
 

Het afgelopen jaar heeft Plaatselijk Belang Nieuw

diverse zaken die de directe leefbaarheid in het dorp raken. Soms zichtbaar en soms ook 

achter de schermen. Als bestuur willen we de inwoners van ons dorp meer gaan betrekken 

bij deze zaken want we kunnen het als Plaatselijk Belang natuurlijk niet all

geen vereniging zijn die voor de inwoners beslissen, maar die de belangen van de inwoners 

behartigen. Er werd ons aangereikt dat we te onzichtbaar waren voor de inwoners. We 

proberen dit met meer informatie naar de inwoners toe te verbeteren

inmiddels via facebook, onze website van Nieuw

nog niet volmaakt is, is ons duidelijk maar we werken er hard aan. Dat we ook niet alles 

kunnen regelen mag ook duidelijk zijn, ook wij hebben en kennen on

 

Waar zijn we het afgelopen jaar mee bezig geweest:

 

• Het achterstallige onderhoud in het park te keren.

• Hoe houden we de voorzieningen op peil in ons dorp.

• De speelvoorzieningen samen met een club betrokken inwoners te verbeteren. Dit 

loopt nog steeds en we hopen dit jaar daar een slag te kunnen maken.

• Het gebied rond de volkstuinen te herstructureren en samen met de tuinders tot een 

aantrekkelijk volkstuinencomplex te komen.

• In het kader van de verkeersveiligheid twee smiley’s aangeschaft 

beheer gegeven van VVN Nieuw

• Samen met VVN Nieuw

en een zebrapad aan laten leggen.

• Bij de gemeente aangevraagd om de belijning op het Weerdingerkanaal NZ weer te 

herstellen. (Ook samen met VVN).

• In overleg met de gemeente en Lefier geweest, om het bewonersoverleg over de 

visie van de Nieuw-Weerdingers zelf over hun dorp niet te laten verzanden door 

verschillende inzichten tussen gemeente en Lefier. Hierbij een sterk oog hebbe

voor het enorme gat dat is geslagen in de oude bouw en hoe dit te vullen. 

• Het ondersteunen van diverse activiteiten in Nieuw

Weerdingers, zoals Nieuw
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Het afgelopen jaar heeft Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge zich bezig gehouden

diverse zaken die de directe leefbaarheid in het dorp raken. Soms zichtbaar en soms ook 

achter de schermen. Als bestuur willen we de inwoners van ons dorp meer gaan betrekken 

bij deze zaken want we kunnen het als Plaatselijk Belang natuurlijk niet all

geen vereniging zijn die voor de inwoners beslissen, maar die de belangen van de inwoners 

behartigen. Er werd ons aangereikt dat we te onzichtbaar waren voor de inwoners. We 

meer informatie naar de inwoners toe te verbeteren. We doen dit 

inmiddels via facebook, onze website van Nieuw-Weerdinge en via de streekbode. Dat dit 

nog niet volmaakt is, is ons duidelijk maar we werken er hard aan. Dat we ook niet alles 

kunnen regelen mag ook duidelijk zijn, ook wij hebben en kennen onze beperkingen. 

Waar zijn we het afgelopen jaar mee bezig geweest: 

Het achterstallige onderhoud in het park te keren. 

Hoe houden we de voorzieningen op peil in ons dorp. 

De speelvoorzieningen samen met een club betrokken inwoners te verbeteren. Dit 

t nog steeds en we hopen dit jaar daar een slag te kunnen maken.

Het gebied rond de volkstuinen te herstructureren en samen met de tuinders tot een 

aantrekkelijk volkstuinencomplex te komen. 

In het kader van de verkeersveiligheid twee smiley’s aangeschaft en deze in het 

beheer gegeven van VVN Nieuw-Weerdinge 

Samen met VVN Nieuw-Weerdinge bij de kruising in het centrum, de weg versmald 

en een zebrapad aan laten leggen. 

Bij de gemeente aangevraagd om de belijning op het Weerdingerkanaal NZ weer te 

samen met VVN). 

In overleg met de gemeente en Lefier geweest, om het bewonersoverleg over de 

Weerdingers zelf over hun dorp niet te laten verzanden door 

verschillende inzichten tussen gemeente en Lefier. Hierbij een sterk oog hebbe

voor het enorme gat dat is geslagen in de oude bouw en hoe dit te vullen. 

Het ondersteunen van diverse activiteiten in Nieuw-Weerdinge door Nieuw

Weerdingers, zoals Nieuw-Weerdinge gezond, het eettafelproject, de 

bezig gehouden met 

diverse zaken die de directe leefbaarheid in het dorp raken. Soms zichtbaar en soms ook 

achter de schermen. Als bestuur willen we de inwoners van ons dorp meer gaan betrekken 

bij deze zaken want we kunnen het als Plaatselijk Belang natuurlijk niet alleen. We willen 

geen vereniging zijn die voor de inwoners beslissen, maar die de belangen van de inwoners 

behartigen. Er werd ons aangereikt dat we te onzichtbaar waren voor de inwoners. We 

. We doen dit 

Weerdinge en via de streekbode. Dat dit 

nog niet volmaakt is, is ons duidelijk maar we werken er hard aan. Dat we ook niet alles 

ze beperkingen.  

De speelvoorzieningen samen met een club betrokken inwoners te verbeteren. Dit 

t nog steeds en we hopen dit jaar daar een slag te kunnen maken. 

Het gebied rond de volkstuinen te herstructureren en samen met de tuinders tot een 

en deze in het 

Weerdinge bij de kruising in het centrum, de weg versmald 

Bij de gemeente aangevraagd om de belijning op het Weerdingerkanaal NZ weer te 

In overleg met de gemeente en Lefier geweest, om het bewonersoverleg over de 

Weerdingers zelf over hun dorp niet te laten verzanden door 

verschillende inzichten tussen gemeente en Lefier. Hierbij een sterk oog hebbende 

voor het enorme gat dat is geslagen in de oude bouw en hoe dit te vullen.  

Weerdinge door Nieuw-

Weerdinge gezond, het eettafelproject, de 



 

kleding/voedselbank, de sinterklaasintocht, dierenweide de Wenke, de kerstmarkt 

etc. 

• Het ondersteunen van Dorpenzorg en het Noaberhuus en reguliere overleggen met 

de andere dorpsbelangenverenigingen in de Monden over zaken die ons allen 

aangaan. 

• Diverse klachten over groen en grijs en overlast met de gemeente besproken en 

inwoners geholpen, die zich niet gehoord voelden na een klacht bij de gemeente 

Emmen. 

 

Wat willen we nog meer. Graag zouden wij zien dat diverse clubs en verenigingen in ons 

dorp sterker gaan samenwerken om Nieuw-Weerdinge ook naar de toekomst toe het dorp 

met veel activiteiten voor jong en oud te kunnen laten blijven. Waarom samenwerken? Dan 

ontlast je de vrijwilligers die dit mogelijk maken omdat je dan een betere verdeling kunt 

maken onder de vrijwilligers. Niemand kan het alleen. Plaatselijk Belang kan en wil hierin 

ondersteunen. Wat wij ook erg jammer vinden is dat Nieuw-Weerdinge eigenlijk geen 

handels of ondernemersvereniging meer kent. Dit zou een enorme impuls aan ons dorp 

kunnen geven. Ik roep hierbij de ondernemers dan ook op hierover na te denken en elkaar 

op te zoeken om tot een gezonde brede ondernemersvereniging te komen. Met meer dan 

250 ondernemers in het dorp, moet dit toch kunnen?  Ook hier willen wij wel de 

verbindende factor zijn indien dit gewenst is. En met ondernemers bedoelen we dan ook 

ondernemers in de breedste zin van het woord. 

 

Vragen over dit jaarverslag? Kom dan op dinsdag 17 april 2018 in MFC de Badde, aanvang 

19:30 uur 

 

Hier kunt u dan vragen stellen aan ons en tips geven over de koers van Plaatselijk Belang 

Nieuw-Weerdinge. Nog geen lid, kom gewoon en wordt lid. Samen staan we sterk. 

 

 

 

 


