Notulen vergadering Wijkplatform Oosterboer Ezinge 22 augustus 2017
Aanwezig:
Erik Roelofs, Annerieke van Dongen , Jan Jonker, Janet van Veen, Jeanet Houwer, Henk den
Toom, Henk Kats en Els Boesjes
Afwezig:
Jan Bomers
1. Opening
Erik opent de vergadering. We beginnen met de vakantieperikelen van de leden.
2. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen.
3. Ingekomen stukken.
Geen.
4. Notulen 27 juni 2017
Geen op- of aanmerkingen.
5. Werkgroepen.
- Werkgroep Groen: De werkgroep Groen is op 8 juli met een aantal vrijwilligers aan
de slag geweest in de Bouwkamp. Zie stukje in de wijkkrant. Was erg gezellig en er is
veel werk verricht. Mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Binnenkort is er een overleg
over een project in de omgeving van de vijver bij de Fazant. Zodra daar meer over
bekend is, zal dit verder worden gedeeld. Na september gaat de werkgroep ook weer
de wijk in om een stukje onderhoud te gaan plegen.
- Redactiecommissie: Volgende week gaat de tekst naar de drukker en kan de
wijkkrant weer verspreid worden. Ziet er weer goed gevuld uit. Dit keer geen inbreng
van de scholen.
- Werkgroep Buren Dag: Het programma is zo goed als rond. Er zal een formulier
worden gemaakt zoals ook in de Koedijkslanden is gebruikt voor het inventariseren
van eventuele initiatieven voor de wijk. Bij de kraam van het wijkplatform zullen ook
de initiatief nemers van de Meppeler Uitdaging samen met Annerieke aanwezig zijn
om folders uit te delen om de Ruimtebank verder te promoten. De website gaat per 1
september live.
- Verbinding: Zie ook hierboven. Het budget voor de Ruimtebank zal worden
overgemaakt naar de Meppeler Uitdaging. De bekendmaking zal gelijk lopen met de
Burendag.

6. Ezinge:
-Er lopen nog afspraken met Stad en Esch en het Drenthe College. Tot nu toe komt er niet veel uit.
Verder geen bijzonderheden.
7. Wijkplannen
We zullen dit meenemen in een brainstormsessie op 26 september. Gaan dan om 17.00 uur
beginnen met soep met een broodje, het wijkteam wordt nog niet uitgenodigd. Het wijkteam zal in
oktober worden uitgenodigd.
8. Plannen voor aanjaagbudget
Eventueel plan voor Project bij de Baander zou geschikt kunnen zijn. Afwachten hoe dit verder gaat.
Punt blijft onveranderd staan.
9. Bezoek 4 juli B&W
Annerieke geeft een kort verslag van het bezoek. Het is positief ontvangen.
10. Versterken contacten met de scholen
Meenemen in de discussie in september.
11. GVVP
Wijziging snipperbeleid. Komt in september/oktober in de raad.
12. Opheffing federatie
Dit is naar aanleiding van het stukje in de krant, waarin wordt aangegeven dat de rol van de federatie
wordt overgenomen door de wijkplatforms. Henk geeft een toelichting.
13. Rondvraag
Geen.
14. Sluiting
Erik sluit de vergadering om 21.30 uur en wenst iedereen wel thuis.
Volgende vergadering:
Dinsdag 26 augustus om 17.00 uur in de Boerhoorn.

