Wijkvisie
Bargeres
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Deel tot en met
14 maart uw reac
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met ons!
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Beste inwoner van Bargeres,

Meer informatie
Informatie over hoe we tot deze conceptvisie zijn gekomen is te
lezen op gemeente.emmen.nl/bargeresverrast.

Landschap en water
Dit zijn de ideeën voor de toekomst:
• Versterken van het groene hart in de wijk, met een nieuwe
inrichting.

• Het teveel aan regenwater afvoeren via het Oranjekanaal
en de Oude- en Nieuwe Delft.

• Veel verschillende bomen en planten en daardoor meer
soorten insecten en vogels.

• Bestaande overstortvijvers worden alleen gebruikt voor
buffering van schoon regenwater en niet meer voor
vervuild rioolwater.

• Cultuurhistorisch landschap zichtbaarder maken
(houtwallen en Oude- en Nieuwe Delft). (Foto 1)

• Sterkere verbinding tussen de wijk en het Noordbargerbos
met een aantrekkelijke route. (Foto 3)

• Vuil rioolwater en schoon regenwater apart van elkaar
afvoeren en het regenwater meer vasthouden in het groen
(wadi’s en waterbergingen). (Foto 2)

• Minder verharding en meer beplanting in de brinken.

Deel uw reactie met ons
Laat ons weten wat u van de concept wijkvisie vindt door het
reactieformulier in te vullen en in te leveren bij de Boni. U kunt
uw reactie ook digitaal met ons delen. Dit kunt u doen door
het reactieformulier op onze website gemeente.emmen.nl/
bargeresverrast in te vullen.
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In de folder staan ideeën, die richting geven aan
toekomstige plannen. 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 u leest precies zo wordt uitgevoerd.
Maar als we in de wijk iets gaan doen, moet het wel
passen bij dit beeld.

Panorama Lokaal
Bargeres is geselecteerd voor Panorama Lokaal. Dit is een
landelijke ontwerpprijsvraag om woonwijken en stadsranden
een positieve impuls te geven. Er hebben drie teams aan deze
wedstrijd meegedaan. De ideeën van het winnende team zijn
opgenomen in deze concept wijkvisie. Als inwoners zich ook
kunnen vinden in de ideeën, gaan wij, samen met inwoners
overleggen welke vervolgstappen zijn te nemen en hoe de
veranderingen betaald kunnen worden.
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Zoals u misschien weet is er het afgelopen jaar gewerkt
aan de Wijkvisie Bargeres (woon- en leefbaarheidsvisie).
In de wijkvisie staat wat er nodig is om Bargeres ook in
de toekomst een plek te laten zijn waar inwoners fijn
kunnen wonen, werken en recreëren. De wijkvisie helpt
bij het maken van keuzes; nu en in de toekomst. Ruim
400 inwoners uit de wijk deelden met ons hoe ze naar de
wijk kijken. Die inbreng is in samenwerking met onder
andere woningcorporaties Domesta en Lefier, Sedna,
Wijkvereniging Bargeres, waterschap Vechtstromen,
Staatsbosbeheer en gemeente Emmen verwerkt en
aangevuld. Via deze folder delen we de concept wijkvisie,
dit toekomstbeeld, met u. We vragen u om uw reactie tot
en met uiterlijk 14 maart met ons te delen, zodat de visie
dit voorjaar kan worden afgerond.

Noordbargerbos

In Bargeres zijn veel belangrijke
voorzieningen (winkels, scholen,
huisartsen, sportgebouwen, enz.), maar
een groot deel is verouderd. Ze liggen
verspreid over de wijk en een deel ervan
is minder goed bereikbaar. Het wijkhart
is geen levendig wijkhart en er ontbreken
goede plekken voor ontmoeting.
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Hoewel Bargeres als veilige wijk wordt
ervaren, voelt een deel van de inwoners
zich soms minder veilig of ervaart overlast.
De leefbaarheid wordt voor een groot deel
door inwoners zelf beïnvloed, 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 draagt bij aan een sterker
veiligheidsgevoel.
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Er zijn meer auto’s dan vroeger. En dus is
er meer vraag naar parkeerruimte. Maar
het is ook belangrijk dat inwoners gezond
blijven en dat de auto niet het straatbeeld
bepaald. In de hele wijk is er sprake van
onduidelijke routes voor de auto, maar ook
voor fietsers en voetgangers.
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Het oorspronkelijke karakter van het
landschap tussen de oost- en westkant van
het Oranjekanaal verschilt sterk. Aan de
westkant lag vroeger het slagenlandschap.
Dit zijn landerijen met boomwallen die
lager gelegen waren. Aan de oostkant
lag de es met hooggelegen akkers. Het
verschil in karakter kunnen we beter laten
zien door de oost- en westkant anders te
ontwikkelen.

Het aantal huishoudens daalt over 5 tot
10 jaar. Er zijn minder gezinnen en het
aantal ouderen neemt toe. Er zijn dus
minder gezinswoningen nodig en meer
gelijkvloerse woningen. Er is meer variatie
gewenst in woningtypes en woonvormen.
De bestaande woningen dienen te worden
verduurzaamd. Op de lange termijn
moeten alle woningen van het aardgas af.

Or

Een groot deel van de wijk is bijna 50
jaar oud en dat is te zien. De kwaliteit
van het openbaar gebied wordt minder.
Zo is de bestrating bijvoorbeeld verzakt,
zijn paden versleten en zijn veel bielzen
verrot. Verbeteringen in de woonomgeving
zijn nodig om de wijk weer goed en
aantrekkelijk te maken, zowel in de
bestrating als in de kwaliteit van het groen.

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. Door stijgende temperaturen is er
ook meer overlast van bepaalde insecten
zoals de eikenprocessierups.
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Uit de gesprekken en de enquête blijkt
dat de meeste inwoners van Bargeres erg
tevreden zijn met hun woning en zich thuis
voelen in de wijk. Ze waarderen het groen
en zijn blij met de voorzieningen en de
bereikbaarheid ervan.
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Belangrijkste conclusies en opgaven:

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. Een wijk
waar inwoners trots op zijn.

1. Houtwallen beter
zichtbaar maken

2. Regenwater vasthouden

3. Sterkere relatie wijk-bos

Verkeer en bereikbaarheid

Recreatie en voorzieningen

Dit zijn de ideeën voor de toekomst:

Dit zijn de ideeën voor de toekomst:

• Smallere en veiliger Brinkenweg, aangekleed met
gevarieerd groen, passend bij het karakter van de oost- of
westkant van de wijk. Beter zicht op de woonbrinken met
een aantrekkelijker entree. (Foto 1)
• Betere bereikbaarheid van de brinken en de vindbaarheid
van de weg door de Brinken.
• Op strategische plekken ruimte maken om een betere
verkeersroute door de brink mogelijk te maken of meer
verbinding te krijgen met het groen.

• Goede fiets- en wandelpaden. Paden om snel en logisch
op belangrijke plekken te komen en recreatieve paden die
uitnodigen om te bewegen. (Foto 2)
• Verbetering van het verkeersknooppunt Brinkenweg /
Nieuw Amsterdamsestraat.
• Versmallen van de Nieuw Amsterdamsestraat met meer
groen en een lagere maximum snelheid.
• Voldoende parkeerplekken, ook voor elektrische auto’s,
zonder dat auto’s het straatbeeld bepalen. (Foto 3)

• De maatschappelijke gebouwen staan dichter bij elkaar in
het wijkhart en versterken elkaar.

• Uitnodigende plekken voor bewegen en ontmoeting,
vooral in en rond het wijkhart.

• Een levendig wijkhart dat beide delen van de wijk goed
met elkaar verbindt. (Foto 1)

• Aantrekkelijke (natuurlijke) speelplekken en
beweegplekken.

• Plekken waar bewoners op gemeentegrond uit eigen
beweging met een idee kunnen starten. (Foto 2)

• Inrichten van enkele plekken waar jongeren en/of
ouderen behoefte aan hebben.

• Aantrekkelijk Oranjekanaal waar je voor je plezier naar toe
gaat, op of langs het water. (Foto 3)

• Plekken ontwikkelen waar inwoners samen iets
kunnen doen, zoals een ‘buurtschuur’.
• Nieuwbouw school (obs De Barg / obs De Brink /
Tine Marcusschool).

• Betere bereikbaarheid van de voorzieningen in het
wijkhart voor autoverkeer.
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Brinkenweg

1. Ander wegprofiel Brinkenweg
€foto: Jeroen Mank

2. Goede fiets- en wandelpaden

3. Gebundeld parkeren

1. Levendig wijkhart

2. Plekken om een eigen
initiatief op te starten

3. Gezellig bij en op het
Oranjekanaal

Wonen en duurzaamheid

Sociaal en gezond

Dit zijn de ideeën voor de toekomst:

Dit zijn de ideeën voor de toekomst:

• Wonen aan de oostkant van de wijk wordt compacter, dicht
bij (gedeelde) voorzieningen en de kern van Emmen. (Foto 1)

• Een goede mix van woningen en grootte van tuinen, die
past bij de verschillende wensen van inwoners. Dit willen
we bereiken door woningen aan te passen (bijvoorbeeld
splitsen of samenvoegen) of nieuw te bouwen, zoals
gelijkvloerse woningen.

• Wonen aan de westkant van de wijk wordt meer landschappelijk, met meer ruimte voor groen en natuur. (Foto 2)
• Een wat opener beeld in de straat door aanpassingen te
doen rond de woningen. (Foto 3)

• Alle woningen zijn comfortabel en energiezuinig.
• Meer woonruimte voor senioren dichtbij het wijkhart.

• Een blok met rijwoningen is helemaal koopwoning of
helemaal van Domesta / Lefier.

• Er zijn systemen voor energie die goed zijn voor het
klimaat. Er wordt veel zonne-energie opgewekt, in de wijk
en aan de rand van de wijk.

• Een wijk met verschillende inwoners en mogelijkheden,
die er allemaal bij horen en er trots op zijn in Bargeres te
wonen. (Foto 1)

• Inwoners die meer toekomstperspectief ervaren (minder
eenzaamheid of uitzichtloosheid).
• Inwoners die hun woning en tuin goed verzorgen en
meehelpen om natuurlijke overgangen te maken tussen de
tuin en het openbaar gebied.

• Jongeren die in staat worden gesteld hun talenten te
ontwikkelen, zodat ze vertrouwen krijgen in hun eigen
kracht en beter zijn voorbereid op de toekomst. (Foto 2)

• Er is een actieve wijkvereniging met veel betrokken leden.

• Inwoners die naar elkaar omzien en meer positieve
aandacht voor elkaar hebben. (Foto 3)
• Inwoners die gezond leven, voldoende bewegen en samen
ondernemen.

• Sterker gevoel van veiligheid door een schone, hele
omgeving. Meer sociale controle doordat je ver kunt zien
en ook sneller gezien wordt.
• Goede verlichting op de belangrijke paden en plekken.
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1. Veelkleurige wijk (bord gemaakt door
kinderen uit de Holtingerbrink)

2. Talentontwikkeling jongeren

Nie
u

w-A

mst
e

rda

mse

stra

at

l
aa

an
jek

an

Or

Brinkenweg

nelen
zonnepa

ndweg

langs Ro

3. Positieve aandacht voor elkaar

Deel uw
reactie met
ons!
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1. Voorbeeld compact wonen

2. Voorbeeld landschappelijk wonen

3. Open beeld in de brink

gemeente.emmen.nl/bargeresverrast

