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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 5 openbare en 5 besloten bestuursvergaderingen plaats, waarvan 1 ledenvergadering.
Hiernaast vergaderde het bestuur diverse keren in kleiner verband. Er is een aantal keren met lokale
organisaties gesproken over de zorg.
Bewoners
Op een verzoek voor het verplaatsen van het oorlogsmonument van de begraafplaats Veenoord naar
een plek op loopafstand van de Zuiderkerk heeft Plaatselijk Belang positief gereageerd en
meegewerkt aan de verplaatsing. Binnenkort worden nog gronddekkers geplant.
Het maaibeleid is door bezuinigingen aangepast. Hierover komen regelmatig klachten van bewoners
binnen. Advies van PB is dat wanneer inwoners denken/vinden dat het openbaar groen gevaar kan
opleveren (verkeer, milieu) kan men dit melden bij het Meldpunt.
Op verzoek van het Kunst Collectief is besloten om twee welkomstborden te plaatsen bij de
toegangswegen vanaf de A37 naar ons dorp. Activiteiten die worden georganiseerd kunnen daarop
aangemeld worden. PB houdt zelf de regie over deze borden en afspraken hierover worden gemaakt
in het uitvoeringsoverleg.
PB heeft in samenwerkingen met de gemeente Emmen en bewoners van Noorderwerf een
hondentoilet geplaatst in Noorderwerf.
Emmen Revisited
In juni is een dorpsschouw gehouden en zijn er foto’s gemaakt en gesprekken met bewoners
gevoerd. Dit is uitgewerkt en is in het Dorpsteam worden besproken en gekeken wordt welke zaken
de gemeente betreffen. Tijdens de dorpsschouw is de sociale kant al meegenomen. Bewoners is
gevraagd of zij zelf werkzaamheden zouden willen uitvoeren om zo meer samenhang in de buurt te
creëren. De subsidie voor Emmen Revisted stopt en dit betekent dat alleen de dorpscoördinatoren
overblijven.
De aandacht wordt van grijs en groen verlegd naar de sociale kant van de maatschappij. We
proberen mensen te activeren een zorgloket te realiseren in ons dorp. Niet alles kan door
vrijwilligers worden gedaan, de coördinatie zou door een beroepskracht kunnen worden gedaan met
een aantal uren per week.
Uitvoeringsoverleg
De samenwerking met Buurtsupport is goed. Voor PB is niet altijd duidelijk welke werkzaamheden
wel of niet uitgevoerd mogen worden door Buurtsupport.
MFA (Multi Functionele Accommodatie)
Er is een bijeenkomst geweest over een nieuwe MFA met Plaatselijk Belang, Schalm bestuur,
gemeente Emmen, Tangenborgh en Lefier. Er zijn plannen maar de vraag is wel welk bedrag aan
subsidie gaat er de komende jaren naar Nieuw-Amsterdam / Veenoord en welke bezuinigingen
komen er aan.
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MFS (Multi Functionele Speelveld)
Er zijn steeds vernielingen bij de MFS en er zullen aanpassingen worden gedaan. De rubberen
tegels worden verwijderd en het speeltoestel wordt verhuisd naar een andere speellocatie.
Verkeer
De driesprong bij de Dikkewijk en Verl. Herendijk is een gevaarlijk punt. De verkeersintensiteit op
de Dikkewijk is groot en vooral voor fietsers is het een gevaarlijk oversteekpunt.
De lange doorgaande wegen in een veenkolonie noden uit tot harder rijden. Dit gebeurt dan ook en
er komen regelmatig klachten vanuit verschillende delen van het dorp. In het hele dorp geldt 30 km
en er worden dan ook geen aanpassingen gedaan.
Er is veel geklaagd over de slechte staat van het wegdek op de Wijkstraat. Gelukkig is er onlangs
een deel her bestraat.
Speelvoorzieningen
Er komt een speelvoorziening op het pleintje aan de Jachthoorn. Er is € 9.870 beschikbaar, waarvan
PB 50% betaalt uit het EOP budget.
Idee kaarten
Het beschikbare bedrag vanuit de Idee kaarten wordt besteed voor activiteiten die komen uit de
Dorpsschouw.
Toerisme
Er is gesproken met het bestuur van de molen Nooitgedacht. Rondom de molen bestaat een
mogelijkheid voor toeristische activiteiten. In 2016 bestaat de molen 100 jaar en de Midzomernacht
viert dan haar 30 jarig bestaan. 2016 zouden er festiviteiten kunnen plaatsvinden waarbij het hele
dorp wordt betrokken.
Vaarrecreatie
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid meer aanlegpunten voor boten te realiseren tussen de
aanlegsteigers (bruggen).
Er is overleg geweest met belanghebbenden over het realiseren van een pannenkoekenhuis.
Afgesproken is dat er achter de panden toilet en douchegelegenheid komt voor de bootjesmensen.
PB heeft hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld van € 15.000. Onderhoud en toezicht wordt door
de uitbaters gedaan.
Er is bij de gemeente gevraagd om een extra elektriciteit kastje en watertappunt.
Bestemmingsplannen.
Over de verpaupering aan de Vaart ZZ komen regelmatig vragen. Zaken die in de Toekomst visie
staan zijn op de rij gezet en er is gekeken wat als eerste zou moeten gebeuren.
Ontwikkeling bedrijventerrein
Het saneren van de haven is gestart, de vervuilde grond is naar achteren verplaatst, afgedekt en
gedempt. Het voorste biedt mogelijkheden voor werfactiviteiten en afmeren van toeristen.
Masterplan / structuurvisie
De structuurvisie is aan de Raad voorgelegd. De Stichting Bruisend Centrum houdt op te bestaan.
De bestuursleden willen een werkgroep vormen onder de vlag van PB en zo proberen één en ander
te realiseren uit de structuurvisie in het openbaar gebied. De vooruitzichten op het verkrijgen van
subsidies zijn bijzonder goed. PB kan een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van initiatieven.
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Ouderenbeleid
Door de terugtredende overheid in zorg en dienstverlening zullen steeds meer taken bij de
gemeenten worden neergelegd. De intentie is om dit per dorp/wijk op te pakken en om tafel te gaan
met de overlegpartner en de vrijwilligers organisaties.
PB vervult een coördinerende rol en zal vanaf de zijlijn proberen structuur aan te brengen en te
initiëren en faciliteren
Tangeborgh (huurder van o.a. Oldersheem) heeft totaal nu 660 zorgplekken, waarvan 68 in
Oldersheem, en moet tot eind 2016 hiervan 300 inleveren. Er is niet bekend wat er met het
hoofdgebouw gaat gebeuren, de 79 aanleunwoningen blijven. Plaatselijk Belang vindt het wel
belangrijk dat deze vorm van zorg in het dorp blijft en zal zich hiervoor sterk maken.
Breehof / VNN
POC overleg, eens per 2 maanden, gaat over klachten van bewoners van de Breehof. Er komen
weinig klachten bij de Breehof binnen. De politie is betrokken bij de screening van nieuwe
bewoners bij VNN.
Jongeren
Tussen de 300 en 400 kinderen hebben meegedaan aan het Halloween feest dat voor Plaatselijk
Belang voor een groot deel is gefinancierd.
EOP budget
Plaatselijk Belang heeft een financiële bijdrage gedaan aan:
- De Stichting Midzomernacht voor de Nacht van Nieuw-Amsterdam.
- De judovereniging Harai Goshi voor het verwijderen van een tussenmuur in de Werkhorst.
- Koningsdag
- Wandelvierdaagse
- Kunst en Cultuurroute
- Kinderkampen
- Dorpsarchief voor een fotoboek
- Taalwerkplaats voor de aanschaf van spotjes
- Intocht Sinterklaas
- Welkomstborden
- Verplaatsen van het herdenkingsmonument
- Hondentoilet
- Restauratie van een kerktoren
- Diverse speelvoorzieningen
Er worden voorwaarden gesteld aan de bijdragen die PB geeft aan allerlei initiatieven en deze
zullen op de website worden geplaatst.
De Drentse Molenstichting moet jaarlijks € 2.500, - verzekeringspremie bijeen brengen. Hiervoor
moet draagvlak in het dorp gecreëerd worden, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Hierbij
wordt ondersteuning gevraagd aan PB.
PR
PB gebruikt de website www.nieuwamsterdamveenoord.nl voor het plaatsen van verslagen, nieuws,
enz. Het verslag wordt ook gepubliceerd in de Schakel.
Er is een voorstel om één gezamenlijke site te realiseren waarop alle organisaties staan en ook alle
activiteiten.
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Vergaderschema
De openbare vergaderingen van PB zijn op de tweede woensdag in de maanden januari, maart, mei,
september en november (algemene ledenvergadering). Vanaf 1 januari 2013 worden er vijf
openbare en vijf besloten vergaderingen gehouden. Van alle vergaderingen zal een verslag in de
Schakel worden geplaatst. In de openbare vergaderingen zal meer aandacht zijn voor
bewonerszaken.
Bestuur
De heer Noppers is afgetreden. De heer H. Bolland is toegetreden tot het bestuur.
De heer Sterken heeft om persoonlijke reden een stapje terug gedaan.
Het Beleidsplan van Plaatselijk Belang moet worden geüpdatet.
Eerst inventariseren wat kunnen we en wat willen we en dan een visie op papier zetten
Het bestuur bestaat uit 11 leden, 8 heren en 3 dames.
Leden
Plaatselijk Belang Nieuw Amsterdam / Veenoord heeft ± 500 leden
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