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Onderwerpen door bewoners ingebracht:
Er zijn twee verzoeken oor het realiseren van een speelvoorziening, één aan het Tussenpad (terrein
achter de voormalige Maranatha kerk) en één aan het Schakelpad. Hierover wordt contact
opgenomen door bestuurslid heer De Roo met de aanvragers.
Het kapot gereden voetpad Vaart ZZ, nabij het marktplein, wordt besproken in het
uitvoeringsoverleg.
Wijkagenten: - De heer Uneken is aanwezig om de actuele cijfers te bespreken en vragen te
beantwoorden en waar mogelijk eventueel zaken te onderzoeken. Bij aangiftes wordt, wanneer er
genoeg informatie is, straf rechterlijk vervolgd. Bij meldingen gebeurt dit niet! Een aantal cijfers
worden er uitgelicht: woninginbraken zie je eerst oplopen en daarna ineens dalen. Er zijn
aanhoudingen verricht en daardoor dalen de cijfers. Woninginbraken zie je met pieken per dorp
(vaak in nabijheid van de A37). Ook de fietsendiefstal is terug gelopen. Het station was de tweede
plek in de gemeente Emmen waar fietsendiefstal plaats vond. Er is een project opgezet en er is een
camera geplaatst. Het aantal diefstallen is terug gelopen en op andere plaatsen niet toegenomen. De
camera is stuk en ter reparatie gehaald door de gemeente Emmen. Is het zinvol om bij het station
informatie te hangen dat men wel aangifte moet doen bij diefstal of vernieling. PB kan hiervan ook
melding maken op hun website en de politie doet dit via Facebook. Het verlaten van de plaats na
een verkeersovertreding komt in 2015 maar liefst 24 keer voor. Dit zijn vaak doorrijden na het
veroorzaken van schade aan een ander voertuig of openbaar bezit (lantaarnpaal / boom / enz.)
De politie gaat niet meer naar aanrijdingen met alleen blikschade, alleen naar aanrijdingen met
persoonlijk letsel. Dit zijn de richtlijnen van Den Haag, maar men is wel bezig hier naar te kijken.
Op de vraag hoe de gemeente dan aan haar cijfers komt m.b.t. signalering en inrichten van
kruispunten, antwoordt de gebiedscoördinator dat de gemeente put uit cijfers van de
verzekeringsmaatschappijen en meldingen gedaan via Meldpunt bij de gemeente. Bedreiging kwam
in 2015 ook 18 x voor. Dit komt vooral voor in relationele sfeer en in het uitgaansleven. Het gaat
om eenvoudige mishandeling tot behoorlijke vechtpartijen aan de Vaart ZZ (vaak op vrijdagavond
tijdens de feestjes van de schooljeugd). Eind van 2015 waren er een aantal schuurbrandjes aan de
Scheidingsweg. Hier is begin dit jaar aandacht aan besteedt en onderzoek gedaan en het is
afgenomen. Op de vraag hoe de situatie is in Nieuw-Amsterdam / Veenoord t.o.v. andere dorpen is
het antwoord dat dit nader onderzoek vergt. De heer Uneken is voor 80% wijkagent in het gebied de
Velden, 20% van de tijd worden ingevuld door: cursussen, schietoefeningen, noodhulpdiensten
(surveances) en overleg met verschillende organisaties. De gebiedscoördinator geeft aan dat in het
gebied de Velden (dit betreft de dorpen Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Erica, Schoonebeek en
Zandpol) de aandacht meer op Nieuw-Amsterdam/Veenoord is gericht; er vinden meer incidenten
plaats. Er zijn 32 aangiften / meldingen van burenruzies in 2015 geweest. De gemeente is een
project gestart ‘Buurtbemiddeling’; dit betreft meestal beginnende burenruzies. Zowel politie als
gemeente verwijst door en dit scheelt tijd bij de politie. Bij de 40 meldingen van overlast door
verwarde / overspannen personen zitten ook meldingen van mensen die buiten slapen. Hiervoor
wordt de politie gebeld, maar eigenlijk zouden de hulpdiensten moeten worden ingeschakeld.
Wanneer zwervers slapen op de bank voor je winkel vinden ondernemers in het dorp dit geen
reclame. Ook is er veel overlast op vrijdagavond van uitgaande schooljeugd. Er mag geen alcohol
worden geschonken. Een van de aanwezigen vraagt of het drinken van een drankje onder toezicht
niet zal leiden tot minder drinken. Op vrijdag is er extra toezicht, meer inzet van surveance auto’s.
Op de vraag waarom er niet wordt bekeurd bij overgeven maar wel bij urineren in het openbaar.
Wildplassen wordt bekeurd, dit doe je bewust. Bij overgeven door jongeren worden ouders
ingelicht en zo nodig Jeugdzorg. De wijkagent geeft aan dat er elke maandag een overzicht is van
wat er de afgelopen week is gebeurd. Er is veel overlast van hangjeugd die mensen lastigvallen. Dit
is in beeld gebracht en er is een jongerenwerker die hier aan werkt.

Er wordt afval gedumpt bij het electriciteitshokje aan het Binnenhof (achter de tuintjes van de
woningen aan de Wijkstraat). De gebiedscoördinator neemt dit mee, mar het is goed dit ook te
melend bij het Meldpunt van de gemeente.
De verkeersmeting die is gedaan aan de Vaart NZ laat zien dat er veel te hard wordt gereden,
snelste was 113 km per uur. De resultaten worden naar de gemeente gemaild en deze kijkt of er
maatregelen genomen moeten worden. Dit gaat dan in overleg met de verkeersdeskundige van de
politie. De Zijtak OZ heeft geen belijning, het is er donker, er staan bomen langs de weg en er zitten
bochten in, hierdoor wordt daar niet zo hard gereden. De wijkagent neemt de cijfers mee en
bespreekt deze in het overleg met de gemeente.
Plusminus half maart worden de kastjes verplaatst naar een ander punt in het dorp. Er wordt
gekeken naar de Schooldijk, maar de straling moet wel op de weg en er mogen geen bomen voor
staan. De wijkagent wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en uitleg.
Ingekomen post: -Er is een brief gekomen van bezorgde ouders over het drugsgebruik onder jeugd
van 13 tot 17 jaar. Jammer dat dit anoniem gedaan wordt, hier kan PB niet zo veel mee. Het bestuur
wil graag meedenken over oplossingen van problemen in het dorp, maar dit kan niet door anonieme
brieven of meldingen te doen bij PB. Hierbij roepen we de inwoners dan ook op te reageren op dit
onderwerp en met informatie te komen waar iets mee gedaan kan worden.
-De klacht over de drempel in de Schooldijk nabij de eikenlaan wordt in het uitvoeringsoverleg
besproken. –Via facebook is een melding gemaakt over verkeersmaatjes. Hierop kwamen 23
reacties binnen. Wanneer er zoveel worden geplaatst in het dorp, heeft het weinig effect. Het
bestuur wil hierover regels opstellen en komt er op terug. –Tijdens de bijeenkomst van het
Sportplatform hebben de sportverenigingen toegezegd te helpen bij de werkzaamheden rondom de
musical in september bij de molen. Ook is hier gesproken over de eventuele locatie voor een
fietscrossbaan
-De aanvragen van Twedo en En Bloc voor een financiële bijdrage worden in de mei vergadering
behandeld.
Rondvraag
Voor de festiviteiten rondom de molen zijn diverse zaken geregeld. Het draaiboek wordt punt voor
punt afgewerkt.
De volgende vergadering is op woensdag 11 mei 2016 om 20.00 uur in de Schalm.

