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N.a.v. de actielijst
- De nieuwe plattegronden zijn nog niet geplaatst in de infokasten. PB informeert bij de
gemeente naar de stand van zaken.
- Er is overleg geweest met de Dorpsraad van Erica over het plaatsen van
bewegwijzeringsbordjes. Hier wordt aan gewerkt en PB wil graag proberen dit project
deze zomer te realiseren.
– De Dorpsraad Erica verzoekt PB de krachten te bundelen m.b.t. de staat van
onderhoud van het fietspad tussen Erica en Nieuw-Amsterdam. Dit zal volgende week in
het uitvoeringsoverleg worden besproken.
- De voorzitter zal op korte termijn contact opnemen met de gemeente Emmen om
zoveel meters grasbetonstenen aan te leggen langs de Vaartweg voor het beschikbare
EOP budget.
Ingekomen post
- Een inwoner van het dorp maakt PB attent op de varkensruggetjes tussen fietspad en
weg ter hoogte van het marktplein. Deze waren tijdens de sneeuwperiode niet zichtbaar
en er zijn dan ook ongelukken gebeurd met voetgangers/fietsers die erover vielen of
automobilisten die erover heen reden. Binnen het uitvoeringsoverleg en de
verkeerscommissie zal hierover overleg plaatsvinden over het eventueel verven van de
ruggetjes en dat ze tijdens sneeuwperiodes sneeuwvrij worden gehouden.
- Er is een Ideekaart ingeleverd voor het overkappen van de bankjes aan de Vaart ZZ ter
hoogte van het marktplein. Deze is door onbekende oorzaak niet meegenomen in de
normale procedure. De aanvraag is besproken binnen het dorpsteam en zowel Sedna als
de wijkagenten zijn hier niet voor. Het onderwerp is nog even aangehouden.
- Met betrekking tot de revitalisering van het bestaande industrieterrein De Tweeling is
de inspraakprocedure doorlopen en zal begin dit jaar de Structuurvisie Werklocaties 2020
worden vastgesteld. Zodra de voorbereidingen worden opgestart zal PB hier bij
betrokken worden. Tevens zal een uitbreiding plaatsvinden van het industrieterrein met
ca. 40 ha. Bestemmingsplan en exploitatieplan voor de uitbreiding zijn door de
gemeenteraad van Emmen vastgesteld. Er is tegen het exploitatieplan een bezwaar
ingediend bij de Raad van State, de zitting is op 21 februari a.s. De voorzitter vult aan
dat de gemeente verwacht dat er dit jaar ontwikkelingen zullen zijn.
Mededelingen
- De voorzitter is gebeld door PB de Zandpol. Zandpol wil graag uitbreiding en de enige
mogelijkheid is het gebied vanaf de Oude Schonebekerstraat tot de NieuwAmsterdamseweg. Hij heeft hierover gebeld met de gemeente Emmen en deze heeft hem
verwezen naar PB. Het gebied valt nu onder Nieuw-Amsterdam. Het aanwezige raadslid
geeft aan dat komend voorjaar de nieuwe woonvisie aan de orde komt in de Raad en dat
dan ook de nieuwe bestemmingsplannen aan de orde komen. Door de bevolkingskrimp is
er weinig ontwikkeling en het realiseren van nieuwe bestemmingsplannen is minimaal.
Bovendien is er een praktisch probleem, door de aanwezigheid van een industrieterrein
moet je rekening houden met geluidsoverlast. Hij zal het bespreekbaar maken tijdens de
woonvisie bijeenkomst. De voorzitter zal bij PB Zandpol kenbaar maken dat binnen het
bestuur van PB grote zorg is over de haalbaarheid en wanneer er meer duidelijkheid is
zal PB bij de bewoners informeren.
- Het verzoek tot realisering van een fysiotherapiepraktijk op Vaart ZZ 1 is besproken in
de commissie van de gemeente Emmen. Er waren een aantal bezwaarschriften
ingediend, met name over de te verwachten parkeerproblematiek en de toename van
verkeer bij dit toch al drukke kruispunt. Het toekomstige pand zal bestaan uit drie
verdiepingen en verder naar voren worden geplaatst. Er wordt geen rekening gehouden
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met het monumentale gebied. Streven is steeds geweest om met name aan de flanken
het veenkoloniale uiterlijk van het dorp te behouden. De monumentale boom die er staat
zal behouden blijven, door deskundigen is hier naar gekeken, maar men geeft geen
garantie. De verwachting is dat het plan wel wordt aangenomen door de Raad, daar
alleen de CDA fractie en Groen Links tegen zijn.
Defibrillator
Binnen het bestuur van Plaatselijk Belang is reeds vaker gesproken over defibrillatoren.
Het bestuur zou graag zien dat er minimaal 1 defibrillator (AED), liefst meerdere, in het
dorp aanwezig zou zijn die 24 uur beschikbaar is. Een inwoner van ons dorp heeft PB
benaderd met het initiatief tot aanschaf van een AED en reeds gezorgd voor de
bijbehorende personele invulling. Het bestuur van PB heeft grote waardering voor het
initiatief, vooral gezien het feit dat de AED een 24/7 mogelijkheid biedt. De AED wordt
aangeschaft uit privémiddelen en de aanschaf van de kast kan gefinancierd worden uit
het EOP budget van Plaatselijk Belang. Binnenkort verschijnt er een artikel hierover op
onze website en PB zou het toejuichen wanneer er meerdere van dit soort initiatieven
zouden komen.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
- Er is een verzoek om bij de Veenbrug (Lunenborg flat) een oversteekplaats voor
voetgangers / fietsers te realiseren aan de Vaart NZ. Dagelijks maken veel inwoners
gebruik van het NS station. Bij de realisering van de Vierslagenweg is de afspraak met de
gemeente gemaakt dat er aanpassingen zullen komen aan o.a. de Vaart NZ. De
Veenbrug zit in de 2e fase.
- De verkeersdrempel in de Schooldijk (ter hoogte van de Eikenlaan) is vrij hoog en er
staat geen waarschuwingsbord bij. Er zijn reeds eerder klachten geweest over deze
drempel, maar volgens de gemeente voldoet de drempel aan de wettelijke eisen. Over
het plaatsen van borden in een 30 km zone is de gemeente terughoudend, maar
Plaatselijk Belang zal de vraag neerleggen bij de gemeente.
- In het dorp is veel overlast van hondenpoep. Kan de gemeente geen APV (Algemene
Politie Verordening) invoeren m.b.t. deze overlast. Vier jaar geleden is er door de VVD
fractie een motie ingediend, maar handhaving is erg lastig. De meerderheid van de
vergadering vindt dat de hondenbezitters ook een verantwoordelijkheid hebben en de
poep van hun eigen hond horen op te ruimen. PB zal de klacht nogmaals onder de
aandacht brengen bij de gemeente.
- Er zijn klachten over het parkeergedrag van automobilisten, auto’s worden geparkeerd
op het openbaar groen. Is dit wel of niet toegestaan? Er mag wel geparkeerd worden in
de berm, maar niet op het gazon. Het is niet goed omschreven wanneer het berm of
gazon is. Volgens een van de aanwezigen voorziet de APV hier niet in en moet er eerst
een nieuwe maatregel komen van de gemeente.
- De inventarisatie van parkeerplaatsen in Nieuw-Amsterdam/Veenoord wordt
meegenomen in het dorpsplan. Vanuit het dorpsteam worden acties ondernomen.
– Aan PB wordt de vraag gesteld of zij bereid is mee te werken aan een snelheidscontrole
aan de Landschapsweg/Nieuweweg. De politie heeft twee keer een controle uitgevoerd
en het blijkt dat de meeste overtredingen worden gemaakt door bewoners van de
Landschapsweg. Ook hier geldt dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben! Het
onderwerp zal behandeld worden in de verkeerscommissie.
- Er is een verzoek vanuit PB gekomen of er iemand uit de werkgroep Veenoord Zuid in
het bestuur van PB zou willen toetreden. Er is nu een gegadigde en de officiële
benoeming zal in een ledenvergadering bekrachtigd worden.
- Er is ook een gegadigde voor de overname van het penningmeesterschap. Hij loopt een
paar vergaderingen mee en beslist dan of hij toetreedt tot het bestuur. Ook hiervoor
gelden dezelfde regels voor officiële benoeming.
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Rondvraag
- Plaatselijk Belang is ook actief op Twitter en mogelijk leidt dit tot meer bezoekers op de
website.
- N.a.v. het werkbezoek van de burgemeester zijn er vragen over de voortgang m.b.t. de
jachthaven. Er is een plan, Drents Venetië, ingediend bij de gemeente dat past in de
plannen van de vaarverbinding. Zolang dit plan in de lucht hangt, worden andere plannen
niet uitgewerkt. Er is grote twijfel in het bestuur of bovengenoemd plan wel realiseerbaar
is. Ondertussen worden kleinere plannen, die meer kans van realiseren hebben, niet
uitgewerkt. Dit is ook zo besproken met burgemeester en wethouder en PB zal dit onder
de aandacht blijven houden bij het college.
- 27 januari zal er een inloop georganiseerd worden in de Schalm over het Multi
Functionele Sport en Speelveld. De voorzitter van PB heeft een gesprek gearrangeerd
met Gemeente, Handelsvereniging en Midzomernacht commissie over de locatie naast de
skatebaan. Wanneer de MFS daar geplaatst wordt, zal er een andere locatie voor de
kermis moeten worden gezocht en dat is lastig. Door de gemeente is een vragenlijst
opgesteld om de mening te peilen van de inwoners tijdens de inloopmiddag. PB wil graag
zowel de MFS, maar ook de kermis behouden.
- Het dorpsteam heeft een concept-dorpsprogramma gemaakt en op 10 februari a.s. zal
er een inloop gehouden worden in het postkantoor van 15.00 -20.00 uur. Alle inwoners
zijn welkom en kunnen hier hun aanvullingen / zienswijzen kenbaar maken.
- Er is een gesprek geweest met drogisterij Wilma over de paaltjes voor de winkelpui.
Binnenkort wordt de pui aangepast en zullen ook de paaltjes meegenomen worden in de
verandering.

