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N.a.v. het verslag september 2014:
- Er zijn een drietal reacties ontvangen n.a.v. het verhaal over de silo van Agrifirm. Twee reacties
waren positief en één reactie was een mening van een inwoner over de silo. De belangstellenden
zijn doorverwezen naar Agrifirm. Het bestuur van Plaatselijk Belang is van mening dat de silo een
kans verdient. Er zal ook contact gezocht worden (via de gemeente) met Pro Rail wat er met het
terrein gaat gebeuren tussen de rails en de haven wanneer alle loodsen zijn afgebroken.
- Het werkbezoek van burgemeester Bijl is uitgesteld naar volgend jaar. Bij het station vinden veel
vernielingen plaats en regelmatig worden fietsen gestolen. PB zal een brief schrijven naar het
college over het eventueel plaatsen van een camera.
Mededelingen: Er is een overleggroep van acht overlegpartners die aan de Veenvaart liggen. De
groep wordt aangestuurd door de gemeente. De doelstelling is recreatie en toerisme te bevorderen
langs de Veenvaart. Er zal een coöperatie worden opgericht voor het binnenhalen voor subsidies
(vooral Europese) voor grotere projecten. Vanuit elk dorp zitten twee mensen in het bestuur.
-Er zijn ontwikkelingen bij Oldersheem. De Tangeborgh Groep moet zorgplaatsen inleveren, Lefier
moet aanpassingen doen aan het hoofdgebouw. In november zal mevrouw Snippe van Oldersheem
hierover meer informatie verstrekken.
-Het overleg met bewoners van de Oerzand is in gang gezet. Bewoners worden actief betrokken bij
de plannen van de aanleg van parkeerplaatsen. De gemeente ziet toe op de uitvoering, bewoners
voeren zelf werkzaamheden uit, dit alles in overleg.
EOP budget: jaarlijks stelt de gemeente Emmen aan alle Erkende Overleg Partners (EOP) een
bedrag beschikbaar. De overlegpartner kan hiervoor projecten indienen voor grijs en groen, maar
ook voor sociale activiteiten wat de samenhang van de inwoners ten goede komt. In NieuwAmsterdam/Veenoord is het budget besteed voor o.a. de volgende zaken: de Stichting
Midzomernacht voor de Nacht van Nieuw-Amsterdam; de judovereniging Harai Goshi voor het
verwijderen van een tussenmuur in de Werkhorst; Koningsdag: wandelvierdaagse: Kunst en
Cultuurroute; Kinderkampen; Dorpsarchief voor een fotoboek; Taalwerkplaats voor de aanschaf
van spotjes; intocht Sinterklaas; Welkomstborden; Verplaatsen van het herdenkingsmonument;
Hondentoilet in Noorderwerf; Restauratie van een kerktoren; diverse speelvoorzieningen.
2015 is een Van Gogh jaar en ook wordt 70 jaar bevrijding gevierd. Hiervoor wordt ook een bedrag
beschikbaar gesteld.
Voorbereiding jaarvergadering: Twee bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn
twee nieuwe mensen die bereid zijn toe te treden tot het bestuur. Maar heeft u ook interesse en lijkt
het u iets mee te denken over de ontwikkelingen in het dorp, neem vrijblijvend contact op met de
voorzitter, de heer Haasken 551132.
Rondvraag:
-Een van de bestuursleden heeft op persoonlijke titel bij de gemeente aangegeven dat de
straatkanten in Veenoord slecht zijn. De gemeente maakt 1 x per zoveel jaar een rondgang en maakt
een prioriteitenlijst en kijkt dan naar de beschikbare middelen. PB zal dit ook bespreken in het
uitvoeringsoverleg.
-Aan de Vaart ZZ zal gekeken worden of er een riool is waarop een hondentoilet kan worden
aangesloten. Dit is besproken in het uitvoeringsoverleg.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor zijn / haar inbreng.
De volgende openbare vergadering is op woensdag 13 november 2013 om 20.00 uur in de
Schalm. Dit is de jaarlijkse ledenvergadering. Hierin worden de jaarverslagen van de
secretaris en penningmeester behandeld en vindt de verkiezing van nieuwe bestuursleden
plaats. Heeft u interesse voor een bestuursfunctie meldt u dan via de mail van PB of bij één
van de bestuursleden.

