Besluitenlijst bijeenkomst wijkplatform Oosterboer Ezinge 13 december 2016
Aanwezig:
Annerieke van Dongen (iets later), Henk den Toom, Jan Bomers, Jan Jonkers, Janet van Veen,
Jeanet Houwer, Hay Janssen, Erik Roelofs, Els Boesjes en de studenten: Hassan , Esther ,
Kirsten en Aureley.
Afwezig:
Jeanet Houwer en Henk Kats.
1. Opening
Erik opent de bijeenkomst.
2. Vaststellen agenda
De bijeenkomst is bedoeld als evaluatie van de strategiebijeenkomst en voor het formuleren
van de doelstelligen van het WPF.
3. Ingekomen stukken.
Dit punt is niet besproken maar omdat het anders te lang blijft liggen even een opsomming:
 Uitnodiging eindejaarsborrel 14 december.
 Uitnodiging Kertsactiviteit wijkplatform Haveltermade opo 17 december.
 Verzoek van de heer Hans Leussen voor vrijwilligers voor snoeiwerk. Inmiddels
uitgenodig voor overleg met de werkgroep Groen
 Notulen kerngroepoverleg Meppel. Werkgroep groen maakt hier ook onderdeel van
uit.
 Uitnodiging deelname Maatschappelijke Beursvloer op 19 januari.
 Vraag over verlichting verbindingsweg ambachtsweg/Violenstraat n.a.v. artikel in de
wijkkrant. Door Jan Jonker opgepakt en afgewerkt.
 Voorjaarsbijeenkomst “Meppel voor Elkaar”. De enquete wordt door Eric ingevuld.
De officiele uitnodiging volgt nog.
4. Opmerkingen n.a.v. de strategiebijeenkomst .
Gezellige bijeenkomst, maar hoe nu verder.
Doelstellingen en afspraken nu formuleren.

5. Hieronder een afdruk van de besproken punten.

Kernpunten:
-Vooral aanjagen van projecten
-Effectief vergaderen
-Formele agenda
-Besluitenlijst met afspraken
-Stand van zaken vanuit de werkgroepen (term commissie komt te vervallen)
-Ruimte voor sprekers van buiten toetsen aan het passen bij de doelstellingen.
-Jaaragenda met daarbij plannen van aanwezigheid lid van het wijkteam.
Punten voor de volgende vergadering:
-Uitnodigen Kees Elzinga, Opening nieuwe AH en de rol daarin van het WPF voor februari
-Versterken contact met de scholen
-Presentatie studenten bij de volgende vergadering in januari
-Overzicht budget

Had zelf nog een overzicht gemaakt van het wat en het hoe en de doelstellingen voor 2017.
Voeg dat als bijlage bij.
Sluiting:
Erik sluit om 19.30 uur de bijeenomst
Volgende vergadering 24 januari om 19.30 uur in de Boerhoorn.
Er zijn nog 2 punten aangekaart waar verder niet op is ingegaan:
-

Afscheid Kees en Emile
Aannmelding als WPF met een aktie voor NL.Doet

Bijlage:
Strategie Wijkplatform Oosterboer Ezinge
Input Els:
WAT: Doelstelling






Zorgen voor een schone, veilige wijk
Signaleren van knelpunten en problemen
Ondersteuning bij vragen van wijkbewoners die aan het wijkplatform worden voorgelegd
Doorverwijzen naar de juiste instanties
Verbinding leggen met instanties indien nodig

HOE: Vormen van overleg en werkvormen







Vergaderingen Bestuur: Algemene punten en terugkoppeling en overleg projectgroepen
Projectgroepen die zch op een specifiek doel richten
Zichtbaarheid: De bewoners moeten het WPF weten te vinden.
Samenwerking: belangrijk dat er wordt samengewerkt met bijv. de wijkverenigingen.
Doelgericht: Volgens het principe SMART. Wanneer een oplossing niet realiseerbaar en
binnen een bepaalde termijn uitvoer is ook geen toezeggingen doen.
Overleg indien gewenst metb leden wijkteam. Ook zij zijn de ogen en oren van de wijk.

VASTSTELLEN DOELEN 2017
Commissie Groen: Formeren vrijwilligers pool voor het uitvoeren van projecten met
betrekking tot het openbvaar groen, educatie etc.
Commissie Open Dag: Verder uitbouwen en ontwikkelen van het concept van de Open Dag.
Commissie Wijkkrant: Verder uitdiepen van de onderwerpen
PR: Wat willen we in 2017 onder de aandacht bengen en hoe gaan we dat doen. Spelregels
bepalen voor wat wel en wat niet.
NL.Doet: Eventueel project bepalen namens het wijkplatform. Aanvraag moet wel voor 19
januari worden ingediend. De aanvraag voor de wijkvereniging is al gedaan.

