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Ingekomen post
- Er is een aantal reacties binnen gekomen over de Vaart NZ. Inwoners maken zich
zorgen om de snelheid waarmee wordt gereden en dan met name bij de fietsbrug ter
hoogte van de Wijkstraat, omdat hier veel kinderen oversteken. Plaatselijk Belang zal de
gemeente vragen hier een snelheidsmeting te houden. Ook wordt vanuit de vergadering
gewezen op de verantwoordelijkheid van de ouders. Een voorstel zou kunnen zijn om
klaar overs in te zetten.
- Er is een aantal groepen, o.a. een dansgroep, die activiteiten bezoeken waar de leiding
vanuit Sedna werd betaald. Door bezuinigingen is dit niet meer het geval en ook de
Eikenhof kan voor deze activiteiten niet meer worden gebruikt. Er wordt voor een
oplossing gevraagd aan PB. Hier is ook een taak voor Sedna om in overleg met de groep
te kijken naar een eventuele oplossing.
- Het maaibeleid is door bezuinigingen aangepast. Wanneer inwoners denken/vinden dat
het openbaar groen gevaar kan opleveren (verkeer, milieu) kan men dit melden bij het
Meldpunt.
Dorpsschouw
Dit betreft een initiatief uit het Dorpsteam. Jammer dat tijdens de schouw een aantal
organisaties ontbraken; Sedna, wijkagenten, woningcorporaties. De schouw is gedaan
door bestuursleden van PB, ambtenaren van de gemeente Emmen en inwoners. De
gesprekken met inwoners waren wel verhelderend en men is bereid mee te denken. Er
zijn foto’s gemaakt en formulieren ingevuld. Deze worden nu geïnventariseerd en er
wordt gekeken naar de mogelijkheden/oplossingen. Bewoners is tijdens de schouw
gevraagd of men bereid is zelfwerkzaamheden uit te voeren met buurtbewoners. Er zal
gekeken worden wat de woningcorporaties kunnen betekenen en waar Buurtsupport iets
zou kunnen doen.
PB wil een deel uit het EOP (Erkende Overleg Partner) budget beschikbaar te stellen voor
oplossingen en ook de Idee gelden.
Activiteiten
Er is een aantal initiatieven voor Koningsdag 2014. 27 april 2014 valt op zondag en de
activiteiten zullen in 2014 plaatsvinden op zaterdag 26 april. PB heeft een bedrag
beschikbaar.
Wanneer er verschillende initiatieven worden gemeld zal geadviseerd worden gezamenlijk
iets te organiseren. Er zal een oproep gedaan worden in de Schakel of er mensen zijn die
iets willen organiseren en in november zullen we dit opnieuw agenderen.
Samsam
Door de terugtredende overheid in zorg en dienstverlening zullen steeds meer taken bij
de gemeenten worden neergelegd. Deze krijgen hiervoor echter niet de benodigde
gelden. Er zal dus meer een beroep worden gedaan op vrijwilligers organisaties, waarbij
Sedna een coördinerende taak zal vervullen. De intentie is om dit per dorp/wijk op te
pakken en om tafel te gaan met de overlegpartner en de vrijwilligers organisaties.
Vanavond zijn twee mensen van Sedna aanwezig om enige toelichting te geven.
Als eerste voorbeeld wordt het ouderenvervoer naar de diverse activiteiten in het dorp
besproken. Het huidige busje is oud en aan vervanging toe. Tot nu toe heeft Sedna het
seniorenvervoer geregeld, maar door bezuinigingen trekt ook Sedna zich terug. De
penningmeester vraagt inzage in de exploitatie van een dergelijk busje. Sedna zal
inzichtelijk maken wat de kosten zijn en hoeveel vervoersbewegingen er zijn.
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Bij een hulpvraag van ouderen om ondersteuning zal gekeken worden wat familie en
buurtbewoners kunnen betekenen. Er zijn diverse vrijwilligersorganisaties die zich
inzetten zodat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
De 1e lijn zorg zal verminderen en professionals vallen weg. Er zal zorg op maat moeten
worden geboden. Er is nu teveel versnippering en van belang is dat er vanuit het dorp de
coördinatie wordt opgepakt. Dit is een verantwoordelijke baan en eigenlijk geen taak
voor een vrijwilliger. Sedna kan ondersteuning bieden, afhankelijk van het beschikbare
uren budget.
Afgesproken wordt een avond te beleggen waarbij een aantal organisaties worden
uitgenodigd. PB zal samen met Sedna het initiatief nemen voor deze eerste bijeenkomst
en zal dan aan de zijlijn gaan staan. Daar waar mogelijk zal PB ondersteuning bieden.
Rondvraag
Er zijn jaarlijks rommelmarkten bij de Zuiderkerk waar veel mensen op af komen.
Gesproken is over het ophangen van een AED. Advies is om te overleggen met de heer
Hollander wat hiervoor nodig is.
De werkzaamheden voor Stichting het Bruisend Centrum lopen ten einde. De
structuurvisie wordt binnenkort aan de Raad voorgelegd. Een werkgroep zal dan moeten
proberen één en ander te realiseren. De vooruitzichten op het verkrijgen van subsidies
zijn bijzonder goed. PB kan een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van initiatieven.

