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Tijdens de gebruikersbijeenkomst van de Schalm zijn er richting de architect veel adviezen
gegeven. Onder andere is genoemd de akoestiek m.b.t. de koren en de hoogte van het
plafond i.v.m.. de biljartvereniging. De aanwezigen waren positief over het geheel en zodra
er aanleiding toe is, zal er een nieuw overleg worden ingepland met de gebruikers van de
Schalm. Ook zal er tezijnertijd een commissie in het leven worden geroepen die een nieuwe
naam voor de Schalm gaat bedenken.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
Een inwoner vraagt naar de voortgang van de aanpassing betreﬀende de oversteekplaats bij
de fietsbrug op de Vaart NZ. De voorzitter heeft hierover al contact gehad met Rob Ney
(verkeersdeskundige gemeente Emmen) en neemt nogmaals contact op over de stand van
zaken.
Een inwoonster vraagt namens TWEDO naar de stand van zaken m.b.t. de vernieuwing van
het sportpark. De voorzitter antwoordt dat, ondanks het uitstel, de urgentie bij de gemeente
bekend is. Namens PB zal dhr. Jansen deelnemen aan het overleg op 28 maart en aanwezig
zijn bij de bijeenkomst met wethouder van der Weide op 29 maart. PB zal nogmaals, middels
een brief aan het college van B&W, wijzen op de noodzaak van vernieuwing van het
sportpark.
Ingekomen/verzonden post
Een bewoner vraagt naar de mogelijkheid van het plaatsen van vuilnisbakken op het
marktplein. Het beleid van de gemeente is het zo weinig mogelijk vuilnisbakken, mede
vanwege de kosten voor het legen. Langs het kanaal staan al meerdere prullenbakken.
Hij vraagt ook naar meer verlichting op het marktplein i.v.m. de overlast van jongeren. PB
heeft dit al meerdere malen gemeld bij de wijkagent en gebiedsopzichter en zal dit opnieuw
onder de aandacht brengen.
Op de vraag naar de wildgroei langs het kanaal, antwoordt de voorzitter dat dit is besproken
in het uitvoeringsoverleg en al door de gemeente is aangepakt.
Een verontruste bewoner meldt het verval van de graansilo en maakt zich zorgen over de
veiligheid. PB heeft onlangs contact gehad met de eigenaar van de graansilo en de mail is
naar hem doorgestuurd.
Op de vraag of PB kan voorzien in een bordje met de tekst ‘buurtwhatsapp en
camerabewaking’ dat PB hier niet in voorziet. Deze bordjes zijn gemakkelijk online te
bestellen.
Een bewoner vraagt of PB kan helpen bij het vinden van een woning voor hem, het liefst een
bejaardenwoning. PB gaat niet over de toewijzing van woningen, maar waardeert het, dat de
meneer graag in ons dorp wil blijven wonen.
Financiën
In verband met het vertrek van de penningmeester moet er nog het een en ander worden
afgehandeld en nagekeken. Twee bestuursleden hebben deze taak op zich genomen en in
de volgende bestuursvergadering zal dit worden besproken. De jaarvergadering is uitgesteld
en de nieuwe datum zal via de Schakel, website en Facebook worden bekendgemaakt.

Binnen het bestuur zal gekeken worden of er iemand beschikbaar is voor penningmeester.
Als er niemand is zal er een oproep worden gedaan.
De volgende openbare vergadering is op woensdag 8 mei om 20.00 uur in de Schalm.

