Notulen vergadering wijkplatform Oosterboer Ezinge 25 oktober 2016
Aanwezig:
Annerieke van Dongen, Henk den Toom, Hay Janssen, Jan Bomers, Jeanet Houwer, Erik Roelofs en
stagiaires Windesheim: Hassan Zada, Aurely Marsman
Afwezig:
Jan Jonkers, Janet van Veen, Henk Kats, Els Boesjes en Emile de Vente.
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken.
Buiten wat er al is gedeeld via de mail zijn er geen aparte binnengekomen stukken.
4. Notulen vergadering 27 augustus
Geen opmerkingen.
5. Plan van Aanpak n.a.v. de wijkanalyse
Er is een avond geweest waarin het doel, de visie en de missie van het wijkplatform besproken zijn.
Echter is hier niet meer over geëvalueerd/nabesproken. Nu vindt er een bijeenkomst plaats om dit te
doen. Wanneer deze zal plaats vinden wordt woensdag in de vergadering van de commissie
verbinding vastgesteld. Daarnaast wordt er in deze vergadering een agenda voor de bijeenkomst
vastgesteld. Deze zal rondgestuurd worden.
Keer van Leeuwen gaat weg. Het is een idee om iets voor Kees te organiseren, al is Keer daar zelf niet
zo op voor. Iedereen kan erover nadenken en kijken of ze een leuk idee weten.
Kees deed de website en facebookpagina. Nu Kees weggaat moet iemand anders dat doen. Erik gaat
aan Kees navragen of hij een oproep/vacature kan plaatsen, op de website en facebook, voor iemand
om Kees zijn taak over de nemen.
Als optie kan er ook een iemand van een ander wijkplatform gevraagd worden of zij dit tijdelijk willen
overnemen. Stukken worden dan kan en klaar geleverd, en die persoon hoeft het alleen maar op de
website van het wijkplatform te zetten.
Annerieke is bezig geweest met de website ‘Meppelvoorelkaar’, Er zijn groepen opgesteld die zich
bezighouden met verschillende dingen. De website wordt 7 december gelanceerd.
De vraag is of iedereen even naar de inhoud van de website wil kijken. De proefversie is te vinden op:
demo.meppelvoorelkaar.nl
7. Ezinge
Niks nieuws, op 7 december is er weer een bijeenkomst met de projectgroep
8. Rondvraag
Aurely: Er zijn nog geen respondenten voor het onderzoek van Esther en Aurely. De leeftijdscategorie
waar zij zich mee bezig houden is 25-40 jaar. Als iemand familie/vrienden heeft die wel geïnterviewd
wil worden geef dit graag door.
Ook zijn er ideeën besproken als respondenten werven bij een basisschool, kinderopvang,
winkelcentrum, voetbalveld of scouting. Als er op deze gebieden gesprekken plaats gaan vinden
moet dit wel eerst met een directeur besproken worden.
Henk: De bezorging van de wijkkrant wordt geregeld dat dat met Boom gaat.
Volgende vergadering ??

