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Onderwerpen door bewoners ingebracht:
-De rommel die is blijven liggen bij het hokje van de centrale naast het Koopmanshuis is door de
gemeente gehaald. Er ligt nog rommel achter het hokje en dit is niet meegenomen. Dit is destijds
gemeld in het uitvoeringsoverleg en zal nogmaals worden besproken.
-N.a.v. het krantenartikel over de panden aan de Vaart ZZ is ook bij Plaatselijk Belang niet meer
bekend dan wat in de krant stond.
Musical 2016:
In 2016 staat de molen Nooitgedacht 100 jaar op deze plek. Het plan is om de musical die in 2014
in Sleen is opgevoerd deze in 2016 in Nieuw-Amsterdam/Veenoord op te voeren. Hiervoor zijn
zangkoren en de toneelvereniging benaderd en deze zijn enthousiast over het plan. Plaatselijk Belang gaat zich inspannen om de financiën rond te krijgen en stelt zich hiervoor garant.
N.a.v. het verslag:
Op de vraag of alle groepen die in de Werkhorst onderdak hebben een nieuwe locatie gevonden
antwoordt de voorzitter dat er over de Kinderopvang en judo club nog gesprekken gaande zijn. Alle
andere organisatie hebben elders onderdak gevonden.
Post:
-Een inwoner vraagt of er bankjes rondom het zandgat kunnen worden geplaatst. Dit is in het
verleden gebeurd, maar de bankjes lagen een week later in het zandgat.
-Er zijn vragen van inwoners over een aantal speelterreinen. Dit wordt door het bestuurslid dat zich
hier voor inzet afgehandeld.
Mededelingen:
-Morgen is het werkbezoek van de burgemeester.
Zorg:
Het thema zorg is het voor de bestuursleden die zich daar mee bezighouden zorgwekkend, vooral
wat er van er erkende overlegpartners wordt gevraagd. Het is onrealistisch en men richt zich op het
infopunt. Men is er nog niet uit of het infopunt of zorgloket wordt. Het zorgloket is afgelopen
maandag officieel geopend en wordt bemand door de zorgaanbieders. Het is geopend op
maandagmiddag en er wordt gewerkt aan werven van vrijwilligers en meer bekendheid te geven bij
inwoners van het dorp.
De volgende vergadering is op woensdag 12 november 2015 om 20.00 uur in de Schalm.
Dit is de jaarlijkse ledenvergadering. Hierin worden de jaarverslagen van de secretaris en
penningmeester behandeld en vindt de verkiezing van nieuwe bestuursleden plaats.

