Jaarverslag – Vereniging Plaatselijk Belang Zuidbarge
Periode 1 september 2019 – 31 augustus 2020
Geachte leden,
Allereerst staan we stil bij het overlijden van Marja Nijenmanting op 16 augustus 2020.
Tevens staan we stil bij het overlijden van een oud inwoner van Zuidbarge:
Willy (Wil) Bernhart, overleden op 28 maart 2020 en bij vele inwoners bekend als hun
lieve juf van vroeger.
Wij wensen beide families heel veel sterkte toe!
We mogen wel stellen dat 2020 een zeer bewogen jaar was. Begin maart deed het
coronavirus (Covid-19) zijn intrede. Een virus dat geleid heeft tot veel
ziekenhuisopnames en overledenen. Het normale leven was en is ver te zoeken.
De Rijksoverheid heeft hierop maatregelen getroffen o.a. een (intelligente) lock-down.
In de zomerperiode werden de maatregelen enigszins versoepeld, echter tijdens het
schrijven van dit jaarverslag lijkt een 2e uitbraak er aan te komen en is er opnieuw
sprake van een lock-down. Wereldwijd wordt er hard gewerkt aan een vaccinatie,
echter hoe lang dit op zich laat wachten is nog onduidelijk.
Laten we met elkaar hopen dat 2021 een beter jaar wordt waarin het coronavirus
beheersbaar wordt (het liefst helemaal verdwijnt!) en we met z’n allen weer terug
kunnen naar het normale leven.
Vergaderingen
Normaliter vergadert het bestuur 6 keer in het jaar, echter i.v.m. het coronavirus is de
vergadering in maart niet doorgegaan, en hebben we dus 5 keer vergaderd. De
vergadering in april vond plaats d.m.v. een videocall.
I.v.m. het coronavirus is ook de Algemene Ledenvergadering en het jaarlijkse overleg
met de beheercommissie niet doorgegaan. Streven is dit in het volgend voorjaar te
organiseren, mits de coronamaatregelen het toelaten.
Volgens het rooster van aftreden leden bestuur PB is Inus Jeuring aftredend, echter hij
heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen.
Hieronder volgt een overzicht van de besproken onderwerpen.
Grijs en groen
Overleg met de gemeente vindt plaats via het Uitvoeringsoverleg, hier worden
bestaande en nieuwe zaken besproken en geagendeerd.
De gemeente heeft de app Buiten Beter in het leven geroepen, ter vervanging van het
Meldpunt. Deze blijkt in de praktijk goed te werken; meldingen worden vaak op korte
termijn afgehandeld.
De volgende zaken zijn uitgevoerd:
• Er zijn niet alleen 2 digitale verkeersremmers (de zogenaamde Smileys)
geplaatst, maar ook afbeeldingen van 30 km. op straat nabij de fietsoversteek en
herhalingsborden 30 km. Een 3e Smiley is in bestelling.
• Er zijn beukenhaagjes en draad langs het fietspad Zuidbargerstraat geplaatst.
• Er is bremzaad gezaaid op de wal Zuidbarge Noord om in de toekomst het zicht
op de KFC zoveel mogelijk te ontnemen.
• Ieder gezin in Zuidbarge heeft van Plaatselijk Belang Zuidbarge een
koolmeesnestkastje ontvangen, om zo de overlast van de processierups hopelijk
te verminderen.
• Er zijn 3 AED’s in Zuidbarge geplaatst in samenspraak met de Hartstichting.
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•

Er is overgegaan tot de aanschaf van tablets t.b.v. streaming muziek geluidssets
Zuidbarge.

Verder zijn er nog een aantal zaken lopende, o.a.:
• Melding stankoverlast KFC bij Noordenwind
• Verzoek plaatsen verkeerspiegel Stegingepad
• Het ontwikkelen van een nieuw logo en website Zuidbarge.nl
• Verzoek tot overspuiten Kalterbrug
• Gemeente bekijkt mogelijkheden om van de Landweg weer een voetpad te
maken.
• Onderhoud beton brug Zuidbargerstraat.
• Mogelijkheid bekijken om de drempels rood te verven.
Het EOP budget
Wij ontvangen deze gemeentelijke toelage om kosten aangaande Zuidbarge, waarin de
gemeente niet voorziet, te kunnen betalen. Dit kunnen specifieke wensen van
Zuidbarge zijn, maar ook een bijdrage in goed onderhoud of een steuntje in de rug voor
goede initiatieven vanuit onze gemeenschap.
Het totale budget van alle EOP’s wordt voor een periode van 3 jaar vastgesteld. Wij
zitten nu in de periode 2018 t/m 2020. In 2019 heeft er een verlaging van het reguliere
EOP-budget plaatsgevonden.
Het geoormerkte geld uit de EOP toelage periode 2015 – 2017 voor de fietsoversteek
en verkeersveiligheid is inmiddels ruim ingezet. De vernieuwde fietsoversteek, smiley’s
en nieuwe borden/hekken en op straat vermelding 30 km. zone zijn mede met dit
geoormerkte geld gerealiseerd.
Het EOP budget 2018 – 2020 is volledig besteed in deze 3 jaren.
Lief en Leed
Zoals ook voorgaande jaren het geval hebben Mieke Bos en Anneriet Duivenvoorden
namens het Plaatselijk Belang alle jarige 80-plussers, jubilarissen (vanaf 60 jr.
getrouwd), zieken en nieuwe inwoners een bezoekje gebracht met een bloemetje.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Dorpskrant
Alle bewoners van Zuidbarge hebben eind augustus weer de dorpskrant mogen
ontvangen.
Voor zo ver de belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar onze aandacht hebben
gehad.
Rest mij iedereen, namens het bestuur van onze vereniging, een creatief en gezond
verenigingsjaar toe te wensen.
Ankie Hulst, secretaris PB Zuidbarge
Emmen, november 2020
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