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VO O RWO O R D
Dit is de laatste editie van Wijknieuws voor de ‘zomerstop’. Gelet op de
informatie op pagina 5, over het juridisch loket en de administratieve hulp
die Humanitas levert, een bewaareditie. Maar natuurlijk kunt u voor vragen
en informatie hierover ook altijd in de Wijkwinkel terecht.
Wijkfestival
Zaterdag 26 juni barstte de wijk uit zijn
voegen tijdens het Wijkfestival. Het was
een geweldige dag, veel mensen op de
been, we waren gezegend met fantastisch
weer, wat konden we ons nog meer wensen! Heerlijk om nu achterover te leunen
en te zeggen "dat het zeer goed was!"
ID€€-kaarten
In Wijknieuws is nog geen terugkoppeling
geweest m.b.t. de ingebrachte ID€€-kaarten. Er zijn in onze wijk 38 kaarten ingediend, die door de dienst Gebied in kaart
zijn gebracht. Alle ideeën zijn bekeken en
van advies voorzien door dienst Gebied,
de Wijkcoördinator en ondergetekende.
Tijdens het eerstkomende Uitvoeringsoverleg op 29 juni worden de fysieke
ID€€-kaarten besproken (die te maken
hebben met grijs en groen). Enkele sociale
ID€€-kaarten, die al op kortere termijn
te realiseren waren, zijn al gehonoreerd.

Wijkeconomie
In de vorige editie was gemeenteambtenaar Tonia Arts aan het woord over
Wijkeconomie. Afgelopen maand kwam
er een mail van haar binnen, dat de vacature voor twee wijkeconomen onderwerp is geworden van discussie vanwege
de te nemen bezuinigingsmaatregelen.Tot
nader bericht worden deze vacatures
eerst niet ingevuld.
We houden u op de hoogte.
Wegdekschade
De Wijkvereniging Rietlanden vroeg ons
om samen druk uit te oefenen richting
gemeente om het fietspad langs de
Hondsrugweg aan te pakken. Dit is aan
bod gekomen tijdens het uitvoeringsoverleg in mei. De gemeente kwam met het
antwoord dat er plannen zijn om dit
fietspad te vernieuwen en dat dit betonfietspad wordt. Maar ook hier wordt
weer een slag om de arm gehouden met
het oog op de bezuinigingen.We houden

u wederom op de hoogte.
Ondertussen is men nu wel bezig met de
Brinkenweg. 24 en 25 juni is de uitgang
Brinkenweg - McDonalds onder handen
genomen. De zuidkant is op 28 juni onder
handen genomen. De noordkant van de
Brinkenweg is van 5-7 juli afgesloten voor
het verkeer.
Het is te begrijpen dat door de werkdruk
de winterschade aan de Brinkenweg op
dit moment middels lapwerk weer opgekalefaterd wordt, maar het is te hopen
dat een geheel nieuwe deklaag binnen een
paar jaar gerealiseerd gaat worden. Het
rek in het asfalt is er duidelijk uit, getuige
de vele scheuren…
Centrumconciërge
Tenslotte een kort bericht m.b.t. de ontwikkelingen rondom de nieuwe invulling
van de werkzaamheden van de centrumconciërge. Achter de schermen is hier
veel over gesproken en er is een nieuw
concept bedacht, met daarbij een ander
functieprofiel. De benaming 'buurtcoach'
zal dan ook meer de lading dekken, hoewel we nog op zoek zijn naar een meer
creatieve naam. In Wijknieuws september
meer concrete informatie.
MZ
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 8/2010 verschijnt op 1 september.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
woensdag 18 augustus bij ons binnen zijn
(brievenbus Wijkwinkel of mailen naar:
wvbargeres@hetnet.nl)

VA N

D E B E S T U U R S TA F E L
Wat stond er de afgelopen maand zoal op de bestuursagenda van de
Wijkvereniging? Een kleine greep aan onderwerpen die behandeld zijn.
Vorige maand kwam in deze rubriek het
- Schoonhouden van alle verkeer-straatgesprek met Buurtsupport aan de orde
naam-en nummerborden in de wijk.
dat op de agenda stond. Naar aanleiding
- Assisteren bij wijkactiviteiten (o.a.
hiervan gesprek heeft Buurtsupport een
Wijkfestival, kindervakantieweek, SKW,
activiteitenplan voor 2010 opgesteld:
Sedna).
- Zwerfvuil verwijderen (wijkbreed, de
- Cocons bij de flats 5 maal per week
Kuil, hoofdfietspaden, winkelcentrum,
inspecteren, in opdracht van de
Brinkenhoes en de scholen).
gemeente.
- Gladheidbestrijding (fietspaden, winke- Vanuit de hele wijk afvoeren van illelcentrum, Noorderbrug, Holtingerhof,
gaal gestort vuil.
zoutvoorraad bij de scholen en de bak- - Alle vernielingen en kapotte en defecte
ken in de wijk).
wijkinventaris wordt gemeld bij het
- Achterpad verlichting (onderhoud van
meldpunt.
bestaande verlichtingen en het aanIn het najaar zal het bestuur samen met
brengen van nieuwe lampen).
Buurtsupport de stand zaken van het

activiteitenplan evalueren.
Verder zijn we blij te kunnen zeggen dat
Jacqueline Visser bereid is gevonden
contactpersoon te worden van de speelvoorzieningen in Bargeres om deze in
kaart te brengen.
Ze stelt zich zelf hieronder aan u voor.
Johan Schrik

EVEN

VO O R S T E L L E N
Twee nieuwe gezichten die we als bestuur graag aan u voorstellen. In de eerste plaats Gea Lassche. Zij is sinds een maandje actief in de Wijkwinkel.
Daarom is de Wijkwinkel nu ook op maandagmiddag en woensdagmiddag
tot 16.00 uur open.
Ook Jacqueline Visser, onze nieuwe contactpersoon speelvoorzieningen stelt
zich aan u voor.
Jacqueline Visser
Ik zal mij even voorstellen aan de bewoners van de wijk Bargeres.
Ik ben Jacqueline Visser, geboren
Emmenaar. Ik heb in mijn jeugd gewoond
in Emmermeer, en woon sinds dik 10 jaar
in de Bargeres.
Ben moeder van een dochter van bijna 7
jaar en samen wonen we met veel plezier
in deze wijk.
Gea Lassche
Mijn naam is Gea Lassche. Samen met
mijn man werk ik vanaf 2007 bij Buurtsupport Bargeres (20 uur vrijwillig).
We zijn begonnen met het Brinkenproject (het onkruid van de straat verwijderen), waar we veel positieve reacties op
hebben gekregen.
Nu doe ik het buurtwerk, wat inhoudt
dat ik allerlei klussen doe, zoals verhuizingen, woningen behangen en schilderen,
woningen ontruimen en natuurlijk buitenklussen. Zo hebben we een aantal tuinen
in onderhoud. Ook koppen we bomen en
zoeken we zwerfvuil.
Vanaf begin juni ben ik begonnen met een
nieuwe uitdaging, om twee middagen het
roer over te nemen van Sieny Hemme in
de Wijkwinkel. Hier kunt u terecht voor
klachten in of over de buurt, die ik dan bij
de juiste persoon of instantie zal neerleggen.

In de wijk Emmermeer ben ik jarenlang
cultureelwerkster geweest en had ik meidenclubs. Dit ben ik voort gaan zetten in
Vinkhuizen in Groningen, tijdens mijn studiejaren daar.
De afgelopen jaren heb ik mijzelf er
regelmatig op betrapt dat ik mij ergerde
aan de speelvoorzieningen in deze wijk.
Deze zijn naar mijn mening soms verouderd of niet voldoende aanwezig en/of
onveilig.
Vandaar dat ik - nu ik meer tijd om handen heb - besloten heb mij in te zetten
de speelvoorzieningen meer aandacht te
gaan geven.
Dit kan ik natuurlijk niet alleen en hoop
dan ook dat de bewoners van deze
wijk mij hierin zullen bijstaan.
De komende tijd
zal ik alle speelvoorzieningen in
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kaart gaan brengen en ik hoor natuurlijk
ook graag daarover de meningen van
omwonende, ouders en hun kinderen.
Voor klachten vragen of opmerkingen kan
men kan mailen naar
speelvoorzieningenBargeres@hotmail.com

Groetjes,
Jacqueline

Met ingang van deze maand zal het Wijkteam u regelmatig
bijpraten over ontwikkelingen in de Wijk.
Introductie
Het wijkteam Bargeres komt elke maand
bij elkaar. In de Wijkwinkel vergaderen wij
over allerlei onderwerpen die spelen in
Bargeres (zoals de groenzone, opschudding, kunst & cultuur en wijkeconomie).
Ook kijken we of de lopende projecten
uit het wijkprogramma op koers liggen. U
herinnert zich het wijkprogramma misschien nog wel: het 'estafettestokje' dat
een paar maanden geleden bij u in de
brievenbus lag. Daarin staat wat we met
elkaar nu en in de toekomst in Bargeres
willen oppakken.
Voor nieuwe onderwerpen en projecten
bespreken we wie er vanuit het wijkteam
contact legt met de organisatie die het
gaat uitvoeren. De uitvoerende partij is
bijvoorbeeld Lefier, Domesta, de gemeente, Sedna, de wijkagent of de wijkvereniging. Zo kunnen we als wijkteam vinger
aan de pols houden.
Vergadering
Niet alleen de voortgang van projecten
uit het wijkprogramma is een vast agendapunt, ook communicatie en het knelpuntenfonds zijn vaste onderdelen.
Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor
andere agendapunten die door de verschillende wijkteamleden kunnen worden
ingebracht. Ook komt het voor dat we
bezoek krijgen in het wijkteam van mensen uit verschillende organisaties die over
onderwerpen in uw wijk van gedachten
willen wisselen.
Knelpuntenfonds
Dit fonds is bestemd voor initiatieven in
de wijk die voor en door bewoners wor-

den georganiseerd. Iedere vergadering
worden de binnengekomen aanvragen
behandeld. Elke aanvraag wordt beoordeeld. Dat wil zeggen dat we bespreken
of het past binnen de regels en bijdraagt
aan de leefbaarheid in de buurt. Zo waren
er de laatste keer aanvragen voor een
straatspeeldag in de Ruiner- en
Zuidlaarderbrink en voor een buurtbarbecue in de Orvelterbrink.
Gasten in het wijkteam
In april en juni was Thijs Klompmaker, de
gemeentelijke projectleider van de vernieuwing van het winkelcentrum te gast.
De vernieuwing is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van vier partijen: de
projectontwikkelaar(winkeliers), Domesta,
Lefier en de gemeente. Het blijkt geen
eenvoudige opgave.Voor de zomer hebben de partijen definitief de intentie uitgesproken om met elkaar in zee te gaan.
Als alles goed gaat wordt na de zomer
met de planvorming begonnen. Het wijkteam heeft met Thijs Klompmaker
besproken hoe de bewoners bij het planproces te betrekken. Daaruit is het voorstel gekomen om vanaf het begin een
klankbordgroep van bewoners mee te
laten draaien met de plannenmakers.Thijs
Klompmaker lijkt dit een prima idee en
legt dit aan de andere drie partijen voor.
Deze klankbordgroep zal dan direct na de
zomer gaan starten
In de Wijkteamvergadering van juli zal
Tonny Pijnaker, locatieleider Brede
School, ons over de aanpak en de stand
van zaken bijpraten..
Communicatie
Het is belangrijk dat u als bewoner weet

I D E E I S G O U D WA A R D !
St. Fonds Wonen met Cultuur voor Mensen was op zoek naar het
meest vernieuwende idee waarbij architectuur, ruimtelijke kwaliteit en kunst & cultuur in de woonomgeving centraal staan.

UW

In april hebben we een oproep geplaatst
om mee te doen en als voorbeeldidee
een fontein in het Oranjekanaal opge-

noemd. Om er zeker van te zijn dat dit
idee niet in het water zou vallen, zond de
Wijkvereniging dit idee in. Inmiddels is de
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wat er gebeurt in uw wijk, hoe projecten
lopen en hoe bepaalde problemen worden aangepakt. Elke twee maanden informeert het wijkteam u hierover via Wijknieuws van de wijkvereniging. Daarnaast
krijgt u ook nieuws van het wijkteam via
de website en nieuwsbrieven van Emmen
Revisited. Aan de website van Emmen
Revisted wordt hard gewerkt om op een
nieuwe manier de wijken en dorpen die
volgens ER werken in beeld te brengen.
Binnenkort kunt u op de website lezen
over de projecten en activiteiten uit het
wijkprogramma. Ook komen er verslagen
op te staan van de activiteiten die mede
door het knelpuntenfonds tot stand zijn
gekomen.
Als wijkteam kijken we ook welke onderwerpen uit het wijkprogramma we verder
met u willen bespreken of uitdiepen in de
vorm van themabijeenkomsten of wijkplatformbijeenkomsten. Heeft u hier
ideeën over dan horen we dat graag.
Over de concrete uitvoering van projecten schrijven Lefier, Domesta, Sedna en
de gemeente in hun nieuwsbrieven en op
hun pagina's in de lokale kranten.
Tot slot
Heeft u vragen of suggesties voor het
wijkteam? Laat het ons weten, want het
wijkteam is er voor de wijk. Ieder wijkteamlid is te bereiken via zijn of haar
organisatie.
Aly Venema, Lefier 697777
Jo Wubbels, Domesta 570100
Johan Ottens, Sedna 632937
Ali Zingstra, ER 652211
Aart IJzerman, politie 0900-8844
Marlies Zeeman, wijkvereniging 618125
uitslag bekend en het idee is gehonoreerd!! De jury schrijft: een waterorgel/
fontein in het Oranjekanaal in de
wijk Bargeres. Het geeft nog meer
levendigheid aan deze plek, het
maakt dat dit gebied nog meer uitstraling krijgt en het plezier om
daar te vertoeven wordt nog groter.
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W AT

IS HET JURIDISCH LOKET?
Graag stellen we het Juridisch Loket aan u voor. Het Juridisch Loket is een
onafhankelijk opererende organisatie, die de advies- en informatiefunctie
heeft overgenomen van de Bureaus voor Rechtshulp.
Het Juridisch Loket is een door de overheid gesubsidieerde instelling die u gratis
informatie en advies kan verstrekken met
betrekking tot juridische vragen en problemen op alle rechtsgebieden onder
andere het personen- en familierecht,
verbintenissenrecht, sociaal zekerheidsrecht, arbeidsrecht en huurrecht.
Hoe gaat het in z'n werk?
Het Juridisch Loket zoekt samen met u
naar de kern van de zaak. In het overgrote deel van de gevallen lost het Juridisch
Loket het probleem samen met u op. Bij
complexere juridische problemen kan het
Juridisch Loket u in contact brengen met
een gespecialiseerd advocatenkantoor
gevestigd in uw woonomgeving.
Soms kan mediation een goede oplossing
zijn. Mediation is bemiddeling door een
onafhankelijke derde, die u en de tegenpartij helpt een oplossing te vinden. U
hoeft niet zelf de andere partij te benaderen dit doet het Juridisch Loket voor u.

Indien beide partijen kiezen voor mediation, wordt u door het Juridisch Loket
doorverwezen naar een mediatior.
Bereikbaarheid van het Juridisch
Loket?
U kunt uw vraag op verschillende manieren aan ons voorleggen.
1.Telefonisch
U kunt ons elke werkdag van 09.00 tot
20.00 uur ons telefonisch bereiken op
0900 - 8020 (10 eurocent per minuut)
bellen. U krijgt een juridisch geschoolde
medewerker aan de lijn die het probleem
met u bekijkt en u adviseert over de
beste weg naar een mogelijke oplossing.
2.Via internet
De website van het Juridisch Loket is
www.juridischloket.nl. Hierop kunt u veel
informatie vinden.Wanneer de juiste
informatie niet gevonden wordt, kunt u
ook via de website een vraag aan ons
stellen.
3. Bezoek een loket
U kunt telefonisch of bij de balie een
afspraak maken voor ons spreekuur
Zie voor adressen onze website: www.
juridischloket.nl. Het Juridisch Loket in

T H U I S A D M I N I S T R AT I E H U M A N I TA S
Zo omstreeks de jaarwisseling 2004/2005 is de afdeling Emmen van
Humanitas gestart met het project ‘Thuisadministratie’.
In eerste instantie begonnen we met
twee vrijwilligers, maar op dit moment
zijn er ongeveer tien mensen die proberen om samen met de cliënt de betreffende administratie weer een beetje op orde
te krijgen. Het uitgangspunt is dat de
ondersteuning tijdelijk is. De cliënt krijgt
in principe hulp die er op gericht is de
eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid recht te doen.
Thuisadministratie heeft ook een preventieve werking. De ondersteuning door
vrijwilligers lijkt zich in eerste instantie
alleen te richten op het ordenen van
administratie, maar kan op langere termijn zelfredzaamheid op financieel en
administratief gebied stimuleren en om
nog grotere financiële problemen te
voorkomen.
Een aantal voorbeelden van wat we zoal
doen:
- de ‘schoenendoos’ op de kop en alles
wat er in zit sorteren en op een fat-

-

-

-

-

-

soenlijke manier ordenen of opbergen, dan wel afwerken;
bankafschriften op nummer of datum
samenvoegen en in een klappertje
doen;
betalen doen we beslist niet (ook wij
hebben geldgebrek…), maar we kunnen er wel op attenderen dat die-endie-betalingen op termijn verricht
moeten worden;
waar nodig of gevraagd, schrijven we
brieven (bijvoorbeeld beroeps- of
bezwaarschriften) en vullen we formulieren in (huurtoeslag, zorgtoeslag, bijstandsaanvragen, kwijtschelding
gemeentelijke belastingen, waterschapslasten enz.);
begeleiding
bij schuldhulp en
dergelijke;
voor belastingaangiftes verwij-

Emmen is gevestigd aan de Hoofdstraat
54. Onze openingstijden zijn elke werkdag
van 9:00-17:00 uur.
4. Chatten
U kunt uw vraag ook in een chatsessie
van maximaal 10 minuten stellen aan een
juridisch medewerker. Dat kan op maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, en op
donderdagmorgen van 09.00 tot 12.30
uur.
Tenslotte
Heeft u een juridische vraag en u weet
niet hoe nu verder, neemt u dan vooral
contact op met het Juridisch Loket!
Monique Dolfing
zen naar de daartoe bestaande en ontwikkelde instanties (verenigingen, bonden, bureaus);
De vrijwilliger komt bij u thuis om samen
de (financiële) administratie te doen.
Hij/zij neemt niet over, maar probeert
een maatje te zijn, om u steun te bieden.
U blijft zelf verantwoordelijk en maakt uw
eigen keuzes. Aan de ondersteuning zijn
geen kosten verbonden. Kosten die gemaakt zijn ten behoeve van uw administratie dienen echter wel te worden vergoed.
Indien u meer informatie wenst of u wilt
zich aanmelden voor het vrijwilligerswerk, dan kunt u zich in verbinding stellen
met de coördinator:
Mevr. Esther Post, tel. 06-31379102
Mail-adres: post.humanitas@gmail.com
Auke Veenema

AC T I V I T E I T E N AG E N DA
Breng uw tips en activiteiten onder de aandacht van 9400 Bargeressers!
Mail ze door naar wvbargeres@hetnet.nl.
ze nieuwe prenten op groot formaat voor
de raampartij van De Fabriek.
www.elsbethcochius.nl

Tentoonstelling Elsbeth
Cochius en Natuurlijk Werk
Elsbeth Cochius
De onderwerpen in de linosnede's van
Elsbeth Cochius komen uit de natuur. En
hoewel de natuur vol kleur zit, kijkt
Elsbeth Cochius meer naar het grafische
aspect, naar de verhouding tussen licht en
donker dan naar de kleuren. Door structuren fijner en grover te maken ontstaan
grijstinten en nuances in de prenten.
Speciaal voor deze tentoonstelling maakt

Natuurlijk Werk
De natuur vormt de inspiratiebron en
werkplek voor het duo Natuurlijk Werk,
dat bestaat uit Elsbeth Cochius en Hedy
Hempe. Hun beider gevoel voor verhoudingen van vorm en kleur in combinatie
met oertechnieken als stapelen en vlechten heeft zich gedurende hun projecten
duidelijk ontwikkeld.Voor de tentoonstelling 'Kerf en Nerf' maken ze een grote
installatie met materiaal uit de natuur.
www.natuurlijkwerk.nl

Schrijf het vast in uw agenda: 4 september is er weer de JAARMARKT in het
winkelcentrum, georganiseerd door de
winkeliers.Van 10.00 tot 17.00 met vele
kramen, activiteiten en gezelligheid.
Let op uw brievenbus voor de flyer met
informatie en kortingsbonnen van de winkeliers.

De tentoonstellingen open van 26
juni t/m 5 september
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J U N I S T R A AT S P E E L D A G
In twee brinken werd er dit jaar op Nationale Buitenspeeldag weer een
straatspeelmiddag georganiseerd. Financieel ondersteund vanuit het
Knelpuntenfonds van Emmen Revesited en op sfeer gebracht met een vrolijk zonnetje verliep deze middag naar ieders tevredenheid.Van het organiserende team uit de Zuidlaarderbrink ontvingen we een (foto)verslag.
De Buitenspeeldag (voorheen bekend als
Straatspeeldag) in de Zuidlaarderbrink
was, zoals elk jaar, weer erg in trek! We
hadden er ook nog eens mooi weer bij!
Het zonnetje scheen vol op.
Voor de kinderen in de straat was er van

Jaarmarkt Bargeres

alles te doen: verschillende spelletjes,
springkussen, ballenbak en muziek. En er
was zelfs iets te eten en te drinken voor
de kinderen.
Er was dit jaar ook een kleurwedstrijd en
nog 2 prijsvragen. De kinderen konden
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erg leuke prijzen winnen.
Deze waren beschikbaar gesteld door
een aantal sponsors.Via deze weg willen
we alle sponsors nog bedanken.
Mede dankzij hun was deze straatspeeldag weer zeer geslaagd. Ook mogen we
onze enthousiaste vrijwilligers niet vergeten te bedanken. Zonder deze mensen
geen Buitenspeeldag! En natuurlijk de kinderen die
weer van de partij waren, bedankt, het
was heer erg leuk en we hopen tot volgend jaar!

