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Bewoners schuiven aan 

Tijdens de bestuursvergadering schoven 2 bewoners aan om met ons van gedachten te 

wisselen over het Westerdiep. De bomen leveren mogelijk een gevaarlijke situatie op door 

loshangende takken. Dorpsbelangen gaat contact opnemen met de gemeente hierover. 

Een andere bewoner kwam nog even bij ons aan tafel over het Ooievaarsnest aan de 

Streng, deze is onderhoud nodig. Samen maken we een plan om dit op te pakken. 

SnelheidSmileys 

De gegevens uit de smileys aan Kanaal A en De Creel zijn gedeeld met de wijkagent, de 

wijkagent is in overleg met Justitie om te mogen flitsen in de 30 KM zone bij De Dreef. 

De smileys worden verplaatst: Kanaal A De Dreef zal verplaatst worden naar Kanaal A bij De 

Triangel. Dit in overleg met PB Emmer Erfscheidenveen. De smiley die nu aan De Creel 

hangt zal aan het Hoofdkanaal WZ komen ter hoogte van het “Klein Draaigie” 

Bussen 

Er bereiken ons signalen dat de busverbindingen in de avonduren en de weekenden onder 

de maat zijn. Om een beter beeld te krijgen willen wij julle oproepen om je ervaringen 

hierover met ons te delen. Deze zullen we bundelen en bespreken met het OV Bureau. Je 

kunt je ervaringen aan ons mailen. 

Vergaderschema 

Wil je aanschuiven om iets met te bespreken? Je bent van harte welkom, wel graag eerst 

even aanmelden via ons mailadres zodat we voldoende tijd kunnen vrijmaken. 

 

 

Vergaderschema Dorpsbelangen Emmer Compascuum

Datum Vergadering Locatie Aanvang

13-9-2018 Bestuur De Deele 19:30

3-10-2018 Bestuur De Deele 19:30

7-11-2018 Bestuur De Deele 19:30

4-12-2018 Bestuur* De Deele 19:30

2-1-2019 Bestuur De Deele 19:30

6-2-2019 Bestuur De Deele 19:30

6-3-2019 Bestuur De Deele 19:30

3-4-2019 Bestuur De Deele 19:30

1-5-2019 Bestuur* De Deele 19:30

5-6-2019 Bestuur De Deele 19:30


