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Inleiding
Voor u ligt de wijkvisie ‘Bargeres Verrast!’ (woon- en
leefbaarheids-visie). Deze visie is gemaakt met hulp van
inwoners en partijen die actief zijn in de wijk. Hierin staat
wat er nodig is om Bargeres ook in de toekomst een plek
te laten zijn waar inwoners fijn kunnen wonen, werken en
ontspannen. De wijkvisie helpt bij het maken van keuzes. Het
gaat over een periode van tien jaar en verder.
Landelijke prijsvraag ‘Panorama Lokaal’
In de wijkvisie zijn de ideeën verwerkt van het winnend plan van
‘Panorama Lokaal’. Dit is een landelijke ontwerpprijsvraag om
woonwijken aan stadsranden een positief duwtje in de rug te
geven. De partijen die hiervoor samen de opdracht hebben gegeven
zijn: woningcorporaties Domesta en Lefier, Sedna, waterschap
Vechtstromen, Staatsbosbeheer en gemeente Emmen. Ze hebben
uit deze prijsvraag het plan gekozen dat het beste paste bij wat
gevraagd is en wat het beste is voor de toekomst van de wijk.
Dit is samengebracht tot een wijkvisie. De wijkvereniging Bargeres
was hier ook dicht bij betrokken.
Reacties
In het voorjaar van 2021 is de voorlopige wijkvisie huis-aan-huis
verspreid. Ruim 100 inwoners uit de wijk hebben een reactie
gegeven. De reacties zijn verwerkt. De burgemeester en wethouders
van de gemeente Emmen hebben de nu voor u liggende wijkvisie
goedgekeurd.
Volkshuisvestingsfonds
Afgelopen zomer kreeg de gemeente geld van het
Volkshuisvestingsfonds (ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties). Hiermee wordt het mogelijk een aantal duidelijke
maatregelen door te voeren. Dit plan heeft daarbij geholpen.

Belangrijkste conclusies
Uit de gesprekken die met inwoners zijn gevoerd en de enquête
die ze hebben ingevuld, blijkt dat de meeste inwoners van Bargeres
erg tevreden zijn met hun woning en zich thuis voelen in de wijk.
Ze vinden het fijn dat er veel ruimte is voor groen met veel mooie
bomen. Er zijn ook inwoners die daar juist last van hebben, vooral
als ze op een plek wonen waar de bomen direct bij huis staan. De
bomen zijn erg groot geworden, waardoor de zon niet meer in huis
schijnt. Ook valt er dan veel blad in de tuin.
Wijk van 50 jaar oud
Een groot deel van de wijk is bijna 50 jaar oud en dat is te zien.
De wijk ziet er minder mooi uit. Veel bestrating is verzakt, paden
zijn versleten en veel bielzen zijn verrot. Verbeteringen in de
woonomgeving zijn nodig om de wijk weer goed en mooier
te maken, zowel in de bestrating als in de het groen. Er zijn
minder gezinnen en steeds meer ouderen. Er zijn dus minder
gezinswoningen nodig en meer gelijkvloerse woningen. Er is meer
afwisseling gewenst in woningen en woonvormen. De bestaande
woningen moeten duurzamer worden gemaakt. En over wat
langere tijd moeten alle woningen van het aardgas af.

Auto’s
In de hele wijk is er sprake van onduidelijke routes voor de auto,
maar ook voor fietsers en voetgangers. Er zijn meer auto’s dan
vroeger. Daardoor is er meer vraag naar parkeerruimte. Maar het is
ook belangrijk dat inwoners gezond blijven en dat de auto niet het
straatbeeld bepaalt.
Klimaatverandering
Het is belangrijk in te spelen op de gevolgen van de veranderingen
in het klimaat. De kans is groot dat er vaker hete, drogere zomers
zijn. Er valt vaker veel regen in korte tijd. Dat moet afgevoerd
worden en ook in de bodem kunnen trekken. Doordat temperaturen
hoger worden is er ook meer overlast van bepaalde insecten zoals
de eikenprocessierups.
Voorzieningen in de wijk
In Bargeres zijn veel belangrijke voorzieningen (winkels, scholen,
huisartsen, sportgebouwen, enz.). Inwoners zijn blij met de
voorzieningen, vooral met het Doktershoes. Veel inwoners zouden
graag meer winkels in de wijk willen. Het wijkhart is saai, niet zo
levendig en er ontbreken goede plekken voor ontmoeting. Veel
gebouwen zijn oud. Het centrum is niet een plek om voor de
gezelligheid naar toe te gaan. Een deel van de voorzieningen is
goed bereikbaar, andere zijn lastiger bereikbaar.
Veiligheid
Hoewel Bargeres als veilige wijk wordt gezien, voelt een deel van de
inwoners zich soms toch minder veilig. Zoals op plekken waar geen
straatverlichting is. Of bij ‘De Kuil’ waar soms groepen jongeren
staan, wat voor sommige mensen een gevoel van onveiligheid
geeft. Overlast is er soms door fout gedrag van andere inwoners.
Denk aan hondenpoep op speelvelden, rookoverlast van vuurkorven
of geluidoverlast in de buurt. Inwoners hebben zelf dus ook veel
invloed op de leefbaarheid, door de manier waarop ze met elkaar
omgaan.
Het verbeteren van wegen en het openbaar gebied, maar ook meer
openheid en een hogere kwaliteit van eigen tuinen en woningen
zorgt voor een mooiere wijk en een sterker veiligheidsgevoel. Door
verschillende maatregelen te nemen, kan Bargeres verder uitgroeien
tot een verrassende en mooie wijk waar inwoners met nog meer
plezier wonen dan nu. Een wijk die klaar is voor de toekomst, waar
inwoners trots op zijn en die blijft verrassen!
Uitvoering
De visie voor de wijk is uitgewerkt in een aantal opgaven. Opgaven
zijn doelen die we in de toekomst samen willen bereiken. Een
aantal doelen die in deze wijkvisie staan zijn groot. Onderzoek
moet duidelijk maken wat er mogelijk en nodig is om deze uit te
voeren. Er is extra geld vanuit het Volkshuisvestingsfonds, maar dat
is niet overal voor te gebruiken. De samenwerkende partijen zoeken
met elkaar naar extra financiële middelen. Zo wordt bijvoorbeeld
gekeken of het mogelijk is een wijkfonds op te richten, waaruit
bepaalde activiteiten betaald kunnen worden.
In de visie staan ideeën. Deze geven richting aan plannen
voor later. Waar willen we samen naar toe? Wat willen we
wel in de wijk en wat niet. Het geeft een beeld van waar
we naar toe willen. Dit betekent niet dat alles wat er staat
precies zo wordt gedaan. Maar als we in de wijk iets gaan
doen, moet het wel passen bij dit beeld.

Doel 1: Een herkenbaar, mooi landschap
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Waar gaan we samen aan werken?
Bargeres staat nu en in de toekomst bekend als een groene
woonwijk met een mooi landschap. Het Oranjekanaal dat dwars
door de wijk loopt, vinden wandelaars en fietsers erg mooi, net
als mensen die in, op en aan het water willen genieten. Op enkele
plekken langs het kanaal zijn de openingen in de wallen met daarop
grote bomen, breder gemaakt. Hierdoor is het water op meer
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Het park loopt door vanaf de kant van de Hondsrugweg tot aan de
Nieuw-Amsterdamsestraat. Aan die kant van de wijk gaat het stukje
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woningenover in het Noordbargerbos. Via een mooi aangelegd,
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Aan de westkant van het kanaal, de kant van het Noordbargerbos,
is de meeste ruimte voor het landschap. Daar wonen mensen die
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minder overlast van de eikenprocessierups. Gekozen is voor bomen
en planten die geen of weinig allergische reacties veroorzaken of
plaagdieren aantrekken.
De vele wallen met bomen in de wijk zien er afwisselend uit doordat
er andere boomsoorten tussen zijn geplant. Op enkele plekken zijn
woningen weggehaald, waardoor de boomwallen vrijer liggen en er
meer verbinding is met andere open plekken.
Wat zeggen inwoners en organisaties nu over de wijk?
- Fijn dat er veel groen is, maar het onderhoud zou beter mogen en
er is te weinig variatie.
- De eiken op de verschillende boomwallen zijn groot geworden,
prachtig om te zien en waardevol.
- Daar zitten nadelen aan: veel blad en eikels in tuinen, weinig
daglicht, schaduw op zonnepanelen.
- De eikenprocessierups veroorzaakt steeds vaker overlast.
- Het Oranjekanaal is mooi, heeft veel waarde, maar kan breder
worden gebruikt als het gaat om activiteiten.
- Aan de westkant van het kanaal is weinig verbinding met het
Noordbargerbos.
- Er wordt te veel gekapt, te veel willekeurig aangeplant en
biodiversiteit wordt weg geschoffeld.
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Wat gaan we doen?
• De samenwerkende partijen gaan, samen met
inwoners en anderen die ermee te maken hebben,
uitwerken hoe het waardevolle historische landschap
met houtwallen beschermd en beter zichtbaar
gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door hier en daar
een woning weg te halen of wegen te verplaatsen.
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Door het midden van de wijk, van noord
naar zuid, ligt het Oranjekanaal. Dit kanaal
is ongeveer 160 jaar geleden aangelegd.
Aan de oostkant van het kanaal (richting
Noordbarge), lag vroeger de es; de
hoger gelegen akkers. Daar is de naam
van de wijk ontstaan: De ‘Barger’ es.
Aan de westkant van het kanaal, aan de
kant van het Noordbargerbos, lag het
slagenlandschap: de lager gelegen akkers
met rondom boomwallen. De boomwallen
zijn behouden gebleven en bieden een
enorme kwaliteit. Bij het ontwerp van de
wijk in de jaren ‘70, is bij het plaatsen van
woningen en wegen rekening gehouden
met het bestaande landschap. Dat is
gedeeltelijk gelukt. Het verschil in karakter
tussen de twee delen van de wijk is nog
beter zichtbaar te maken door deze op een
andere manier te ontwikkelen
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• De gemeente vernieuwt in 2022 het openbaar groen
naast de flat aan de Bruntingerbrink (het deel tussen
de Brinkenweg en de Hondsrugweg).
• De samenwerkende partijen gaan met inwoners in
gesprek hoe de leefomgeving kan worden verbeterd
en hoe er meer diversiteit in het groene hart, en in
de directe omgeving van woningen kan komen. Dit
wordt in plannen verder uitgewerkt.
• De samenwerkende partijen maken samen
met Staatsbosbeheer en de andere partijen die
meedoen, zoals de eigenaren van de volkstuin en
de stadsboerderij, een plan om de ingang naar het
Noordbargerbos mooier, netter en beter toegankelijk
te maken. Dit plan wordt betrokken bij andere
gewenste aanpassingen, zoals het veranderen van
de kruising bij de Nieuw-Amsterdamsestraat en
Brinkenweg.

Doel 2: Een afwisselende wijk met een
gevarieerd en duurzaam woningaanbod

Waar gaan we samen aan werken?
In Bargeres wonen nu en in de toekomst mensen met verschillende
achtergronden. Denk aan gezinnen, kleine huishoudens, ouderen,
kwetsbare mensen, mensen in een rolstoel. Mensen met een hoger
en met een lager inkomen, die op verschillende plekken in de wijk
meer door elkaar wonen in verschillende type woningen.
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Bargeres is ook in de toekomst een mooie woonwijk voor gezinnen.
Daarnaast zijn er meer kleinere woningen voor inwoners die alleen
of samen
zijn. Die zijn ook geschikt voor de ouderen of mensen
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In de toekomst is er meer keuze in soorten woningen. Bijna iedereen
kan een goede huur- of koopwoning in de wijk vinden.
Er zijn woningen met grotere of kleinere tuinen, maar ook
Mooie brinken
woningen zonder tuin. Voor inwoners met een lager inkomen zijn
Verbetering brinken
- Verduurzamen en vernieuwen woningen
er genoeg
betaalbare
huurwoningen. Een paar woningen zijn
- Vindbaarheid
en bereikbaarheid
verbeteren
- Parkeerterrein achter het groen
gesplitst
in twee woningen (voor kleine huishoudens), of zijn
- Meer groen
en ontmoetingsplekken
samengevoegd tot één woning (voor grote gezinnen). Op
Bruisend en levendig centrumgebied
plekken waar ruimte is gekomen door de sloop van bijvoorbeeld
Bruisend wijkhart
Schrijven gebiedsvisie
schoolgebouwen, zijn nieuwe woningen gebouwd, die passen bij de
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In het centrumgebied zijn nieuwe woningen toegevoegd, vooral
appartementen. Hier wonen ouderen en kleine gezinnen, maar ook
mensen met een kwetsbare achtergrond. Die vinden het fijn om
Goede bereikbaarheid
dichtbij
Betere toegang
wijkhart voorzieningen of bij een instantie te wonen waar ze overdag
Verbeteren fietsverbinding
zorg van krijgen. In een deel van de nieuwe gebouwen kunnen
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bewoners elkaar in een huiskamer ontmoeten die ze samen delen.
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Woningcorporaties en de gemeente hebben een aantal
koopwoningen teruggekocht om te verhuren en/of om (eventueel
later) te slopen. Andere woningen zijn door woningcorporaties
verkocht nadat ze voldoende verduurzaamd zijn.
Wat zeggen inwoners en organisaties nu over de wijk?
- De meeste inwoners zijn blij met de woning.
- Een deel overweegt te verhuizen naar een andere woning en een
andere woonomgeving.
- Het aanbod van woningen sluit niet voldoende aan bij de
samenstelling van de bevolking.
- Maak van rijwoningen andere soorten woningen (kleiner, groter,
twee-onder-een-kap).
- De doorstroming van ouderen naar andere woningen is actief aan
te moedigen (vraag-aanbod).
- Mensen met verschillende achtergronden zouden meer door
elkaar kunnen wonen.
- Er zijn te weinig woningen die geschikt zijn voor senioren of
kleine huishoudens.
- Er is behoefte aan andere types woningen voor mensen met
andere woonwensen.
Wat zeggen de cijfers?
- Het aantal inwoners is de afgelopen 20 jaar met 10% naar
beneden gegaan.
- Het aantal huishoudens is echter gegroeid. Er zijn veel kleine
huishoudens van een of twee personen.
- Er wonen veel meer ouderen, veel minder jongeren.
- In Bargeres staan veel gezinswoningen, vooral rijwoningen.
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• Er worden geschikte plekken gezocht om woningen te
kunnen toevoegen, aan te passen, te verkopen of te
kopen en eventueel te slopen. Vooral nieuwbouw van
woningen die geschikt zijn voor senioren en kleinere
huishoudens en sloop van gezinswoningen. Het idee is
om bij nieuwbouw in de wijk ergens anders in Bargeres
ook enkele gezinswoningen te slopen, zodat vraag en
aanbod in de toekomst beter bij elkaar passen.
• Voor de Thriantaschool aan de Balingerbrink wordt
een andere plek gezocht. Als de school verhuisd is gaat
Domesta op deze plek, in overleg met de gemeente,
appartementen bouwen voor ouderen waar ook zorg is
te bieden.

• Geprobeerd wordt op meer plekken een mix te
krijgen van inwoners met verschillende financiële
mogelijkheden. Dit bereiken we met meer afwisseling
van verschillende types huur- en koopwoningen in
woonbuurten en in complexen. De gemeente gaat
samen met woningcorporaties en ontwikkelaars kijken
waar dat mogelijk is.
• Op de plek van obs De Brink/gymzaal Rolderbrink, die
rond 2024 vrijkomt, komt een nieuwe woonvorm met
woningen die passen bij ‘landschappelijk wonen’.
• De gemeente gaat, samen met zij die dat willen, ruimte
bieden in het groene hart van de wijk om tiny houses,
ecovilla’s of andere woonvormen te bouwen. Het
behoud van het groene hart staat voorop.
• Corporaties onderzoeken of een betere spreiding van
huurwoningen met verschillende prijsklassen mogelijk
is, waardoor huurders met verschillende achtergronden
meer door elkaar kunnen wonen.

Doel 3: Een wijk met aantrekkelijke brinken

Visiekaart Bargeres

Ho

Route richting
Emmen Centrum

Waar gaan we samen aan werken?
Bargeres heeft mooie en ruim opgezette brinken. Op enkele plekken
zijn, als dat kan, wat woningen weggehaald, waardoor de routes
in de brinken duidelijker en mogelijk korter zijn. Vanuit de brinken
kom je gemakkelijk op de hoofdpaden die door de wijk liggen of op
de Brinkenweg. Er is minder verkeer en auto’s rijden rustig.

nd
sru
gw

Legenda

eg

Er

me

rw

Orvelterbrink

Noordbargerbos verbinden met de wijk

Ronerbrink

Br

in

ke

nw

eg

Asserbrink

Geprobeerd wordt om op een paar plekken bergingen aan de
voorkant van woningen weg te halen. De voorkanten van de
Mogelijk toevoegen
woningen sluiten hierdoor beter aan op de brinken en het is voor
woningen
inwoners makkelijker om zomaar even contact te maken. Samen
Aantrekkelijke brinken
met
inwoners wordt een andere oplossing gevonden voor nieuwe
Kwaliteitsimpuls
brink
- Verduurzamen en renoveren woningen
bergruimte
gezocht.
- Vindbaarheid
en bereikbaarheid
verbeteren Aan de achterkant van de woningen hebben
- Gebundeld parkeren achter het groen
veel
inwoners een natuurlijke afscheiding geplaatst. Dit past goed
- Meer groen
en ontmoetingsplekken
bij het groene karakter van de wijk. Paden liggen wat verder van de
Bruisend en vitaal centrumgebied
achterkanten van woningen af. Bewoners ervaren daardoor meer
Bruisend wijkhart
Opstellen gebiedsvisie
privacy en hebben minder behoefte aan een hoge schutting.
Duurzaam en divers woningaanbod

Wonen in landschappelijke omgeving
Wonen in een stedelijke omgeving

Bruntingerbrink

Mantingerbrink

Borgerbrink

Noordbargerbos

Druwerbrink

Geuzingerbrink
Holtingerbrink

West

Oost

Balingerbrink

Winkels

Oringerbrink

Rolderbrink

Calthonerbrink

Spehornerbrink

Wat gaan we doen?

Betere toegang wijkhart

• Domesta en de gemeente starten een project in de
Rolderbrink en gaan met inwoners plannen uitwerken
om de leefbaarheid beter te maken. Er wordt gestart
met een proef in een deel van de brink, die als
voorbeeld dient voor de rest van de brink. Dit project
begint in 2022.

Per woning is minimaal één parkeerplaats vlakbij vrij. Andere auto’s
staan geparkeerd op centrale parkeerterreinen, iets verderop. De
Veiligere Brinkenweg
in stedelijke sfeer en openbare laadpalen voor elektrische auto’s staan
bedrijfsbussen
Veiligere Brinkenweg in landschappelijke sfeer
daar ook. Er is groen om de parkeerplekken heen. Een aantal is
Verkeersluwer maken Nieuw-Amsterdamsestraat
overdekt met zonnepanelen. Samen met inwoners wordt nagedacht
Veiligere kruisingen
over de vraag hoe garageboxen gebruikt worden en of er andere

• Met geld dat vanuit het Volkshuisvestingsfonds van
het Rijk is ontvangen, wordt naast de renovatie van
particuliere woningen, ook het openbaar gebied rond
die woningen opgeknapt. De start van dit project is
gepland in 2022 en loopt door tot op zijn laatst 2032.
De gemeente betaalt hieraan mee.
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Wat zeggen inwoners en organisaties nu over de wijk?
- Routes door de brinken zijn onoverzichtelijk en een aantal
inwoners zegt dat er te hard wordt gereden.
- In de brinken is veel verharding, weinig groen en ze nodigen niet
uit tot ontmoeting.
- Brinken zijn lelijk door vervallen muurtjes en bielzen, verzakte
bestrating en onkruid.
- Een deel van de eigen tuinen, tuinafscheidingen en schuurtjes ziet
er slecht onderhouden uit.
- Er zijn te weinig parkeerplaatsen, waardoor overal auto’s staan.
- Op veel plekken, zoals langs een aantal voet- en achterpaden en
bij garageboxen, is het ’s avonds niet genoeg verlicht.

Dienstverlenende functies (fysio, kapper) en horeca

Tuinen worden goed verzorgd. Inwoners die dat niet zelf kunnen,
Wijk ingespeeld
op klimaatverandering
worden
daarbij geholpen door vrijwilligers. Een modeltuin laat zien
Opwekken zonne-energie
hoe
een
tuin zo is in te richten, dat deze regenwater door laat, wat
Vijvers alléén voor regenwater
groen
heeft en toch weinig onderhoud nodig heeft. Van sommige
Afvoer regenwater
via beekjes
Afvoer en wateropvang
regenwater
blokken
huurwoningen is de tuin kleiner gemaakt. Hierdoor hoeven
de bewoners minder onderhoud te doen.
Goede bereikbaarheid

Ekselerbrink

Ruinerbrink

Inwoners voelen zich veilig in hun omgeving. Door de aanpassingen
die gedaan zijn, is er meer sociale controle en voelen inwoners zich
veiliger Er is goede verlichting in de brinken, bij parkeerplekken
en langs paden. Inwoners zijn tevreden met de veranderingen,
waarover ze zelf meegedacht hebben.

Herkenbaar en aantrekkelijk landschap

Deverbrink

eg

De brinken zijn straks zo aangepast, dat alles beter is te zien en
dat er minder hard wordt gereden. In de brinken is meer groen te
zien, straten
Ingang Noordbargerbos
verbeteren zijn mooi vlak, regenwater kan makkelijker weg en er
Oranjekanaalzijn
recreatief
gebruiken
enkele
speel- en ontmoetingsplekken. Een paar stukjes groen
Kwaliteit houtwallen verbeteren
worden op vrijwillige basis door inwoners verzorgd.
Aantrekkelijk park

manieren zijn om te bereiken wat inwoners graag willen. Er zijn
enkele creatieve oplossingen bedacht.
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• Samen met inwoners en/of organisaties die in dicht
contact staan met inwoners wordt gekeken hoe
de kwaliteit en leefbaarheid in de brinken is te
verbeteren.
• Er wordt een plan gemaakt waarin staat hoe de
routes door de brinken beter zijn te maken en hoe
het parkeren anders kan. Bij het opstellen van dit plan
worden inwoners betrokken. Als dit plan af is en er
geld is voor de uitvoering, kunnen de brinken worden
aangepakt.
• De gemeente repareert in 2022 een gedeelte van de
bestrating van de Deverbrink en de Rolderbrink. Deze
bestrating ligt er nu niet vlak meer in.
• De woningcorporaties kijken samen met bewoners
en de gemeente waar tuinen van huurwoningen
zijn te verkleinen en hoe de vrijgekomen grond is te
gebruiken voor iets anders.

Doel 4: Een bruisend, levendig
wijkhart dat mensen verbindt

Visiekaart Bargeres

Ho

Route richting
Emmen Centrum

Waar gaan we samen aan werken?
Bargeres heeft in de toekomst een gezellig wijkhart met een
goede sfeer. Er is van alles te doen en mensen zijn er graag. De
belangrijkste voorzieningen zijn in of direct bij het wijkhart. Vanaf
verschillende kanten zijn deze direct, snel en logisch te bereiken per
fiets, lopend, met het openbaar vervoer of met de auto.
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Noordbargerbos verbinden met de wijk
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Orvelterbrink

Het park met de waterpartijen, het Oranjekanaal, de beide delen
van het wijkwinkelcentrum, de gebouwen met woningen en de
wegenverbeteren
en paden vormen één geheel. Alle onderdelen gaan speels
Ingang Noordbargerbos
Oranjekanaalmet
recreatief
gebruiken
elkaar
samen en vloeiend in elkaar over. Het gebied ziet er mooi
Kwaliteit houtwallen verbeteren
uit.
Aantrekkelijk park
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Aan de westkant van het kanaal zit straks vooral detailhandel,
aan de oostkant zijn dienstverlenende bedrijven gevestigd en is er
Mogelijk toevoegen
meerwoningen
ruimte voor horeca. Overdag en ’s avonds is er levendigheid.
Inwoners komen er graag om hun boodschappen te doen, op een
Aantrekkelijke brinken
terras
Kwaliteitsimpuls
brink te zitten, voor een bezoekje aan de huisarts, fysiotherapeut of
- Verduurzamen en renoveren woningen
de en
kapper.
Om
er te sporten of te ontspannen.
- Vindbaarheid
bereikbaarheid
verbeteren
Duurzaam en divers woningaanbod

Wonen in landschappelijke omgeving
Wonen in een stedelijke omgeving
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Mantingerbrink

Borgerbrink

Noordbargerbos

Druwerbrink

- Gebundeld parkeren achter het groen
- Meer groen en ontmoetingsplekken

Geuzingerbrink

Veel gebouwen die geen functie meer hebben, zijn gesloopt. In
de nieuwe gebouwen zijn soms meerdere bedrijven, scholen of
Opstellen gebiedsvisie
maatschappelijke organisaties komen te zitten. Deze werken veel
Winkels
met elkaar samen en maken elkaar beter. Bijvoorbeeld meerdere
Dienstverlenende functies (fysio, kapper) en horeca
basisscholen in één gebouw, een kinderopvang onder in een
Wijk ingespeeld
op klimaatverandering
appartementencomplex
of een sportzaal in een verzorgingshuis. Bij
Opwekken zonne-energie
de
bouw
of
het
controleren
van de gebouwen is rekening gehouden
Vijvers alléén voor regenwater
metviadeze
Afvoer regenwater
beekjes samenwerking. Door de manier waarop ze zijn gebouwd,
Afvoer en wateropvang
wordt regenwater
de kwaliteit van de omgeving beter en dat zie je.
Bruisend en vitaal centrumgebied

Holtingerbrink

Bruisend wijkhart

West
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Oringerbrink

Ruinerbrink

Rolderbrink
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Het Brinkenhoes staat dan op een centrale plek in het hart van de
wijk met een prachtig uitzicht. Het is een plek waar iedereen, jong
Doorfietsroute Emmen - Dalen- Coevorden
en oud, graag komt om mee te doen aan een activiteit, om een
Veilige wandel- en fietsroute
Veiligere Brinkenweg
in stedelijke
sfeer
praatje
te maken,
een krantje te lezen of voor een hulpvraag.
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Wat zeggen inwoners en organisaties nu over de wijk?
- Inwoners vinden het fijn dat er veel voorzieningen zijn in de wijk.
- Inwoners zouden graag meer winkels willen.
- Het winkelcentrum is niet zo mooi. Er ontbreken goede
ontmoetingsplekken.
- Er wordt weinig verbinding gevoeld tussen de beide delen van het
wijkwinkelcentrum.
- Veel gebouwen in het gebied zijn verouderd en voldoen niet meer
aan de wensen of eisen.
- Er wordt soms overlast ervaren als gevolg van basisscholen die
vlakbij woningen staan.
- Er zijn vaak te weinig parkeerplekken bij het Doktershoes/
Brinkenhoes.

Betere toegang wijkhart

Zweelerbrink

weg

De auto is in het gebied te gast. Er wordt langzaam gereden.
Daardoor is er geen overlast of een gevoel van onveiligheid.
Parkeerplekken liggen zoveel mogelijk uit het zicht, op korte
loopafstand van het wijkhart. De meeste parkeerplekken liggen
onder nieuwe gebouwen (bijvoorbeeld half verdiept), zonder dat
dit onveilig voelt. Voor bezoekers zijn er openbare parkeerplaatsen.
Mindervaliden kunnen dicht bij het wijkhart parkeren.

Goede bereikbaarheid
Spehornerbrink

Verbeteren fietsverbinding

Hesselterbrink
Rond

Fietsers en wandelaars kunnen er even uitrusten en wat drinken.
Vanuit het wijkhart kun je fietsend en wandelend alle kanten op.
Er zijn mooie routes door het park, langs het Oranjekanaal en
richting het Noordbargerbos en de stadsboerderij. Korte en langere
routes, met genoeg bankjes, zodat ouderen ook hun rondje kunnen
maken. Het Oranjekanaal biedt in het wijkhart meer ruimte om te
ontspannen.

Schaal1:1000
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Wat gaan we doen?
• De samenwerkende partijen maken een plan waarin
staat hoe het wijkhart, centrum, er in de toekomst uit
komt te zien. Dit plan gaat leiden tot een wijkhart
met veel voorzieningen dat goed bereikbaar is,
waar veel gebeurt en waar inwoners graag komen
en graag wonen. Enkele verbetermogelijkheden en
verwachtingen staan op de visiekaart. De gebiedsvisie
is waarschijnlijk voorjaar 2022 klaar. Burgemeester en
wethouders nemen dan een besluit over het vervolg.

200

• Op de plek waar nu obs de Barg staat, wordt een
nieuwe school gebouwd. Deze komt in plaats van de
twee openbare basisscholen (De Barg en De Brink)
en de Tine Marcus school (Emmerhout). De school is
waarschijnlijk in 2024 klaar voor gebruik.
• De gemeente brengt in beeld wat de wensen zijn als
het gaat om een overdekte sportruimte in Bargeres.
Dan wordt een besluit genomen over nieuwbouw
of het vernieuwen van sportgebouwen in of bij het
wijkhart. Sportgebouwen staan in ieder geval op korte
loopafstand van de basisscholen.

Doel 5: Een wijk die meedoet
aan klimaatverandering

Waar gaan we samen aan werken?
Bargeres is in de toekomst aangepast aan de gevolgen van
klimaatverandering. Er zijn meer soorten bomen en planten.
Hierdoor zijn er veel soorten insecten, vogels en andere dieren te
vinden en is er minder last van bepaalde soorten insecten.

Visiekaart
Bargeres
Regenwater wordt straks apart van vuil rioolwater afgevoerd en
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Oudere woningen zijn goed geïsoleerd, verbruiken daardoor
veel minder energie en worden goed geventileerd. Het zijn
Bruisend en vitaal centrumgebied
daardoor prettige en gezonde woningen om in te wonen. Door
Bruisend wijkhart
Opstellen gebiedsvisie
de goede isolatie kunnen ze verwarmd worden met een zuinig
Winkels
verwarmingssysteem dat gebruik maakt van lagere temperaturen.
Dienstverlenende functies (fysio, kapper) en horeca
Op de meeste daken liggen zonnepanelen (voor stroom) of
Wijk ingespeeld
op klimaatverandering
zonnecollectoren
(zonneboiler). Sommige daken zijn hiervoor
Opwekken zonne-energie
niet
geschikt.
Inwoners
van deze woningen kunnen meedoen
Vijvers alléén voor regenwater
metviaeen
gezamenlijk zonneproject vlak bij de wijk. Bijvoorbeeld
Afvoer regenwater
beekjes
Afvoer en wateropvang
regenwater
zonnepanelen
die aan de Rondweg of Hondsrugweg zijn geplaatst,
of die op daken liggen van gebouwen op het industrieterrein.
Goede bereikbaarheid
Parkeerplaatsen
hebben laadpalen, veel inwoners gebruiken een
Betere toegang
wijkhart
Verbeteren fietsverbinding
elektrische auto of maken gebruik van een elektrische deelauto.
Doorfietsroute Emmen - Dalen- Coevorden
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zoveel mogelijk teruggebracht in de grond. Als er veel regen valt,
wordt het regenwater vastgehouden in wadi’s in de wijk, zodat
het de verbeteren
tijd krijgt om in de grond te trekken. Wanneer er nog meer
Ingang Noordbargerbos
Oranjekanaalregen
recreatief valt,
gebruiken
stroomt dat op een natuurlijke manier weg naar het
Kwaliteit houtwallen verbeteren
Oranjekanaal of via de Oude en Nieuwe Delft naar kanalen of
Aantrekkelijk park
watergebieden buiten de wijk. Een deel van het water wordt naar
Duurzaam en divers woningaanbod
het Noordbargerbos gebracht om droogte te voorkomen. In de
Wonen in landschappelijke omgeving
twee overstortvijvers, aan de Borger- en Slenerbrink, wordt schoon
Wonen in een stedelijke omgeving
Mogelijk toevoegen
woningen
regenwater
gebufferd als het heel hard regent. Sommige inwoners
vangen zelf regenwater op om eigen tuinplanten water te geven of
Aantrekkelijke brinken
gebruiken
het water voor andere doelen, zoals voor toiletspoeling.
Kwaliteitsimpuls
brink
Herkenbaar en aantrekkelijk landschap
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Wat gaan we doen?

Ontmoeten, mee doen en gezond leven
Sleenerbrink

Hesselterbrink
Rond

Wat zeggen inwoners en organisaties nu over de wijk?
- Er is weinig afwisseling in het groen, dat is niet goed voor de
variatie van insecten.
- In de brinken kan het water lastig de grond in trekken, doordat er
veel bestrating is.
- Bij harde regenbuien ontstaat er wateroverlast op verschillende
plekken in de wijk.
- In de bestaande overstortvijvers wordt bij zware regen tijdelijk vies
rioolwater opgevangen.
- Veel woningen zijn niet prettig, slecht geïsoleerd en gebruiken
nog te veel energie.
- Inwoners wachten langer met het nemen van zuinige keuzes of
weten niet wat ze moeten.

Ruimte nodigt uit tot ontmoeten en bewegen

• De gemeente stelt een ‘regenwaterstructuurplan’ op.
Daarin staat hoe schoon regenwater in de wijk is op
Opstellen visie voor nieuwbouw, verbouw of
tefunctie
slaan en apart is af te voeren, in plaats van het via
verplaatsing bestaande
het riool naar de zuivering af te voeren. Bijvoorbeeld
door het af te voeren via de Oude en Nieuwe Delft
100
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(oude beekjes) die dan opnieuw aangelegd worden.
Schaal1:1000
Ook wordt onderzocht of in de overstortvijvers alleen
schoon regenwater is op te slaan. Dit plan wordt in 2022
gemaakt.
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• De gemeente doet in 2022 aanpassingen aan de
riolering in de Orvelterbrink, zodat het regenwater
naar het Oranjekanaal kan wegstromen en de kans
op regenwateroverlast klein is. In de Oringerbrink zijn
ook aanpassingen gedaan. Dat project wordt in 2022
afgerond.
• De gemeente gaat woningeigenaren met een kleinere
beurs helpen om hun woning energiezuinig te maken
met geld uit het Volkshuisvestingsfonds. De plannen
worden in 2022 gemaakt. De uitvoering is gepland van
2022 tot uiterlijk 2031.

• Met behulp van de RREW-subsidie (Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen) helpt de gemeente de
eigenaren en huurders van woningen om energie te
besparen. Dit project loopt tot juni 2022.
• De gemeente leidt in samenwerking met het Drenthe
College energiecoaches op die als vrijwilliger inwoners
tips geven om de energierekening naar beneden te
krijgen.
• Woningcorporaties verduurzamen al hun woningen,
zoals is afgesproken met de gemeente. In 2050 moeten
alle woningen energiezuinig zijn (energielabel A). Lefier
verduurzaamt tot en met 2026 250 woningen naar label
C óf label A. Gemiddeld hebben de woningen dan een
energielabel C. Domesta verduurzaamt de woningen in
Bargeres na 2035. De woningen van Domesta hebben in
2026 een energielabel C of beter.
• De gemeente moedigt bedrijven, organisaties en
eigenaren van woningen aan om zonnepanelen op daken
te plaatsen. Ook wordt onderzocht of op andere plekken
in en bij de wijk duurzame energie is op te wekken,
bijvoorbeeld langs de Rondweg.

Doel 6: Veilig verkeer, goede bereikbaarheid
en goed openbaar vervoer
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Waar gaan we samen aan werken?
De hoofdroutes door de wijk, alle wegen en paden, zijn in de
toekomst goed vindbaar en door iedereen veilig te gebruiken.
Vanuit de brinken is de weg er naartoe gemakkelijk te vinden.
In de wijk wordt rustig gereden. Voet- en fietspaden zijn logisch
aangelegd, zonder drempels of andere hindernissen, zodat mensen
met een beperking er ook goed gebruik van kunnen maken.
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Herkenbaar en aantrekkelijk landschap

Het is gemakkelijker en sneller de fiets te pakken dan de auto.
Belangrijke voorzieningen en plekken in en buiten de wijk zijn
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fiets snel en gemakkelijk te bereiken, zoals het wijkhart,
Kwaliteit houtwallen verbeteren
het centrum van Emmen en station Emmen-Zuid. Er zijn goede,
Aantrekkelijk park
makkelijk herkenbare fietsroutes en plekken om fietsen te kunnen
Duurzaam en divers woningaanbod
stallen. Veel routes komen langs het wijkhart. Naast het treinspoor
Wonen in landschappelijke omgeving
dat langs de wijk loopt, ligt een nieuwe doorfietsroute.
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Noordbargerbos verbinden met de wijk
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Mogelijk toevoegen woningen

Langs de Brinkenweg liggen aparte paden voor fietsers en
wandelaars. De weg is hierdoor smaller en er wordt minder hard
gereden. Er zijn meer afslagen naar de brinken. Die zijn goed
te zien en sfeervol. De weg ziet er aan de oostkant van de wijk
anders uit dan aan de westkant. De weg aan de oostkant past bij
Bruisend en vitaal centrumgebied
een meer stedelijke sfeer, de weg aan de westkant bij een meer
Bruisend wijkhart
Opstellen gebiedsvisie
landschappelijke sfeer.
Winkels
De oostkant van het centrumgebied is op een nieuwe, directe en
Dienstverlenende functies (fysio, kapper) en horeca
logische manier bereikbaar, vanaf beide kanten van de Brinkenweg.
Wijk ingespeeld
op klimaatverandering
Deze
weg loopt niet door voor autoverkeer. Het gebied is daardoor
Opwekken zonne-energie
verkeersveilig.
Voor de stadsbus is er wel een doorgaande
Vijvers alléén voor regenwater
verbinding
Afvoer regenwater
via beekjes tussen beide wegen. De bus rijdt via een vaste route
Afvoer en wateropvang
tussenregenwater
station Emmen Zuid en Emmen-centrum heen en weer met
ook een bushalte in het centrumgebied.
Goede bereikbaarheid
Aantrekkelijke brinken
Kwaliteitsimpuls brink
- Verduurzamen en renoveren woningen
- Vindbaarheid en bereikbaarheid verbeteren
- Gebundeld parkeren achter het groen
- Meer groen en ontmoetingsplekken
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De Nieuw-Amsterdamsestraat is vanaf de Rondweg naar de
Ermerweg zo veranderd, dat bijna alleen bestemmingsverkeer
gebruik maakt van deze weg. Doorgaand autoverkeer naar het
centrum rijdt via de Rondweg en Hondsrugweg. Het kruispunt van
de Brinkenweg en de Nieuw-Amsterdamsestraat is aangepast en
veiliger. Wandelaars en fietsers kunnen op een veilige manier het
bos bereiken.

Zuidlaarderbrink

Wat zeggen inwoners en organisaties nu over de wijk?
- De Brinkenweg ligt er keurig bij, maar de weg lijkt soms eerder op
een racebaan.
- Het verkeersknooppunt aan de kant van de NieuwAmsterdamsestraat is onoverzichtelijk. Ook de oversteek naar het
bos is gevaarlijk.
- Door de rotonde die is aangelegd aan de kant van de
Hondsrugweg is het daar nu veel veiliger.
- Paden en wegen zijn onoverzichtelijk. De routes zijn onduidelijk
aangegeven.
- Er ontbreekt een logisch fietspad vanuit het wijkhart naar het
centrum van Emmen of naar station Emmen-Zuid.
- Er rijdt geen bus naar station Emmen-Zuid. Zoals de bus nu
door de wijk rijdt, kan dit station niet aan de route worden
toegevoegd.

Wat gaan we doen?
• De gemeente werkt in overleg met de samenwerkende
partijen een plan uit, voor het aanpassen van de
wijkontsluiting en kruisingen aan de kant van de
Nieuw-Amsterdamsestraat, om deze veiliger te maken.
Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en
de keuzes die nog gemaakt moeten worden over wat
het meest belangrijk is, wordt dit uitgevoerd als dat
mogelijk is.
• De gemeente werkt een plan uit voor de aanleg van
goede, logisch liggende fietspaden naar onder andere
het centrum van Emmen en het station Emmen-Zuid.
Dit dient als basis voor de uitvoeringsplannen.

Opstellen visie voor nieuwbouw, verbouw of
verplaatsing bestaande functie
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• De gemeente stelt in samenwerking met het OVbureau een plan op voor het aanpassen van de route
voor het openbaar vervoer door de wijk, uitgaande
van een nieuwe ontsluiting voor de bus door het
oostelijke centrumgebied.
• De gemeente werkt (op langere termijn) plannen uit
voor de herinrichting van de Brinkenweg (met vrij van
de weg liggende paden).

Doel 7: Ontmoeten, meedoen en
gezond leven
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Herkenbaar en mooi landschap
Noordbargerbos verbinden met de wijk
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Wijkvereniging Bargeres heeft betrokken en actieve leden, die veel
nieuwe dingen proberen. De vereniging werkt samen met andere
Kwaliteit houtwallen verbeteren
betrokkenen en organisaties in de wijk. Inwoners nemen nog vaker
Mooi park
zelf het initiatief om zelf iets op te starten in de wijk, wat helpt bij
Energiezuinig en verschillend woningaanbod
meer verbinding en een grotere leefbaarheid. De gemeente verpacht
Wonen in het landschap
daarvoor stukjes grond. Volkstuinen zijn nog beter ingepast in de
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Mooie brinken
Verbetering brink
- Verduurzamen en vernieuwen woningen
- Vindbaarheid en bereikbaarheid verbeteren
- Parkeerterrein achter het groen
- Meer groen en ontmoetingsplekken

Er is positieve aandacht voor oud en jong. Kinderen en jongeren
worden geholpen hun talenten te ontwikkelen. Inwoners worden
aangemoedigd om gezond te leven en te bewegen. In de wijk vind
je beweegtoestellen, speelvoorzieningen en plekken voor sport en
Bruisend en levendig centrumgebied
spel voor diverse leeftijdsgroepen.
Bruisend wijkhart
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Minder inwoners voelen zich eenzaam. Het is straks gemakkelijker
om contact te maken en mee te doen aan een activiteit. Er zijn
Klimaatverandering
in de wijk
ontmoetingsplekken
in de woonbuurt, in het openbaar gebied of
Opwekken zonne-energie
in
en
rond
het
wijkhart.
Bankjes in het park, plekken waar inwoners
Vijvers alléén voor regenwater
samen
iets leuks doen en plekken voor jongeren. Ook de komst van
Afvoer regenwater
via beekjes
Afvoer en wateropvang
nieuweregenwater
woningen of andere woonvormen met een gezamenlijke
huiskamer maken het voor inwoners makkelijker om contact te
Goede bereikbaarheid
hebben.
Betere toegang
wijkhart
Dienstverlenende functies (fysio, kapper) en horeca
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Wat zeggen inwoners en organisaties nu over de wijk?
- Een aantal betrokken inwoners zet zich actief in voor de wijk,
binnen en buiten de wijkvereniging.
- Eenzaamheid onder inwoners is één van de meest voorkomende
problemen.
- Veel inwoners hebben een laag inkomen, een deel ervan leeft in
armoede.
- Hangjongeren geven een gevoel van onveiligheid.
- Er is minder saamhorigheid in de buurten en soms overlast van
buren (geluid of rook).
- De woonomgeving nodigt onvoldoende uit om een wandeling te
maken.
- Hondenpoep wordt vaak niet opgeruimd en wordt als overlast
ervaren.
- De schaftketen en toiletunits die in het groen staan brengen
overlast en schade met zich mee.

Nie

Doorfietsroute Emmen - Dalen- Coevorden

uw

In de hulpverlening wordt ingezet op voorkomen en sneller
hulp bieden. Organisaties werken dicht met elkaar samen en er
Veiligere Brinkenweg in landschappelijke sfeer
is onderling gepraat over de gewenste hulpverlening. Minder
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Bargeres staat ook in de toekomst bekend als mooie en veilige
wijk. Het is er netjes en schoon: er is geen zwerfafval of overlast
van hondenpoep. Inwoners dragen daar samen aan bij. Ze zijn
er trots op in deze wijk te wonen. Er zijn vaste plekken waar
onderhoudsmensen hun materieel hebben liggen en vaste plekken
om te pauzeren, waardoor er geen schaftketen en toiletunits meer
in het park staan.

Beter maken fietsverbinding
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nodig hebben: ondersteuning bij het lezen, verbetering van digitale
vaardigheden of bij het beheer van geld.

Meer activiteiten bij het Oranjekanaal

Asserbrink

Mantingerbrink

Waar gaan we samen aan werken?
Er is meer en goed contact in de wijk. Inwoners houden rekening
met elkaar, voelen zich gewaardeerd, zijn in staat mee te doen en
vinden het mooi om mee te doen voor elkaar en voor de buurt. Dit
leidt tot meer zelfwaardering en meer vertrouwen in de toekomst.
Er is begrip en respect voor verschillende overtuigingen, levensstijlen
en andere culturen. Kinderen leren respectvol om te gaan met
anderen.

Zuidlaarderbrink
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Wat gaan we doen?
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• Bij het maken van nieuwe plannen is ‘ontmoeting’
belangrijk. Ontmoetingsplekken voldoen aan wat
inwoners belangrijk vinden. Plekken zijn voor iedereen
goed bereikbaar, ook voor mensen die lichamelijk
beperkingen hebben.
• Inwoners worden met het project Living Lab M&GEZOND!
aangemoedigd gezond te leven, meer te bewegen en zelf
daarin de eerste stap te zetten. Inwoners hebben de stap
genomen om meer beweging mogelijk te maken rond ‘De
Kuil’ met subsidie van ZonMw en financiële steun van de
gemeente. Dit project wordt in 2022 uitgevoerd.
• Er is aandacht voor ‘sociaal ondernemen’. Zo ondersteunt
het wijkbedrijf bijvoorbeeld bij het onderhoud van
tuinen van mensen met een smalle beurs. Het Vrijwilliger
Informatie Punt Emmen verbindt vraag en aanbod van
vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

• De wijkvereniging zoekt actief leden, zorgt voor een
gekozen bestuur en probeert inwoners meer te betrekken
om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.
• Sedna, wijkvereniging Bargeres en de gemeente
onderzoeken wat inwoners in de wijk (jong en oud) sociaal
nodig hebben en ondersteunen in projecten die daarbij
helpen. Te denken valt aan plekken voor ontmoeting,
hulp bij het starten van een eigen plan, ontwikkeling
van het talent van kinderen, verbeteren gevoel van
veiligheid of het beperken van overlast door zwerfafval en
hondenpoep.
• De gemeente en Sedna helpen organisaties om nog meer
samen te werken en samen te doen wat goed is voor de
positieve gezondheid van inwoners.
• De gemeente onderzoekt samen met Emco waar in de
toekomst vaste plekken zijn te vinden voor medewerkers
in het onderhoud, om te schaften en om materieel op te
slaan.

gemeente.emmen.nl/bargeresverrast

