VERSLAG JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE DD 18 NOVEMBER 2016
Aanwezig: 85 personen
Verhinderd met kennisgeving: Henk en Gerrie Nijkamp; Harmannus en Aafke Euving; Haye en
Bertineke Witteveen
Opening en mededelingen:
De voorzitter Onno te Nuyl opent de vergadering en heet allen welkom. De vergadering is openbaar
en journalist Gert Meijer van het Dagblad van het Noorden is aanwezig.
De vergadering wordt nog steeds gehouden in het TERRA en dat blijft voorlopig ook zo. De locatie
Frieslandroute is niet meer aan de orde en naar zeggen is er toch weer voorkeur voor Noordbarge.
Mededeling: aanvulling in de agenda: na de pauze wordt een rondvraag gehouden.
Onno stelt het bestuur voor: Sisca Boonstra en Janneke Luikens
Verslag jaarvergadering 20 november 2015 gemaakt door Piet Rabouw wordt aan de orde gesteld.
Dhr. Gerrit Kiers meldt dat op pg. 9 Jan Betting ook tot de Stoetbakkencommissie behoort. Het verslag
wordt vastgesteld met dank aan Piet Rabouw.
Jaarverslag 2015/2016 wordt vastgesteld met dank aan het bestuur.
Stoetbakken
Dhr.Gerrit Kiers krijgt het woord namens de Stoetbakkencommissie.
Correctie: Jan Betting is niet vermeld in “Noaberproat” en moet worden toegevoegd in deze cie.
De samenstelling van de Stoetbakkencommissie is gelijk aan 2016: de heren: Kiers, Hoogeveen,
Hake, Jeuring, Koopman en Betting.
Stoetbakken 2017 wordt gehouden op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni. Let op de gewijzigde datum.
Vrijdagavond 16 juni: live muziek en de talentenjacht “Noordbarge got talent” wordt dit jaar zonder
wedstrijdelement gehouden.
Zaterdag 17 juni: De markt blijft wegens groot succes -onder supervisie van mevr. Lagon Jeuringdezelfde formule houden als in 2016.
Op de laatste zaterdag in maart (25 maart 2017) worden er wederom (oud) ijzer en metalen
ingezameld t.b.v. het Stoetbakken.
Op zaterdag 10 juni komt RTV Drenthe met het programma “Hemmeltied” in Noordbarge, een
uitstekende manier om reclame te maken voor het Stoetbakken.
Carbidschieten
Dhr. Daniel Latour krijgt het woord betreffende het carbidschieten.
Op 31 december 2015 was het wachten op het verlossende antwoord van de gemeente of het door
kon gaan zoals gepland en met groot succes heeft het schieten plaats kunnen vinden op het weiland
bij familie Weggemans. Dit jaar begint het carbidschieten rond 12.00 uur op de locatie van het
Stoetbakken en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Overleg met de gemeente wegens de
gewijzigde APV vindt plaats.
Resultaten 2015-2016
Het verslag is opgesteld door de penningmeester. De voorzitter geeft een toelichting op de bezittingen
van de vereniging en de Historische Commissie, het resultaat van Stoetbakken 2016, het resultaat van
het ophalen van oud papier (10% minder massa en 15% meer opbrengst).

Verslag van de kascommissie
De kascommissie, bestaande uit dhr. Hans Jansma en mevr. Wies Kuper, stelt de vergadering voor
decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur. Dhr. Hans Jansma vermeldde dat de
boekhouding op professionele wijze is gedaan, waarvan akte. De leden, in vergadering bijeen,
ondersteunen dit voorstel met applaus.
Benoeming kascommissie
Dhr. Hans Jansma treedt af en wordt bedankt voor zijn inzet.
Mevr. Lagon Jeuring stelt zich kandidaat en wordt door de vergadering gekozen als het nieuwe
kascommissielid.
Bestuurssamenstelling
Evelien van Eeken wordt door de ledenvergadering benoemd als lid van het bestuur en vervult de
functie van penningmeester.
Afgetreden zijn: Roelina Zeilstra en Piet Rabouw op 6 juli 2016 als lid, beiden zijn op de
jaarvergadering niet aanwezig.
Voorzitter Onno te Nuyl noemt dat mevr. Zeilstra en dhr. Rabouw op 15 november j.l. een mail naar
het bestuur hebben gestuurd met de eis tot rectificatie van het jaarverslag en vermelding in de
jaarvergadering, omdat zij van mening zijn dat de reden van hun aftreden niet correct is vermeld in
“Noaberproat”.
Voorzitter Onno te Nuyl leest de mail van mevr. Zeilstra en dhr. Rabouw d.d. 6 juli 2016 gericht aan
het bestuur voor, waarin de reden van aftreden is genoemd, met als argument: “het besluit van de
ambtenaren……etc.; De inhoud van de ontslag email sluit aan bij het jaarverslag 2015/2016 punt:
Aftreden bestuursleden. De mail is ter inzage voor de leden; hiervan wordt in de pauze gebruik
gemaakt.
Aftredend is Onno te Nuyl per 30 september 2016, hij mag deze functie tot in de jaarvergadering
behouden.
Het bestuur bestaat nu uit 3 personen. Sisca, Janneke en Evelien.
Volgens de statuten moet een bestuur tenminste uit 7 leden bestaan.
Op 17 november 2016 heeft dhr. Klaas van der Meulen zich kandidaat gesteld. Het bestuur stelt voor
om dhr. Van der Meulen te benoemen. Omdat het bestuur nog steeds onvoldoende leden telt stelt
Onno te Nuyl zich in de jaarvergadering herkiesbaar als kandidaat voor het bestuur.
De voorzitter vraagt aan de vergadering Klaas van der Meulen en Onno te Nuyl te benoemen als
bestuursleden. De vergadering antwoordt hierop met applaus, dus bevestigend.
Het bestuur bestaat thans uit vijf leden.
Naar aanleiding van deze besluitvorming in de vergadering stelt dhr.Jan de Vin: De afgelopen 4 jaar
zijn er veel problemen geweest en ik vind het niet verstandig om Onno te Nuyl opnieuw te benoemen
als voorzitter. Dhr. de Vin zegt dat zijn mening niet Onno persoonlijk betreft, maar dat hij het nieuwe
bestuur in de weg gaat zitten. De voorzitter dankt dhr. De Vin voor zijn mening en stelt dat het nieuwe
bestuur de functies onderling verdeelt (dat is niet aan de ledenvergadering) waarbij rekening zal
worden gehouden met de situatie.
Dhr. Geert Koffeman is het eens met dhr. Jan de Vin.
Op dat moment stelt dhr. Elgar Feddema zich kandidaat voor het bestuur en is het er mee eens dat
dhr. Te Nuyl niet moet worden benoemd als voorzitter.
Dhr. Geert Koopman is het eens met dhr. De Vin.

Mevr. Ina Hoogeveen verklaart/stelt vast dat Elgar en Jan het er niet mee eens zijn dat Onno
voorzitter wordt.
Mevr. Lien Harms vindt dat dhr. Klaas van der Meulen in de problemen meegesleept wordt.
Dhr. Roelof Neutel vindt dat de opmerking van dhr. De Vin niet terecht is over de functie van Onno in
de afgelopen jaren en de toekomst.
De voorzitter brengt orde in de discussie en vraagt of dhr. Elgar Feddema zich kandidaat stelt voor het
bestuur. Hij bevestigt zijn kandidatuur. Dit lijdt tot enige discussie over de inbreng van dhr. Feddema in
de werkgroep verkeer in en om Noordbarge (zie agendapunt na de pauze). Desgevraagd antwoordt
Dhr. Feddema dat hij zich als bestuurslid zal inzetten voor alle belangen van geheel Noordbarge.
De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de kandidaat Elgar Feddema. Met applaus
vindt de benoeming plaats.
De voorzitter schorst de vergadering voor enkele minuten. In de schorsing overlegt het bestuur
bestaande uit Evelien, Sisca, Janneke, Klaas, Elgar en Onno, over een eerste functieverdeling.
De voorzitter heropent de vergadering en het nieuwe bestuur wordt voorgesteld: Evelien van Eeken,
Klaas van der Meulen, Elgar Feddema, Sisca Boonstra, Onno te Nuyl, Janneke Luikens.
Onno te Nuyl blijft in ieder geval voor deze avond voorzitter, de taken in het bestuur worden in de
eerstvolgende bestuursvergadering verdeeld waarbij vaststaat dat Evelien van Eeken de functie heeft
van penningmeester.
Tevens vraagt de voorzitter mandaat aan de vergadering om het bestuur uit te breiden, zodat voldaan
wordt aan de statuten. In een volgende ledenvergadering kan dat worden bevestigd. De vergadering
verleent het mandaat.
PAUZE
Evaluatie en toekomstige verkeersmaatregelen in en rond Noordbarge.
Voorzitter Onno te Nuyl geeft een korte inleiding over alle ontwikkelingen tot en met 30 september
2016, die zijn verwoord in “Noaberproat”. Iedereen heeft daarvan kennis kunnen nemen. Na die datum
is er overleg geweest tussen belanghebbenden, het bestuur PBNB en de gemeente. Inmiddels is er
een werkgroep samengesteld en die heeft in de dagen voorafgaand aan de jaarvergadering een
Nieuwsbrief rondgebracht, die helaas niet door alle Noordbargers is ontvangen. De voorzitter nodigt
de aanwezigen uit om vragen te stellen en/of opmerkingen te maken in deze evaluatie en toekomstige
ontwikkelen in Noordbarge.
Dhr. Klaas van der Meulen stelt de vraag dat betreffende de nieuwsbrief van de werkgroep er in de
brief geen telefoonnummers of e-mail adressen vermeld staan van de werkgroep. In de nieuwsbrief
staat echter het werkgroep e-mail adres: verkeernoordbarge@gmail.com vermeld.
Dhr. Hans Jansma noemt dat in het GVVP staat dat de Nieuw Amsterdamsestraat en de Ermerweg
afgewaardeerd worden.
De voorzitter zegt dat in de jaarvergadering van 2012 wethouder Bouke Durk Wilms noemde dat de
Ermerweg een gebiedsontsluitingsweg zou kunnen worden. Dit is echter niet in het GVVP
gedetailleerd opgenomen en dat mede daarom de werkgroep is gevormd die met diverse voorstellen
bezig is naar de gemeente toe.
De leden laten weten dat er minder verkeer door Noordbarge moet rijden, maar dat er geen toename
mag komen over de Noordbargerstraat. De hoeveelheid verkeer over de Ermerweg is op dit moment
zover verlaagd door de barrier bij de Klinkmolenbrug dat de verkeersdrukte zeer acceptabel is.

Veel leden hebben geen behoefte aan extra verkeer remmende maatregelen op de wegen in
Noordbarge zoals op de Nieuw Amsterdamsestraat, de Ermerweg en de Noordbargerstraat. De
Ermerweg tussen de Noordbargerstraat en de Hondsrugweg is indertijd niet voor niets aangelegd.
Een lid meldt dat nog steeds de buslijn 21 door de Noordbargerstraat rijdt en dat zij iedere keer een
klacht indient bij het OVbureau, maar het effect is nog geen 100%. Er is enige onduidelijkheid of dit
probleem bij het OVbureau ligt of dat dit bij de gemeente gezocht moet worden, in ieder geval blijven
reageren is het advies van de voorzitter.
De Ermerweg tussen de Schapenveenweg en de inrit P2 is erg gevaarlijk, zeker in het donker en met
regen omdat op dat stuk asfalt de belijning ontbreekt. Dit punt betreffende een duidelijker belijning
wordt ingebracht door de werkgroep/bestuur in het eerstkomende overleg met de gemeente.
Tevens is het op de aansluiting met P2 gevaarlijk omdat er grasstenen liggen en de automobilisten er
rechtdoor overheen denderen i.p.v. de aangegeven weg te volgen. De werkgroep/bestuur gaat dit ook
aan de gemeente voorstellen om hier een schrikhek te plaatsen of in ieder geval een veiliger situatie
te creëren.
Leden melden dat bij het verlaten van P1 en P2 veel automobilisten toch rechtsaf slaan richting
Noordbarge. De vraag vanuit de vergadering aan de gemeente is: plaats hier gebodsborden met
voorgeschreven rijrichting. De uitleg door de voorzitter dat dit in het overleg is ingebracht, maar dat
gemeente en politie dit niet willen vanwege de onmogelijkheid tot handhaving, krijgt van de leden
geen begrip. Enkelen weten dan nog wel meer borden te staan die kunnen worden verwijderd.
Van de werkgroep zijn de leden in meerderheid aanwezig maar zij hebben geen gezamenlijke
presentatie of woordvoerder. De voorzitter vraagt aan hen om reactie te geven omdat de leden
concluderen dat de werkgroep veel praat met belanghebbenden en de gemeente. Maar welke ideeën
de werkgroep heeft en wanneer de informatiebijeenkomst is, blijft onduidelijk. Als er al iets is dan is
deze informatie nog niet gedeeld. Hierop wordt door o.a. dhr. Arjan Nakken, dhr. Elgar Feddema dhr.
Geert Willen Garming en mevr. Marian Meijer verklaard dat er diverse voorstellen gedaan worden aan
de gemeente en dat de werkgroep bezig is met het bedenken van alternatieven en pas wanneer er
concrete informatie is dit middels de nieuwsbrief door de werkgroep/bestuur wordt meegedeeld,
evenals de datum van presentatie. De voorzitter sluit af met het herhalen van de conclusies en de
afspraken uit de “Noaberproat”; namelijk dat de barrier bij de Klinkmolenbrug blijft staan tot de
reconstructie van die aansluiting. Dat de proef met de knip is afgerond en dat de knip niet eerder weer
ter sprake komt dan na de genoemde reconstructie van de Klinkmolenbrug.
PS.
De voorzitter is benaderd door scholen en de Wachttorengemeenschap in Noordbarge dat zij ook
belanghebbenden zijn en willen mee praten over te treffen maatregelen.
Korte pauze
Rondvraag
De voorzitter meldt dat de volgende dag in het Dagblad van het Noorden een artikel staat over
analoge flitspalen. Van oorsprong staan er 8 van deze flitspalen in Noordbarge. Journalist Frank
Jeuring heeft onderzoek gedaan en het blijkt dat deze palen niet meer functioneren, maar op verzoek
van PBNB zijn blijven staan vanwege de preventieve werking.
Er is een werkgroep opgericht voor snel(ler) internet in de buitengebieden van Emmen. Plaatselijk
Belang werkt hier niet in mee, in Noordbarge werkt het internet goed, mits men een goede provider
heeft.

Mevr. Mieke Katoen en dhr. Henk Nijkamp hebben plaatsgenomen in een werkgroep over de
windmolens.
Zij zullen ervoor zorgen dat alle belanghebbenden gelijke informatie zullen ontvangen.
Dhr. Geert Nijhoff vraagt of het klopt dat het fietspad aan de noordkant van de Ermerweg (het
klinkerweggetje) afgesloten wordt. Sinds mei 2016 is deze landbouwweg/fietspad reeds weggehaald
omdat een nieuw fietspad aan de andere kant van de Ermerweg is aangelegd. Het antwoord hierop is
dus ja, en het onttrekken aan het openbaarverkeer is door de gemeenteraad besloten en
gepubliceerd.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur zich inzet voor verdere activiteiten waaronder het
carbidschieten op oudejaarsdag en de nieuwjaarsbijeenkomst op de 2e zondag, 8 januari in 2017 bij
hotel Ten Cate van 15.00 tot 17.00 uur
De voorzitter sluit om ca 10.20 uur de jaarvergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng
en aanwezigheid.
Opgesteld door Janneke Luikens en Onno te Nuyl

