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- De nieuw geasfalteerde Zwarteweg vertoont scheuren bij de putten. De voorzitter heeft
hierover contact gehad met de gemeente Emmen. De gemeente is op de hoogte van de
schade en is in onderhandeling met de aannemer. De straat is nog niet officieel
opgeleverd, er moet nog een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd door de
aannemer.
- De nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening is in werking getreden. Hierin staan ook
de volgende artikelen:
Artikel 2.26: Dit artikel beperkt de aanwezigheid van honden op kinderspeelplaatsen
e.d. Honden zijn niet toegestaan op deze locaties, tenzij er sprake is van een
blindengeleidenhond.
Artikel 2.27: Verontreiniging door honden. Straatverontreiniging kan grote gevaren
opleveren voor de volksgezondheid. Ook wordt via hondenuitwerpselen die op straat, in
parken en plantsoenen blijven liggen, het voor honden dodelijke canine parvo virus
verspreid. De strafbaarheid wordt opgeheven als de uitwerpselen direct worden
verwijderd. De handhaving (betrapping op heterdaad) is niet eenvoudig, maar er zal een
preventieve invloed van deze bepaling uit moeten gaan. Overtreding van het
verontreinigingsverbod door hondenuitwerpselen behoort tot de zogenaamde
verontreinigingsdelicten, die vatbaar zijn voor verbalisering door de politie.
Het onderwerp hondenpoep zal in één van onze volgende vergaderingen worden
geagendeerd en de wijkagent zal verzocht worden hierbij aanwezig te zijn.
- Er is een uitnodiging voor een bijeenkomst van de Multfunctionele Accommodatie
(MFA). De Werkhorst is ingericht voor een aantal verenigingen die geen onderdak konden
vinden in de Schalm. De intentie is tijdens de bijeenkomst een werkgroep te vormen die
als gesprekspartner gaat functioneren voor gemeente en woningcorporaties. Binnen nu
en vijf jaar moet er iets gebeuren in het dorp en zal er een nieuwe MFA moeten komen.
- Het college van B&W van de gemeente Emmen heeft Plaatselijk Belang gevraagd om
een officieel standpunt van de erkende overlegpartner over het plan “Drents Venetië”. De
brief gaat deze week op de post en wordt geplaatst op de website
www.nieuwamsterdamveenoord.nl.
- De leegstaande panden aan de Vaart zijn een grote ergernis voor veel inwoners van ons
dorp. Het geeft een verpauperde indruk en is zeker geen visitekaartje. De panden zijn
particulier eigendom en de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De gemeente en
Plaatselijk Belang kunnen hier niets aan doen. Alleen bij overlast of gevaar voor de buurt
kan de politie ingrijpen
Ingekomen post
- Een bewoner van de Wildbaan vraagt of het mogelijk is twee rijen tegels te leggen
naast aangelegde parkeerplaatsen. De groenstrook is vaak modderig en er ligt
regelmatig hondenpoep. Dit wordt meegenomen in het uitvoeringsoverleg.
- De gemeente Emmen verzoekt het evaluatieformulier in te vullen met betrekking tot de
ervaringen in het afgelopen bladseizoen. De reacties zijn positief, het was schoner in het
dorp en er was minder overlast van blad dan voorgaande jaren.
- Van de gemeente Emmen het concept-bestemmingsplan voor de woonschepenhaven in
het Dommerskanaal. Plaatselijk Belang gaat er van uit dat dit is besproken met de
bootbewoners en zal nog officieel reageren op het plan.
- Er is een klacht binnen gekomen over de lawaaioverlast van de gerestaureerde brug bij
de haven in Veenoord. Deze klacht is doorgestuurd naar de afdeling Beheer
Buitengebied.
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Mededelingen:
- Bij de trambrug wordt een toeristisch overstappunt gerealiseerd. Het beeld ‘vader,
moeder en kind’ wordt verplaatst en er wordt gekeken of het bij de Veenbrug kan worden
geplaatst.
- De voorzitter is gebeld door de EOP Loeksham. De bewoners van Ermerveen hebben te
kennen gegeven liever aan te sluiten bij EOP Loeksham. Het bestuur van Plaatselijk
Belang gaat akkoord met dit verzoek.
- Het Wildlife park bij Erica lijkt voorlopig niet door te gaan. Griendtsveen heeft
geïnvesteerd in de planologie in het gebied. Het is nu aan investeerders die het plan
oppakken, maar er heeft zich nog niemand gemeld.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
- Eén van de aanwezigen heeft gesproken met de eigenaar van de panden aan de Vaart
ZZ. Veel inwoners ergeren zich aan het aanzicht van de panden en misschien is het een
optie met EOP-gelden één of meerdere panden te slopen. De voorzitter antwoordt dat het
niet kan dat gemeenschapsgeld ingezet wordt om particulier eigendom te slopen. De
verpaupering is de verantwoordelijkheid van de eigenaar.
- Wie ziet erop toe dat bij de aanleg van de glasvezel de stoep er achteraf ook weer goed
in ligt? De voorzitter antwoordt dat inwoners problemen met stoeptegels kunnen melden
bij het Meldpunt.
- De Stichting Koninginnedag organiseert dit jaar geen festiviteiten op 30 april. Het
bestuur heeft ambities en wil meer organiseren dan alleen een markt en een optocht.
Een van de aanwezigen merkt op dat wanneer ambities en financiële haalbaarheid niet
samen gaan, je het misschien kleinschaliger op moet pakken. Het is jammer dat er nu
helemaal niets gebeurt.
- Op de vraag hoeveel bewoners de Breehof heeft, antwoordt de voorzitter dat VNN er
gevestigd is en het Leger des Heils (eigenaar van het pand). VNN heeft een vast aantal
bewoners die gescreend zijn/worden door de wijkagent. Het Legers des Heils doet acute
opvang en het aantal wisselt, zeker met deze kou zitten er meer bewoners.
- Wanneer er speeltoestellen stuk zijn kan dit gemeld worden bij het Meldpunt van de
gemeente.
Rondvraag
- We zijn druk met de vaarrecreatie, maar er is in de omgeving ook geen camperplaats.
Twee tot drie jaar geleden is er een motie ingediend door de CDA-fractie. Deze heeft het
gehaald in de gemeenteraad en de camperplaats zou meegenomen worden in het
Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan. Dit is tot nu toe nog niet gebeurd. Wanneer er
zo’n plek komt, zal men hier niet gratis kunnen staan want er zullen wel faciliteiten
moeten komen. De voorzitter oppert dat dit misschien gecombineerd kan worden met
een plek voor booteigenaren. Ook hier zal men bepaalde voorzieningen moeten treffen
als; watertappunten, elektriciteit, mogelijkheid legen chemisch toilet, enz. De vraag aan
iedereen is om eens nadenken over een eventuele locatie voor een camperplaats, dan
kan dit voor de volgende keer geagendeerd worden.
- Er zijn wat foutieve teksten gemeld op de verwijsbordjes. Wanneer alles geplaatst is,
wordt er geïnventariseerd en worden eventuele aanpassingen gedaan.
- De aanpassing van de Vaart NZ zal zo snel mogelijk na de winter plaatsvinden. Er zal
dan een uitgebreide voorlichting komen.
- Eén van de bestuursleden heeft naar aanleiding van de gladheidsproblemen bij de
fietsbrug bij de Kerkbrug een soortgelijke brug bekeken in De Peel. Deze brug is
aangepast, er zit helemaal een dek op. Dit wordt besproken in het uitvoeringsoverleg.
Sluiting
De aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng.

