Plaatselijk Belang Noordbarge: Jaarverslag 2020-2021 (1-10-2020 – 30-09-2021)

Inleiding
Het verenigingsjaar 2020-2021 stond sterk onder invloed van de Coronamaatregelen:
Vele activiteiten in het afgelopen jaar konden niet doorgaan, zoals de activiteiten van de
Gezelligheidscommissie: Sinterklaas voor kinderen, een knutselochtend en het Kerstbloemschikken,
maar ook het Carbidschietn, de nieuwjaarsvisite, het neuties schieten met Pasen en het Stoetbakken
werden afgelast.
Het was in november 2020 niet mogelijk om onze jaarvergadering te houden in het Terra College.
Daarom werd deze keer de vergadering gehouden via Zoom. Alle negen bestuursleden en elf andere
leden deden mee.

Het bestuur
Op de jaarvergadering op 13 november 2020 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. Het bestuur bestond uit: 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).
In juli 2021 heeft Klaas van der Meulen afscheid genomen van het bestuur in verband met verhuizing
naar Groningen. Op de website is een oproep geplaatst voor een nieuw bestuurslid. Sisca Boonstra
heeft haar eerste bestuursperiode van 6 jaar er in november 2021 opzitten, en heeft al gezegd zich
herkiesbaar te stellen.
De voorzitter, Onno te Nuyl heeft aangekondigd zich niet herkiesbaar te stellen in november 2022,
als zijn derde periode van 6 jaar erop zit. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om ruim vooraf een
nieuwe voorzitter te laten beginnen met inwerken.
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Het bestuur heeft drie maal vergaderd via Skype en kwam in juni 2021 voor het eerst sinds lange tijd
weer bijeen en wel in het nieuwe gebouw van het Terra College aan de Huizingsbrinkweg. Doordat
heel veel zaken stil lagen door Corona was vergaderen iets minder nodig dan in een normaal jaar,
maar als het nodig was werd overlegd en werden besluiten genomen via communicatie door e-mail
en whatsapp.

Oud Papier Inzameling
Oud papier kan elke dag worden gedeponeerd in een container aan de Hooggoorns. Het dagelijks
openen en sluiten van de container wordt 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. De tractor van
Geert Nijhoff trok de kiepkar. De nazit is bij Harry en Geesje Gerrits thuis.
Bestuurslid Elgar Feddema verzorgt de contacten met Virol en de gemeente.
In het begin van het verenigingsjaar was de prijs van oud papier nog laag, maar met de toegenomen
prijs wordt het ophalen van oud papier weer erg lucratief. Alle vrijwilligers bedankt voor de inzet.

Project JA (Jong en Actief).
De projectgroep JA heeft de laatste jaren hard gewerkt aan het plaatsen van speel- en
fitnesstoestellen, met het doel jong en oud in Noordbarge meer mogelijkheden te geven om te
bewegen. De werkgroep bestond uit de bestuursleden Klaas van der Meulen, Erna de Jonge en
Evelien van Eken. Er werd nauw samengewerkt met de gemeente. Het heeft wat moeite en tijd
gekost om locaties in Noordbarge te vinden waar geen weerstand van omwonenden was. Eerder zijn
op de brink bij de stoetbakoven een nieuwe schommel en een nieuw klimtoestel voor de kleintjes
geplaatsten en op het veld voor de Vrije School aan de Stroetweg kwamen speeltoestellen voor de
jeugd. In het najaar van 2020 zijn fitnesstoestellen geplaatst aan de Hooggoorns, tussen Sedna en
Kinderwereld. Het Drenthe College heeft een instructiefilmpje gemaakt, dat in het voorjaar met
enige publiciteit is gepresenteerd.
Het heeft wat tijd en heel veel energie en doorzettingsvermogen gekost van de commissie, in
samenwerking met de gemeente, 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 en websitemanager Henk Zwols en Wim Boonstra. Henk Jeurink doet mee namens de Historische Commissie.
Klaas van der Meulen is verhuisd, en in 2021 zijn Mieke Katoen, Jorien Huizing en Nanette Arndt
erbij gekomen. 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.

Overige Activiteiten
In de donkere weken voor Kerst werd Noordbarge weer verlicht en daarmee opgevrolijkt door de
fairy bells op enkele plaatsen in de wijk, deze keer weer iets meer dan daarvoor. De commissie
Gezelligheid, bestaande uit de bestuursleden Lagon Latour en Erna de Jonge, werken nog aan ideeën
om ook in de rest van het jaar wat versiering in Noordbarge aan te brengen, zoals bloembakken.
In september 2021 werd weer een fietstocht georganiseerd voor Noordbargers, deze keer door de
families Boels en Waalkens. Ondanks de regen was het een gezellige middag voor de ruim 30
deelnemers.
Andere jaren vond in hetzelfde weekend de motortocht plaats, maar die werd uitgesteld naar oktober
2021.
Het zangkoor Noordbarge kon door Corona niet repeteren, maar is in oktober 2021 weer opgestart.
De Vrouwenvereniging is dit jaar gestopt.
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” werd in november 2020 uitgegeven. Er zijn nog exemplaren
beschikbaar.
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.
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Contacten met de gemeente Emmen
Door Corona werden er ook weinig bijeenkomsten door de gemeente georganiseerd voor de Erkend
Overleg Partners. Als ze er wel waren, bijv het Platformoverleg, werden ze bezocht door een
bestuurslid.
Als er aanleiding toe is wordt er vanuit het bestuur contact opgenomen met de gemeente om zaken
aan te passen of te verbeteren.
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.

Ontwikkeling Voormalig Terra terrein
Door projectontwikkelaars is een plan ontwikkeld om op het terrein van het af te breken Terra
gebouw twaalf boerderij- en schuurwoningen te bouwen. In het vorige verenigingsjaar was het
bestuur hierover al bijgepraat door de projectontwikkelaars en de gemeente. In het najaar van 2020
werd een digitale inloopbijeenkomst georganiseerd waar veel bewoners aan meededen.
In mei/juni kreeg het bestuur de gelegenheid commentaar te geven op het voorontwerp voor de
wijziging van het bestemmingsplan voor het terrein van het voormalig Terra College. Het bestuur
heeft dit voorontwerp via de website gedeeld met de Noordbargers. Het bestuur heeft aan de
gemeente haar tevredenheid uitgesproken over het feit dat hier woningen gebouwd gaan worden.
Mede op verzoek van enkele omwonenden is aan de gemeente de wens doorgegeven om het
gemotoriseerd verkeer niet via de Scheperstraat maar via de parkeerplaats en de ingang aan de
Noordbargerstraat te laten gaan. De volgende stap is nu de publicatie van het Ontwerp
Bestemmingsplan door de gemeente.
De sloop is inmiddels begonnen.

Contacten intern
Nieuwe bewoners van Noordbarge worden zover bekend welkom geheten door bestuurslid Sisca
Boonstra. 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. Over het algemeen wordt dit contact door nieuwkomers gewaardeerd.
De meeste nieuwe bewoners geven zich ook op als lid van Plaatselijk Belang.
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Ermerweg
Na de aanpassing van de Ermerweg zijn bewoners niet tevreden dat er harder wordt gereden dan de
nu toegestane 30 km per uur en dat er onvoldoende voorrang wordt gegeven aan verkeer van rechts.
Ook zijn er zorgen over het toegenomen verkeer in de Stroetweg voor de Vrije School. Deze groep
bewoners probeert hierover in gesprek met de gemeente te komen. Het bestuur heeft gesproken met
deze bewoners en bij de gemeente aangegeven dat deze bewoners gesprekspartners voor de
gemeente is, en niet het bestuur van Plaatselijk Belang.

Sikko Boelema, Oktober 2021
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