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Dorpsverslag openbare vergadering november 2019
Een inwoner geeft aan dat er aan de Dreef in Nieuw-Amsterdam in 2016 bomen zijn
gekapt die door de gemeente zouden worden vervangen. Tot op heden is dit niet gebeurt en
is er bij de gemeente niemand bereikbaar. De vraag zal worden voorgelegd in het volgende
overleg.
Een inwoner vraagt naar de voortgang van de vogelnestkastjes t.b.v. de bestrijding
van de eikenprocessierups. PB geeft aan dat zij hier volop mee bezig is en al diverse
organisaties heeft benaderd. Zoals eerder aangegeven heeft wil PB een optimale situatie
creëren d.m.v. een combinatie van nestkastjes en de juiste bebossing. Dit proces neemt nu
eenmaal tijd in beslag. PB zal het dorp op de hoogte houden van de voortgang.
Een aanwonende van de Schooldijk vraagt wanneer de vervanging van de riolering op de
agenda staat. PB kan geen exacte datum aangeven. De gemeente werkt de vervanging van
de riolering af van de oostkant naar de westkant van Nieuw-Amsterdam/Veenoord.
Een inwoner geeft aan geen uitslag te hebben ontvangen van de snelheidsmeters. Dit wordt
digitaal doorgegeven aan de gemeente. Een andere inwoner haakt in en vraagt naar het
doel van de snelheidsmeters. PB geeft aan dat de snelheidsmeters een signalerende en
attenderende functie hebben. Daarop komt de vraag of de snelheidsmeters dan wel enig nut
hebben. PB geeft aan veel positieve reacties te hebben gehad op het effect van de meters.
De wijkagent heeft binnen het overleg aangegeven dat het vaak juist aanwonenden van een
straat zijn, die te hard rijden. Een inwoonster geeft hierna aan dat het haar en meerdere
inwoners van Nieuw-Amsterdam/Veenoord niet bekend was dat het gehele dorp een 30 km
zone is, met uitzondering van de Vaart NZ en de Zijtak OZ. PB adviseert inwoners vooral de
meldingen te blijven doen bij gemeente. Als er niets wordt gemeld, wordt er ook niets aan
gedaan.
Een groep van aanwonenden van de Vaart NZ is aanwezig ivm een hinderlijk aantal
vrachtauto’s die via de Veilingstraat naar hun bestemming rijden. De vraag is: kunnen zij
niet op de rotonde de derde afslag nemen richting veilingterrein. De voorzitter geeft aan dat
de gemeente deze route, na revitalisering van industrieterrein ‘de Tweeling’ als officiële
rondgang voor vrachtverkeer heeft ingesteld. Ook geven aanwonenden aan dat de
fietspaden aan de Vaart NZ levensgevaarlijk zijn en dat auto’s en vrachtauto’s daar rakelings
aan je langsrijden. Zij wijzen erop dat er geen afbeeldingen van fietsen op het fietspad staan.
PB geeft aan dat de rode stroken geen fietspad zijn, maar tot doel hebben de weg optisch
smaller te laten lijken, waardoor er minder hard gereden zou moeten worden. De Vaart NZ is
een klein aantal jaren geleden onder leiding van een verkeersdeskundige opnieuw ingericht.
Zij geven tevens aan de oversteekplaats bij de fietsbrug aan de Vaart NZ gevaarlijk te vinden
voor overstekende schoolkinderen. PB erkent de gevaarlijke situatie. Zij is al geruime tijd met
de gemeente in overleg voor het vinden van een passende oplossing. I.v.m. het overleg met
diverse partijen is er tot op heden nog geen oplossing gevonden waar zij zich allen in kunnen
vinden.
Een aantal aanwonenden van de Vaart ZZ geeft aan dat de toegestane maximumsnelheid
fors en zeer vaak wordt overschreden. Dit levert gevaarlijke situaties op en de aanwonenden

voelen zich vooral ’s avonds niet veilig op straat. Dit wordt middels het voorlezen van een
brief bepleit. Dit zal ook in het overleg met de gemeente worden meegenomen.
I.v.m. de vele klachten over de snelheid en de inrichting van de wegen zal PB een avond
organiseren, waarbij een verkeersdeskundige van de gemeente aanwezig zal zijn.
De aanwonenden van de Vaart ZZ geven aan dat zij last hebben van ernstige verzakkingen
van hun woningen. PB geeft aan dat zij vanuit het dorp hierover nog niet eerder iets gehoord
heeft. De situatie lijkt zich alleen voor te doen aan de Vaart ZZ vanaf de
Westerveenschebrug tot aan de grens met Erica. Volgens de aanwonende is de situatie zeer
ernstig te noemen. PB gaat in overleg met de gemeente en gaat kijken hoe zij deze inwoners
het beste kan bijstaan.
De eerstvolgende openbare vergadering vindt plaats op woensdag 8 januari om 20.00 uur in
de Schalm.
Wilt u iets bespreken, dan kunt u eventueel een mail sturen met het te bespreken onderwerp,
zodat het bestuur zich hierop kan voorbereiden. ✉ pbnavo@gmail.com
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Verslag Jaarvergadering 2018
Jaarverslag 2018
Het jaarverslag is een juiste weergave van de activiteiten van PB. De secretaris wordt
bedankt voor het vastleggen van de verslaggeving.
Financieel jaarverslag 2018
De penningmeester heeft een juiste weergave van de financiën op papier gezet na het
aftreden van de vorige penningmeester, waarvoor zij wordt bedankt. De kascontrole heeft
plaatsgevonden in aanwezigheid en ten tijde van zitting van de vorige penningmeester. De
kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar inzet en er is een nieuwe
kascontrolecommissie benoemd.
Verkiezingen
Aftredend is mevrouw B. Winkel. De voorzitter spreekt zijn waardering uit en bedankt
mevrouw Winkel voor haar inzet de afgelopen jaren.
Aantredend is mevrouw M. Bakker. De voorzitter benoemd haar oﬃcieel tot bestuurslid en
heet mevrouw Bakker van harte welkom binnen het bestuur.

