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         Jaarverslag – Vereniging Plaatselijk Belang Zuidbarge 

Periode 1 september 2021 – 31 augustus 2022 

 
Geachte leden, 
 

Allereerst staan we stil bij het overlijden van Miny Wierts (8 juni 2022), Derkje de Vries 
(17 augustus 2022), Rika Snijders (2 oktober 2022) en Gezienus Omvlee (2 november 

2022). 
Wij wensen hun familie heel veel sterkte toe en dragen hen een warm hart toe! 

 
Na 2 zeer bewogen jaren in het teken van het Coronavirius hebben we de deuren van 
ons dorpshuis in september 2021 weer mogen openen. Wat hadden we elkaar en het 

verenigingsleven gemist! Echter …. al vrij snel gooide het Coronavirus opnieuw roet in 
het eten en ging het dorpshuis weer dicht. In november hebben we nog in het 

dorpshuis kunnen vergaderen, daarna pas weer in maart. Aangezien de 
nieuwjaarsreceptie, die jaarlijks door de BC wordt georganiseerd, niet heeft kunnen 
plaatsvinden, heeft het bestuur van PB besloten om op 25 juni een vervangende 

bijeenkomst te organiseren. Deze werd goed bezocht en het werd een gezellig 
samenkomen met live muziek. 

 
Vergaderingen 
We hebben in totaal 6 keer vergaderd. 

De ALV en het jaarlijkse overleg met de beheercommissie hebben in november 2021 
plaatsgevonden. 

Volgens het rooster van aftreden leden bestuur PB was Willy Stuulen aftredend; zij 
heeft zich herkiesbaar gesteld en na goedkeuring in de ALV is zij herbenoemd.  
 

Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen die o.a. zijn besproken. 
• Voorstel wijziging statuten i.v.m. wijziging wetgeving WBTR. In de ALV wordt 

instemming gevraagd. 
• Verkeersveiligheid: de fietsoversteek Zuidbargerstraat en nieuwe aanduiding op 

de verkeersdrempels. 

• Website hosting. 
• Aanschaf en plaatsen spandoek en frame kerstdagen/oud & nieuw. 

• Speeltoestel achter dorpshuis. 
• Toegang tot de Landweg. 
• Werkbezoek burgemeester en team. 

• Aanschaf audiovisuele middelen dorpshuis. 
 

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 onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest en/of afgerond. 

• Het afsteken bermen Zuidbargerstraat i.v.m. afwatering door de gemeente is 
gerealiseerd. 

• Het afsteekmateriaal van de bermen Zuidbargerstraat is tegen de kade van de 

jaagpaden Oranjekanaal gestort waardoor de jaagpaden dreigen te verdwijnen. 
Hierover is overleg met de gemeente. 

• Herinrichting Rondweg (ongelijkvloerse aansluitingen). 1 November heeft 
opnieuw overleg plaatsgevonden. 
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• Omtrent het onderhoud van de kade aan de Zwaaikom is een offerte binnen. Er  

         vindt overleg plaats met de gemeente/Wim Wessels. 

• Punt van aandacht is het schoonspuiten van de brug Rietlandenstraat. 
• Vervanging twee fietsbruggen over de Hondsrugweg langs het Oranjekanaal is 

gerealiseerd. 
• Het maaibeleid Zuidbarge is aangepast. Hessel Doornbos maait nu ook de 

bermen Rietlandenstraat. 
• Toegankelijkheid vissteigers is een punt van aandacht. 

 

 
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 

huidig EOP budget is vastgesteld voor de periode 2021 – 2023 en dient eind 2023 
besteed te zijn. 
In dit boekjaar zijn er donaties gedaan aan de Oranjevereniging voor het 

Sinterklaasfeest en het organiseren van de winter-snertloop.  
En zojuist zijn er twee laptops aangeschaft, één voor de administratievoering van het 

dorpshuis en één voor het secretariaat van PB. Ook is aan het dorpshuis een donatie 
voor audiovisuele middelen toegezegd. 
 

Het EOP budget 2015 – 2017 is met instemming van de Gemeente geoormerkt voor 
verkeersveiligheid en kent per 1 september 2022 een saldo van € 4.566. Momenteel 

zijn er gesprekken met de Gemeente om dit geld aan te wenden voor nieuwe 
aanduiding op de verkeersdrempels en ook het schoonspuiten van de betonranden van 
de brug Zuidbargerstraat. 

 
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 een mooie dorpskrant mogen 
ontvangen.  

 
Email adressenbestand. 

Er is aandacht voor het aanleggen van een e-mail adressenbestand. Wij vragen 
nogmaals aandacht hiervoor. 

 
Als afsluiting wens ik iedereen, namens het bestuur van onze vereniging, een creatief 
en gezond verenigingsjaar toe! 

 
Ankie Hulst, secretaris PB Zuidbarge 

Emmen, november 2022 
 


