Oud Bargeres (5)

In artikel twee van Oud Bargeres bespraken we de ingediende bezwaren die tegen de plannen rondom de bouw
van de nieuwe woonwijk Bargeres ingediend waren en die aan de orde kwamen tijdens de raadsvergadering
van14-3-’63. Ruim twee weken later werd er weer over deze materie vergaderd door de raad (25-3), dit keer kwamen de woordvoerders van de diverse partijen aan bod.

Onderwerp van bespreking was het besluit twee wijken in één keer in procedure
te brengen, Emmerhout en Bargeres. In
artikel vier lazen we dat er grote tumult
onder de bevolking losbrak toen duidelijk
werd dat er 50 ha bos gekapt zou worden
voor de bouw van Emmerhout.
Het was vol in de aula in de ULO aan de
Klokkenslag.Vooral tegenstanders van de
kap waren naar de raadszitting gekomen.
Zoals de Emmer Courant het verwoorde,
waren de plannen voor Bargeres ten
aanzien van de ontwikkelingen van
Noordbarge in feite nog desastreuzer dan
de kap van 50 ha bos. De krant concludeerde echter, dat er voor Bargeres geen
ander alternatief was, terwijl ze voor
Emmerhout wel andere alternatieven zag
waarbij geen rigoureuze bomenkap nodig
was. Reden voor de krant om wel stelling

te kiezen tegen de kap en niet tegen het
‘opheffen’ van het agrarische dorp Noordbarge. Wat de krant op de beschuldiging
kwam te staan dat ze de agrariërs niet
welgezind waren….
De voorzitter, burgermeester Gaarlandt,
stelt het bij aanvang van de vergadering op
prijs dat “er zoveel Emmenaren naar de
raadszaal zijn gekomen, om de behandeling van dit belangrijke punt bij te wonen.”
De heer Westerbroek, fractievoorzitter PvdA: “Dit agendapunt heeft in onze
gemeente nogal wat beroering verwekt en
eerlijk, dit verheugt mij, omdat hieruit is
gebleken dat, als er belangrijke zaken aan
de orde zijn, die onze gehele gemeenschap
betreffen, er bij onze bevolking belangstelling is. Ik geloof, dat dit een gezond
verschijnsel is en dat dit te waarderen is.”
Deze beroering is echter niet zonder
reden, geeft mevrouw Nijhoff-van ’t Hoff
(voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge
en raadslid CHU) aan: “Het zou mij weinig
moeite kosten, hier een geëmotioneerd
betoog te houden over het drama, dat
zich over Noordbarge voltrekt. Ik zal dit
niet doen. Uit het voorstel blijkt, dat uw
college begrip voor de toestand heeft.
(…) De boeren van Noordbarge zijn
niet gediend met het dramatiseren van
deze zaak… De zaak is overigens tragisch
genoeg. Wij kunnen ons dan ook niet
voorstellen, dat zij, die zich zo dik maken
om 50 ha, er geen ogenblik weet van
schijnen te hebben, dat het offer van de
300 ha cultuurgrond van de Noordbarger
boeren,(…) deze mensen uit het vlees
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gesneden moet zijn.”
Het punt van de heer Kremer komt anno
nu voor Bargeressers misschien wat
lachwekkend over: zijn “grootste bezwaar
is, dat deze wijk altijd door een kanaal
zal zijn gescheiden; als het een belangrijk
kanaal zou zijn, zou het moeten worden
omgelegd, doch een demping is wellicht eerder in zicht dan een omlegging.”
Gelukkig is geen van beide gebeurd, want
juist deze groene oase dwars door de
wijk, maakt Bargeres zo uniek!

Uiteindelijk is het plan om over te gaan
tot realisatie van Bargeres goedgekeurd
tijdens deze vergadering, waarna het
besluit op 27 september 1963 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van
Drenthe.
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