Jaarverslag 2017 – 2018

Het bestuur
Op de jaarvergadering op 17 november 2017 werden Lagon Latour, Erna de Jonge en Sikko Boelema
door de aanwezigen benoemd als bestuurslid. Ze draaiden al bijna een jaar mee in het bestuur.
Janneke Luikens werd herkozen als bestuurslid. Daarmee had het bestuur in 2017-18 dezelfde
samenstelling als in het jaar daarvoor: Onno te Nuyl (voorzitter), Sikko Boelema (secretaris), Evelien
van Eken (penningmeester), Janneke Luikens (Ledenadministratie), Erna de Jonge, Lagon Latour,
Sisca Boonstra, Elgar Feddema en Klaas van der Meulen (bestuursleden, met taken die voor een deel
hieronder aan de orde komen).
Het bestuur heeft zeven maal vergaderd. Bij enkele bijeenkomsten zijn anderen aanwezig geweest
zoals de Stoetbakkencommissie, de Historische Commissie en vertegenwoordigers van het Terra
College. Tevens hebben bestuursleden bijeenkomsten bijgewoond die werden georganiseerd voor de
EOP’s.
Activiteiten
Na de jaarvergadering zijn in Noordbarge onder anderen georganiseerd het carbidschieten, de
Nieuwjaarsbijeenkomst, het neut’n schiet’n, de Stoetbakkendagen, de motortoertocht en de
fietstocht. Al deze activiteiten hebben een behoorlijk aantal bezoekers gehad en zijn daarom de
moeite waard om in de toekomst weer te organiseren. Er zijn enkele nieuwsbrieven verschenen,
waarin deze activiteiten zijn aangekondigd. Veel Noordbargers hebben bijgedragen aan het ophalen
van oud papier.
Het zangkoor Noordbarge heeft met enthousiasme gerepeteerd en heeft opgetreden.
De Historische Commissie werkt hard aan de uitgave van een boek over Noordbargers van nu en
vroeger.
Alle organisatoren verdienen onze complimenten. Met elkaar was het een succesvol jaar. Hartelijk
dank voor de inzet en het meedoen.
Contacten
Vanuit het bestuur was er zo nu en dan contact met de gemeente, bijvoorbeeld over kleine
ergernissen, zoals het grasmaaien, achtergelaten zandhopen en de toestand van de wegen. Ook met
Buurtsupport was er enkele keren contact. Meestal werden onze opmerkingen vlot opgepakt.
Ook met het Terra College is enkele keren overleg geweest over de plannen voor nieuwbouw en
verkoop van schoolgebouwen. Het Terra College zal op de jaarvergadering van november 2018 een
presentatie geven over de plannen.
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Carbidschieten
Evenals in voorgaande jaren heeft een groep Noordbargers het initiatief genomen om op 31
december 2017 te gaan carbidschieten. Het bestuur heeft dat ondersteund. Deze actie is zogenaamd
‘meldingsplichtig’ bij de gemeente. Deze melding is door de initiatiefnemers gedaan. Een inwoner
van Noordbarge is, evenals in voorgaande jaren, ook nu naar de rechter gestapt met het doel de
toestemming van de gemeente voor het carbidschieten midden in Noordbarge tegen te houden. De
rechter vond geen reden het carbidschieten in Noordbarge te verbieden.
Stoetbakken
In 2017 is de commissie Stoetbakken een zelfstandige stichting geworden. Hoewel het Stoetbakken
nu buiten de formele verantwoordelijkheid van het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge valt, is
er goed overleg tussen de Stichting Stoetbakken en het Bestuur. Bestuurslid Lagon Latour zit ook in
het bestuur van de Stichting Stoetbakken. Het bestuur organiseerde ook dit jaar weer het ontbijt op
het Stoetbakken feest op zaterdag 2 juni.
Gezelligheid
Lagon Latour en Erna de Jonge coördineren de gezelligheidsactiviteiten die helpen het contact tussen
de inwoners van Noordbarge te bevorderen. Ze organiseerden het neuties schieten op Tweede
Paasdag en een Knutselochtend voor kinderen in oktober die allebei goed bezocht werden. Op stapel
staan nog een Sinterklaasfeest op 24 november 2018 en een Workshop Kerststukjes Maken op 14
december 2018.
Verkeer
Belanghebbenden van de Noordbargerstraat, de Ermerweg, ondernemers en Elgar Feddema namens
het bestuur van Plaatselijk Belang hebben enkele jaren in een overleg met de gemeente gewerkt aan
voorstellen om het verkeer door Noordbarge te ontmoedigen. Op een bijeenkomst in september 2017
zijn op een inloopavond een aantal verkeersremmende maatregelen op de Nieuw-Amsterdamsestraat
en de Ermerweg gepresenteerd.en direct daarna konden Noordbargers via een anonieme enquête hun
voorkeuren kenbaar maken. Vervolgens heeft de werkgroep dit geëvalueerd en aan de gemeente
gepresenteerd. Na de verkiezingen heeft de gemeente gesteld dat om financiële redenen
waarschijnlijk niet alle gewenste maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De gemeente zoekt nog
naar meer financiële mogelijkheden, zoals van de provincie, en zal dan een verder besluit nemen.
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Website www.noordbarge.nl
In juni 2018 kwam deze website in de lucht. Een redactiecommissie, met daarin bestuursleden Klaas
van der Meulen en Elgar Feddema, fotograaf Henk Zwols en Pieternel Schomaker, zorgt dat allerlei
praktische informatie, aankondigingen en verslagen van de activiteiten en diverse nieuwtjes en
wetenswaardigheden uit Noordbarge geplaatst worden op de website. De website is een leuke en
nuttige bron van informatie voor Noordbargers en in Noordbarge geïnteresseerden. De website wordt
druk bezocht, hetgeen het succes van de website bewijst.
Project JA (Jong en Actief).
In de herfst van 2017 is een aantal bestuursleden begonnen met het uitwerken van ideeën voor het
plaatsen van speeltoestellen voor diverse leeftijden in Noordbarge. Na overleg met de gemeente,
omwonenden en leveranciers, is er een concreet plan ontstaan voor het plaatsen van een aantal
toestellen voor jongeren op de Brink waar ook de Stoetbakoven staat en voor andere leeftijden op de
Brink waar ook het oorlogsmonument staat. Er zijn concrete afspraken gemaakt en de verwachting is
dat de oplevering en opening in het voorjaar van 2019 plaatsvindt. De betrokken bestuursleden zijn
Klaas van der Meulen, Erna de Jonge en Evelien van Eken.

Sikko Boelema
Oktober 2018
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