Plaatselijk Belang Noordbarge: Jaarverslag 2019 – 2020 (1-10-2019 – 30-09-2020)

Het bestuur
Op de jaarvergadering op 15 november 2019 hoefden geen bestuursleden te worden ge- of herkozen,
omdat niemand aftredend was. Daarmee had het bestuur in 2019-20 dezelfde samenstelling als in de
twee voorgaande jaren: 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 slechts twee maal vergaderd, in januari in het Terra College aan de
Noordbargerstraat, in augustus bij een bestuurslid thuis. Als gevolg van de Corona crisis werden in
de tussenliggende periode als het nodig was besluiten genomen via communicatie door mail en
whatsapp.

Oud Papier Inzameling
Veel Noordbargers hebben bijgedragen aan het inzamelen van oud papier. Dit kan elke dag in een
container aan de Hooggoorns. Het dagelijks openen en sluiten van de container word gedaan door de
Boerderij en vrijwilligers. Ook dit jaar werd op de meeste eerste zaterdagen van de maand oud papier
in Noordbarge opgehaald door vrijwilligers met een tractor en een kiepkar, georganiseerd door Haye
Witteveen. In de eerste maanden van het jaar werd de tractor van Berend Betting hiervoor gebruikt.
Daarna die van Geert Nijhoff. In april en mei werd het ophalen afgelast in verband met Corona en in
augustus ging het net als andere jaren niet door omdat dat in de vakantieperiode valt. Door
bezuinigingen bij het bedrijf dat de containers brengt en haalt, staat er nu ’s zaterdags een gesloten
container. Het papier moet nu door de ophalers met de hand van de kiepkar in deze container worden
gegooid, wat extra inspanning vraagt van de ophalers. Dus extra bedankt daarvoor.

Overige Activiteiten
In de laatste maanden van 2019 werden door de Gezelligheidscommissie (bestaande uit Lagon
Latour en Erna de Jonge) een aantal activiteiten georganiseerd: de knutselochtend, het
Sinterklaasfeest en het Kerstbloemschikken. Deze activiteiten vonden voor de tweede keer plaats en
waren weer een succes.
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Door de Carbidcommissie werd op Oudejaarsdag het carbidschieten weer georganiseerd. Het bestuur
had alle Noordbargers weer voor een Nieuwjaarsborrel uitgenodigd bij Ten Cate.
Door de Coronacrisis konden activiteiten die we al jaren doen in Noordbarge, deze keer niet door
gaan. Het gaat om het neuties schiet’n, het Stoetbakken, de motortoertocht en de fietstocht.
Het zangkoor Noordbarge heeft met enthousiasme gerepeteerd en heeft opgetreden, in de periode dat
dat kon.
De Vrouwenvereniging kwam regelmatig bijeen en vierde in november 2019 haar zestig jarig
jubileum.
De Historische Commissie is doorgegaan na het succes van het in oktober 2019 uitgegeven boek
“Noordbarge, het verhaal van zien bewoners”. Het boek “Speulkwartier, over de Openbare Lagere
School III Noordbarge 1877-1985” zal in november gereed zijn.
Alle organisatoren, ook die hierboven niet genoemd zijn, verdienen onze complimenten. Met elkaar
hebben we er een succesvol jaar van gemaakt. Hartelijk dank voor de inzet en het meedoen.

Contacten Extern
Bestuursleden bezochten bijeenkomsten die door de gemeente werden georganiseerd voor de Erkend
Overleg Partners. Door de Coronacrisis waren dat er minder dan in andere jaren.
In september hadden drie bestuursleden een gesprek met de Erkend Overleg Partner van
Bargermeer/Meerveld. Dit naar aanleiding van de plannen om aan de Noordbargerstraat, tussen de
Boni en de Lidl, nog een Aldi supermarkt te bouwen. In goed overleg is tussen beide EOP’s
afgesproken dat de EOP Bargermeer/Meerveld dit project zal volgen, en waar nodig Noordbarge zal
inlichten. Meer nieuws over het project is te vinden op de website van Plaatselijk Belang
Noordbarge.
In september is overlegd met projectontwikkelaars en vertegenwoordigers van de gemeente over de
plannen voor het terrein aan de Noordbargerstraat dat het Terra college heeft verkocht. Het plan is
om er luxe woningen op te plaatsen. Er is afgesproken om een inloopbijeenkomst voor de inwoners
van Noordbarge te organiseren. Door Corona staat dat op losse schroeven.
Als er aanleiding toe is wordt er vanuit het bestuur contact opgenomen met de gemeente om zaken
aan te passen of te verbeteren. Zo zijn er in de laatste maanden vragen gesteld over de volgens velen
nog te hoge snelheden en de het geen voorrang geven van rechts op de vernieuwde Ermerweg, over
hoge snelheden op het achterste gedeelte van de Bargerkampenweg en over het opnieuw verven van
de Siebrandsbrug. Deze zaken lopen nog.
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Kleine zaken, over kleine ergernissen zoals grasmaaien en de toestand van de wegen worden meestal
gelukkig snel opgelost na contacten van bewoners direct met de gemeente, zonder tussenkomst van
het bestuur.
Een deel van het klein onderhoud en opruimwerk werd eerst gedaan door Buurtsupport. Na het
faillissement van Buurtsupport heeft EMCO dit overgenomen. Het contact met deze organisaties is er
indien nodig, maar was zeer beperkt in het afgelopen jaar. Daarbij helpt het dat Bart Krol met zijn
honden vrijwel dagelijks in de wijk rondloopt en afval meeneemt.

Contacten intern
Sinds begin 2019 werden nieuwe bewoners van Noordbarge zoveel mogelijk welkom geheten door
Geert Koffeman. Op zijn verzoek is hij ontheven van deze taak. Bestuurslid Sisca Boonstra heeft dit
inmiddels overgenomen. Zij is hierbij wel afhankelijk van anderen, bijv. buren, om te weten waar en
wanneer er nieuwe bewoners komen wonen, omdat in verband met de privacy regels dit niet meer
door de gemeente wordt doorgegeven.

Ermerweg
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. In 2020 zijn deze plannen uitgevoerd.
Het ziet e mooi uit, maar bewoners vinden dat er nog te hard wordt gereden en dat verkeer van
rechts niet altijd voorrang krijgt. Dit is onder de aandacht van de gemeente gebracht.

Project JA (Jong en Actief).
In de herfst van 2017 is een aantal bestuursleden begonnen met het uitwerken van ideeën voor het
plaatsen van speel- en fitnesstoestellen, met het doel jong en oud in Noordbarge meer mogelijkheden
te geven om te bewegen. De werkgroep bestaat uit de bestuursleden Klaas van der Meulen, Erna de
Jonge en Evelien van Eken. Het heeft wat moeite en tijd gekost om lokaties in Noordbarge te vinden
waar geen weerstand van omwonenden was. Inmiddels is de schommel op de Stoetbakkenbrink
vernieuwd, en is daarnaast een klimtoestel voor de kleintjes geplaatst. Op het veld voor de Vrije
School aan de Stroetweg staan nu speeltoestellen voor de jeugd. Dit speelterrein is begin september
geopend. Het plan is dat er in het voorjaar van 2021 fitnesstoestellen geplaatst gaan worden aan de
Hooggoorns, tussen Sedna en Kinderwereld. Het heeft wat tijd en heel veel energie en
doorzettingsvermogen gekost van de commissie, maar er is nu een mooi resultaat.
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Website www.noordbarge.nl
De website van Plaatselijk Belang Noordbarge wordt gevuld door een redactiecommissie, met daarin
bestuursleden Klaas van der Meulen, Elgar Feddema en Sikko Boelema, fotograaf Henk Zwols en
Wim Boonstra. Pieternel Schomaker is in de loop van 2020 gestopt. De website bevat allerlei
praktische informatie, aankondigingen en verslagen van de activiteiten en diverse nieuwtjes en
wetenswaardigheden uit Noordbarge. De website is een leuke en nuttige bron van informatie voor
Noordbargers en in Noordbarge geïnteresseerden, wat blijkt uit de bezoekersaantallen. De
redactiecommissie zoekt nog aanvulling: vooral jongeren en vrouwen zijn van harte welkom.

Sikko Boelema, Oktober 2020
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