
 
 

Notulen vergadering wijkplatform Oosterboer Ezinge 28 februari 2017 
 
Aanwezig:  
Annerieke van Dongen , Henk den Toom,  Janet van Veen, Jeanet Houwer, Hay Janssen en Els 
Boesjes  
Afwezig: 
Erik Roelofs, Jan Jonker, Jan Bomers en  Henk Kats. 
 

1. Opening 
Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice voorzitter opent Henk de bijeenkomst. 
 

2. Kees Elzinga: Stand van zaken verbouw en opening 
Kees is uitgenodigd voor een stukje toelichting over de stand van zaken met betrekking tot 
de verbouwing van het winkelcentrum. Het wijkplatform zou graag een bijdrage willen 
leveren aan de opening van het nieuwe winkelcentrum. Er is ook een stukje opgenomen in 
de wijkkrant. Deze zal vanaf 13 maart worden verspreid, daarnaast komen er nog 
exemplaren te liggen bij het bakkertje. 
Kees geeft aan dat de AH winkel gesloten zal zijn van 22 maart  t/m 3 april. Op 4 april volgt 
dan de opening van de winkel. Het winkelcentrum zelf is dan nog niet klaar. Het laad en los 
centrum en het parkeerterrein zullen dan ook nog niet klaar zijn. In de periode dat de winkel 
gesloten is zal het pand ontruimd en daarna compleet opnieuw ingericht worden. De winkel 
gaat van een oppervlakte van 900 -> 1300 m2. Er komt o.a.  een informatiebalie en een 
koffiehoekje. De officiële opening zal plaats vinden na de zomervakantie. Voorstel van het 
wijkplatform om dit indien mogelijk te combineren met de “Burendag”. Kees zal dit 
meenemen. Wat betreft het informatiebord van het wijkplatform: Eerst even kijken hoe alles 
er in de praktijk uit komt te zien, Kees staat er wel positief tegenover. De schermen bij de 
kassa’s komen niet terug. Er ius geprobeerd om middels ramen wat extra licht te creëren, op 
die hoek zal ook de koffiehoek gerealiseerd worden. Wel belangrijk voor een sociale funktie.  
De verkeerssituatie bij de Osseweide en de standplaats van de marktkramen is nog 
onduidelijk. Er zijn al bewoners met deze vraag op het spreekuur van het wijkteam geweest. 
Kees heeft hierover al een gesprek gehad met de gemeente. Nog even afwachten hoe dit 
zich verder ontwikkelt.  
De winkeliers zijn geen voorstander van het plaatsen van bankjes, omdat dit ook 
aantrekkelijk zal zijn als hangplek. Nog niet concreet wat hier mee gedaan wordt. 
 

3. Vaststellen agenda 
Geen wijzigingen. 
 

4. Ingekomen stukken. 
Buiten wat is rondgemaild geen ingekomen stukken. 

 Hay doet verslag van zijn bezoekje aan Erik Roelofs, Els zal namens het wijkplatform 
een bloemetje regelen. 



 
5. Notulen 24 januari 2017 

Geen opmerkingen. In overleg met Erik besloten dat er gewoon notulen worden gemaakt. 
Alleen een besluitenlijst voldoet in dit geval niet. Voorlopig gaan we zo door. 
 

6. Werkgroepen. 
- Groen: Op 31 januari heeft er een vergadering plaatsgevonden waarbij naast de 

gemeente en iemand van de groenvoorziening, de werkgroep groen ook iemand van 
landschapsbeheer was uitgenodigd. Er zal gekeken worden of er zich voldoende 
vrijwilligers aanmelden om met een aantal projecten aan de slag te kunnen. Zie ook 
het stukje dat in de wijkkrant wordt geplaatst.  

- Redactiecommissie: Er worden nog een aantal correcties doorgegeven. Deze zullen 
nog verwerkt worden. Mooie krant geworden van 16 pagina’s met veel informatie. 
De oproep voor de Open dag zal worden gewijzigd in Burendag.  

- Jeanet geeft aan dat de boodschappendienst tot nu toe geen succes is geweest, 
wordt nog een keer een oproep gedaan in de wijkkrant. 

- Werkgroep Open Dag: De aankondiging is weer geplaatst in de wijkkrant. Hay en Els 
zullen de werkgroep weer gaan vormgeven. Idee om samenwerking te zoeken met 
scouting. Mooie gelegenheid en voldoende ruimte om hier misschien ook in 
samenwerking met de scholen wat leuks van te maken als extra publiekstrekker. Er 
zal gekeken worden of er een combinatie gemaakt kan worden met de opening van 
het nieuwe winkelcentrum, zie punt 2. 

- Verbinding: Annerieke doet verslag van de evaluatie bijeenkomst over de 
verschillende stagiaires. Op zich niet zo positief verlopen. De deelname van de 
Deltion studenten is slecht bevallen.  De kern van de bijeenkomst over hoe nu verder 
kwam helaas alleen de laatste 5 minuten aan bod. Voorstel is om nu verder te gaan 
bij de andere wijkplatforms, het wijkplatform Oosterboer Ezinge heeft nu voldoende 
input gekregen om mee verder te kunnen. Het verloop over de afspraken is nog 
onduidelijk. Er is wel weer contact geweest met de gemeente. De VIAA (Christelijke 
Hogeschool) studenten gaan nu wijkprofessionals benaderen middels een interview. 
Ze borduren verder op de input van de vorige studenten. Nog onduidelijk wat de 
Windesheim studenten gaan doen. Henk geeft aan dat het wel via de gemeente moet 
lopen wanneer ze andere wijkplatforms willen gaan benaderen. Annerieke zal de 
verslagen doorsturen. 

- Henk wijst op het ondernemingspunt in oprichting: Bij dit project worden studenten 
gezocht om hier mee aan de slag te gaan. Bij onderzoeksvragen kun je je hierbij 
aanmelden. De boodschappendienst zou daar ook goed neergelegd kunnen worden. 

- Ruimtebank: Annerieke heeft contact gezocht met KNHM, antwoord is nog niet 
binnen. Henk zal de naam van de contactpersoon doormailen om te kijken of ze iets 
voor het project kunnen betekenen. Steunen in het project, hoe pak je iets aan. 
Belangrijk om het op gang te brengen. 
 

7. Ezinge: 
Janet heeft veel reacties gehad van boze mensen! Er wordt veel te hard gereden. Vraag is of hier iets 
aan gedaan kan worden. Het is allemaal begonnen toen de achteringang van het station is 
gerealiseerd. Bord 30 km? Bloembakken? Voorstel om een gesprek te organiseren met een aantal 
mensen uit de wijk. Veilig Verkeer Nederland heeft allerlei actiepakketten. Henk zal hierover contact 
opnemen met Janet. Leuk om hier de schoolkinderen bij te betrekken. Henk geeft voorbeeld van 



acties van een aantal jaren terug.  Op 17 mei is er al een actie samen met de scholen, zou goed zijn 
om dit dan te combineren. 
Parkeren: Laatste stukje voor de ingang blijft lastig, er wordt geparkeerd op plekken van bewoners. 
Fietsverkeer Stad & Esch: Blijft een probleem. De school moet hier zelf ook iets aan doen. 
Hondenpoepzone: Zou goed zijn wanneer er nog een extra bord bijkomt, gezien de reactie van 
sommige automobilisten. De punten kunnen worden meegenomen in het gesprek met Hugo van 
Eerten.   
 

8. Wijkplannen 
Henk zal ze doorsturen. 
 

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

10. Overzicht uitgaven 2016 en budget 2017 
Bijlage bij het vorige verslag. Budget voor 2017 is 10.000 euro. Drukken van de wijkkrant wordt vast 
duurder, maar er vallen ook een aantal duurdere posten af. Nadenken over de wijkagenda voor dit 
jaar. 
 

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

12. Zenmoment 
Valt op dit moment niets te zennen. 
 

13. Rondvraag 
Geen 
 

14. Sluiting 
Henk sluit de vergadering om 09.30 uur en wenst iedereen wel thuis. 
 
Volgende vergadering: 
Dinsdag 28 maart 19.00 uur in de Boei. Er wordt geen aparte agenda gemaakt. Om 20.00 uur is de 
voorlichting over Meppelvoorelkaar. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


