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Verslag maand februari 2018.
N.a.v. het verslag: het beeld ‘moeder en spelende kinderen’ ligt op het terrein van de aannemer. Er
wordt contact gezocht met de gemeente om dit beeld terug te plaatsen nabij de Schalm. De Schalm
voert als logo dit beeld.
Mededelingen: er is gekeken naar digitale informatieborden ter vervanging van de huidige borden
bij de molen en Noorderkerk. Deze borden zijn erg duur en besloten wordt de huidige borden te
herplaatsen en te voorzien van verlichting.
14 juni is er een feestavond voor de inwoners ter gelegenheid van de vernieuwing van het centrum.
Het comité werkt aan het programma en zal dit bekend maken aan de inwoners.
Financiën: Er zijn een aantal aanvragen voor een financiële bijdrage. De volgende organisaties
krijgen een bijdrage: . Loopgroep Nieuw-Amsterdam, werkgroep Social Sofa, Koningsdag,
Sportpark heeft een bijdrage ontvangen voor de herinrichting van de parkeerplaatsen,
Midzomernacht, Kunst- en Cultuurroute, Comité Opening nieuwe Centrum, Zuidenveldtour PWZ
en de Schakel.
Rondvraag:
-Wat gebeurt er met de klachten van de inwoners van Veenoord die aangemeld zijn via de gemeente
bij de aannemer. Sinds oktober 2017 heeft niemand meer iets gehoord. Dit zal 21 februari bij het
uitvoeringsoverleg worden besproken.
Op de hoek van de Wijkstraat – Vaart ZZ komt een nieuwe voorziening m.b.t. zorg. Wat wordt er
geregeld m.b.t. parkeerplaatsen?
Na overleg met Sedna is besloten het Zorgloket in Nieuw-Amsterdam/Veenoord te sluiten. Een
vrijwilliger zit er een aantal uren per week en het loopt niet. Inwoners kunnen straks ook terecht met
hun vragen bij de nieuwe accommodatie van Sedna. Er wordt nog gekeken of er centraal iets
geregeld kan worden in het gebied de Velden (Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Schoonebeek, Zandpol
en Erica)
De volgende openbare bestuursvergadering is woensdag 14 maart a.s.
Dit is de jaarlijkse ledenvergadering. Hierin worden de jaarverslagen van de secretaris en
penningmeester behandeld en vindt de verkiezing van nieuwe bestuursleden plaats.
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