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Er is door een aantal inwoners geconstateerd dat er bij de aanlegplaatsen voor boten aan de Vaart ZZ
met regelmaat afval wordt achtergelaten. Dit afval is niet afkomstig van de boten, maar wordt
achtergelaten door jeugd die daar overdag en ’s avonds samenkomen. Ook wordt er met kruisnetten
gevist en de rommel die daarbij omhoog komt wordt ter plekke achtergelaten. PB neemt contact op
met de desbetreffende afdeling van de gemeente Emmen.
Door de uitbraak van Corona heeft informatieavond verkeersveiligheid nog niet kunnen plaatsvinden
en hierdoor heeft ook de voortgang van het verkeersveilig maken van de oversteekplaats aan de
Vaart NZ vertraging opgelopen. Er zal worden geïnformeerd of het verkeersveilig maken hiervan met
spoed plaats kan vinden.
In mei heeft PB een brief ontvangen van een aantal inwoners die het onderhoud op de
begraafplaatsen onder de aandacht van PB willen brengen. Zij noemen het onderhoud begraafplaats
onwaardig. Het onkruid staat kniehoog tussen de graven en de looppaden. Bij de ingang wordt van
alles gedumpt o.a. tuinmeubilair en huishoudelijk afval. Ook daar staat het onkruid een meter hoog.
Ook geven zij aan dat de bulten en gaten gevaarlijke situaties opleveren voor oudere mensen en je
met een rollator niet bij de graven kunt komen. PB heeft dit destijds al doorgegeven en inmiddels is
er al het een en ander aan onderhoud uitgevoerd. Heeft u klachten over de begraafplaats, dan
verzoeken wij u dit zelf ook te melden bij de gemeente. Als er meerdere klachten binnenkomen zal er
eerder iets aan worden gedaan.
PB heeft van diverse bewoners van het appartementencomplex op de plek van de voormalige
kledingwinkel Gankema, uitingen van bezorgdheid ontvangen betreffende de oversteekplaats aan de
Vaart ZZ. Zij constateren dat dit in de ochtend en in de middag gevaarlijke situaties voor kinderen
oplevert, waarbij het met enige regelmaat maar net goed gaat. Voor kinderen is dit een onlogische
situatie. Het is voor hen niet duidelijk hoe en waar ze moeten oversteken. Ondanks het feit dat een
verkeersdeskundige deze situatie heeft goedgekeurd, lijkt de belevingswereld van de kinderen en de
voor hen logische manier van oversteken niet goed te zijn ingeschat. Straks is het ’s ochtends weer
donker en zal dit de oversteekplaats alleen maar gevaarlijker maken. Ook vanuit beide scholen in ons
drop zijn er zorgen over deze oversteekplaats. Ook dit zal worden voorgelegd aan de
verkeersdeskundige van de gemeente Emmen.
Inmiddels is het Leger des Heils uit de Breehof vertrokken. Ondanks het feit dat zij hebben gezorgd
voor antikraakbewoning blijven er zorgen over overlast en onwensbare situaties. Ook omwonenden
zijn niet gerust en de eerste melding van onrust in de omgeving van de Breehof is al bij PB
binnengekomen. Vooral de grootte van het gebouw en de het geringe aantal antikraakbewoners
geeft reden tot zorgen. Ook de kans op verpaupering is groot. Het onkruid staat inmiddels al hoog en
geeft een troosteloze aanblik. De wijkagenten zullen met regelmaat een controle uitvoeren.
Omwonenden wordt verzocht bij onrust of overlast, dit direct aan de politie door te geven.

Recent is er bij de Zorgvilla een AED geplaatst. Dit is mogelijk gemaakt door een bijdrage van
Stichting Welzijn Veenoord e.o.,thuiszorgorganisatie De Zorgzaak en PB. Door plaatsing van deze AED
is ook de dekking in Veenoord gegarandeerd en heeft ons dorp voldoende AED’s. Van een inwoner
kwam de vraag waarom er in het gebied Noorderwerf nog een rode stip op hartslagnu.nl te zien is.
Dit komt waarschijnlijk doordat deze AED’s nog niet zijn aangemeld.
Het budget 2020 voor speeltuinvoorzieningen is uitgegeven. In 2021 kunnen er nieuwe aanvragen
worden ingediend.
Het project bestrijden eikenprocessierups heeft enige vertraging opgelopen. Inmiddels zijn er wel al
concrete afspraken gemaakt en hiervan hoort u binnenkort meer.
PRIJSWINNAARS PUZZEL EN KLEURPLAAT
De winnaars van de prijskleurplaat zijn:
Yinthe de Vries (10 jaar), Micah Wiering (11 jaar), Lieke Sterken (6 jaar), Sem de Vries (5 jaar),
Jaylano Ahlers (3 jaar), Emilie Prinsen (9 jaar), Deon Vos (6 jaar), Emma de Roo (8 jaar), Anna-Mae
van der Kolk (4 jaar), Yinthe Wiering (9 jaar)

De winnaars van de prijspuzzel zijn:
Eline Slomp (17 jaar), Ryan Assen (13 jaar), Amber de Roo (10 jaar), Sophie de Vries (12 jaar),Tom
Sterken (8 jaar), Robin de Vries (6 jaar), Lotte Slaghuis (12 jaar), Aimee Wolters (13 jaar), Isa Setz (10
jaar), Julian Wiering (7 jaar).
Van harte gefeliciteerd allemaal! Jullie krijgen de gewonnen prijs zo snel mogelijk thuis gestuurd.

Heeft u of kent u mensen die een idee voor
hun buurt hebben? Ga dan de uitdaging
Kern met Pit aan! Of het nu gaat om een
buurtmusical, basketbalveld, buurtmoestuin
of het starten van een kunstproject in de
buurt: door mee te doen met Kern met Pit
kunnen bevlogen burgers binnen een jaar
hun dromen waarmaken. Tijdens dit jaar
staat KNHM foundation* voor hen klaar met
gratis advies, een eigen coach, gratis workshops, een landelijk netwerk, netwerkbijeenkomsten en
hulp van ingenieursbureau Arcadis. Deelname aan Kern met Pit is gratis. Lukt het de burgers om hun
project binnen een jaar te verwezenlijken? Dan ontvangen ze het predicaat Kern met Pit én duizend
euro. En deelnemers van Kern met Pit krijgen gratis toegang tot het We doen het samen! Festival,
hét festival voor burgerinitiatieven.
Geïnteresseerden kunnen zich van 1 september tot en met 31 oktober 2020 inschrijven op
www.kernmetpit.nl. Meer informatie? Zie www.kernmetpit.nl of bel KNHM foundation via 026-445
5146.

