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         Jaarverslag – Vereniging Plaatselijk Belang Zuidbarge 

Periode 1 september 2020 – 31 augustus 2021 

 
Geachte leden, 
 

Allereerst staan we stil bij het overlijden van Willem Wierts, overleden op 29 oktober 
2020; Jan Kramer, overleden op 28 januari 2021; Erwin Bakker, overleden op 21 april 

2021 en Joris Engelhart, overleden op 10 juni 2021. 
Wij wensen hun families heel veel sterkte toe! 

 
We mogen wel stellen dat zowel 2020 als 2021 een zeer bewogen jaar was. Ook in 
2021 hield het coronavirus (Covid-19) ons verenigingsleven grotendeels in de greep. 

Inmiddels is een groot deel van de bevolking ingeënt waardoor het komende seizoen er 
meer rooskleurig uitziet. Zoals het zich laat aanzien, gaat het dorpshuis begin 

september weer open! Iets om zeker naar uit te kijken! 
 
Vergaderingen 

We hebben in totaal 6 keer vergaderd waarvan 4 keer via ZOOM. 
De ALV in november 2020 en het jaarlijkse overleg met de beheercommissie is niet 

doorgegaan door de coronamaatregelen.  
Volgens het rooster van aftreden leden bestuur PB was Inus Jeuring vorig jaar 
aftredend, echter hij heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. In de ALV van 2021 

zullen de leden alsnog om goedkeuring gevraagd worden. 
 

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. Dit naast het bestaande 
reguliere Meldpunt. Deze blijkt in de praktijk goed te werken; meldingen worden vaak 
op korte termijn afgehandeld. 

 
De volgende zaken zijn uitgevoerd:  

• Er is een derde smiley geplaatst (tegenover de Trans). 
• Er zijn 3 AED’s in Zuidbarge geplaatst in samenspraak met de Hartstichting. En 

er is aandacht voor scholing reanimatie/AED. 

• Melding stankoverlast KFC kan rechtstreeks bij de RUD (overdag en door de 
week dhr. Edwin Belt: 0800-9102. Voor klachten ’s avonds/in het weekend:  

06-52490233). 
• Klacht omtrent wateroverlast Stegingepad is afgehandeld. 
• Op de vraag om een mogelijke beweegtuin in Zuidbarge te overwegen, heeft PB 

afwijzend gereageerd mede i.v.m. aansprakelijkheid en onderhoud. 
• Het verzoek van bewoners Stegingepad/Jacoba Omvleepad tot het plaatsen van 

een verkeerspiegel Stegingepad i.v.m. verkeersveiligheid is na een aantal 
mailwisselingen uiteindelijk afgewezen door de Gemeente. Bestuur PB heeft 

hierin slechts een passieve houding kunnen innemen aangezien het particuliere 
grond betreft. Over de hoogte van hagen heeft de gemeente richtlijnen 
opgesteld.  

• Er is een dubbelzijdig straatnaambordje met huisnummers Zuidbarge richting 
Ericasestraat geplaatst. 

• Glasvezelnetwerk GlasDraad heeft een vraagbundelingscampagne gevoerd met 
als doel woningen en bedrijven in de kleine kernen van gemeente Emmen te 
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voorzien van glasvezel. PB heeft hierin een actieve rol gespeeld d.m.v. 
ambassadeurschap. 

• De vraag van een dorpsbewoner of er speeltoestellen voor kinderen van 8 jaar en 

ouder geplaatst kunnen worden is doorgespeeld naar de beheercommissie. 
• De vraag van een dorpsbewoner naar mogelijkheden van een dartvereniging is 

doorgespeeld naar de beheercommissie. 
• Plaatselijk Belang heeft een nieuwe logo en een nieuwe website Zuidbarge.nl 

 
Verder zijn er nog een aantal zaken lopende, o.a.: 

• Verzoek tot overspuiten Kalterbrug. 

• Achterstallig groenonderhoud bij o.a. de bruggen over het Oranjekanaal. 
• Gemeente bekijkt mogelijkheden om de Landweg weer open te stellen voor 

voetgangers. 
• Onderhoud beton brug Zuidbargerstraat. 
• Mogelijkheid bekijken om de drempels in de Zuidbargerstraat rood te verven. 

• Besteding voormalig subsidie Buurtsupport. 
 

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 goede initiatieven vanuit 
onze gemeenschap.  

Het totale budget van alle EOP’s wordt voor een periode van 3 jaar vastgesteld. Het 
EOP budget 2018 – 2020 is volledig besteed in deze 3 jaren.  
Het EOP budget 2015 – 2017 is met instemming van de Gemeente geoormerkt voor 

verkeersveiligheid en kent per 1 september 2021 een saldo van € 4.710.  
Wij zitten nu in de periode 2021 t/m 2023. 

 
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 de dorpskrant weer mogen 
ontvangen.  

 
Fotowedstrijd Komende winterweer. 
Er is een fotowedstrijd georganiseerd met als resultaat veel ingezonden foto’s, waaruit 

een winnaar is gekozen. De winnende foto is geplaatst in onze dorpskrant. 
 

Email adressenbestand. 
Er is aandacht voor het aanleggen van een e-mail adressenbestand. 

 
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 2021 
 


