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Naar aanleiding van het verslag
- De gemeente heeft hondenbeleid, maar bij de politie heeft dit geen prioriteit.
Veiligheidszorg Drenthe inhuren is geen optie, dit is voor Plaatselijk Belang financieel niet
haalbaar. Er wordt besloten dat er een werkgroep gevormd gaat worden, bestaande uit
twee bestuursleden en twee inwoners. De werkgroep komt met een voorstel. Het
onderwerp ‘hondenpoep’ wordt geagendeerd voor de novembervergadering.
Ingekomen post
- Er is een uitnodiging van de Zuiderkerk voor de evaluatie van de 4-mei-viering. Tevens
wordt besproken worden hoe dit in de toekomst te herdenken in ons dorp.
- Van bewoners uit diverse straten heeft Plaatselijk Belang signalen ontvangen dat er
geen glasvezel wordt aangelegd. Omdat het bestuur van mening is dat dit wel de
toekomst is, heeft zij hierover schriftelijk een aantal vragen gesteld aan het college van
B&W van de gemeente Emmen.
Mededelingen
- De aanbesteding voor de aanpassingen aan de Vaart NZ heeft plaatsgevonden. Er is
toegezegd dat er een inloop gehouden wordt voor bewoners. Over de omleidingsroutes
en tijden waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt gecommuniceerd. De
aannemer heeft ongeveer twee weken nodig aan voorbereiding. De werkzaamheden
starten binnenkort en zijn half november gereed. Het gaat hierbij om de aanpassingen
aan het kruispunt bij de Kerkbrug en de hoek van de Dikkewijk/Vaart NZ.
Emmen Revisited
- In het Dorpsteam is besproken of inwoners die initiatieven nemen en werkzaamheden
willen uitvoeren kunnen worden beloond door bijvoorbeeld materialen beschikbaar te
stellen. Samen met bewoners wordt een schouw uitgevoerd in het dorp. Hierbij wordt
een inventarisatie gemaakt van knelpunten in het dorp en daar wordt vervolgens in
overleg met de gemeente een prioriteit in aangegeven. Het gaat om sociale vraagstukken
en fysieke onderwerpen. Bij de sociale vraagstukken kun je denken aan de Breehof. Er is
al een aantal reacties via de mail gekomen en in een schema gezet. Vier bestuursleden
vormen een werkgroep en komen met een plan voor het uitvoeren van de schouw.
Onderwerpen door bewoners ingebracht
- Een bewoner van de Zijtak meldt dat er steeds meer problemen zijn met mensen die
kort verblijven in de Breehof. Hij somt een aantal voorvallen op die de laatste tijd hebben
plaatsgevonden. De voorzitter vraagt de voorvallen op de mail te zetten zodat hij dit kan
bespreken in het Plaatselijk Overleg Comité, bestaande uit mensen van de gemeente,
politie, Plaatselijk Belang, de Breehof (VNN en Leger des Heils) en omwonenden.
Bewoners wordt verzocht wel officieel melding te maken van deze voorvallen, anders
gebeurt er zeker niets.
- Bij de haven staan steeds meer vrachtwagens geparkeerd tijdens het weekend. Mensen
verblijven daar en misschien is het een idee dat er een openbaar toilet komt.
Rondvraag
- Bij het nieuwe multifunctionele speelveld komt een nieuwe kooiconstructie. De planning
is om de officiële opening in het voorjaar van 2013 te laten plaatsvinden. Er waren veel
vernielingen. De sportmakelaar en een ambtenaar van de gemeente zijn bij de scholen
langs geweest om hier met de groepen 6, 7 en 8 over te praten.
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- Er zijn afgelopen zomer klachten geweest over het ontbreken van voorzieningen voor
de vaarrecreanten. Wanneer hier niets aan gedaan wordt zou het dorp de
recreatievaarders kunnen verliezen. Men vaart ons dorp dan voorbij!
- Er wordt druk gewerkt aan het fietspad Nieuw-Amsterdam/Erica.

