W IJKKRANT
O OSTERBOER - E ZINGE

Wijkkrant Oosterboer-Ezinge
Februari 2016 uitgave 8

1-2-2016

Van de voorzitter
Een nieuw jaar ligt voor ons, dus ook een “ verse” nieuwsbrief, met een aantal
lezenswaardige artikelen. Nieuw in deze nieuwsbrief is de rubriek 5 vragen aan.
Mij is gevraagd om de aftrap te doen; hier werk ik natuurlijk graag aan mee.
Met vriendelijke groet, Erik Roelofs, Wijkplatform Oosterboer-Ezinge

5 vragen aan: Erik Roelofs, voorzitter Wijkplatform
1. Waarom maak je deel uit van het wijkplatform Oosterboer & Ezinge?
Ik wil graag iets voor de wijken betekenen, wij wonen al bijna 23 jaar met
veel plezier in de Oosterboer. Beide wijken “verouderen”. Veranderende
wet en regelgeving, vragen van inwoners om te participeren in straat,
buurt, wijk of dorp/stad. Hier werk ik – samen met anderen – graag aan
mee.
2. Wat inspireert je?
We wonen in een prachtige wijk, zowel in Oosterboer als Ezinge, mooie
mensen, fijne buurten; dit moet zo blijven! En dat is een uitdaging in een
“ouder” wordende wijk; ik ga die uitdaging graag aan.
3. Hoe geef je dat vorm?
Ik zorg graag voor verbinding! Probeer mensen bij elkaar te brengen en
een beroep te doen op ieders kwaliteiten, als voorzitter geef daarom
ruimte aan ideeën en initiatieven.
4. Wat is een positief hoogtepunt in de afgelopen periode?
Eigenlijk is het natuurlijk prachtig dat een wijkplatform die dit jaar 3 jaar
bestaat, samengesteld is uit diverse mensen uit beide wijken; de leden
stellen belangeloos vrije tijd beschikbaar ten behoeve van het wel en wee
in de wijk. Dat is een groot goed en moet je koesteren!
Daarnaast is het tot stand komen van de wijkanalyse en de daaruit
ontstane werkgroepen een prachtig resultaat.
5. Wat wil je uiteindelijk bereiken?
Dat “een droom” uitkomt: het zou mooi zijn dat in toenemende mate
bewoners uit onze wijken “het heft zelf in handen nemen”. Eigenlijk zou
je naar een soort bewonersbedrijf moeten die de leefbaarheid van
buurten kan verbeteren. Bewoners moeten meer zeggenschap kunnen
krijgen in hun wijk. Maak ze dan ook verantwoordelijk. Mooie
voorbeelden zijn hier al van: denk aan Poelenburg in Zaandam, waar men
een oplossing heeft bedacht voor het afval en groenbeheer, inzameling
van 2e hands goederen, boodschappen doen etc. Voor de meeste
initiatieven geld: buurtbewoners aan werk helpen!
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Nieuw: buurtschrijver in Oosterboer
Onlangs heb ik het initiatief genomen om in uw wijk buurtschrijver te worden: ik
help u graag met het opschrijven van dingen die u zelf niet zo goed schriftelijk
kunt verwoorden. De buurtschrijver is laagdrempelig, gemakkelijk te benaderen
en woont bij u in de buurt.
Maar laat ik mij, voordat ik deze bezigheid verder uitleg, even aan u voorstellen.
Mijn naam is Bert Kunnen (65), gepensioneerd, sinds 2007 woonachtig in
Oosterboer.
Hulp bij het schrijven
Schrijven is voor mij ook een plezierige activiteit. Ik stel mijn ‘vlotte pen’ graag
als vrijwilliger beschikbaar aan mensen die minder vaardig kunnen schrijven.
Hebt u moeite met het invullen van ingewikkelde formulieren? Bent u de
Nederlandse taal niet goed machtig? U hebt een klacht over een bedrijf, u kunt
dat wel vertellen maar krijgt het niet op papier? Hebt u iets opgeschreven en
twijfelt of het wel goed Nederlands en leesbaar is?
Allemaal zaken waar ik u als buurtschrijver bij kan helpen. Ik kan wat u mij vertelt
omzetten in een goed lopende brief of correct ingevuld formulier.
Ik zie taal als een medicijn voor mensen die formulierenziek, instantie moe zijn of
naar woorden moeten zoeken.
Waar te vinden
Op mijn website vindt u meer informatie over de buurtschrijver:
www.buurtschrijvermeppel.nl . Als u daar het contactformulier invult neem ik
contact met u op als u mijn hulp vraagt. Ook kunt u mij e-mailen:
b.kunnen@buurtschrijvermeppel.nl
U kunt mij tevens persoonlijk opzoeken: ik heb vanaf januari 2016 wekelijks
zitting tijdens het spreekuur in Wijkservicepunt in De Beemd, Bouwkamp 2 in
Oosterboer. Het spreekuur is van 16.00 tot 17.00 uur.
Ik vraag voor mijn dienst geen geld, ik ben vrijwilliger. Mocht ik voor uw opdracht
onkosten moeten maken dan vraag ik een kleine onkostenvergoeding
Geen hulpverlener
Om niet te hoge verwachtingen te wekken is het goed om u ook duidelijk te
maken waar u mij niet voor kunt inschakelen, zoals: Zorg- en hulpverlening,
schuldhulpverlening, persoonlijke problemen, juridische bijstand, bemiddeling of
mediation of telefoongesprekken voeren met organisaties. In Meppel zijn genoeg
instanties die u hiermee verder kunnen helpen.
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Wat is NLdoet
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden
organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar
liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.
Op 12 maart doet ook de wijkvereniging Oosterboer weer mee aan deze actie.
Mocht je belangstelling hebben kijk dan op de site van NL doet. Daar kun je ook
voor de wijken Oosterboer en Ezinge kijken waar nog vrijwilligers gevraagd
worden. Het is een mooi initiatief waar de wijkvereniging Oosterboer al een
aantal jaren aan mee doet, met groot succes. Dus mocht je samen met je buren
of geïnteresseerden de handen uit de mouwen willen steken, meldt je dan aan.
Het indienen van een aanvraag is eenvoudig en vraagt niet veel tijd.
Kloppend hart
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds
laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving
zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk.
Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Heeft uw organisatie een
leuke klus? Meld uw klus dan aan op deze website en doe mee.
Recordaantal
In de 2014 editie waren op 21 en 22 maart 325.000 Nederlanders actief bij meer
dan 8.600 klussen, een recordaantal. En volgende keer willen we nog veel meer
mensen op de been krijgen. Meld dus ook uw klus aan of doe mee als vrijwilliger.

Op zaterdag 7 november is tijdens de landelijke
Natuurwerkdag door een groep van ruim veertig
vrijwilligers, waaronder veel leden van de
scoutinggroep, hard gewerkt.
In het ringpark in de Oosterboer werden onder het
toeziend oog van medewerkers groenvoorziening van
de gemeente Meppel een groot aantal wilgen geknot.
Met grote voortvarendheid werden met behulp van
snoeischaren en zagen de takken verwijderd.
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Oproep voor Maatjes in de wijk!
In de maand december 2015 is de Meppeler Stadsdienst als openbaar vervoer
gestopt. De gemeente Meppel wil de huidige reizigers toch vervoer blijven
bieden en tegelijk ook de WMO-pashouders en leerlingen zoveel mogelijk van
vervoer voorzien.
Daarom heeft het gemeentebestuur van Meppel ingestemd met een pilot voor
de Meppeler Stadsbus voor de duur van twee jaar. Het gaat om het Rondje van
Meppel, een combinatie van een vaste buslijn met een flexibel vervoerssysteem.
Vast versus flexibel
Een belangrijk doel is, dat naast de huidige reizigers van de Stadsdienst en de
WMO-pashouders gebruik gaan maken van het Rondje Meppel. Voor het deel
van de WMO-pas reizigers dat geen gebruik kan maken van de Meppeler
Stadsbus, blijft het huidige taxivervoer beschikbaar.
Kosten
De Stadsbus kost per rit € 2,00 en op de zaterdag kan er voor dat bedrag heen en
terug worden gereisd. De WMO- pashouders krijgen een korting van 50% voor
het eerste jaar. Dus € 1,00 per rit en kinderen tot en met 11 jaar € 1,00.
Op zaterdag betalen gezinnen € 5,00 voor een retour.
Rijtijden
De bus rijdt van 6:30 uur tot 22:00 uur om het uur en in de spits om het half uur!
De bus rijdt 6 dagen in de week en dus ook in het weekend. Het is dus
aantrekkelijk om met de bus te gaan. Voor de reistijden kunt u informatie vinden
op de website van de Gemeente Meppel en Connexxion.
Bemensing
De nieuwe vervoersdienst wordt uitgevoerd door een combinatie van
professionals en vrijwilligers. Dit betekent dat werkgelegenheid voor een deel
behouden blijft, terwijl ook personen met een uitkeringsachtergrond en
vrijwilligers ingezet kunnen worden. Naast chauffeurs van Connexxion en
Reestmond zullen ook vrijwilligers de reizigers begeleiden bij het in- en
uitstappen. We kennen namelijk de “Maatjes in de bus” en de “Maatjes in de
wijk”.
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Maatjes!
We willen deze buslijn een succes maken en daarom roepen wij mensen op om
reizigers die moeite hebben met het gebruik van de Stadsbus, hulp aan te
bieden. Buren, naasten en anderen kunnen iets betekenen voor de reiziger(s).
Daarom een oproep voor Maatjes in de buurt.
Reizigersplatform
Ook is er een klanten- of reizigerspanel gevormd. Met dit panel zal een aantal
keren per jaar overleg gevoerd worden. Samen zal gekeken worden met welke
maatregelen de vervoersdienst verbeterd kan worden.
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum van de
gemeente Meppel, bereikbaar via het algemene nummer 14 0522 en/of
r.smeenk@meppel.nl.

Vreugdevuur in Ezinge
Op oudejaarsavond vond in Ezinge het traditionele vreugdevuur plaats. Al meer
dan zestig jaar organiseert de buurt dit vuur. De laatste tien jaar is Marco Kollen
daar nauw bij betrokken. “De bedoeling van het vuur is wat gezelligheid en
warmte in de buurt te brengen. Er is sprake van saamhorigheid waarbij ook
mensen die al lang niet meer in Ezinge wonen op oudejaarsavond terugkomen.
Op Facebook en Instagram maken we de nodige publiciteit. Als organisatoren
beginnen we vroeg met de voorbereidingen. Bedrijven worden benaderd om
pallets af te staan. Die worden dan enkele dagen van te voren gebracht en lukt
dat niet dan halen we ze zelf. Dit jaar kregen we ook de restvoorraad van een
kerstboomhandelaar,” vertelt Kollen die met een groep van acht personen in vier
dagen tijd het formeren van de bult voor zijn rekening nam.
’s Avonds om half elf ging de brand
erin en pas in de loop van
Nieuwjaarsdag doofde het vuur.
“Politie en brandweer houden altijd
een oogje in het zeil en de gemeente
helpt bij het opruimen van de resten”,
aldus Kollen.
Dat het vreugdevuur ook eind 2016
weer zal branden, daarover laat
Marco Kollen geen misverstand
bestaan: “Over enkele maanden
beginnen de voorbereidingen al
weer.”
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Commissie Groen
De Commissie Groen is in 2015 gestart met het bezoeken van bewoners in een
aantal straten. Op 29 augustus zijn we in De Bloemen en De Kluft op bezoek
geweest met de pipo wagen en op 31 oktober waren het Woltingepad en het
Anekingepad aan de beurt.
Bij het 2e bezoek waren ook twee heren van de Gemeente aanwezig die zich
bezighouden met de groenvoorziening. Dat werd duidelijk gewaardeerd. Het
maakt het voor de commissie ook wat makkelijker, omdat wij zelf geen
toezeggingen kunnen doen en ook niet precies weten wat wel of niet tot de
mogelijkheden behoort. Daarbij heeft de commissie als hoofddoel het in kaart
brengen van wat er bij de bewoners leeft. We zijn dus duidelijk geen
klachtencommissie, maar we kunnen wel een verbindende rol spelen.
Het is de bedoeling dat we in april verder gaan met het bezoeken van de
verschillende straten. We hebben al een aantal aanvragen hiervoor
binnengekregen, waaronder het Biezenveld.
Wat is er tot nu toe aan de orde geweest:
De Bloemen
Opknappen van het speeltuintje, verwijderen van een stekelboom en het
opfleuren van de plantenbakken, daarnaast waren er veel klachten over
loszittende stoeptegels.
Van een van de bewoners ontvingen we een brief die we graag willen delen:
Beste Els en Kees,
Op deze mooie dag (29 augustus) geef ik aan jullie mijn ideeën en wensen door
om toch mijn stem en kennis te laten horen.
Willen we “groen” in onze straat? Natuurlijk willen we dat – geen vraag – want
we weten hoe belangrijk “groen” is in ons leven en ons bestaan. Dus pleit ik voor
de bomen die er staan en ook het groen in de bakken en in het speeltuintje.
De bomen – echter – spreken me het meest aan want jaren geleden in 1993 of
iets later kwam een jonge vrouw van de gemeente langs en wilde weten of ik het
leuk vond om bomen in De Bloemen te willen hebben. Ik gaf een kreet van
vreugde want ik weet hoe belangrijk bomen zijn voor ons en ons welzijn. Een paar
voorbeelden: ze geven ons frisse lucht, schaduw in de zomer, woningen voor de
vogels en insecten en een beschaafd uiterlijk van onze straat en wijk. Een echte
meerwaarde van het woongenot zonder dat we het goed doorhebben.
Voor parkeerplaatsen wil ik deze “luchtverfrissers” nooit ruilen en de bewoners
met twee of drie auto’s voor de deur willen vragen creatief te willen zijn om hun
auto’s elders – in de voortuin of op een parkeerhaven verderop – te willen
plaatsen.
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Het kan niet zijn dat we onze meerwaarde van huizen en woongenot inruilen voor
auto’s hoe functioneel deze ook mogen zijn.
Bestaat er soms een mogelijkheid om van beide te kunnen genieten: auto’s en
bomen? Een uitdagende kwestie van deze nazomer voor de Commissie groen en
de gemeente en voor ons de bewoners van De Bloemen. Wie ondersteunt ons?
Het kloeke verstand of de kwetsbare liefde voor de natuur in een urbane
omgeving? Kijk rustig, wees bezonnen en denk aan onze kinderen en
kleinkinderen voor een gezonde, groene en gezellige leefomgeving!
De naam van deze bewoner van De Bloemen is bij de Commissie Groen bekend.

Commissie Groen actief in de wijk
De Kluft
Van een van de bewoners kregen we een leuk mailtje over hoe het ook kan. Een
aantal keren per jaar wordt er onder het genot van een kopje koffie gewerkt aan
het gemeentegroen, zodat de straat er bij deze bewoners weer piekfijn bij ligt.
Vervolgens komt de gemeente dan de dag erop het afval ophalen. Dit alles
vastgelegd in een contractje met de gemeente. De boodschap is duidelijk: Als je
goede ideeën hebt, overleg dit dan met de gemeente, zodat hier duidelijke
afspraken over gemaakt kunnen worden. In een goede samenwerking is er van
alles mogelijk.
Woltingepad
Men wil graag ter hoogte van de verbinding richting het ringpark weer een
rosarium terug hebben. Hier is de toezegging gedaan dat er een plan kan worden
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ingediend bij de gemeente. Zij zorgen voor het beplanten en de bewoners zorgen
voor het onderhoud. Men wil ook graag bordjes om het grasveld hondenpoep
vrij te houden.
Een veel gehoorde klacht betreft de grote bomen. Dit geldt ook voor het gebied
langs het fietspad achter het Woltingepad. Het probleem is bekend, maar zal niet
een twee drie op te lossen zijn. Het levert ondermeer ook problemen op voor
mensen die graag zonnepanelen zouden willen laten plaatsen. Daarvoor is nu te
veel schaduw, bovendien is men bang voor stormschade.
Anekingepad
Een van de bewoners wilde graag wat laten doen aan de groenvoorziening naast
haar woning. Voor zover nu bekend zullen een aantal bewoners hiervoor een
plan maken om aan de gemeente voor te leggen.

Buurtbewoners in gesprek met leden van het wijkplatform

Groen: wat gaan we doen?
Elke week staat op de advertentiepagina van de gemeente Meppel in de Nieuwe
Meppeler een bericht wat en waar er in de wijken Oosterboer en Ezinge in de
week na publicatie aan onderhoud van het groen wordt gedaan.
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De Ruimte Bank
Mede namens de leden van de commissie verbinding van het wijkplatform heeft
Annerieke van Dongen een initiatief ingediend om in aanmerking te komen voor
een gedeelte van het aanjaagfonds maatschappelijke initiatieven.
Dit idee is "De Ruimte Bank" genoemd en is een digitale vraag- en aanboddienst
van ruimten:
Iedereen die een ruimte ter beschikking wil stellen aan inwoners van de
gemeente Meppel, kan dit bij de op te richten ruimtebank aanbieden. Wanneer
inwoners een eigen initiatief willen starten dan kunnen zij snel achterhalen welke
ruimten in hun eigen wijk beschikbaar zijn voor hun activiteit. Het mooiste is
natuurlijk dat de ruimten kosteloos ter beschikking worden gesteld of tegen een
kleine vergoeding.
Ook zou er de mogelijkheid moeten zijn om als activiteitengroep iets terug te
kunnen doen voor de aanbieder van de ruimte door bijvoorbeeld een
wederdienst. Als beschikbare ruimten laagdrempelig te vinden zijn in een centrale
website en/of database dan helpt dit de inwoners om sneller en gemakkelijker
activiteiten te starten. Ook bevordert dit de ontmoeting, samenwerking en
verbinding tussen inwoners, professionals, instellingen en bedrijven.
De Ruimte Bank komt in aanmerking voor een bedrag van € 2500,- uit het
aanjaagfonds. Dit kon u in de Meppeler Courant al lezen.
De commissie die de initiatieven voor het aanjaagfonds heeft beoordeeld,
gelooft in het stimuleren van ontmoeting, wederkerigheid en verbinding. Maar
zij gelooft niet in de vorm. We wachten nog op een persoonlijke toelichting van
de commissie, zodat we samen kunnen kijken welke vorm of samenwerking
beter passend is en welke ideeën de commissie hierover heeft. In de volgende
nieuwsbrief hopen we hierover iets meer te kunnen vertellen.

Monument voor sergeant Swart
Aan het Rumptigerpad is op maandag 16 november een monument onthuld ter
nagedachtenis aan sergeant Anne Willem Swart die in de meidagen van 1940
hier zijn leven liet.
Sergeant Swart probeerde met zijn manschappen de
Duitse opmars te stuiten. Ze verdedigden tot het laatst
hun post aan de Hoogeveense Vaart. Uiteindelijk moest
Swart het leven laten na een fel vuurgevecht met de
Duitsers. Een aantal Meppelers vond dat na al die jaren
de moedige houding van Swart niet vergeten mocht
worden en namen het initiatief voor het monument.
Leerlingen van de Anne Frankschool en de
Oosterboerschool hebben aangeboden om het
monument te onderhouden.
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“Schuif Aan”
SchuifAan is een initiatief dat in augustus 2014 is ontstaan bij
een gezin in de Meppeler wijk Oosterboer. Mensen die
ruimte over hebben aan tafel, nodigen anderen uit om aan te
schuiven bij het avondeten. Voor de gezelligheid en een leuke
ontmoeting. De ervaringen van beide kanten zijn positief: een
gezellige maaltijd en in enkele gevallen wordt er zelfs een
langduriger contact aan over gehouden. Het project blijkt een succes in een tijd
waarin veel mensen alleen zijn. Het animo is de laatste tijd enorm gegroeid.
Inmiddels kan er aangeschoven worden bij twaalf gastgezinnen in Meppel.
Gastgezin worden
Bent u enthousiast geworden en heeft u ook ruimte over aan tafel?
Gastgezinnen zijn altijd welkom.
Stuur een mail naar schuifaanmeppel@gmail.com met de volgende gegevens:
woonplaats en eventueel wijk, gezinssamenstelling, korte beschrijving,
bijzonderheden, aantal personen dat u per keer kunt ontvangen, e-mailadres,
een foto van uw pan, en data voor in de agenda.
Aanmelden
Op de website http://www.schuif-aan.nl onder het kopje ‘gastgezinnen’ kunt u
zoeken naar een gastgezin bij u in de buurt. Hier vindt u ook voor hoeveel
personen zij plaats hebben aan tafel en de contactgegevens. In de agenda vindt u
de beschikbare data.
Aanmelden gaat via de e-mail. Vervolgens krijgt u een bevestiging met het adres
en de tijd waarop u wordt verwacht, en eventueel een telefoonnummer. In
principe eet u met de pot mee. Zijn er bijzonderheden zoals een dieet, allergie of
dingen die u echt niet lust, geef het dan even door, dan proberen wij hier
rekening mee te houden.
Ondanks warme en enthousiaste reacties blijkt het toch vaak een hele stap voor
mensen om zich aan te melden om te komen eten. De initiatiefnemers roepen
mensen dan ook op om over letterlijk en figuurlijk over de drempel te stappen.
Meer informatie:
https://www.facebook.com/schuifaan/
https://twitter.com/SchuifAan

Colofon
De Wijkkrant Oosterboer-Ezinge is een uitgave van het Wijkplatform OosterboerEzinge en verschijnt vier keer per jaar.
Redactie: Els Boesjes, Jan Jonker, Kees van Leeuwen en Henk den Toom.
Bijdragen en reacties: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
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Aanmelden voor de Burendag op zaterdag 24 september 2016.
Evenals vorige jaren nodigt het Wijkplatform Oosterboer&Ezinge de bewoners
van de beide wijken uit zich te presenteren en bekendheid te geven aan hun
bedrijf, activiteit, hobby etc. Scholen en sportverenigingen worden ook
uitgenodigd.
Er zal geprobeerd worden e.e.a. te realiseren rond het wijkgebouw De
Boerhoorn en het winkelcentrum. Er zal ook gekeken worden naar de
mogelijkheid om eigen producten en eventueel hapjes etc. te kunnen verkopen.
Heeft u belangstelling en wilt u graag deelnemen? Geeft u dan op voor 30 mei
a.s. Alleen wanneer er voldoende aanmeldingen binnen zijn wordt er een
informatieve avond georganiseerd en kan de nieuwe commissie worden
gevormd. We zijn dringend op zoek naar deelnemers die willen helpen met de
organisatie! Bij onvoldoende deelname gaat de Burendag niet door.
Als wijkplatform verheugen wij ons op uw deelname!

Aanmeldingsformulier
Naam:
Adres:
Telnr:
Email:
Activiteit:
Locatie: Oosterboer/Ezinge
Kraam: Ja/Nee Er kan ook een kraam gedeeld worden.
Wij helpen bij de organisatie Ja/Nee
U kunt het aanmeldingsformulier mailen naar:
Info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
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