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Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord heeft zich
het afgelopen jaar ingezet voor diverse belangen van allerlei groeperingen uit ons
Tweelingdorp. Er vonden 8 openbare vergaderingen plaats, waarvan 1 ledenvergadering.
Hiernaast vergaderde het bestuur diverse keren in kleiner verband. Er heeft een overleg
plaatsgevonden met ambtenaren van de gemeente Emmen over de mogelijkheden m.b.t.
vaarverbinding Erica/Ter Apel, de revitalisatie van het industrieterrein de Tweeling en het
realiseren van het Multi Functioneel Speelveld. Burgemeester Bijl en de wethouders
Kuper, Sleeking en Houwing kwamen op werkbezoek.
Bewoners
Koninginnedagviering is dit jaar spontaan opgepakt door een groep ‘huurders van de
Werkhorst’ en inwoners. Het is uitgebreid gevierd met allerlei activiteiten voor kinderen
en jeugd. PB heeft een financiële bijdrage gedaan en zal er op toezien dat Koninginnedag
in de toekomst in harmonie georganiseerd zal gaan worden.
Er komen veel klachten binnen van overlast door hondenpoep. PB heeft de scholen
benaderd mee te doen aan het ontwerpen van hondenpoepbordjes. Hierop is door de
scholen negatief gereageerd. PB heeft voor deze aanpak gekozen voor de bewustwording
van mensen met honden. Het is een lastig probleem en PB wil proberen met inwoners
een ‘oplossing’ te vinden.
Er is veel ergernis in het dorp over de verpaupering van de Vaart ZZ. De panden zijn
particulier eigendom en is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De situatie moet wel
heel erg zijn voor de gemeente ingrijpt in iemands bezit.
Er is een voorlichtingsavond in d’Aol Meul over de Dierentuin en vernieuwing van
centrum in Emmen. Er was weinig animo voor en daaruit mag geconcludeerd worden dat
dit onderwerp niet leeft in het dorp.
De Zuiderkerk heeft een bijdrage ontvangen voor de viering van 4 mei. De kranslegging
is gedaan bij het vaandel. De kransen zijn vervolgens bij het oorlogsmonument op de
begraafplaats in Veenoord gelegd. De intentie is dat de herdenking een jaarlijks
terugkerend gebeuren wordt.
Emmen Revisited
Het Dorpsprogramma is ondertekend.
Een van de zaken die PB zal oppakken is het houden van een schouw m.b.t. het
onderhoud van stoepen en straten in het dorp.
De Trambrug gaat steeds meer roesten, ook de onderkant, en dit is een punt van
aandacht. Het gedeelte van de Zijtak tussen de betonbrug en tram brug is ook een
aandachtspunt.
De woningcorporaties hebben hun zorg geuit over het plan Drents Venetië. Er is sprake
van krimp en er staan 160 woningen te koop. Het verdient aanbeveling om de kwaliteit
van de woningen in het dorp te verbeteren.
Er zijn veel reacties van inwoners om iets te doen aan de verpaupering van de panden
aan de Vaart ZZ. PB heeft dit punt een aantal keren besproken met de burgemeester en
ambtenaren. De panden zijn particulier bezit en hier is niets aan te doen. Alleen bij
overlast kan de politie ingrijpen en de eigenaar verplichten de panden goed af te sluiten.
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Uitvoeringsoverleg
Het uitvoeringsoverleg liep niet zoals verwacht. De intentie van deze overleggen is dat
klachten sneller opgepakt zouden worden door de kortere lijnen. Er is echter niet altijd
geld beschikbaar.
Er zijn een aantal bloembakken geplaatst en Buurtsupport zorgt voor het watergeven en
schoonspuiten van de bakken. PB heeft hiervoor een pomp en aggregaat beschikbaar
gesteld.
MFA (Multifunctionele Accommodatie)
De Schalm heeft te weinig ruimte om aan alle georganiseerde activiteiten onderdak te
bieden. De Werkhorst verschaft een aantal organisaties onderdak om hun activiteiten uit
te kunnen voeren. Er vinden al enige jaren gesprekken plaats met de gemeente over de
realisatie van een nieuwe MFA.
De streefdatum voor realisatie is 2015. De woningcorporaties zouden in het kader van
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid het gebouw voor hun rekening kunnen
nemen. Een stichtingsbestuur zorgt voor de exploitatie.
MFS (Multi Functionele Speelveld)
Bij de skatebaan is een nieuw MFS gerealiseerd en er wordt veel gebruik van gemaakt. Er
is overlast van jongeren geweest, maar hiervoor is in overleg met de gemeente een
oplossing gevonden. De officiële opening is uitgesteld naar het voorjaar van 2013.
Verkeer
De Zwarteweg is helemaal vernieuwd. Er zijn snelheidsremmers op elke kruising
aangebracht.
De aanbesteding voor de aanpak van de kruisingen bij de Kerkbrug en de hoek
Dikkewijk/Vaart NZ heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat de werkzaamheden
plaatsvinden in de maand oktober. Plaatselijk Belang zal met de gemeente bespreken dat
de werkzaamheden voor de Sinterklaasactie gereed zijn. 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 in het voorjaar van 2013 wordt uitgevoerd.
Plaatselijk Belang heeft zich sterk gemaakt bij de gemeente Emmen om van de
Trekkenweg een B weg te maken met een max. snelheid 60 km.
De gemeente Emmen heeft toegezegd dat als Coevorden instemt met het instellen van
een 60 km weg de gemeente Emmen dit ook zal doen. Hiermee wordt voorkomen dat
een 60 km weg op de gemeentegrens begint en eindigt zonder dat het beeld van de weg
veranderd.
Het plaatsen van nieuwe verwijsbordjes is in gang gezet. Op het industrieterrein zal ook
gestreefd worden naar uniformiteit in verwijsborden.
Er komen regelmatig klachten bij Plaatselijk Belang binnen over het onderhoud van
wegen. De verkeerscommissie overlegt hierover regelmatig met de gemeente Emmen.
Speelvoorzieningen
Het bestuur heeft een stop op de uitbreiding van speelvoorzieningen. Er zal eerst een
inventarisatie plaatsvinden.
Een aantal buurten heeft een aanvraag gedaan via de Ideekaarten en deze zijn
gehonoreerd. Bij anderen zal eerst overleg moeten plaatsvinden i.v.m. overlast jongeren.
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Idee kaarten
Een commissie heeft alle aanvragen bekeken en beslist welke aanvragen worden
gehonoreerd.
De gemeente kijkt of ze passen binnen het gemeentelijk beleid en de leefbaarheid in het
dorp verbeteren. De meeste ideeën zijn gehonoreerd en zijn voor een groot deel
afgewerkt.
Zwembad de Zandpol
De problematiek rondom het zwembad de Zandpol is besproken in het Platform overleg
de Velden. Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord heeft een bedrag uit haar
budget beschikbaar gesteld voor het zwembad en de NAM heeft een financiële bijdrage
geleverd. Het stichtingsbestuur heeft overeenstemming bereikt met de gemeente over
een aantal maatregelen. Dit voorjaar is het zwembad feestelijk geopend.
Toerisme
Bij de hoek Zijtak WZ / Vaart ZZ is in overleg met PB door de gemeente zal een
toeristisch overstappunt nieuwe stijl gerealiseerd. Het beeld ‘vader, moeder en kind’ is
verplaatst.
PB heeft gesprekken gevoerd met de gemeente Emmen over het realiseren van een
camperplaats. Deze zou misschien gecombineerd kunnen worden met een plek voor
booteigenaren. Ook hier zal men bepaalde voorzieningen moeten treffen als;
watertappunten, elektriciteit, mogelijkheid legen chemisch toilet, enz.
Vaarrecreatie
Er is veel overlast van speedboten in de Zijtak en het Stieltjeskanaal. Walkanten worden
vernield maar de politie geeft hier geen prioriteit aan.
De boothelling op de hoek Zijtak / Stieltjeskanaal zorgt ook voor veel overlast. Men komt
met speedboten en Jetskies van heinde en ver en laat afval achter.
Zandwinplas
De plannen rondom de zandwinplas zijn een aantal keren besproken en binnenkort
worden de werkzaamheden gestart.
Woonschepen
Het nieuwe bestemmingsplan voor de woonschepenhaven is vastgesteld op 28 juni 2012
door College en Gemeenteraad. De breedte van de weg i.v.m. landbouwverkeer was een
probleem. Onlangs is de weg er opnieuw ingelegd
Bestemmingsplannen.
De inloopbijeenkomst over het plan aan de Vaart ZZ van Lefier was drukbezocht. De
bestemmingsplan procedure is geweest en er is een zienswijze ingediend. Deze zal eerst
moeten worden afgehandeld voor Lefier kan starten met de bouw.
Plaatselijk Belang heeft op verzoek van de gemeente haar advies verstrekt over het plan
“Drents Venetie”. Hierover is in het dorp enige commotie ontstaan. Het bestuur vindt het
plan in opzet prachtig maar heeft wel enkele kanttekeningen geplaatst.
Plaatselijk Belang heeft ingestemd met een aanpassing van het bestemmingsplan m.b.t.
de kavel hoek Landschapsweg – Middenweg. De woonbestemming zal gewijzigd worden
in woon- en zorgbestemming. Het betreft een uitbreiding van de zorg voor ouderen,
aanvulling op wat Zorggroep Tangenborgh doet.
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Ontwikkeling bedrijventerrein
De provincie heeft geld beschikbaar gesteld voor de revitalisatie van het industrieterrein
De Tweeling. Er zijn een drietal bijeenkomsten geweest in oktober 2012 zal er een
beslissing worden genomen over de plannen. De vervuiling van de haven en een
eventuele nieuwe bestemming is opgenomen in het plan, maar de subsidie van de
provincie zal niet toereikend zijn om deze vervuiling op te ruimen.
Masterplan / structuurvisie
Op 6 juni is er door de Stichting Bruisend Centrum een inloopavond georganiseerd.
Op de website kan men het laatste nieuws vinden: www.bruisendcentrum.nl
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Er een gebiedsscan is gemaakt m.b.t. overlast op crimineel gebied en de gemeente heeft
hier een veiligheidsplan op gemaakt. In Nieuw-Amsterdam / Veenoord wordt aandacht
gevraagd voor het drugsbeleid. Inwoners moeten dan wel aangifte / melding maken van
wat ze hebben gezien. De meeste mensen willen niet met naam genoemd worden.
Anoniem melden kan alleen bij criminele inlichtingen. Surveillantes langs bepaalde
locaties gebeuren wel wanneer de politie signalen krijgt.
Ouderenbeleid
De bus die in het dorp rijdt voor vervoer van ouderen naar allerlei activiteiten is eigenlijk
aan vervanging toe. Deze is eigendom van Sedna maar vervoer is niet een taak van
Sedna. Er wordt door Sedna gekeken naar het financieel plaatje en het gebruik in NieuwAmsterdam / Veenoord. Eventueel zou dit opgepakt kunnen worden in het
Platvormoverleg.
Jongeren
De recreatievaart ondervindt veel overlast van jeugd; ze varen met bootjes hard langs de
aangemeerde boten, urineren over de boten enz. Wij trachten met voorzieningen het
dorp aantrekkelijker te maken en dit wordt door de jeugd weer teniet gedaan.
Stolpersteine
PB heeft samen met het bestuur van het Dorpsarchief het project Stolpersteine NieuwAmsterdam / Veenoord gerealiseerd. Uit ons dorp zijn 41 Joodse medeburgers
weggevoerd en nooit meer terug gekomen. Op 20 juni 2012 is Gunter Demnig
persoonlijk 41 struikelsteentjes komen leggen.
De herdenkingsdienst was in het Van Gogh Huis.
EOP budget
Aan de volgende projecten zijn bijdragen verstrekt uit het EOP budget;
-Er is een nieuw informatieboekje over het dorp en omgeving gedrukt.
-Er is een bedrag beschikbaar gesteld voor de restauratie van de begraafplaats aan de
Boerdijk.
-Bij de gymzaal aan de Jachthoorn is een fietsenstalling geplaatst.
-PB heeft een bedrag beschikbaar gesteld bij de realisatie van het Multi Functionele
Speelveld.
-De Stichting Bruisend Centrum heeft een bedrag ontvangen voor de realisatie van een
Gebiedsvisie
van het centrum. Dit betreft de Vaart ZZ tussen de bruggen en een deel van de Karel
Palmstraat.
-Er zijn nieuwe verwijsbordjes geplaatst
-Het buitengebied is voorzien van reflecterende huisnummers.
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-Langs een deel van de Vaartweg zijn grasbetonstenen geplaatst.
-Het van Gogh Huis heeft een bedrag ontvangen voor promotie en aanschaf materialen.
-Het Dorpsarchief heeft geld ontvangen voor de aanschaf van archiefkasten en computer.
-Er zijn een aantal bloembakken geplaatst ter opfleuring van het dorp.
-Er is een bijdrage gegeven aan de organisatie voor de viering van Koninginnedag.
PR
PB gebruikt de website www.nieuwamsterdamveenoord.nl voor het plaatsen van
verslagen, nieuws, enz. Steeds meer bewoners reageren en stellen vragen via het
reactieformulier.
Vergaderschema
De openbare vergaderingen van PB zijn elke tweede woensdag van de maand, met
uitzondering van de maanden april, juli, augustus en december.
Bestuur
De dames Terpstra en Wittenberg en de heer Broekman zijn herbenoemd. Het bestuur
bestaat uit 12 leden, 9 heren en 3 dames.
Leden
Plaatselijk Belang Nieuw Amsterdam/Veenoord heeft ± 500 leden.

