Verslag ALV "Plaatselijk Belang Zuidbarge"
18 november 2021; 20:00 uur
Dorpshuis ’t Hoefijzer’ te Zuidbarge
Aanwezig 19 leden (incl. bestuur); zie presentielijst.
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.
Voorzitter Tiddo Mendelts opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen welkom.
De volgende personen hebben zich afgemeld: Ronald Mentink (gemeente), Robert Rixtum
(gemeente), Gert Horstman (PvdA), Eric van Oosterhout (burgermeester), Lineke Gienger
(wijkagent Emmen Zuid), Wim en Ineke Borst, Joke Kompier, Ilse Lotterman en Ernst Plak.
De aanwezige leden worden verzocht de presentielijst te tekenen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
2. Notulen van de ALV d.d. 21 november 2019.
De notulen hebben op de website gestaan en ter inzage in het dorpshuis gelegen. Er zijn
geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
3. Jaarverslagen.
a) Jaarverslag Beheercommissie dorpshuis ’t Hoefijzer.
Janny Nonkes leest het jaarverslag van de Beheercommissie voor.
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen.
Tiddo bedankt alle leden van de Beheercommissie voor hun inzet en werkzaamheden.
b) Jaarverslag Plaatselijk Belang.
De jaarverslagen over de periode 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 en de
periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 worden door Ankie Hulst,
secretaris, voorgelezen.
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen. De jaarverslagen zullen ook
op de website worden gepubliceerd.
4. Financieel: Beheercommissie dorpshuis ’t Hoefijzer.
a) Financieel verslag.
Gienus Hulst (penningmeester) licht de cijfers van 2019-2020 en 2020-2021 toe aan de
hand van de volgende overzichten: de resultatenrekening (met diverse
grootboekrekeningen), de eindbalans, de begroting (alle ontvangsten en uitgaven) en de
werkelijke cijfers.
N.a.v. de post energiekosten wordt vanuit de vergadering gevraagd of de mogelijkheid
van zonnepanelen wel eens is overwogen. Het dorpshuis is een monument waardoor er
geen zonnepanelen mogen worden geplaatst. De penningmeester merkt echter op dat het
een goede zaak is dat de energieprijzen vastgesteld zijn voor 5 jaar.
b) Verslag kascommissie.
De Beheercommissie vraagt décharge voor seizoen 2019-2020 en 2020-2021.
De kascommissie bestond voor het boekjaar 2019 – 2020 uit Ilse Lotterman en Gienus
Hulst en voor het boekjaar 2020-2021 uit Ilse Lotterman en Ernst Plak. I.v.m. hun
afwezigheid in deze vergadering laten zij per mail weten dat de financiële administratie er
uiterst verzorgd en correct uitzag; zij hebben geen onvolkomenheden kunnen vinden en
adviseren de vergadering dan ook om het bestuur décharge te verlenen. Dit advies wordt
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unaniem aangenomen en de kascommissie wordt hartelijk bedankt voor hun
werkzaamheden.
Tiddo merkt op dat i.v.m. overname penningmeesterschap door Gienus Hulst er voor het
jaar 2020-2021 een ander kascommissielid is gezocht. Ernst Plak heeft zich hiertoe bereid
verklaard. Alle inwoners zijn hiervan op de hoogte gebracht via een nieuwsbrief.
Door de gevolgen van corona zitten veel dorpshuizen in zwaar weer. Tiddo merkt op dat
wij ons gelukkig prijzen met vrijwilligers, die ons zeer dierbaar zijn. Qua lasten bevinden
wij ons dan ook in een zodanige positie dat wij geen beroep hoeven te doen op
steunfondsen.
c) Begroting 2021-2022.
Gienus geeft een toelichting op de begroting 2021-2022, waarna goedkeuring/vaststelling
volgt door de leden van de ALV.
Opmerking: de begroting is gebaseerd op cijfers voor de corona.
5. Financieel: Plaatselijk Belang
a) Financieel verslag (BC+PB).
De geconsolideerde balans bestaat uit de som van de balansen van het Plaatselijk Belang
en de Beheercommissie. Dit is noodzakelijk omdat het bestuur van Plaatselijk Belang
verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het dorpshuis.
Willy licht de cijfers verder toe.
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.
De penningmeester wordt bedankt voor het vele werk.
b) Verslag kascommissie.
De kascommissie bestond voor het boekjaar 2019 – 2020 uit Ilse Lotterman en Gienus
Hulst en voor het boekjaar 2020-2021 uit Ilse Lotterman en Ernst Plak. Zij laten per mail
weten dat de financiële administratie er uiterst verzorgd en correct uitzag; zij hebben
geen onvolkomenheden kunnen vinden en adviseren de algemene ledenvergadering dan
ook om het bestuur décharge te verlenen. Dit advies wordt unaniem aangenomen en de
kascommissie wordt hartelijk bedankt voor hun werkzaamheden.
c) Benoeming nieuw kascommissielid.
Aangezien Ilse Lotterman aftredend is, wordt er een nieuw kascommissielid gezocht.
Jackie Enzing stelt zich hiervoor beschikbaar en wordt benoemd als opvolger voor de
komende 2 jaar. Ernst Plak wordt gevraagd nog een jaar door te gaan als
kascommissielid.
6. Herbenoeming bestuursleden kandidaten.
In 2020 was aftredend Inus Jeuring en in 2021 Willy Stuulen. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Volgens artikel 11 van de Statuten kunnen andere kandidaten zich aanmelden bij het bestuur
tot een half uur voor aanvang van deze ALV met kandidaatstelling voorzien van handtekening
van tenminste 10 leden. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
De herbenoeming wordt vervolgens bij acclamatie in werking gezet en wordt in dank
aanvaard.
7. Trekking/bekendmaking winnaar kleurplaat en prijsvraag (dorpskrant 2020 en
2021).
Er zijn 3 kleurplaten binnengekomen. De prijsjes zullen nog worden uitgereikt.
Er zijn geen inzendingen binnengekomen van de prijsvragen.
8. Actualiteiten, waaronder Grijs en Groen en Verkeer.
• Onderhoud van de jachtpaden bij het Oranjekanaal blijft punt van aandacht
(PB/Gemeente). De Noord-zijde is inmiddels grondig aangepakt. Voor de Zuid-zijde ligt
een voorstel, echter i.v.m. financiën blijkt dit nog niet haalbaar.
• De bomen bij de brug naast het fietspad vangen veel wind. Hier heeft de molen last van.
Staat nog steeds op agenda (PB/Gemeente).
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Takken van bomen in het Oranjekanaal: Waterschap is verantwoordelijk voor de
waterkwaliteit. De oevers moeten vanuit de gemeente mee naar het Waterschap, echter
Waterschap wil dit niet overnemen omdat de kwaliteit van de oevers te wensen overlaat.
Advies vanuit de ALV: dit probleem via de politieke weg bewandelen.
Maaibeleid van de gemeente is een punt van aandacht. Extensief maaien (2 x per jaar)
blijkt niet voldoende te zijn. Om dit te middelen is nog niet gelukt.
De Rondweg wordt aangepakt (volledig ongelijkvloers). De komende 2 jaar worden
plannen gemaakt en de start is 2025. Streven is dit in 2028-2030 klaar te hebben. Het is
nog niet duidelijk waar de ontsluiting komt. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat dit
consequenties heeft voor Zuidbarge. Afgelopen zomer is er een meetonderzoek geweest
m.b.t. het rioleringsstelsel. We willen de stand van zaken weten. Tevens willen we op de
hoogte worden gehouden van de planning asfaltering Zuidbargerstraat. Deze zaken zijn
belangrijk om te betrekken bij de uitvoeringsplannen nieuwe ontsluiting.
8 februari is de volgende bijeenkomst MM bereikbaar. Een afvaardiging vanuit het bestuur
PB is hierbij aanwezig.
Streven is om van de Landweg een wandelroute (voor recreatief gebruik) te maken. De
Landweg is een openbare weg.
Vanuit de ALV wordt de vraag gesteld of er overleg is met de gemeente over
mogelijkheden verduurzaming van huizen. Dit i.v.m. stijging gasrekening/
energieverbruik. Gemeente is bereid tot subsidie op het gebied van zonnepanelen.
De inwoners kunnen hierover informatie inwinnen via energieloket.nl
Misschien zijn er mogelijkheden om collectief iets te ondernemen. Een kant en klare
oplossing is niet voorhanden.
Door een aanwonende van het Stegingepad wordt aandacht gevraagd voor de gevaarlijke
situatie aan de uiteinde Stegingepad/Zuidbargerstraat, m.n. voor fietsers in het donker.
Het verzoek tot plaatsen verkeersspiegel Stegingepad is door de gemeente afgewezen.
Het gaat om een particuliere uitrit waar meerdere woningen staan. Een mogelijkheid om
te overwegen is het plaatsen van een verkeersspiegel op privégrond, met inachtneming
van verantwoordelijkheden. PB kan/gaat geen rol spelen bij het aanschaffen van een
verkeersspiegel.

9. Rondvraag/sluiting.
• Marcel Meijer brengt naar voren dat het punt woningen bouwen op de agenda van de
gemeenteraad staat. Hij vraagt of er in Zuidbarge mensen zijn die wachten op
woningbouw. De reactie hierop is dat er geen beschikbare grond is; we hebben ook te
maken met de beschermde Es.
• Carmen Hoogeveen merkt op te beschikken over een bootje en wil het gebruik hiervan ter
beschikking stellen aan iedereen. Peddels zijn aanwezig. Belangstellenden kunnen zich
melden bij Carmen, Zuidbargerstraat 111.
• Jan Omvlee vraagt aandacht voor de presentatie “Zuidbarge in de oorlog”. Dit stond vorig
jaar gepland, maar i.v.m. de corona is dit verschoven naar mei ’22.
Er wordt een oproep gedaan aan mensen in Zuidbarge, die in mei 1940 in dienst waren.
Zij kunnen contact opnemen met Jan Omvlee.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en
bijdrage.

Voorzitter

Secretaris
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