PLAATSELIJK BELANG NIEUW-AMSTERDAM/VEENOORD
POSTBUS 3 7833 ZG NIEUW-AMSTERDAM
DORPSVERSLAG OPENBARE VERGADERING MAART 2020
Onderwerpen door inwoners ingebracht
Er zijn geen inwoners aanwezig

Mededelingen
In verband met de corona epidemie worden de volgende vergaderingen en bijeenkomsten
verplaatst:
-Jaarvergadering aansluitend aan de openbare vergadering van mei
-Informatieavond Verkeersveiligheid van 18 maart
De openbare vergadering van mei gaat niet door. Aan de hand van het aantal onderwerpen door
inwoners ingebracht wordt bekeken of de juni vergadering eenmalig een openbare vergadering
wordt.
Wanneer er een nieuwe datum bekend is kunt u dat lezen op de website, FB of in de Schakel
Een eventuele locatie voor plaatsing van het standbeeld ‘de Tweeling’ is het nieuwe dorpshuis.
De omgeving zal opnieuw worden ingericht, de bibliotheek zal worden gesloopt. De mogelijkheid om
het beeld te plaatsen zal dus niet eerder onderzocht kunnen worden dan wanneer dit alles is
afgerond.
Plaatselijk Belang heeft, mede namens het dorp, voor de opening van opticien Klaassen en
kledingwinkel Ten Store een bloemetje gebracht. Dit werd door beide ondernemers erg
gewaardeerd.

Ingekomen/verzonden post
De gemeente vraagt PB welke afvalbakken er overbodig zijn in het dorp en dus kunnen worden
verwijderd. PB meent dat er geen overbodige afvalbakken zijn en wil deze allen voor het dorp
behouden. PB heeft gereageerd richting de gemeente en gevraagd om handhaving van het huidige
afvalbakkenplan.

Prijspuzzel en kleurwedstrijd
Het is een angstige en verwarrende tijd die we nu met z’n allen doormaken. Dit geldt voor
volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. Niet naar school kunnen gaan met vriendjes en
vriendinnetjes, geen voetbal, volleybal of andere sporten, verplicht veel in huis moeten zijn en alle
leuke activiteiten zijn voorlopig afgelast. Zo kwamen de bestuursleden op het idee om iets voor de

kinderen te doen. Hieronder staat een link waar je 3 kleurplaten vindt die iets met ons dorp te maken
hebben: de trambrug, de molen en de slaapkamer van Vincent van Gogh. De woordzoeker bevat
allemaal woorden die ook iets met ons dorp te maken hebben. Print een kleurplaat uit, maak er een
kunstwerkje van en stuur daarvan een foto naar pbnavo@gmail.com. De oplossing van de
woordzoeker kan ook naar pbnavo@gmail.com gestuurd worden. Doe dit onder vermelding van je
naam, je leeftijd en je adres. Uit de inzendingen van de kleurplaten kiezen wij de 10 mooiste en deze
winnen een cadeaubon van 25 euro die je kunt besteden bij de winkeliers op ons dorp. Onder de
inzendingen van de woordzoeker worden ook 10 cadeaubonnen van 25 euro verloot. De kleurplaat is
voor 0-12 jaar en de puzzel tot 18 jaar. We hopen natuurlijk veel inzendingen binnen te krijgen. De
winnaars maken wij rond half mei bekend op deze pagina en op onze website.
Veel succes allemaal!
Link voor de puzzel en de kleurplaten.
http://www.nieuwamsterdamveenoord.nl/home/28

