Nummer 8,
september 2010

VO O RWO O R D
Na een maandje rust, staat de Wijkvereniging weer in de startblokken om
u ten dienste te zijn. In Wijknieuws praten we u weer bij.
Asfalt
We zijn blij dat op dit moment het doorgaande fietspad ten oosten van Bargeres
aangepakt wordt.
Het wegdek van de Brinkenweg is niet
naar ieders tevredenheid aangepakt. Maar
zoals in de krant te lezen stond, gaat de
gemeente de komende jaren de gehele
Brinkenweg gefaseerd vernieuwen.

Fontein
Inmiddels hebben we vernomen dat uit
het St. Fonds Wonen met Cultuur voor
Mensen €7000,- wordt toegekend aan
een fontein in het Oranjekanaal.We zijn
druk doende met leverancier en gemeente om te zien wat er mogelijk is, aangezien er financieel nog wel wat bij komt
kijken voordat zo’n fontein water spuit.

SEPTEMBER, JAARMARKT BARGERES
Zaterdag: 4 september is er weer de jaarmarkt in het winkelcentrum, georganiseerd door de winkeliers.Van 10.00 tot 17.00 uur met vele kramen,
muziek, activiteiten en gezelligheid. Let op: rond 11 uur een verrassing voor
de hele wijk.Wees erbij, want dat wil je niet missen!

Bestuur
Helaas is ons bestuurslid Janine Renate
van den Berg wegens privéomstandigheden genoodzaakt haar taken neer te leggen. Dit betekent dat we (weer) op zoek
zijn naar versterking van ons team. Bel
618125 of mail wijkverenigingmarlies@
gmail.com voor meer informatie.
Eind deze maand krijgt het bestuur burgermeester Bijl en wethouder Kuper op
bezoek. In een volgende Wijknieuws
brengen we hiervan verslag uit.
MZ
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Veel variatie
Dit jaar doen de winkeliers er alles aan
om u te trakteren op een gezellige en
aantrekkelijke jaarmarkt.Voor de kinderen
is er een survivalbaan en een verrassende
ballonnenwedstrijd.
Houtkunstenaar Albert Broekman zal op
aanvraag mooie creaties uit hout zagen.
Verder is er rond 11 uur een verrassing
voor de hele wijk, waar we graag nog
even geheimzinnig over doen, maar wat u
zeker niet moet missen!

De kunstenaar stelt zich
vo o r. . .
Mijn naam is Albert Broekman, woonachtig te Stadskanaal. In mijn vrije tijd is één
van mijn hobby's het zagen van beelden
uit houten stammen. Dit doe ik dan met
een motorkettingzaag. Deze beelden zaag
ik zoal op aanvraag of tijdens demonstraties waarvoor ik word gevraagd. Ik beoefen deze hobby al weer een jaar of 4. En
zoals met elke hobby/sport geldt dat des
te vaker je het doet des te beter/makkelijker het wordt.

Ballonnenwedstrijd
Kinderen kunnen tussen 10 en 11 uur
een ballon afhalen op de winkelpleintjes
van de Alerderbrink en Balingerbrink. Om
11 uur worden de ballonnen feestelijk
opgelaten.

Wijknieuws Bargeres, maandelijkse uitgave van Wijkvereniging Bargeres
Wijkwinkel Bargeres
Alerderbrink 24, 7812 RV Emmen
Openingstijden:
Ma. en wo.: 9.00 - 16.00 uur
Di.: 9.00 - 13.00 uur
Do t/m vrij.: 9.00 - 12.00 uur
Tel. 64 84 11 / Fax 64 83 55
E-mail: wvbargeres@hetnet.nl

Bestuur Wijkvereniging:
Marlies Zeeman (voorzitter,Wijknieuws), Johan
Schrik (secretaris), Mia Stulen (penningmeester),
Piet van der Wel
Speelvoorzieningen: Jacqueline Visser
Wijkvereniging online
www.bargeres.org/wvbargeres
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Volgende uitgave:
Wijknieuws Bargeres nummer 9/2010 verschijnt op 1 oktober.
Uw bijdrage hiervoor moet uiterlijk op
woensdag 22 september bij ons binnen
zijn (brievenbus Wijkwinkel of mailen naar:
wvbargeres@hetnet.nl)

BARGERES

VERRASSEND VEILIG EN LEEFBAAR
In dit artikel praten we u bij over de jongste ontwikkelingen om de leefbaarheid van onze wijk op een nog hoger plan te brengen.
Als we terugkijken op vier jaar activiteiten in de wijk op het gebied van sociale
veiligheid, is er veel gebeurd.Van weerbaarheidstrainingen voor de kids van
groep 8 tot activiteiten voor de jeugd van
12 tot 20 jaar. Het wijkfestival als feest
van de ontmoeting op een plek waar
daarvoor een samenscholingsverbod gold.
Aanpak van verloedering in grote delen
van de wijk. Een onderzoek naar de identiteit en het imago van de wijk. Een eigen
centrumconcierge enz. Door de brede
aanpak zijn er resultaten geboekt, maar
het kan nog beter.
Een aantal activiteiten gaat daarom
gewoon door, zoals aanpak verloedering,
activiteiten voor jongeren en het wijkfestival. Zo komt er met ingang van september ook een vervolg op de ‘centrumconciërge’ van de afgelopen vier jaar, maar
wel in een andere vorm.
Aan het team van de wijkagent (Aart
IJzerman), de jongerenwerker en
opbouwwerker van welzijngroep

perus
R e n a t a Ku

Sedna (Kim Gritter en Johan Ottens),
wordt een vierde persoon toegevoegd,
Renata Kuperus. Zij zal als vierde lid van
dit kwartet vooral regelmatig te zien in
de wijk en in uw brink.
U kunt Renata aanspreken over alles wat
met het 'sociale leven' in uw straat en
Bargeres te maken heeft. Vertel haar
vooral wat er speelt en leeft in uw brink.
Als Renata niet direct dingen op kan lossen of u goed kan doorverwijzen, zal ze
uw vragen en opmerkingen bespreken in
het kwartet. U wordt dan door iemand
van het kwartet op de hoogte gesteld van
de verdere aanpak.
Renata is telefonisch te bereiken via 0631762440. Bij geen gehoor kunt u ook
contact opnemen met het kantoor van
welzijngroep Sedna, Balingerbrink 239 in
Bargeres, telnr. 0591-632937.

Even voorstellen...
Hierbij wil ik mij graag voorstellen. Ik ben
Renata Kuperus, ik ben 34 jaar, getrouwd
en ik heb twee kinderen. Ik ben samen
met de wijkagent, jongerenwerker en
opbouwwerker één van de leden van het
kwartet in Bargeres.Van dit kwartet ben
ik vooral degene, die zichtbaar aanwezig
is in de woonwijk. Ik ben herkenbaar aan
mijn kleding met het nieuwe logo van
Bargeres. Spreek mij gerust aan, daar ben
ik voor.
Binnen het kwartet kijken we samen waar
de knelpunten in de woonwijk zitten en
proberen daar een oplossing voor te zoeken. Ons doel is natuurlijk het streven
naar een veilig en leefbaar Bargeres!
Wie weet kom ik u binnenkort wel tegen
en wilt u uw creatieve suggesties voor
deze prachtige woonwijk met mij delen.
Tot ziens in Bargeres!
Met vriendelijke groet,
Renata

Het kwartet zoals u ze in wisselende samenstelling regelmatig zult tegenkomen in de wijk:
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SUPER

D E B O E R WO R D T P L U S !
Het is bijna zo ver! Super de Boer wordt Plus. Op 15 september
om 8.00 uur opent Plus in de wijk Bargeres haar deuren voor u.
Voor die tijd zal de winkel worden verbouwd en in Plus-styling worden gebracht. De winkel zal daarom vanaf 2 september tot en met 14 september gesloten zijn.
De feestelijke opening op woensdag 15
september zal ondersteunt worden met
leuke activiteiten in de winkel en met
scherpe prijsacties. Er zullen tevens diverse demonstraties zijn, zoals een kookdemo. Houd uw brievenbus in de gaten
zodat u op de hoogte bent van alle activiteiten en acties tijdens en na de opening.

Plus is een full service supermarkt met een breed assortiment artikelen A-merken,
huismerken, biologische producten en
goedkope merken.Vers staat bij Plus hoog
in het vaandel: het assortiment is breed
en kwalitatief. Service is ons uitgangpunt
en maatschappelijke verantwoording zien
wij als onze plicht. Plus heeft een koopzegelsysteem met 50% spaarwinst. Plus
heeft met ca. 270 winkels een landelijke
dekking.
De vertrouwde gezichten in de winkel
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zullen blijven. Alle medewerkers blijven bij
Plus in dienst, aangevuld met een aantal
nieuwe medewerkers. Om u optimaal van
dienst zijn, wordt iedereen opgeleid om
alle ins en outs van Plus en de daarbij
behorende service te leren kennen.
We laten u alvast vooraf kennis maken
met Plus, want Plus staat op zaterdag 4
september 2010 op de jaarmarkt in winkelcentrum Bargeres.Wij laten u alvast
met enkele producten van Plus kennismaken en we hebben een leuke verrassing
voor alle bezoekers.
Wij hopen u te kunnen verwelkomen op
woensdag 15 september vanaf 8.00 uur
bij Plus in Bargeres!

Een samenvatting van het onderzoek naar identiteit en imago van
Bargeres: wat is de wijk en hoe staat de wijk bekend?
Eerst leest u hoe Bargeressers over hun wijk denken, in het tweede
deel de mening van andere Emmenaren.
Waarom dit onderzoek?
Vorig jaar hebben de winkeliers, wooncorporaties en makelaars samen met de
wijkvereniging en het wijkteam een
onderzoek laten uitvoeren naar de identiteit en het imago van de wijk Bargeres.
De betrokkenen wilden een duidelijker
beeld hebben van 'wat de wijk is' , hoe de
wijk ervaren wordt, wat de sterke en
zwakke punten zijn en 'hoe de wijk
bekend staat'. Misschien bent u één van
de 362 mensen in Bargeres die zijn geïnterviewd. Een aantal uitkomsten van dit
onderzoek houden we in dit artikel voor
u onder de loep.
Identiteit
Wat vinden Bargeressers zelf van hun
wijk? Wat is typisch Bargeres? Waar is
men trots op? De top 10 van de wijk:
1. Bargeres heeft een gunstige ligging
binnen Emmen
2. Bargeres ligt in een gunstige omgeving
3. Bargeres is een groene wijk
4. Positief gevoel over Bargeres: een
gezellige, leuke, fijne wijk, veel groen,
rustig, goede ligging, kindvriendelijk.
5. Bargeres is een geschikte wijk voor
kinderen tot 12 jaar oud.
6. Er zijn voldoende voorzieningen in
Bargeres.
7. De onderlinge contacten in de wijk
zijn goed. Bewoners gaan respectvol
met elkaar om. Jeugd van verschillende culturen mixt onderling.
8. Bewoners voelen zich veilig in
Bargeres.
9. In Bargeres staan mooie huizen.
10. Bargeres is een geschikte wijk voor
kinderen van 12 tot 21 jaar oud en
voor ouderen (65+).
Volgens de inwoners van Bargeres zijn dit
de 10 sterkste punten. 92% van de ondervraagden was het eens met nr. 1 en 67%
van de ondervraagden met nr. 10.
Conclusie
Een ruime meerderheid van de bewoners

van Bargeres is positief over hun wijk.
Sterke punten zijn: een groene wijk, grote
en goedkope huizen, een kindvriendelijke
wijk, een wijk waar vaak wat te doen is
en een veilige wijk die gunstig ligt ten
opzichte van het centrum van Emmen.
Ook worden goede onderlinge contacten
vaak genoemd.
Zwakke punten van Bargeres zijn de verloedering van het winkelcentrum, de verpaupering van de wijk en de verkeersproblematiek.
Wist u dat:
- nieuwkomers pas ontdekken hoe
kindvriendelijk en groen de wijk als
ze er wonen
- 88% van de jongeren van 12 tot 14
jaar trots is op 'De Kuil'.
- 68% van de volwassenen boven de 45
jaar trots is op 'de groene omgeving'
- in Bargeres mensen wonen uit die uit
meer dan 100 verschillende landen
komen
- slechts een kwart van de ondervraagden zeggen dat er veel mensen
wonen van buiten Nederland
- de 65 plussers zich het veiligst voelen
in de wijk
- de jonge jeugd het zich het minst veilig voelt in de wijk

Wat vinden inwoners uit andere wijken in Emmen van Bargeres?
Imago
Ook aan bewoners uit andere wijken is
dezelfde vragenlijst voorgelegd.
Wat vinden zij van Bargeres? Hoe staat
Bargeres bekend ? Vindt men het een
ruim opgezette wijk of juist niet ? Wat
vinden zij ‘typisch Bargeres’?
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Meer dan de helft van de Emmenaren is
positief over de wijk. Meest genoemd is
dat Bargeres een gezellige, leuke wijk is.
Meest genoemde redenen om te willen
verhuizen naar Bargeres zijn de mooie
woningen, de prijs van de woningen en de
goede ligging.
Typisch Bargeres: bewoners van de
Rietlanden noemen vooral het winkelcentrum, bewoners van Angelslo noemen de
Brinkenweg.Verder worden genoemd de
sportvoorzieningen, het Oranjekanaal, De
Kuil en Mac Donalds.
Bijna een derde van de inwoners van
Emmen is negatief over Bargeres.
Genoemd wordt de onoverzichtelijkheid
van de wijk en het slechte onderhoud.
Verschillen tussen wat de Bargeressers
zelf en de andere Emmenaren vinden:
1. Bargeres is een wijk met veel onderlinge contacten
2. Bargeres is een wijk waar vaak iets
leuks is te doen
3. Bargeres is een ruim opgezette wijk
4. Bargeres is een wijk waar je je veilig
voelt
De bewoners van Bargeres zijn over de
bovengenoemde punten erg positief in
tegenstelling tot de bewoners van andere
wijken. Zo vindt 74% van de ondervraagde Bargeressers dat er veel onderlinge
contacten zijn tegen 34% van de buitenstaanders. 55% van de bewoners uit
Bargeres vindt hun wijk een ruim opgezet
tegen 30% van de mensen van buiten
Bargeres.
Eindconclusie uit het onderzoek
Bargeres heeft verrassend veel kwaliteit,
meer dan men op het eerste gezicht ziet.
Bargeres moet je eerst leren kennen,
voordat je al deze kwaliteiten van de wijk
ontdekt.
We houden u op de hoogte over wat we
verder gaan doen met de uitkomsten van
het onderzoek. Heeft u vragen of opmerkingen over het onderzoek dan horen we
dat graag.

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.

B e ge l e i d i n g s c o m m i s s i e
O u d e re n
Uitnodiging voor OPEN MIDDAG
De Begeleidingscommissie Ouderen
nodigt u uit voor een open middag
op 23 september van 13.00 tot 16.30 uur
in het Brinkenhoes.
Diverse groepen zijn benaderd om te
laten zien wat ze doen in het Brinkenhoes: handwerkgroep | koersbalgroep |
schidergroepen | koor | stijldansen |
biljarten: allemaal geven ze een presentatie.
Kom dus met uw vrienden om te kijken
of het iets voor u is!
Er is gezelligheid met portrettekenen, koffie, verloting en muziek.
Tot ziens op 23 september!

Speel-o-theek
Speel-o-theek Tsjoek Tsjoek is een waar
Eldorado voor je kind(eren)! Elke week
kan er speelgoed geleend worden, waarbij
de kinderen het speelgoed maximaal drie
weken kunnen gebruiken. Elke keer mag
er één stuk speelgoed en één spel meegenomen worden.
Het voordeel van de speelgoeduitleen is,
dat kinderen op een goedkope manier
steeds met iets anders kunnen spelen.
Bovendien kun je ontdekken wat nu echt
favoriet is bij je kind. Dit voorkomt miskopen. Handig voor je inkopen voor pakjesavond!
De kosten van een jaarabonnement zijn
€13,50 voor het eerste kind en €6,75
voor het tweede kind uit een gezin.
Speel-o-theek Tsjoek Tsjoek is gevestigd

in het Brinkenhoes en elke dinsdag open
van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00
uur (gesloten in de basisschoolvakanties).

G E VO N D E N
VO O RW E R P E N
Tijdens het Wijkfestival zijn een aantal verloren voorwerpen in de
Wijkwinkel gebracht. Mocht u één
van onderstaande zaken zijn kwijtgeraakt, meldt u zich dan z.s.m. in
de Wijkwinkel.
Gevonden:
- zwart/wit trainingsjasje, merk Adidas,
maat 36.
- kort wit leren jasje
- zwarte zonnebril
- sleutel-hanger (draakje)

I N L O O P B I J E E N KO M S T B E S T E M M I N G S P L A N
Op 8 september staat er een inloopbijeenkomst gepland van gemeente
Emmen vanwege het vernieuwde bestemmingsplan van onze wijk.
Gemeente Emmen is van Rijkswege verplicht om de bestemmingsplannen te
actualiseren. Dit is inmiddels ook gebeurd
met het bestemmingsplan van onze wijk.
Wettelijk is vastgesteld dat de gemeente
haar burgers de mogelijkheid moet bieden kennis te nemen van wijzigingen in
het bestemmingsplan. Met het oog hierop
is het concept-ontwerpbestemmingsplan
te bekijken tijdens de inloop op 8 sepInloopbijeenkomst
tember, van 16.00-20.00 uur.
Het bestemmingsplan is tweedelig. Het
bestaat uit een plattegrond zoals op deze
Burgemeester en wethouders van Emmen nodigen belangstellenden uit
pagina op de achtergrond te zien is.
voor een inloopbijeenkomst over het concept-ontwerpbestemmingsVerder is er een document van 255 pagiplan "Emmen, Bargeres", "NL.IMRO.0114.2009023-0006". De inloopbijna’s opgesteld met daarin alles wat u
eenkomst wordt gehouden op 8 september van 16:00 tot 20:00 uur in
weten moet over het bestemmingsplan.
Wijkcentrum "'t Brinkenhoes", Mantingerbrink 140 te Emmen.
Zowel plattegrond als document liggen
ter inzage in de Wijkwinkel en zijn desgeHet concept-ontwerpbestemmingsplan voorziet in een actuele bestemvraagd ook digitaal te verkrijgen.
mingsplanregeling voor de wijk Bargeres, met uitzondering van het
gebied rondom het (trein)station. Hiermee worden verschillende verOverigens zijn ook steeds meer bestemouderde bestemmingsplannen vervangen door een nieuw bestemmingsmingsplannen via internet in te zien op de
plan met meer eenduidige regels.
site www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de bijeenkomst kunt u zich laten informeren door medewerkers van de gemeente over de inhoud en achtergronden van het
concept-ontwerpbestemmingsplan "Emmen, Bargeres",
"NL.IMRO.0114.2009023-0006. Ook kunnen zij u informeren over de
verdere procedure en mogelijkheden tot reageren op het plan.
Emmen, 16 augustus 2010
burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
A.J. Mewe
de burgemeester,
C. Bijl
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