
 
 

Notulen vergadering wijkplatform Oosterboer Ezinge 25 april 2017 
 
Aanwezig:  
Annerieke van Dongen , Erik Roelofs, Jeanet Houwer, Hay Janssen, Jan Jonker, Jan Bomers  
en Els Boesjes  
Afwezig: 
Henk den Toom, Janet van Veen en Henk Kats. 
 

1. Opening 
Erik is gelukkig weer van de partij. Het gaat de goede kant op, maar hij moet nog wel rustig 
opbouwen. Er wordt even een Zen momentje ingelast, zodat we ook weer op de hoogte zijn 
van het wel en wee van de overige aanwezigen. 
 

2. Vaststellen agenda 
Geen wijzigingen. Aantal opmerkingen: 

 Opening van de AH. Goed verlopen, hebben de nodige PR spulletjes uitgedeeld bij de 
viskar. Leuk om te doen. 

 Minimale opkomst bij bijeenkomsten die het wijkplatform organiseert. Toch 
doorzetten, blijft belangrijk om bewoners te informeren.  

 Voor en nadelen wijkschouw. In het verleden zijn er verwachtingen gewekt die niet 
waar gemaakt kunnen worden. Wel belangrijk om knelpunten te kunnen benoemen 
en ook aan te geven wat er wel goed gaat. Komt de volgende keer op de agenda.  

 Vel klachten over de verkeerssituatie rond de AH. Erik zal bij Kees Elzinga langs om te 
kijken of er meer duidelijkheid gegeven kan worden over de situatie en hoe het er na 
de verbouwing precies uit komt te zien. Nu zou er eventueel nog wat gewijzigd 
kunnen worden, als alles klaar is niet meer. 

 
3. Ingekomen stukken. 

Buiten wat is rondgemaild geen ingekomen stukken. 
 

4. Notulen 28 maart 2017 
Zie ook bij punt 2. Stampottenfestijn. Niet de doelstelling van het wijkplatform. Els zal een 
mailtje sturen. Veel inspanning nodig voor eigen activiteiten, verwachten ook onvoldoende 
belangstelling van de bewoners. Zullen kijken of er wel een stukje in de wijkkrant kan om de 
actie te promoten. 
 

5. Werkgroepen. 
- Groen: Zullen kijken of de volgende keer in plaats van het bezoek met de bakfiets aan 

een straat er met de vrijwilligers die zich wel hebben aangemeld, een doe activiteit 
kan plaatsvinden. Kaartjes moeten dan hierop worden aangepast.   



- Redactiecommissie: Jan maakt zich wat zorgen over het feit dat een van de leden de 
krant wat saai vond. De doelstelling van de wijkkrant is het informeren van de 
wijkbewoners, belangrijk is wel dat het ook interessant gevonden wordt om te 
zorgen dat het ook gelezen wordt! Er zal op facebook een vraag geplaatst worden 
over wat bewoners graag in de wijkkrant terug willen zien. Jan heeft een mailtje 
rondgestuurd voor de onderwerpen/rubrieken. Verzoek om de copy zo snel mogelijk 
aan te leveren. De scholen zijn ook geïnteresseerd om wat aan te leveren.  

- Werkgroep Buren Dag: De eerste aanmeldingen zijn binnen en er zijn voldoende 
vrijwilligers voor het opzetten van het geheel. Scouting was helaas niet 
geïnteresseerd. Kees Elzinga zal kijken of de opening van het winkelcentrum zou 
kunnen worden gecombineerd met de Burendag.  

- Verbinding: De werkgroep Meppelvoorelkaar is actief bezig. De rol van de 
wijkplatforms hierin is voornamenlijk het geven van informatie en zorgen dat de site 
goed bekend wordt. De ruimtebank is even geparkeerd. Eventueel zal er nog een 
onderzoek moeten plaatsvinden voor een behoeftepeiling. De werkgroep Verbinding 
komt hier binnenkort weer voor bij elkaar. Erik geeft aan geen voorstander te zijn van 
een onderzoek, omdat dat in principe het paard achter de wagen aanspannen is. 
Annerieke zal contact opnemen met de Meppeler uitdaging om te kijken hoe nu 
verder. Het antwoord van het KNHM is nog niet binnen. 

-  
 

6. Ezinge: 

Janet is niet aanwezig, maar heeft het volgende doorgegeven: Op 17 mei is er de  'bezem door de 

buurt' actie met het Drenthe College! De eerste week mei gaan we alle buurtbewoners een 

flyer met uitnodiging geven en we hopen op veel reacties! Het verslag kan dan mooi worden 

meegenomen in de wijkkrant. 
 

7. Wijkplannen 
Doorschuiven aangezien Henk niet aanwezig is. 
 

8. Plannen voor aanjaagbudget 
Komt de volgende vergadering weer terug. Blijft een vast onderdeel. 
 

9. Overzicht uitgaven 2016 en budget 2017 
Nadenken over de wijkagenda voor dit jaar, punt blijft ook staan. Budget is door Jan nog toegelicht 
met commentaar. Wat betreft het rondsturen door de bewoners van het Erf, wordt er besloten om 
als waardering voor de bezorging te zorgen voor een traktatie met een bedrag voor in de pot.  
 

10. Versterken contacten met de scholen 
Schuift ook door naar de volgende vergadering. 
 

11. GVVP 
Voorstel om Hugo van Eerten uit te nodigen voor een toelichting. Jan zal hier achteraan. 
 

12. Avond met alle platforms 
Schuift door naar een volgende keer. 
 

13. Zenmoment 
Hebben we bij de opening al gedaan. 
 



14. Rondvraag 
Els: De burgemeester komt op 3 mei op bezoek in de Boerhoorn om kennis te maken met de 
wijkvereniging.  
Jan: Wijst nog even op de data voor het inleveren van de copy, indien mogelijk graag op tijd 
inleveren. 
Hay: Voorstel voor verfraaien bakfiets, voor een betere herkenbaarheid. Is al over nagedacht, maar 
nog niet verder uitgewerkt. Jan zal ook informeren. Wordt ook gekeken naar een nieuwe 
overkapping. De huidige is blauw gestreept.  
 

15. Sluiting 
Erik sluit de vergadering om 09.30 uur en wenst iedereen wel thuis. 
 
Volgende vergadering: 
Dinsdag 30 mei om 19.30 uur in de Boerhoorn. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


