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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
-Door het plaatsen van een hondentoilet en bordjes in Noorderwerf is de overlast van hondenpoep
erg verminderd en de bewoners zijn daar zeer tevreden over.
-Er is een aantal keren overleg geweest met de bewoners van de Oerzand over de uitbreiding van
parkeerplaatsen. Er is gepolst wat bewoners willen en wat mogelijk is binnen de gemeentelijke
regels.
-Bewoners van de Valkeniersweg ondervinden veel overlast van de verpauperde panden aan de
Vaart ZZ. PB heeft dit met grote regelmaat besproken met de gemeente.
Molen Nooitgedacht
De molen staat in 2016 honderd jaar op deze plek. De intentie is een musical bij de molen te
organiseren en daarbij zoveel mogelijk inwoners betrekken. PB wil initiëren en faciliteren maar
heeft anderen nodig om dit mede te organiseren.
Veiligheid
Bij het station vonden nogal wat fietsendiefstallen plaats. PB heeft gevraagd om camera toezicht en
dit is gerealiseerd.
Uitvoeringsoverleg
De Dorpsschouw is besproken in het uitvoeringsoverleg en veel punten op de lijst zijn opgelost. Op
een aantal punten komt nog een reactie van de gemeente.
Communicatie
Elke maand staat het verslag van de PB vergadering in de Schakel. Dit wordt veel gelezen, maar
leidt niet tot meer bezoekers van de openbare vergaderingen. Er wordt nagedacht over interne
communicatie, maar zeker ook hoe de bevolking meer te betrekken bij de zaken waar PB mee bezig
is. Ook wordt gekeken hoe PB het draagvlak onder de bevolking kan peilen.
Verkeer
Bij de Sporthal aan de Nieuweweg is de verkeerssituatie onveilig, de sportvelden liggen aan de
andere kant van de weg. De bosjes zijn gesnoeid, maar men wil ook iets plaatsen op de weg,
bijvoorbeeld in de vorm van een bal o.i.d. PB zegt de vereniging ondersteuning toe.
Station
Er is een stations schouw geweest met gemeente en Pro Rail. PB heeft gemeld wat er gemist wordt
op het station. Hiervan is een rapportage gemaakt. Op verzoek van PB is er een extra Abri geplaatst.
Speelvoorzieningen
Er zijn klachten over hondenpoep in een speeltuin en men vraagt om een hekwerk rondom de
speeltuin. Het is besproken in het uitvoeringsoverleg. Er zijn een aantal kleine ‘hondenpoepbordjes’ gebracht naar de bewoners om te plaatsen op het speelterrein.
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Er wordt gekeken om de deels uitgeklede speelplaats bij De Bark weer te herstellen.
In de Van Hogendorpstraat is een schommel geplaatst.
-Silo
De graansilo is een beeldbepalend pand en biedt kansen. Agrifirm zoekt een koper en wanneer dit
niet lukt, zal het pand gesloopt worden. Er zijn wel ideeën over de invulling van de silo, maar er zal
wel een investeerder moeten komen. De voorzitter heeft gesproken met de stichting BOEI en
DAAT architecten om de mogelijkheden te bekijken.
Toerisme
De welkomstborden zijn geplaatst tegenover de molen Nooitgedacht en de Noorderkerk
Er zijn criteria vastgelegd waaraan activiteiten / organisaties moeten voldoen om op de borden te
worden geplaatst.
Vaarrecreatie
De Veenvaart Coöperatie is opgericht. De doelstelling is recreatie en toerisme te bevorderen langs
de Veenvaart. De voorzitter zit in het bestuur en de groep wordt intensief begeleid door de
gemeente.
Masterplan / structuurvisie
De voormalige Stichting Bruisend Centrum geeft als werkgroep van PB uitvoering aan de
centrumvisie in het openbaar gebied, samen met de gemeente.
Ontwikkeling bedrijventerrein
De haven nabij het industrieterrein is grotendeels gedempt met een kleilaag.
De revitalisatie van industrieterrein de Tweeling vindt plaats in 2015.
Ouderenbeleid
De Tangenborgh Groep moet zorgplaatsen bij Oldersheem inleveren en dit betekent dat men niet
het hele gebouw meer nodig heeft. Vanaf januari 2015 is er in de zorg veel veranderd.
Een werkgroep bestaande uit vier bestuursleden van PB heeft meegewerkt aan het opzetten van een
Zorgloket. (informatiepunt)
Werkhorst
De verschillende huurders hebben een ander onderkomen gevonden m.u.v. de judovereniging.
Hierover is nog overleg met de vereniging en gemeente.
Jongeren
Er is een vraag vanuit het dorp voor een pumptrack. PB en gemeente staan hier positief tegenover
en werken mee dit te realiseren op de locatie van de huidige Werkhorst.
Sedna
Plaatselijk Belang doet mee aan een pilot voor Vrijwillige Buurtbemiddeling. PB levert iemand
voor de organisatie.
Er is een nieuwe buurtwerker aangesteld voor het gebied De Velden.
EOP budget
Er zijn duidelijke spelregels opgesteld waaraan voldaan moet worden voor een bijdrage.
Er is aan diverse organisaties in het dorp een bijdrage gedaan:
-De Hervormde gemeente Nieuw-Amsterdam, voor de restauratie van de toren.
-De Taalwerkplaats, voor het verbeteren van de ingang.
-Een hardloop evenement.
-Kinderkampen
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-De kunst- en atelierroute in oktober.
-Koningsdag.
- Old Sail, voor festiviteiten door de Handelsvereniging georganiseerd van 23 t/m 25 juli a.s.
-Een extra bloembak bij de Veenbrug, op het terrein van het Van Gogh Huis
-En Bloc, voor het organiseren van een volleybaltoernooi.
-Het Midzomernacht Comité, voor de Nacht van Nieuw-Amsterdam en aan het Midwinterfeest.
PR
Er is gesproken over een ‘nieuwe’ dorpskrant. Er is gesproken met het bestuur van de Schakel om
deze uit te breiden. Het is geen initiatief van Plaatselijk Belang, PB heeft alleen een aantal mensen
met elkaar in contact gebracht.
PB gebruikt de website www.nieuwamsterdamveenoord.nl voor het plaatsen van verslagen, nieuws,
enz. Er is een voorstel om één gezamenlijke site te realiseren waarop alle organisaties staan en ook
alle activiteiten.
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 Peter Koops is gestopt als penningmeester. De heer Albert Meijering is vanaf mei 2015
penningmeester.
Het bestuur bestaat uit 12 leden, 10 heren en 2 dames.
Leden
Plaatselijk Belang Nieuw Amsterdam / Veenoord werkt aan een communicatieplan waarin o.a. het
meten van het aantal leden wordt meegenomen.
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