Besluitenlijst bijeenkomst wijkplatform Oosterboer Ezinge 24 januari 2017
Aanwezig:
Annerieke van Dongen , Henk den Toom, Jan Jonker, Jeanet Houwer, Erik Roelofs, Els
Boesjes en de studenten: Esther , Kirsten en Aureley.
Afwezig:
Janet van Veen, Hay Janssen, Jan Bomers en Henk Kats.
1. Opening
Erik opent de bijeenkomst.
2. Vaststellen agenda
De commissies volgende keer wijzigen in werkgroepen.
3.




Ingekomen stukken.
Uitnodiging bijeenkomst Fairtrade Meppel.
Het grootste en groenste sportpark van Nederland.
Vraag om samen een avond te organiseren over Meppelvoorelkaar.nl voor jullie wijk,
streek of dorp.
 Vragen CU n.a.v. VET pilot in de Oosterboer
4. Notulen 22 november en 13 december 2016
Vraag of het uitdelen van de chocolade letters nog gelukt is. Vraag voor Janet.
Etentje 2 februari. Erik kan niet, heeft de datumprikker gemist, maar zal dit met Jan Bomers
verder regelen.
Els zorgt voor een bloemetje voor Kees.
5. Presentatie stagiaires.
De dames Esther, Kirsten en Aureley verzorgen de presentatie. Hassan Zada is hierbij niet
aanwezig. We hebben ook lekkere soesjes!
Het is nog niet duidelijk of het verslag ook naar het wijkplatform wordt gestuurd. Jan wil ook
graag een samenvatting voor de wijkkrant.
De presentatie is duidelijk en herkenbaar. De dames worden bedankt voor hun inzet,
prettige groep. Hebben voorlopig voldoende input om mee verder te kunnen, ook de
suggesties zijn bruikbaar.
6. Mededelingen:
Jan Jonker:
- Straatverlichting Ambachtsweg etc.: Zijn geplaatst.

-

Brief over bomen Verzetslaan. Toch weer uit de la van de ambtenaar opgedoken. De
briefschrijvers hebben een bezoekje gehad en de bomen zullen worden uitgedund.
Jammer dat het 2 jaar geduurd heeft.

7. Werkgroepen.
- Groen: Op 31 januari is er een vergadering gepland waarbij naast de gemeente en
iemand van de groenvoorziening, de werkgroep groen ook iemand van
landschapsbeheer is uitgenodigd. Doel van deze avond is het plannen en
voorbereiden van een bewonersavond om te proberen vrijwilligers te krijgen voor
het onderhoud van het groen in de wijken Oosterboer en Ezinge. Landschapsbeheer
heeft ervaring in het helpen opzetten van dergelijke groepen en de gemeente kan
aangeven wat al dan niet haalbaar en wenselijk is. De avond zal worden
georganiseerd nadat de wijkkrant uit is, zodat iedereen via de wijkkrant op de hoogte
is.
- Redactiecommissie: De verzendlijst wordt nog uitgebreid: leden van het wijkteam, de
griffie van de gemeente voor de raadsleden en de wijkwethouder. Jan stuurt nog een
mailtje rond voor het aanleveren van de stukjes. Copy inleveren voor 28 februari en
versturen naar Els en Jan.
- Commissie Open Dag: Kijken hoe hiermee verder. Is er voldoende animo en hulp.
Inventariseren aanmeldingen via de volgende wijkkrant.
- Verbinding: Morgen is er overleg met Windesheim en donderdag presenteren de
studenten bij het Stadskantoor hun presentaties. De werkgroep verbinding heeft nu
voldoende input en de periode van 3 sessies voor begeleiden van studenten is nu ook
afgelopen. De werkgroep wil nu graag verder met het project van de Ruimtebank en
zoeken hiervoor ondersteuning bij de ontwikkeling van de website. Voorstel van
Henk om contact op te nemen met de KNHM. Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij. Deze kunnen ook bewonersinitiatieven ondersteunen.
Stappenplan moet nog gemaakt worden en er is iemand nodig voor de planning.
Meppelvoorelkaar.nl: Annerieke zoekt voor de avond in de Oosterboer/Ezinge nog
Iemand die indien nodig voor haar in kan vallen. Datum eventueel 28 maart. Voorstel om
daar iemands vanuit de werkgroep voor te vragen, ook i.v.m. de eventuele vagen.
8. Ezinge:
Punt gaat naar de volgende vergadering.
9. Overzicht uitgaven 2016 en budget 2017
Henk is hier niet aan toegekomen. Komt als bijlage bij dit verslag.
10. Versterken contacten met de scholen
Schuift ook door naar de volgende vergadering.
11. Actie ophalen gemeente VET in de wijk Oosterboer
Zie ook de vragen van de CU. Jan heeft hier met de wethouder over gesproken en Koos de Vos zal
een stukje schrijven voor de wijkkrant.
Algemeen punt van Jan Jonker:
-POL op facebook: Hoe gaan we verder met de informatie die op deze manier opgehaald wordt.
-Agenda van de gemeente: Hoe kunnen we tijdig inspelen op de raadsagenda zodat we aan de
voorkant blijven van de besluiten. (weglaten: informatie halen en wat zit er aan te komen voor 2017.)

-Wijkschouw met raadsleden. Zoals ook in het verleden al een keer gedaan is. Hoe kunnen we zorgen
dat de punten in elkaar grijpen en hoe kun je elkaar versterken. Henk geeft voorbeeld van rondje wat
ze net vandaag gemaakt hebben. Het moet organisatorisch wel haalbaar zijn.
Jan wil graag structuur zien in deze contacten. Zal worden meegenomen in het vergaderschema. Kan
ook i.p.v. een vergadering, zoals op 28 maart de presentatie/uitleg over meppelvoorelkaar.nl.
-Wijkschouw wel graag aan de hand van thema’s.
-Bijpraten wijkbewoners wijkplatform door de wethouder: Jan zal Koos de Vos hierover benaderen.
Wethouder heeft inmiddels toegezegd. Nu nog een datum vastleggen.
-Wat te doen bij de opening van het winkelcentrum. Uitdelen flyers? Jan J. maakt een voorzetje.
-Kees Elzinga zal worden uitgenodigd voor de volgende vergadering. Els zal hier achteraan. Meteen
vragen hoe het staat met het koffiehoekje etc.
-Is er een plan voor het tijdig aanvragen van gelden uit het aanjaagbudget. Agendapunt van maken.
-Verslag beursvloer: Jan en Annerieke zijn hier los van elkaar even naar toe geweest. De lezing was
wel aardig. De ondernemers laten het een beetje afweten.
12. Rondvraag
Henk: Wijkteam gaat proefdraaien met wijkplannen: Op de agenda zetten voor de volgende keer. Nu
uitleg en aan het eind van het jaar inbreng.
Els: Uitleg over project Fairtrade. Zal regelmatig terugkomen in de wijkkrant.
Henk: De avond met alle platforms komt nog. De KNHM wil dan ook graag een kwartiertje tijd krijgen
voor uitleg.
13. Sluiting
Erik sluit om 10.00 uur de vergadering en bedankt de stagiaires nogmaals voor de inzet, de stagiaires
zijn zelf ook tevreden over de samenwerking en de openheid.
Volgende vergadering:
Dinsdag 28 februari 19.30 uur in de Boerhoorn

