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Verslag maand april 2016
N.a.v. verslag: Er zijn een aantal opmerkingen over de cijfers die door de politie zijn verstrekt:
Winkeldiefstallen. Er zijn weinig aangiften. De vraag is of aangifte doen zo moeilijk wordt
gemaakt en het toch niet loont.
Drugsgebruik. In de cijfers komt dit niet naar voren, maar hier wordt wel aandacht voor gevraagd.
De vraag is wat doet jongerenwerk hier aan, graag overleg met Sedna hierover.
De camera die geplaatst was bij het station i.v.m. fietsendiefstallen is voor reparatie weg gehaald
En kan zo nodig worden terug geplaatst. Volgens aanwezigen is de fietsendiefstal de laatste weken
weer toegenomen.
-De discussie over de pumptrackbaan is in gang gezet. Eerste keus blijft locatie Werkhorst, als
tweede keus wordt gesproken over locatie sportpark.
-De situatie aan de Vaart ZZ ter hoogte van huisnummer 2 en 3 is voor fietsers en voetgangers
gevaarlijk. De situatie is goedgekeurd door de gemeente.
EOP financiën: Op de website zal vermeld worden waar de aanvragen voor subsidie aan moeten
voldoen en er wordt gewerkt aan een formulier dat ingevuld kan worden door aanvragers.
De volgende aanvragen zijn goedgekeurd en krijgen een bijdrage van PB:
-En Bloc voor het organiseren van een volleybaltoernooi.
-Twedo voor verkeersveiligheid bij sportpark.
-Fun for Kids voor het organiseren van activiteiten op Koningsdag
-Zuiderkerk voor de voorstelling ‘Bevroren tranen’
-De Zonnebloem voor organisatie middag voor senioren m.b.t. 40 jarig jubileum
-Schilderij van Ans Markus in het Van Gogh Huis
-Wielerevenement PWZ
Rondvraag
-De uitvoering van de plannen aan de Vaart ZZ zijn 6 weken vertraagd i.v.m. de situatie van de
damwand van de Verlengde Hoogeveense Vaart. De gemeente is wel begonnen met de
voorbereidingen van de werkzaamheden.
-Het Zorgloket komt moeizaam op gang, misschien tegelijk met bloedprikken openstellen?
De volgende vergadering is op woensdag 11 mei 2016 om 20.00 uur in de Schalm.

