1/6/2009 Weerdinge

1/7/2009 Dorpsraad Erica
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5 1/11/2009 Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/
Veenoord

1/9/2009 Bestuur Buurtver. BargermeerMeerveld

2

NR Datum
EOP
1 1/5/2009 Plaatselijk Belang Barger Oosterveld

2 Er wordt gesproken over ambitieniveau Toezicht en handhaving maar wij
merken er weinig van. Bijv. fietsen in de Weiert en of stalling van fietsen in de
Weiert.

1 In het veiligheidsplan vindt je niets terug van de overlast die bewoners ondervinden bij het brengen en halen van kinderen naar scholen. Bewoners van
een gebied rond een school ervaren dit dagelijks als ergernis.

1 De dorpsraad wil graag maatregel aan de Havenstraat, Ericase straat,
Pannekoekendijk en de Verlengde Vaart NZ. Gedacht wordt allereerst aan
regelmatige snelheidscontroles.
2 De dorpsraad wil meer blauw op straat. Onze wijkagent moet meer zichtbaar
zijn in het dorp (preventieve werking)

1 Naar onze mening is de veiligheid in Weerdinge naar behoren.

1 meer controle op hard rijden in de wijken. De Winkelakkers in Bargermeer
2 Meer controle op het fietsverkeer van de jeugd naar scholen. Meerveld
veel jeugd naar scholen rijden verkeerde kant v.d. weg en het spoor over.
Moeten eerst ongevallen gebeuren alvorens actie.
3 Hardrijden Dordsestraat al 6/7 jaar bezig met een oplossing maar geen
geld voor verandering.
4 Laatste tijd veel inbraken bij huizen aan de Bargermeerweg

Opmerkingen EOP
Problemen zijn:
1 Hoge snelheden (verlengde Splitting en St. Gerardusstraat)
Snelheidscontroles worden zeer op prijs gesteld
2 Vandalisme na sluiting kroegen/discotheken en na terugkeer bus Twins
3 Graag meer blauw op straat (moeilijker omdat wijkagent ook wijkagent
voor Angelslo is.

NR

OVERZICHT REACTIES EOP'S N.A.V. VRAGEN VAN DE PVDA FRACTIE

De raad van de gemeente Emmen zal deze maand (januari) het Veiligheidsplan 2009 vaststellen.
Bij dit stuk willen we graag uw visie op de veiligheid in uw dorp/wijk betrekken.
Wat gaat er goed en wat niet ?
Wat zou u op het gebied van preventie gedaan willen hebben ?

RIS.3763
Vraagstelling PVDA fractie d.d. 4 jan. 2009:

In het kader van het Drents verkeersveiligheidlabel (DVL) wordt (veel)
aandacht geschonken aan het halen en brengen van kinderen bij scholen.
De basisscholen in Veenoord / Nw-Amsterdam doen niet mee met het DVL.
Het feit dat scholen niet meedoen maakt duidelijk dat afstemming tussen
omwonenden en scholen onvoldoende heeft plaatsgevonden. De raad heeft
het initiatiefvoorstel van Groen Links om basisscholen te adopteren niet
overgenomen.
Actieplan ergenissen is opgesteld en wordt uitgevoerd.

Najaar 2008 hebben er in Erica aan de Havenstraat en Vaart NZ/ZZ
verkeersmetingen plaatsgevonden.

De politie het laatste kwartaal 2008 meerdere malen heeft gecontroleerd
op het aan de verkeerde zijde van de Dordsestraat door fietsverkeer.
De Dordsestraat is een gebiedsontsluitingsweg en dus een weg met een
grote verkeersfunctie. Hier passen geen snelheidsremmende maatregelen.

I.v.m. inventarisatie knelpunten verkeerveiligheid (Veiligheidsplan 2008)
hebben verkeerstelling en snelheidscontroles eind 2008 plaatsgevonden.

Reactie/ opmerkingen gemeente Emmen

7 1/15/2009 Wijkbelangen Emmerhout

NR Datum
EOP
6 1/13/2009 Plaatselijk Belang Roswinkel

Opmerkingen EOP
Prioriteit verbetering veiligheid:
Meer politietoezicht in de buitengebieden.
Meer controle op snelheidsovertredingen/ negeren van verboden/ illegaal
storten van afval/ drugsoverlast en vandalisme. Bijv. snelheid Roswinkelerstr.
vrachtwagenverbod Stad etc.
Gezamenlijke inzet:
Van gemeentewege meer luisteren naar bewoners en EOP's als problemen
van veiligheid worden aangekaart. Bijv. zorgwekkende toestand wegdek van
diverse wegen en/of overlast snelheidsovertredingen (Zanddijk)
Via lokale media bewoners beter informeren over mogelijkheden om en nut
van het gebruik van gemeentelijke/politie meldpunten.
Hart defibrillatieapparatuur: één apparaat is geen apparaat
Preventie:
Jaarlijkse brandkranenwaterdruk controles

9 Wijkeigenaarschap gaat goed bewoners signaleren en nemen verantwoordelijkheid.
10 Goed is gegaan dat wij in 2008 de speelvoorzieningen hebben kunnen opknappen
11 Opvallend dat in 2008 geen enkele melding van vernieling achterpadverlichting is
binnengekomen.

6 Veel meldingen gedaan over dealen drugs op zgn. dark spots.
7 Jongerenproblematiek wordt momenteel vanuit Sedna vanuit fonds soc. Veiligheid
aan gewerkt.
8 Het sport- en speelveld is nog steeds niet op orde

2 Winkelcentrumconciërge is stopgezet. Overlast tijden de sloop van het huidige
winkelcentrum en bouw van het nieuwe centrum zal toenemen.
3 Geen openbare verlichting in woonpak Emmerhout Noord, ook geen nummerverwijzing. Hulpdiensten moeten zoeken.
4 relatie met buurtsupport niet goed. Er wordt niet voldaan en schoon, heel en veilig.
5 Achterstallig onderhoud in het openbaar gebied.

1 Algehele klacht is dat er weinig politietoezicht is.

structurele training EHBO en hulpverlening (opleiden als hulpinzet bij rampen/
calamiteiten)
7 structurele training en uitbreiding AED-bediening.
8 Het bewonerscollectief Zanddijk neemt schriftelijk contact op met wethouder
Holman
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NR

OVERZICHT REACTIES EOP'S N.A.V. VRAGEN VAN DE PVDA FRACTIE

I&B heeft toegezegd dit in 2009 op te lossen, wateroverlast wordt aangepakt
en de skatevoorziening wordt vervangen. Mogelijkheden tot sporten uitgebreid.
Klopt, veel parkeerprojecten

Blijft gespreksonderwerp tussen EOP en Buurtsupport
Wordt deels opgepakt met wijkeigenaarschap-projecten en uitvoeringsoverleg.
Beperkt budget is om grotere knelpunten op dit gebied aan te pakken
Niet herkenbaar vanuit wijkagent
Project in voorbereiding, uren extra jongerenwerk vanuit soc. Veiligheid

Project staat gepland voor uitvoering.

Wijkagent is sinds december lid van het wijkteam waardoor betrokkenheid
en signaalfunctie beter te benutten
Vanuit ER wordt gezocht wordt naar een goedkopere tussenoplossing.

In de Bluswaterovereenkomst is vastgelegd dat de WMD tweejaarlijkse
bluswatercontroles uitvoert.

De beheersproblemen met het wegdek en de bermen in de Zanddijk
zijn adequaat aangepakt.

Reactie/ opmerkingen gemeente Emmen

