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- De Koningsdag is voor kinderen geweldig verlopen. Het zou wel mooi zijn wanneer er
ook andere activiteiten zouden plaatsvinden.
- De actie van Plaatselijk Belang met betrekking tot het parkeren op het openbaar groen
aan de Jagerslaan was niet zo’n succes. Besloten wordt dat dezelfde mensen een brief
krijgen hoe een eventueel vervolg zou kunnen gerealiseerd worden
- De bewoners van de Oerzand zullen binnenkort worden uitgenodigd voor een
bijeenkomst om parkeerplaatsen te realiseren in hun straat.
- Er is weinig reactie vanuit Noorderwerf naar aanleiding van het plaatsen van een
hondentoilet en ‘hondenpoepbordjes’. Voor het bestuur zou het fijn zijn te horen of
bewoners vinden of het werkt.
- De gemeente heeft aan de Vaart NZ grond opgebracht tussen het fietspad en de straat.
Het oude puin enz. is niet eerst verwijderd. Aan de kant van het kanaal is aan de berm
nog niets gedaan. PB neemt hierover contact op met de gemeente.
- Er wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak met betrekking tot de ‘0’ lijn zorg.
Binnenkort zal een bijeenkomst worden gepland. Hierbij is Sedna betrokken en zullen
organisaties en vrijwilligers organisaties worden uitgenodigd die betrokken zijn bij de
zorg.
- Begin mei zou er meer duidelijk worden over de plannen voor een nieuw Multi
Functionele Accommodatie (MFA). Helaas hebben we niets gehoord van de
desbetreffende ambtenaar!
Ingekomen/verzonden post
- Veilig Verkeer Nederland (VVN) biedt de mogelijk verkeersonveilige situatie te melden
via het Meldpunt. VVN heeft buurtacties ontwikkeld en kan adviseren over proces en
inhoud. Besloten wordt om de oversteek in de Vaart NZ bij het fietsbruggetje te melden
en de oversteek over de Dikkewijk bij de Verl. Herendijk.
- Er is een aantal verzoeken/klachten van bewoners m.b.t. maaien, plaatsen van een
prullenbak, hardrijden en slechte staat van het wegdek van een aantal straten. Dit wordt
besproken in het uitvoeringsoverleg en Buurtsupport zal gevraagd worden enkele
werkzaamheden uit te voeren.
- Over de verpauperde panden aan de Vaart komen regelmatig mails binnen. PB brengt
dit bij elk overleg onder de aandacht bij de gemeente. De projectontwikkelaar geeft aan
dat hij bezig is met het ontwikkelen van plannen. Zodra de nieuwe wethouder bekend is
zal dit door PB opnieuw onder de aandacht worden gebracht.
Mededelingen
- De 4 mei herdenking was druk bezocht. De kerk zat vol met mensen en er hadden zich
ook nog een aantal verzameld bij het monument. Dit was de derde keer dat het werd
georganiseerd en elk jaar komen er meer mensen. Wethouder Thalens en twee
raadsleden waren aanwezig namens de gemeente Emmen.
- De ‘oliespoorlijn’ wordt afgestoten door Pro Rail. PB is benaderd om dit stukje ‘cultuur’
in stand te houden door er een wandel of fietspad aan te leggen op het tracé van de
spoorlijn. EOP Schoonebeek wil een brief naar Pro Rail opstellen en wanneer de
bestuursleden zich hier in kunnenvinden zal |plaatselijk Belang dit plan onderschrijven.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
- Een bewoner wil graag een speelvoorziening op het pleintje aan de Jachthoorn. Hij
heeft al handtekeningen ingezameld van omwonenden. Er is een aanspreekpunt en ook
zijn omwonenden bereid zelf werkzaamheden uit te voeren. PB gaat in overleg met de
gemeente.
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Rondvraag
- Bij een aantal van de aanlegplaatsen voor recreatievaart liggen bootjes met een bordje
te koop erop. Deze bootjes liggen langere tijd en dit kan niet de bedoeling zijn. Het gaat
ten koste van toeristen die nu geen plek hebben. PB zal contact opnemen met de
Watersportvereniging.
- Het beeld van de ouders met kind moet opnieuw worden geschilderd. PB zal een
schilder uit het dorp hierover benaderen. Ook de bloemperkjes zien er met de
stekelbosjes niet gastvrij uit. PB zal het initiatief nemen om dit wat fleuriger te maken.

