Vereniging Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Verslag april 2013
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Bij punt 5 zal de Structuurvisie worden toegevoegd.
1. Verslag maart 2013
N.a.v.: Hondenpoep: Er is overleg geweest met de gemeente en in eerste instantie was
gezegd dat de hondenpoep in de putten mag worden gedeponeerd. Er is gesproken over
de aanschaf van speciale putdeksels. Het hoofd van de afdeling zegt dat de putten één
keer per jaar worden schoon gemaakt en er geen hondenpoep in mag worden gedaan. Er
zitten kleppen voor de putten om het blad tegen te houden. Ook de hondenpoep blijft
ervoor zitten, wanneer dit er niet goed in wordt geduwd. Bij droog weer zal dit hard
worden en gaan stinken. Veldjes aanwijzen waar de honden mogen worden uitgelaten
stuit op bezwaren van omwonenden. Plaatsen van bakken en vragen of Buurtsupport die
leeg haalt is ook afwachten of dit gebeurt. De gemeente heeft in 1e instantie gezegd dat
het mag, nu ineens komt er bericht dat het niet mag. De gemeente kan wel een negatief
besluit nemen maar moet dan in haar beleid wel meedenken met een oplossing. De
speciale putdeksels worden wel gemaakt, dus in andere plaatsen kan het wel.
2. Ontwerpnota van uitgangspunten stedelijke wateropgave/Structuurvisie
Water
In het Dorpsprogramma staat dat er naar waterbergruimte in de omgeving van NieuwAmsterdam zal worden gezocht. Genoemd wordt het gebied Margienewijk-BumawijkSlenerstroom. Er is overleg geweest met de mensen van het Waterschap en gebleken is
dat het bergingsprobleem veel noordelijker opgelost moet worden in de omgeving van
Sleen en Erm. Daarmee is duidelijk geworden dat het dus eigenlijk geen onderwerp is
wat in ons dorpsprogramma thuis hoort.
3. Dorpsschouw
Gezien het aantal reacties wordt het een groot onderwerp. Er zijn naast de reacties via
de mail ook een aantal telefoontjes geweest, zowel positief als negatief. De buurt bij de
Kloksbrug heeft a.s. zaterdag de buurt gemobiliseerd om de harde grond onder de
speelvoorziening in overleg met gemeente en provincie te voorzien van drainage.
Mevrouw Terpstra vraagt of voor de bomen die verdwenen zijn langs het Dommerskanaal
herplanting kan plaatsvinden. Afgesproken wordt dat de werkgroep op 1 mei vergaderd
bij het Van Gogh Huis.
4. Activiteiten (Koninginnedag/opening kanaal/4 mei herdenking)
Koninginnedag: Er gebeurt dit jaar op 30 april niets in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. De
mail van de Oranjevereniging kwam te laat om nog iets te ondernemen door Dikke Pret.
Besloten wordt dat PB nu klaar is met de Oranjevereniging en het beschikbare budget
niet meer voor hen reserveert. PB zal via de Schakel een oproep doen om voor de
komende jaren structureel iets te regelen. Nadeel van Dikke Pret is dat er alleen rondom
de Werkhorst iets wordt gedaan en niets in het centrum. Afgesproken wordt dat Rikus
contact opneemt.
Opening nieuwe kanaal: Dit is op 8 juni en dit zal plaatsvinden bij de sluizen nabij
Oranjedorp. De werkgroep Erfgoed Cultuur heeft een planning gemaakt waarbij vanaf 15
juni elk weekend een dorp in de schijnwerpers wordt gezet. De start is in NieuwAmsterdam/Veenoord op 15 juni. PB huurt voor 200 Euro de Snikke voor een dag en er
zal overleg zijn over op- en afstapplaatsen en over de tijden. Langs de Vaart zullen
activiteiten plaatsvinden: oude ambachten, muziek, enz. In de molen is een expositie
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over wonen en werken op het water en in het veen. Over billboards wordt gesproken met
Noorderlicht en hierover komt later meer informatie.
4 mei herdenking: Hiervoor is een bijdrage gevraagd. De begroting is 800 euro, het
Dorpsarchief doet 100 euro, Stichting Welzijn Veenoord doet 100 euro en er is een tekort
van 600 euro. Dit moet wel doorgaan en PB doet een bijdrage.
T.a.v. een herdenkingsmonument: er is een gesprek geweest met mevrouw Van Dijk en
er zullen ook andere kunstenaars worden benaderd. Standpunt PB is dat er reeds een
monument is op de begraafplaats van Veenoord. PB is niet tegen een monument maar
zal hiervoor geen menskracht leveren, wel een eventuele financiële bijdrage.
5. Stichting Bruisend Centrum
Er is verdeeldheid over de invulling van winkels langs de Vaart. In het plan staat dat er
rondom het marktplein het winkelcentrum wordt geconcentreerd. Vanaf het begin is dit
essentieel en nu wil men ineens weer van brug tot brug winkels. Het plan is gefinancierd
door een aantal organisaties, o.a. Plaatselijk Belang, en gepresenteerd en zal na
vaststelling van de Raad een officiële status krijgen. Het plan is door het
Stedenbouwkundig Bureau Witpaard met een onderbouwd rapport na gedegen studie
gepresenteerd. Er zijn gesprekken gevoerd met middenstanders en andere
belanghebbenden. Er is sprake van bevolkingskrimp en het logische gevolg is dat er
minder winkels komen. Wanneer het plan wordt vastgesteld kan er een vraag voor
planschade worden ingediend. Het plan is vorige week ter informatie gepresenteerd aan
een afvaardiging van de gemeenteraad.
6. Diversen
- Twedo viert volgende week haar 40-jarig bestaan. Rikus en Raimond gaan hier naar
toe.
- Op 27 april wordt om 10.00 uur de Koningslinde gepland tegenover de weegbrug, langs
de Vaart.
- Verzoek om het verslag z.s.m. na de vergadering rond te mailen, zodat bestuursleden
die niet aanwezig waren op de hoogte zijn wat er is besproken.
- Rikus heeft contact gehad over de werkzaamheden aan de Herendijk. Binnenkort is de
asfaltmachine in het dorp aan de Vaart NZ en zal ook de Herendijk worden geasfalteerd.
Uitgraven heeft plaatsgevonden en KWS heeft 30 cm beton gestort. Voorschrift van de
gemeente is dat het een open parkeerplaats moet zijn en de bosjes weg moeten.
7. Rondvraag
- De brievenbus is verplaatst van Doldersum naar Primera. Dit betekent dat er aan de
oostkant 3 brievenbussen zijn en aan de westkant geen. Zou PB een verzoek kunnen
doen bij TNT of er een extra brievenbus kan worden geplaatst aan de westkant?
- Peter vraagt of Albert Meijering zijn plek in het Schalm bestuur wil overnemen. Door
uitbreiding van zijn bedrijf heeft hij minder tijd. Albert denkt hierover na.
8. Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

