
Verslag Jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge op 15 november 2019. 

 

 

 

Opening 

Deze jaarvergadering wordt gehouden in het Terra Collega aan de Noordbargerstraat in Emmen, in 
verband met de bouw aan de Huizingsbrinkweg. 

Kort na half acht opent voorzitter Onno te Nuyl de vergadering. 56 mensen hebben de presentielijst 
getekend. Onno heet ze allen hartelijk welkom en doet enkele huishoudelijke mededelingen. Twee 
leden hebben zich voor vanavond afgemeld en enkele wel aanwezigen hebben hun partner 
thuisgelaten. De agenda wordt vastgesteld zoals die op tafel ligt, met dien verstande dat bij het punt 
over de verkeersmaatregelen Ermerweg ook de brief van de heer Habing en anderen over dit 
onderwerp aan de orde kan komen. 

 

Huishoudelijke Zaken 

Onno stelt vervolgens het verslag van de vorige jaarvergadering, van 16 november 2018, aan de 
orde. Dit verslag staat vanaf december 2018 op de website en ligt ook op tafel. De aanwezigen 
hebben geen commentaar, dus het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Datzelfde geldt voor het verslag van de secretaris van het verenigingsjaar dat loopt van 1 oktober 
2018 tot en met 30 september 2019. Ook dit was in te zien op de website en ligt op tafel, en wordt 
zonder opmerkingen vastgesteld. 

Het financieel jaarverslag, opgesteld door de penningmeester, is vanaf een half uur voor de 
vergadering in te zien, en ligt op tafel. Met de opmerkingen dat de Historische Commissie nu een 
eigen rekening heeft, en een eerder afgesproken bedrag heeft ontvangen, gaat iedereen akkoord 
met het financieel jaarverslag. De kascommissie, bestaande uit Mieke Katoen en Ab ter Meulen, 
meldt dat ze de financiële administratie heeft doorgenomen en geen bijzonderheden heeft gezien. 
Op voorstel van de kascommissie wordt het bestuur decharge verleend. Voor de komende 
jaarvergadering zal de kascommissie bestaan uit Ab ter Meulen en Sytske Luchjenbroers.  

Over de bestuurssamenstelling meldt Onno dat er geen bestuursleden aan de beurt zijn voor 
periodiek aftreden, en geen van de bestuursleden om een andere reden wil aftreden. Er zijn dus 
geen bestuursverkiezingen nodig en het bestuur gaat in het komende jaar in dezelfde samenstelling 
door. 

Ook op deze jaarvergadering worden een aantal dorpsbewoners bedankt met een bloemetje: Geesje 
Gerrits, die maandelijks de koffie en koek verzorgt voor de ophalers van oud papier; Haye Witteveen, 
die het oud papier ophalen coördineert;  Ireen Waalkens , die als het nodig is invalt voor Geesje; en 
Geert Koffeman, die nieuwe inwoners van Noordbarge welkom heet. Onno vraagt iedereen om zo 
mogelijk namen en adressen van nieuwe bewoners aan Geert door te geven. Onno geeft aan dat er 
nog vele anderen zijn, die iets doen voor het oud papier ophalen en enkele andere zaken, maar deze 
mensen zullen op een andere manier en een ander moment worden bedankt. Onno noemt in het 
bijzonder Harrie Gerrits en Jan Boer, die deze week het natgeregende en zwaar en vies geworden 
oud papier hebben opgeruimd.  



Onno vertelt welke activiteiten er de komende tijd in Noordbarge plaats vinden: 

• Zaterdag 23 november om 10 uur: Sinterklaasfeest voor de kinderen, in het Terra College 
• Donderdagavond 12 december om 19.30 uur: Workshop Kerststukjes maken in het Terra 

College 
• Oudejaarsdag 31 december ’s middags van twaalf uur tot circa vijf uur: Carbidschieten op het 

weiland tegenover de Stoetbakkenbrink 
• Zondag 5 januari, van 3 tot 5 uur: nieuwjaarsreceptie bij Ten Cate 

Na deze huishoudelijke zaken is het pauze, en tijd voor hapjes en drankjes. 

 

Project JA 

Na de pauze vertelt Klaas van de Meulen over het project JA: JA staat voor Jong en Actief, en behelst 
het plaatsen van een aantal speeltoestellen voor jong en oud. In Noordbarge komen steeds meer 
kinderen, maar er zijn nauwelijks speeltoestellen. De gemeente stimuleert plaatsing van 
speeltoestellen. Daarom startte het bestuur van PBNB bijna twee jaar geleden een werkgroep, 
bestaande uit Erna de Jonge, Evelien van Eken en Klaas van der Meulen, onder de naam Project JA. 
Het gaat daarbij om drie soorten toestellen: Robinia houten objecten voor 6 tot 10-jarigen, die 
uitdagen tot spelen, een klimtorentje voor de allerkleinsten en, in combinatie daarmee, fitness 
apparaten ook geschikt voor ouderen. Concrete plannen werden op de vorige jaarvergadering 
gepresenteerd en kregen toen veel positieve reacties. Na de vergadering bleken er toch bezwaren te 
zijn en begon een zoektocht naar nieuwe locaties. Het huidige plan is om aan de Stroetweg, vóór de 
Vrije School, speeltoestellen te plaatsen. Dit is al met de naaste aanwonenden besproken en die gaan 
akkoord. Op de brink bij de stoetbakkenoven wordt de bestaande schommel vernieuwd en daarnaast 
komt een klimtorentje met glijbaan, uitgevoerd in hout en groene kleur. Het derde deel van JA, 
bestaande uit vier fitness apparaten in gemoffeld staal, komt mogelijk op het brinkje aan de 
Huizingsbrinkweg en de Binnenweg, naast de smederij van Sijbring. De omwonenden zijn positief.  
Alternatieve locaties zoals aan de Hoogoorns, bij de vissteiger en bij het CBK, vallen af. Klaas meldt 
dat ook gesproken is met de voorzitter van de Historische Commissie om ook de visie van de HC op 
het beeld van de brinken in Noordbarge mee te nemen. De HC is ook akkoord met het bovenstaande. 
Klaas heeft de tekeningen van de plannen bij zich. 

Na de opsomming van Klaas worden een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Een aantal 
bezoekers maakt zich zorgen over de verkeerssituatie aan de Stroetweg bij de Vrije School. 
Omwonenden zijn niet tegen spelende kinderen, maar maken zich vooral zorgen over hard rijdende 
ouders. Klaas meldt dat dit alles met de directeur van de school besproken is, maar hij zal het ook 
opbrengen in zijn contacten met de gemeente over JA.  Er wordt ook nog gesuggereerd de toestellen 
te plaatsen bij de Mr Vegterschool waar veel Noordbarger kinderen heen gaan, maar dit is voor de 
speeltoestellen te ver van Noordbarge. Ook vraagt iemand zich af of Sijbring echt positief is. Klaas 
belooft dit nog eens na te vragen. Een Noordbarger die zich afvraagt of de speeltoestellen wel nodig 
zijn met alle grote tuinen in het dorp krijgt weinig steun. 

Onno sluit dit onderwerp af door te wijzen op het belang van het project: een toenemend aantal 
jonge gezinnen mist speelmogelijkheden. Maar hij benoemt ook de moeilijkheid dit gerealiseerd te 
krijgen: bij elke locatie is er wel iemand tegen. Hij vraagt iedereen om begrip en dankt de commissie 
JA voor haar voortvarendheid en vasthoudendheid. 

 



 

Verkeersmaatregelen Ermerweg 

Onno vat eerst samen wat er in het verleden is gebeurd: De provincie gaat de situatie bij de 
Klinkmolenbrug veranderen, zodat verkeer van de Ermerweg niet meer direct naar de Rondweg en 
de N34 kan. Dit en de aanleg van parkeerplaatsen voor Wildlands aan de Ermerweg was aanleiding 
aanpassingen voor de Ermerweg te bedenken. Zo was daar de tijdelijke “knip” in de weg met veel 
extra verkeer door de Noordbargertraat. Om de vele meningen bij elkaar te brengen werd door de 
gemeente met steun van het bestuur van PBNB enkele jaren geleden een werkgroep gestart met 
belanghebbenden. Dit leidde tot plannen voor verkeersremmende maatregelen, die in september 
2017 op een inloopbijeenkomst werden gepresenteerd. Bezoekers konden daar een keuze uit diverse 
opties maken. Die zijn vervolgens uitgewerkt en in september 2019 in meer detail aan de bewoners 
gepresenteerd.  

Jacob Habing en een aantal anderen hebben een brief gestuurd naar de gemeente. Jacob vertelt dat 
ze eerder contact hebben gehad met de gemeente en een aantal leden van de werkgroep en daar 
weinig gehoor vinden. Habing is het eens met het instellen van de 30 km zone, maar denkt dat de 
uitvoering niet effectief is en vraagt onder anderen handhaving met camera’s. Habing en anderen 
vinden dat de gemeente onvoldoende reageert op bezwaren en niet zorgvuldig handelt. 

Onno bevestigt dat het bestuur van PBNB een kopie heeft gehad van de brief. De gemeente staat 
hier aan de leiding en niet PBNB. Het bestuur heeft de brief wel opgebracht in een gesprek, twee 
dagen voor de jaarvergadering, met de burgemeester en heeft aangedrongen op zorgvuldige 
behandeling. Inmiddels heeft het bestuur per mail een kopie ontvangen van het antwoord van de 
gemeente dat per post onderweg is naar de groep Habing. De gemeente legt daarin een aantal zaken 
uit, maar zegt geen veranderingen toe. Habing vindt dit onvoldoende en zegt verdere actie naar de 
gemeente te overwegen en daarbij ook de gevaarlijke situatie op de Stroetweg te willen betrekken. 

Klaas van der Meulen herhaalt nogmaals zijn toezegging om in zijn contacten met de gemeente te 
vragen om een beantwoording van alle door bewoners opgebrachte vragen, zorgen en ideeën rond 
de plannen voor de Ermerweg en daarbij ook de gevaarlijke situatie op de Stroetweg mee te nemen. 

 

Diversen en Rondvraag  

Whatsapp Buurtpreventie: Erna de Jonge vraagt aan straten en buurtjes die bordjes wilden plaatsen 
over Whats app groepen Buurtpreventie om dit via haar te doen. Gezamenlijk bestellen van deze 
bordjes geeft groepskorting. 

Ideeënbus: Erna wijst ook op de ideeënbus die hier vanavond staat. Alle ideeën voor Noordbarge zijn 
van harte welkom. 

Bestuurssamenstelling: Geesje Gerrits vraagt waar ze de namen van de bestuursleden op de website 
kan vinden. Dat is op de website van PBNoordbarge, op de homepage rechtsboven op de drie 
streepjes klikken, en dan op “bestuur pbnb”. Daar staan de bestuursleden samen op de foto en 
daaronder stelt elk bestuurslid zich voor. 

Oud Papier: Harrie Gerrits komt nog even terug op het natgeregende oud papier dat Jan Boer en hij 
deze week hebben opgeruimd. Dit kan natuurlijk niet te vaak. Elgar Feddema geeft aan dat hij altijd 
zijn best doet op tijd de container te laten omwisselen, maar dat valt niet altijd precies te plannen. 
Onno raadt ieder aan zijn papier zoveel mogelijk iedere eerste zaterdag van de maand (met 



uitzondering van augustus) bij de weg te zetten. De suggestie wordt gedaan om de papieractie ook te 
noemen op de gele brief. 

Stoetbakken: Geert Koopman deelt mee dat het Stoetbakken in 2020 zal plaatsvinden op 12 en 13 
juni. 

Boek Historische Commissie: Ab Engbers meldt dat het boek “Noordbarge, het verhaal van zien 
bewoners” nog te koop is bij Geesje Gerrits aan de Noordbargerstraat. 

 

Sluiting 

Om kwart voor tien sluit de voorzitter, Onno te Nuyl, de vergadering. Hij wenst iedereen “wel thuis”. 

Een deel van de bezoekers blijft nog wat hangen en neemt nog een hapje en een drankje. 

 

Sikko Boelema, secretaris Plaatselijk Belang Noordbarge, 10 december 2019. 


