problematiek rondom zwembad de Zandpol zal besproken worden in het Platform
overleg de Velden. Niet alleen Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord, maar ook
overlegpartners de Zandpol en Schoonebeek willen een bedrag uit hun budget
beschikbaar stellen voor het zwembad. Het stichtingsbestuur is in overleg met de
gemeente om meer verantwoordelijkheden bij het bestuur neer te leggen.
- De provincie heeft geld beschikbaar gesteld voor de revitalisatie van het industrieterrein
De Tweeling. Tijdens twee bijeenkomsten zijn ideeën aangedragen wat er mis is en wat
er verbeterd dient te worden. In oktober is de planning bekend en wordt er een
beslissing genomen. PB heeft ook de haven weer genoemd, het is van belang dat er
onderzoek gedaan wordt. Eventueel zou een deel van de haven gedempt worden. De
haven biedt mogelijkheden voor de recreatievaart. (reparatie, winterstalling, enz.)
- De inloop met betrekking tot het Dorpsprogramma was druk bezocht. De planning voor
ondertekening is op 27 september om 16.00 uur in het Van Gogh Huis.
- De gemeente Emmen wil de kapvergunning voor bomen afschaffen. De gemeente wijst
een aantal bomen aan die volgens hun belangrijk zijn. Een aantal EOP’s vindt dat de
gemeente hiermee een vrijbrief krijgt om bomen te kappen. Zij vinden dat inwoners
moeten aangeven welke bomen zij belangrijk vinden en beeldbepalend.
- De inloopbijeenkomst van Lefier was drukbezocht. Een bewoner heeft de infopagina
gevolgd, maar er is alleen een voorontwerp aangekondigd en hier kunnen particulieren
geen zienswijze tegen indienen. Hij heeft verschillende plannen gezien en heeft het idee
dat met het huidige plan zoveel mogelijk rendement wordt gehaald uit een klein stukje
grond. De eerste plannen waren speelser opgezet, met de mogelijkheid van een doorkijk
tussen de twee blokken. De voorzitter antwoordt dat zodra de bestemmingsplan
procedure gaat lopen, particulieren de mogelijkheid krijgen een zienswijze in te dienen.
De architect had ook andere ideeën over de invulling van het gebied, maar vond de
Welstandcommissie tegenover zich. De voorzitter wijst nogmaals op het belang van een
vastgestelde structuurvisie voor het centrumgebied. Op de vraag of PB ook bezwaar gaat
maken, antwoordt de voorzitter dat PB geen bezwaar maakt tegen particuliere
initiatieven wanneer deze binnen de geldende bestemmingsplannen vallen.
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- Er is een verzoek voor plaatsing van een prullenbak bij de speelvoorziening aan de
Herendijk. PB zal dit kenbaar maken bij de gemeente Emmen.
- Er is een verzoek om twee voetbalveldjes op Noorderwerf vlak te maken en opnieuw in
te zaaien. PB zal informeren bij de gemeente naar de mogelijkheden.
- Er is een verzoek van een vereniging voor een bijdrage voor de aanschaf van een
pottenbakkersoven. Het bestuur is van mening dat wanneer mensen een vereniging
willen oprichten, zij zelf moeten zorgen voor hun eigen benodigde materialen. De
penningmeester zal verwijzen naar het fondsenboek en de mogelijkheid via internet.
- Een bewoner van de Trekkenweg reageert via de website met het verzoek of PB zich
sterk wil maken om van de Trekkenweg een B-weg te maken met een maximumsnelheid
60 km/h. Eventueel zouden drempels geplaatst kunnen worden om deze snelheid ook te
handhaven. Dit is bij de gemeente Emmen gemeld en de reactie van de gemeente is dat
de gemeente Coevorden is momenteel bezig met het opstellen van een mobiliteitsplan en
er is aangegeven dat zij het instellen van een 60 km/h regime op de Trekkenweg
meenemen in dit mobiliteitsplan. De situatie op de Trekkenweg is op Emmens
grondgebied niet ingewikkeld (geen zijwegen). Er is aangegeven dat als Coevorden
instemt met het instellen van een 60 km/h regime Emmen ook meedoet. Hiermee wordt
voorkomen dat 60 km/h regimes op de gemeentegrens beginnen en eindigen zonder dat
het beeld van de weg veranderd.
Mededelingen
- Het bestuur van PB heeft besloten bij nog een aantal huizen binnen de bebouwde kom
een reflecterend huisnummerpaaltje te plaatsen. Bewoners die hiervoor in aanmerking
komen zullen hierover een brief ontvangen.
Leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit
- Hiervoor wilde PB bordjes aanvragen voor het probleem van de hondenpoep. De
opbouwwerker zou dit onderwerp bespreken tijdens het overleg van de Brede School om
zo de scholen en leerlingen hierbij te betrekken. De opbouwwerker is vanavond niet
aanwezig en haar zal gevraagd worden hoever het met dit project is. De sluitingsdatum
is 30 november en daarna zullen keuzes gemaakt worden. De voorzitter geeft aan dat de
kinderen erbij betrokken worden met name om ze bewust te laten worden van de
overlast die hondenpoep veroorzaakt. Een van de aanwezigen wijst op het creëren van
mogelijkheden waar de hondenpoep dan gedumpt kan worden.

Emmen Revisited
– Het programma is gereed. Een van de aanwezigen vraagt of het opgestelde plan ook wordt
uitgevoerd. Heeft men een bepaald doel voor ogen en is alles realiseerbaar? De voorzitter
antwoordt dat deze discussie ook binnen het Dorpsteam is gevoerd en veel is wel
realiseerbaar, maar er zijn ook onderwerpen die moeilijk te realiseren zijn. Inwoners hebben
een aantal zaken aangedragen, er zijn gelden beschikbaar en het streven is er wel.
Aanwezigen vragen of er ook iets te doen is aan de verpaupering van de panden aan de Vaart
ZZ. Ze maken zich zorgen om de beeldkwaliteit, dit is slechte reclame voor het dorp. Een
andere zorg is dat er zwervers bivakkeren in de leegstaande panden, deze zorgen voor
overlast. Dit punt zal besproken worden met de burgemeester tijdens zijn werkbezoek.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
Het Koninginnedagcomité bedankt PB voor de financiële bijdrage voor de festiviteiten op
30 april. Het verzoek is om ook voor komend jaar weer een bijdrage te mogen
ontvangen. De voorzitter antwoordt dat het EOP-budget wordt besteed aan zaken die de
leefbaarheid vergroten en de bijdrage voor Koninginnedag is structureel ingevoerd in het
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budget. Met betrekking tot de vlag, deze kan jaarlijks gehuurd worden en de kosten
kunnen opgevoerd worden bij PB.
- Er wordt gewezen op het onderhoud van de stoepen in het dorp. Mensen met rollators
of rolstoelen ondervinden veel hinder van schuin aflopende stoepen, los- of
scheefliggende tegels. In het uitvoeringsoverleg is gesproken over het houden van
schouw met betrekking tot de stoepen.
- De vrachtwagen die Kruidvat bevoorraadt staat altijd midden op het fietspad en de
stoep. Dit levert gevaarlijke situaties op voor fietsers en voetgangers. Afgesproken wordt
de politie te attenderen op deze gevaarlijke situatie.
- Op de vraag wanneer gestart wordt met het bouwen van het paviljoen voor de
‘hangouderen’ antwoordt de voorzitter dat PB hiermee geen bemoeienis heeft. Dit is een
toezegging van de wethouder.
Rondvraag
- Er zouden nieuwe informatieborden komen, maar deze zijn nog steeds niet geplaatst.
Er wordt geïnformeerd bij de gemeente.
- De trambrug gaat steeds meer roesten, ook de onderkant. Dit zal besproken worden
binnen het Dorpsteam.
- Tijdens het houden van een enquête of er wel of niet een paviljoen moest komen,
werden ook andere zaken besproken. De recreatievaart ondervindt veel overlast van
jeugd; ze varen met bootjes hard langs de aangemeerde boten, urineren over de boten,
enz. De secretaris zegt dat het snelle varen ook reeds kenbaar is gemaakt bij de politie,
maar deze geeft hier blijkbaar geen prioriteit aan. De overlast vindt met name plaats op
vrijdagen wanneer er schoolfeesten worden gehouden bij de discotheek. Wij trachten met
voorzieningen het dorp aantrekkelijker te maken en dit wordt door de jeugd weer teniet
gedaan.
- Op de vraag of er met de restauratie van de Zwarteweg ook riolering wordt aangepakt,
antwoordt de voorzitter dat de gemeente tijdens dit soort projecten indien nodig de
riolering aanpakt. Ook de scheiding van regenwater en afvalwater wordt meegenomen.
De volgende vergadering is op woensdag 12 oktober 2011 om 20.00 uur in de
Schalm.

