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---------------------------------------------------------Jaarverslag 2017. (januari 2017 t/m december 2017)
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 en waren er
kennismakingsgesprekken met de nieuwe burgemeester Van Oosterhout en wethouder Kleine.
Bewoners
Er is besloten jaarlijks de vrijwilliger van het jaar te kiezen. Hiervoor moet nog een vast moment
worden gekozen.
De gemeente Emmen werkt aan een woon- een leef visie voor de hele gemeente, maar ook voor elk
dorp. Hiervoor zijn twee avonden georganiseerd in d’Aol Meul. Op deze manier zijn bewoners en
Plaatselijk Belang betrokken bij de toekomstvisie van het dorp.
Communicatie / PR
Maandelijks staat het verslag in de Schakel, er is een website www.nieuwamsterdamveenoord.nl
Er is een facebook account voor snelle verspreiding van nieuws.
EOP budget
De volgende organisaties / evenementen hebben een bijdrage ontvangen in 2017 uit het budget:
De Loopgroep, Midzomernacht, Handelsvereniging voor de hanging baskets, Comité, Kunst- en
Cultuurroute, De Schakel, Beach Volleybal, De Snikke Johannes Veldkamp i.v.m. 10 jarig
jubileum, PWZ Zuidenveldtoer. Daarnaast staat PB garant voor de tekorten van het 4 mei Comité
tot een maximum bedrag per jaar. Jaarlijks is er een bedrag beschikbaar voor de realisatie van
speelvoorzieningen. Er is een bedrag overgemaakt t.b.v. het Sportpark en voor de
toiletvoorzieningen t.b.v. de Veenvaart.
Jongeren
De overlast van de jeugd komt periodiek terug. Dit gebeurt vaak door verveling en Plaatselijk
Belang zou hier een rol in kunnen vervullen. Er zou een vast aanspreekpunt voor jongeren kunnen
komen voor jongeren.
Masterplan / structuurvisie
Een deel van 2017 is druk gewerkt aan de vernieuwing van het centrum. De officiële oplevering
was 20 september. Er zijn nog wat verbeterpunten waar aan wordt gewerkt. De feestelijke opening
voor bewoners staat gepland op donderdag 14 juni 2018. Het gebruik van de toiletvoorziening en
wasgelegenheid wordt aan gewerkt.
MFA
Er is overleg tussen gemeente, Lefier en Tangenborgh over de verbouw van de Oldersheem en de
realisatie van een nieuwe ‘Schalm’.
Molen Nooitgedacht
Plaatselijk Belang heeft oog voor de molen. Ze heeft een oproep geplaatst voor nieuwe
bestuursleden en wil meedenken om meer aandacht te krijgen voor de molen.
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Ontwikkeling bedrijventerrein
Er zijn gesprekken gaande met de Watersportvereniging Emmen over de invulling van het
havengebied. De wens van de watersportvereniging is het afgesloten deel van de haven te gebruiken
voor winteropslag. Er is een mogelijkheid dit deel af te sluiten.
Sedna
Door de vele personeelswisselingen bij Sedna is het lastig zaken te realiseren. Sedna krijgt een
financiële ondersteuning voor het opzetten van bijv. het zorgloket, maar er gebeurt te weinig.
Speelvoorzieningen
Dit jaar is samen met de bewoners van het Schakelpad hier een speelvoorziening gerealiseerd.
Uit het dorp is een vraag gekomen voor een pumptrackbaan. Met ondersteuning van Plaatselijk
Belang wordt gewerkt aan de realisatie hiervan.
Toerisme
De nieuwe kade heeft gezorgd voor de aanleg van veel boten tijdens de zomermaanden.
Uitvoeringsoverleg
Het onderhoud van wegen in Veenoord heeft voor veel problemen gezorgd. Er zijn veel klachten
binnen gekomen. Deze zijn doorgegeven aan de aannemer. Plaatselijk Belang zal dit onder de
aandacht blijven brengen.
Veiligheid
Er is overleg met de politie, o.a. over de misdaadcijfers in Nieuw-Amsterdam / Veenoord.
Buurtpreventie via Whats App alert is in opkomst. Aangifte doen is van belang.
De overlast van verwarde personen / zwervers is inherent aan de Breehof, en komt dan ook vaak ’s
winters voor.
Verkeer
Er is een verzoek gedaan om het fietspad tussen Nieuw-Amsterdam en Erica te verbeteren.
Er zijn een aantal bijeenkomsten en overleggen geweest met bewoners van de Vaartweg. Deze
wordt regelmatig als sluiproute gebruikt. Omdat de weg te smal is worden de bermen stuk gereden.
Bewoners zijn het niet eens over eventuele maatregelen.
De verkeerssituatie aan de noord- en zuidzijde van de Vaart bij het fietsbruggetje is gevaarlijk.
Plaatselijk Belang is in gesprek met de gemeente over eventuele oplossingen.
De verkeerssituatie aan de vernieuwde Vaart ZZ wordt bekeken door de verkeersdeskundigen van
de gemeente.
Water
De provincie is gewezen op het kroos in de kanalen. Het probleem wordt veroorzaakt door exoten.
Deze worden er uit gehaald.
De opbrengst van de elektra- en watermeters wordt gespaard voor eventuele voorzieningen langs
het water.
Werkhorst
Een deel staat leeg en hier vinden vernielingen plaats. Bij de gemeente is navraag gedaan over
schimmels en vuil. Kinderopvang Duimelot maakt nog gebruik van een deel van de Werkhorst.
Zodra hiervoor een nieuw onderkomen zal zijn gevonden wordt de Werkhorst gesloopt.
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Zorgloket / ouderenbeleid
Er komt te weinig bezoek. Er is veel tijd en energie in gestopt. Mede door de vele personele
wisselingen bij Sedna komt het niet echt van de grond.
Vergaderschema
De openbare vergaderingen van PB zijn op de tweede woensdag in de maanden januari, maart
(Algemene ledenvergadering), mei, september en november. 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 Erwin de Vries is toegetreden tot het bestuur.
Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam / Veenoord is binnen de gemeente Emmen vaak een
voorbeeld hoe een EOP zou moeten functioneren. Er zijn een aantal jongere bestuursleden, wat
vaak een probleem in besturen.
Het bestuur bestaat uit 13 leden, 10 heren en 3 dames.
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