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Van de voorzitter 

Vandaag is het 11 Augustus, Mokum in Meppel! 

Volop zomer, maar helaas niet met het weer. 

Regen, regen en nog eens regen en een 

buitentemperatuur van 10 – 15 graden. Een echte 

Hollandse zomer dus! Ik hoop dat velen van u toch 

van fraai zomerweer hebben kunnen genieten en 

opgeladen zijn voor de rest van dit jaar.  

In mijn vorig voorwoord schreef ik over onze 

strategie bijeenkomst. Deze ligt alweer enkele 

maanden achter ons.  

Het doel van deze bijeenkomst was: Visie op en 

positionering van het Wijkplatform. Wat doen we 

wel en wat doen we niet? Hoe vergroten we onze 

zichtbaarheid? Hoe betrekken we onze inwoners 

meer bij de opgaven en in de uitvoering? Hoe 

vergroten we de effectiviteit van onze 

vergaderingen? 

Onze rol: Wij zijn de spin in het web van de wijken 

Oosterboer en Ezinge. Ons doel is een prettig 

leefklimaat, een schone, hele en veilige wijk. Wij 

willen weten wat er speelt om vraagpunten, 

knelpunten en wensen tijdig te signaleren en wij 

willen meehelpen om deze vraagpunten te 

beantwoorden, knelpunten op te lossen en wensen 

te vervullen. Wij doen dit door ‘zaken losmaken en 

vastmaken’, signaleren, inventariseren, agenderen, 

informeren, mobiliseren, stimuleren en verbinden. 

De inwoners zijn de ogen en oren van de wijk. We 

werken vraaggericht. Met mate ontwikkelen en 

coördineren we zelf projecten: afhankelijk van het 

thema, de mate van urgentie en de mate waarin 

andere partijen het niet doen of niet goed genoeg 

doen. Idee: (meer) inzetten van 

projectvrijwilligers? 

Wat doen we niet? Valse beloften uitvoeren; te 

veel vergaderen; meerdere rollen vervullen / 

meerdere petten p.p., onduidelijk zijn; overnemen 

van verantwoordelijkheid of uitvoering van 

projecten; de hele wereld verbeteren; 

verschillende verhalen vertellen; afschuiven; ons 

voor het karretje van een ander laten spannen; 

onzichtbaar zijn; verwijtend / aanvallend. 

Wat doen we dus wel? Waarmaken wat je belooft; 

meehelpen; effectief vergaderen; één rol vervullen 

per persoon.; duidelijk zijn; faciliteren, meehelpen; 

verbeter de wereld, begin bij onze wijk; met een 

mond praten; ergens voor staan; grenzen stellen,  

bewaken en communiceren; zichtbaar zijn; in 

dialoog en tolerant. 

Wens: Er is veel talent aanwezig in onze wijken. 

Daar willen we graag volop gebruik van maken. 

Hoe?  Dat leest u de volgende keer. 

Erik Roelofs 

In gesprek met winkeliers van 

Winkelcentrum Oosterboer 

Op woensdag 6 juli 2016 zijn een paar leden van de 

commissie verbinding van het Wijkplatform in 

gesprek geweest met de winkeliers van het 

winkelcentrum Oosterboer. Het Wijkplatform heeft 

het initiatief genomen voor dit overleg, onder 

andere naar aanleiding van uitkomsten van de 

wijkanalyse (2014) en wat daarin van belang kan 

zijn voor het winkelcentrum. Uit de wijkanalyse zijn 

twee onderwerpen naar voren gekomen die 

aandacht behoeven, namelijk ‘Groen’ en 

‘Verbinding’ tussen inwoners. Daarom zijn er twee 

werkgroepen gestart die zich daarmee bezig 

houden: commissie groen en commissie 

verbinding. De commissie verbinding houdt zich 

bezig met het stimuleren van contacten tussen 

inwoners uit de wijken. Er zijn inwoners die graag 

iets voor een ander willen doen en er zijn inwoners 

die graag geholpen willen worden. Het 

winkelcentrum is de centrale ontmoetingsplek in 

de wijk Oosterboer. Daar komen ook veel inwoners 

uit Ezinge. Het was een prima overleg waarin we 

hebben kennisgemaakt en van elkaar gehoord 

hebben waar we mee bezig zijn en wat we 

belangrijk vinden. Er is onder andere gesproken 

over dat de commissie verbinding graag een bord 

in het winkelcentrum Oosterboer zou willen 

ophangen waarop inwoners briefjes kunnen 

plaatsen met hulpvragen en waarop ze hulp 

kunnen aanbieden. Er is nu een prikbord bij de AH 

dat wekelijks geleegd wordt. Er zal een nieuw bord 

van het wijkplatform bij komen. Deze briefjes 

zullen dan niet elke week verwijderd worden. Dit 

bord kan gezien worden als onderdeel van 

Meppelvoorelkaar.nl. De winkeliers hebben hier 

geen bezwaar tegen. Ook is er afgesproken dat er 

een aantal Wijkkranten van het Wijkplatform in het 

winkelcentrum gelegd worden en dat de winkeliers 

deze ook gaan ontvangen. In oktober 2016 komen 

we opnieuw bij elkaar. Dan bespreken we waarin 

het Wijkplatform en het winkelcentrum elkaar 

verder kunnen versterken en aanvullen.  
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Opendag/Burendag Oosterboer-Ezinge 

24 september 2016 

Op 24 september is het landelijke 

Burendag en het wijkplatform wil de 

bewoners van de Oosterboer en Ezinge, 

maar natuurlijk ook alle andere 

belangstellenden, uitnodigen om kennis 

te maken met wat er allemaal aan 

activiteiten in de wijk aanwezig is en om 

op een gezellige manier kennis te 

maken met je “buren”.  Kramen worden 

opgesteld langs de Brandemaat vanaf 

het zebrapad richting de Boerhoorn. 

De dag zal worden opgeluisterd met 

allerlei activiteiten. 

Programma: 

11.00  Opening door de 

voorzitters van het 

wijkplatform en de  

wijkvereniging  

11.00 – 15.00  Kramen open van de 

deelnemers 

12.00-13.00  Gratis ijsje bij de  

   ijskar van Huberts  

13.00 – 14.30  Roofvogelshow  

 

 

 

 

 

Activiteiten: 

• Huifkar van de Baander 

• Pixi Paint: gratis schminken voor 

kinderen 

• Luchtkussen Tractor 

• Popcorn en suikerspin 

• Broodjes bakken voor de kinderen 

• Demonstratie Didgeridoo spelen 

 

• Workshops  bij de Boerhoorn: 

 

o Natuurlijk Yoga 

      Annemieke Kronenburg 

o Mindfullness Galit Tuvya 

o Bollywooddans Sroetie 

Patandin 

 

 

Wat is jouw talent? 

Ben je jong en bespeel je een muziekinstrument? 

Kom dan met je instrument naar de Open Dag en 

laat de bezoekers genieten van jouw muzikale 

talent! Je bent vanaf elf uur van harte welkom. 

 

Op pagina 11 staat het overzicht van de 

standhouders. 
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De Ruimte Bank 

In de Wijkkrant van februari 2016 stond al iets over 

de Ruimte Bank geschreven. Dit voorstel voor een 

digitale vraag- en aanboddienst van ruimten heeft 

eind december 2015 een bedrag van € 2500 van 

het aanjaagfonds maatschappelijke initiatieven 

ontvangen. Er is een gesprek geweest met een lid 

van dit fonds met verdere toelichting van hun 

beoordeling.  

Inmiddels is er een werkgroepje gestart met het 

uitwerken van hoe de website eruit gaat zien en 

wat die moet kunnen. De volgende stap is het 

inschakelen van een bedrijf om de website 

daadwerkelijk te gaan bouwen, om vervolgens de 

inhoud verder uit te gaan werken. We willen daarin 

ook de verbinding zoeken met de websites van de 

wijkplatforms en met de online marktplaats voor 

vrijwillige hulp (nog in ontwikkeling), 

Meppelvoorelkaar.nl. 

Wil jij jouw talent inzetten voor deze nieuwe 

vraag- en aanboddienst van ruimten en in de 

werkgroep meedoen? 

• Wil jij een ander graag op weg helpen en 

begeleiden bij het aanbieden of zoeken van 

een ruimte? 

• Of heb jij enthousiasme en talent 

voor helpen beheren van de website, 

bijvoorbeeld het onderhouden van 

webpagina's, het controleren van 

aanmeldingen en het toevoegen van 

afbeeldingen? 

• Ben je actief op Facebook en Twitter en wil 

je jouw ervaring inzetten om De Ruimte 

Bank daar onder de aandacht te brengen?  

• Wil jij graag meedenken over de inhoud 

van de website en zorgen dat het 

taalgebruik niet te moeilijk wordt, zodat 

iedereen er goed mee kan werken? 

• Heb jij een ander talent dat je graag wilt 

inzetten en wil je eerst meer informatie? 

Neem dan contact op met het Wijkplatform 

Oosterboer/Ezinge via: 

info@wijkplatformoosterboerezinge.nl. Vermeld 

jouw vragen en contactgegevens en we nemen 

contact met je op. Of kom langs tijdens de 

burendag op 24 september, in en rondom De 

Boerhoorn en ga in gesprek met de 

wijkplatformleden over jouw talent en stel jouw 

vragen! 

Verkiezing nieuwe speelplek 

Kinderen uit de omgeving van de Kolibrievlinder, 

Citroenvlinder en de Luzernevlinder hebben op 

woensdag 22 juni een keus kunnen maken uit een 

aantal ontwerpen voor een nieuwe speelplaats. In 

een eerder stadium hebben de kinderen hun 

ideeën over de nieuw in te richten speelplaatsen in 

mogen leveren. Op basis van de door de kinderen 

aangeleverde wensen zijn per speelplaats twee 

ontwerpen gemaakt die aan de kinderen zijn 

gepresenteerd.  

 

De kinderen (en hun ouders) bekijken de ontwerpen 

Ieder kind mocht een stem uitbrengen op de 

speelplaats van zijn of haar keuze. Ruim dertig 

kinderen hebben van die gelegenheid gebruik 

gemaakt. De ’winnaars’ zijn direct na het stemmen 

aan de kinderen bekend gemaakt. De winnende 

ontwerpen zullen daadwerkelijk aangelegd 

worden. 

De speelplekken waar een keuze voor gemaakt kon 

worden zijn: Wapendrager, Tauvlinder en 

Kolibrievlinder. Het vervangen van deze 

speelvoorzieningen maakt onderdeel uit van een 

herinrichting van speelplaatsen in het gehele 

noord-oostelijk deel van Oosterboer. 
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5 vragen aan Kees van Leeuwen, 

webmaster en redactielid 
 

Waarom maak je deel uit van het 

wijkplatform Oosterboer & Ezinge? 

Ik ben in 2009 vanuit het ‘westen’, naar 

Meppel verhuisd. Voor mijn verhuizing was ik 

via mijn werk actief in het vakbondswerk en lid 

van SP. Door de inzet voor deze zaken heb ik 

het altijd een roeping gevonden om in 

groepsvorm voor de samenleving klaar te 

staan. Toen ik een oproep las in de lokale 

bladen dat er mensen gezocht werden voor 

deelname aan een wijkplatform vond ik dat 

een goede zaak om ook in Meppel iets te 

kunnen doen voor de inwoners. 

Wat inspireert je? 

Mijn inspiratie komt voort uit de politiek. Mijn 

voorbeeld is Emile Roemer. Die laat zien, als 

voormalig onderwijzer en thans fractieleider 

van de SP in de Tweede Kamer, heel goed in te 

kunnen spelen op de vragen vanuit de 

samenleving. 

Hoe geef je dat vorm? 

Op dit moment als lid van het wijkplatform 

waar ik mij bezig houd met de Commissie 

‘Groen’. Ik ga dan samen met medelid Els 

Boesjes onze wijk in om in gesprek te gaan met 

de wijkbewoners, om te luisteren naar hun 

verhalen over het groen rondom hun woning 

of straat en hoe zij daar tegenaan kijken. Ook 

beheer ik namens het wijkplatform de website 

en onze Facebookpagina. 

Wat is een hoogtepunt in de afgelopen 

periode? 

Positief hoogtepunt is de aanschaf van een 

authentieke bakfiets waar wij als Commissie 

‘Groen’ straks mee de wijk intrekken. En ook 

de voorbereiding van de ‘Burendag’, straks op 

24 september, waarbij je hoopt dat het aantal 

bezoekers zal toenemen ten opzichte van vorig 

jaar. 

 

Wat wil je uiteindelijk bereiken? 

Wat ik wil bereiken is dat het wijkplatform voor de 

bewoners bekend is. Dat ze weten dat zij er met 

hun vragen terecht kunnen over zaken die zich in 

hun straat of deel van de wijk afspelen. Dat de 

bewoners met het wijkplatform naar deze vragen 

wil kijken en zo nodig samen naar een oplossing 

zoeken. En natuurlijk dat men weet dat informatie 

op onze website en Facebookpagina voorhanden 

is. 

Het 35ste stratenvolleybaltoernooi  

van de VV Oosterboer 

  

Dinsdag 14 juni  vond het 35
ste

 

stratenvolleybaltoernooi plaats op het veld naast 

De Boerhoorn. Vanwege de weersomstandigheden 

werd het toernooi op één avond afgewerkt. 

Desondanks was het toch een hele geslaagde 

avond!  Dit dankzij de teams, de sponsoren, de 

vrijwilligers en het wijkcentrum Boerhoorn. Tijdens 

een regenbuitje van tien minuten is er geschuild in 

de gezellige Boerhoorn. Daarna was het weer 

perfect om te kunnen volleyballen. Bekende teams 

zoals "Team Taart', “de Berggiersvrouwen”, 

"Cafetaria Oosterboer" maar ook onbekende 

teams zoals “Supermix", "Dondersmash" en "Team 

10" uit de wijk Oosterboer en Meppel hadden zich 

dit jaar aangemeld voor dit sportieve evenement.    

Om kwart voor 

zeven werd het 

startsein 

gegeven 

waarna de 

eerste teams 

streden voor 

een plek in de finale. De teams werkten zich in het 

zweet voor de eerste plaats, die werd beloond met 

een heerlijke taart. Toch ging niemand met lege 

handen naar huis. Voor iedereen was er, dankzij 

AH Kees Elzinga, een suikerbrood! 

Voor volgend jaar hoopt de organisatie nog meer 

teams gedurende twee dagen te mogen 

verwelkomen op het 36
ste

  stratenvolleybaltoernooi 

van volleybalvereniging Oosterboer.  

Voor meer informatie en de foto’s zie: 

vvoosterboer.nl of de facebook pagina. 
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Wijkwethouder zijn; wat houdt dat in? 

 

door Koos de Vos, wethouder Meppel 

Elke wethouder van de gemeente Meppel is tevens 

wijkwethouder. Zo ben ik de wijkwethouder van 

Koedijkslanden en Ooosterboer/Ezinge. Toen wij 

na de verkiezingen in 2014 het programma 

maakten voor de daarop volgende vier jaar was 

één van de belangrijke thema’s “het verbinden”. 

Wij wilden nog meer verbinding tot stand brengen 

tussen het bestuur en de inwoners van de 

gemeente. Elke wethouder zou de verbinder 

moeten zijn tussen één of meer wijken en de 

gemeente. Een goed contact met de wijk is 

daarvoor een belangrijke voorwaarde. Naast de 

wijkregisseurs die het dagelijkse contact en 

aanspreekpunt van de gemeente zijn met de 

wijkplatforms, de buurt- en dorpsverenigingen en 

de bedrijven en inwoners moeten de 

wijkwethouders op belangrijke momenten in de 

wijk zijn.  

Wat zijn dan die belangrijke momenten? Dat 

kunnen bijeenkomsten zijn, die voor een wijk 

belangrijk zijn, zoal de vele bijeenkomsten in de 

Koedijkslanden en Ezinge over de aanleg van 

riolering en de inrichting van straten. Deze 

bijeenkomsten zullen in latere jaren ook 

plaatsvinden in de Oosterboer als we daar toe zijn 

aan het vernieuwen van de riolering. 

Ook houden wij geregeld bijeenkomsten om te 

peilen hoe wijken en straten denken over bepaalde 

zaken, zoals groen. Wij willen dan heel goed 

luisteren naar de problemen en ideeën die leven in 

de wijken of straten. We proberen dan ook vaak uit 

te leggen dat zaken als groenonderhoud alleen 

maar kunnen plaatsvinden binnen een bepaald 

budget. Er wordt minder en anders gemaaid, er 

wordt meer gebruik gemaakt van machines. 

Omvorming van groen en het zorgen voor 

biodiversiteit kost tijd. Er gaan vaak meerdere 

jaren overheen om te ontdekken hoe mooi het zich 

ontwikkelt. 

Ik word vaak gevraagd aanwezig te zijn bij ‘feestjes’ 

in de wijk. Ik probeer daar altijd bij te zijn. Ook 

bezoek ik met enige regelmaat vergaderingen van 

het wijkplatform. 

Op 2 juni zijn filmopnamen gemaakt in de wijk 

Oosterboer, waarbij ik in gesprek was met leden 

van het wijkplatform en waar zij mij onder andere 

vertelden over de bakfiets, het ontmoetingspunt in 

de wijk en een buurtgroenprojectje in de 

Osseweide. Het filmpje kunt u bekijken op de 

website van het Wijkplatform. 

Ik heb hiervoor al de wijkregisseur genoemd als 

belangrijke schakel tussen inwoner en gemeente. 

Henk den Toom is onze wijkregisseur in Oosterboer 

en Ezinge. Iedereen kan hem aanspreken, opbellen 

(140522), mailen of schrijven over elke probleem 

dat zich in de wijk of straat voordoet. U kunt aan 

hem elke vraag voorleggen, ook als het gaat over 

een sociaal probleem. Als u een vraag aan mij wilt 

stellen of een probleem wilt voorleggen kan dat 

het snelst via de mail. Mijn mailadres is 

k.dvos@meppel.nl Ik beloof u altijd te antwoorden, 

maar het antwoord kan ook teleurstellend voor u 

zijn. 

 

Inloop spreekuur Wijkteam Oosterboer 

& Ezinge in De Beemd 

  

 

 

Het inloopspreekuur van het wijkteam Oosterboer-

Ezinge vindt u elke maandag van 16.00 uur tot 

17.00 uur in De Beemd. Daar is een ruimte 

ingericht waar ook het Koffie Café plaats vindt. 

Tijdens het spreekuur kunnen wijkbewoners er 

terecht met allerlei vragen. Sociaalwerker Jan 

Bomers en wijkregisseur Henk den Toom zijn 

vrijwel altijd aanwezig. Daarnaast regelmatig ook 

andere medewerkers van Welzijn Mensenwerk, de 

woonconsulent van Woonconcept Michiel Büchli 

en de wijkagent Harry Zagers. 
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Vossenjacht in de wijk Ezinge 

Studenten van de opleiding Welzijn van het 

Drenthe College hielden woensdagmiddag 1 juni in 

samenwerking met buurtplatform Ezinge een 

vossenjacht in het kader van Positive Action. 

Positive Action richt zich op het versterken van 

persoonlijke motivatie van jongeren om positief 

gedrag te laten zien. Iemand met een positief 

zelfbeeld en zelfvertrouwen staat stevig in de 

wereld. Jeugdigen leren hoe denken en doen 

invloed heeft op het gevoel dat je over jezelf hebt 

en op de (relaties met) mensen om je heen. Vanuit 

deze gedachte heeft Drenthe College contact 

gelegd met de buurt. 

 

Enkele deelnemers 

Het Drenthe College wilde zich op een positieve 

manier voorstellen. Een tweetal docenten heeft 

daarom een aantal malen vergaderd met 

buurtplatform Ezinge. Hoe stellen wij onszelf voor? 

Er is gekozen om te starten met een ‘klein’ 

evenement, een vossenjacht in de buurt. Er werd 

door de docenten een klas geselecteerd: 1
e
 jaars 

onderwijsassistenten MBO niveau 4. Samen met 

het buurtplatform en de docenten heeft de klas 

besproken en overlegd wie wat zou doen. De 

uitnodigingen, de vossen, de spellen, de hapjes en 

drankjes, overal werd aan gedacht. De vossenjacht 

was ten eerste een leuke kennismaking met de  

 

kinderen maar ook met ouders en 

belangstellenden in de buurt Ezinge.  

Er deden 23 kinderen van verschillende leeftijden 

mee aan de vossenjacht, in leeftijd variërend van 3 

tot 12 jaar. Positive Action had zeker effect; 

enthousiaste vossen zorgden ervoor dat de 

kinderen het geweldig vonden en ter afsluiting 

kregen ze allemaal een ijsje als beloning. De 

docenten zorgden voor koffie en thee, cupcakes en 

lekkere hapjes. 

 

De ‘vossen’ bereiden zich voor 

Dit initiatief is bijzonder positief ontvangen en 

leuke contacten zijn ontstaan met zowel jong als 

oud. Dat er gesprekken volgen over nieuwe 

activiteiten in de wijk is overduidelijk. 

 

De catering is goed verzorgd 
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Meppelvoorelkaar.nl 
 

‘Meppel zet online marktplaats voor vrijwillige hulp 

op’ 

In juni 2016 was dit de kop van het persbericht van 

de gemeente Meppel over het opzetten van 

Meppelvoorelkaar.nl. Een online marktplaats voor 

burenhulp en vrijwilligerswerk.  

Welke rol hebben de wijkplatforms hierin 

gespeeld? 

 

Burenhulp, vraag en aanbod en omzien naar 

elkaar, ieder Wijkplatform heeft er mee te maken. 

In 2014 was er in het Wijkplatform Koeberg al 

interesse om een online markplaats op te zetten. 

Ruud Stiekema (lid Wijkplatform Koeberg) ging 

allerlei sites op dat punt vergelijken en naar zijn 

mening was de website Nlvoorelkaar.nl de beste 

website met de meeste mogelijkheden. Op 8 

oktober 2014 werd door Nlvoorelkaar.nl een 

presentatie gegeven, die enthousiast werd 

ontvangen. De zorgpartijen Icare, Noorderboog, 

Promens Care en de Stouwe waren daarbij 

aanwezig. Wethouder Stam was echter nog niet zo 

ver, dus deze poging ging als een nachtkaars uit. 

 

Het verbinden van vraag en aanbod kwam in 2015 

ook aan de orde in het Wijkplatform 

Oosterboer/Ezinge. Uit de wijkanalyse (eind 2014) 

bleek dat een grote groep inwoners hun talenten 

graag in willen zetten om andere inwoners te 

kunnen helpen. Maar hoe breng je vraag en 

aanbod nu bij elkaar? Ook daar zag het 

Wijkplatform een kans om, naast het persoonlijke 

contact, onder andere een website in te zetten als 

middel om dit te bereiken. Toen wist dit 

Wijkplatform nog niet van een eerdere poging van 

Wijkplatform Koeberg. Met name Annerieke van 

Dongen (lid Wijkplatform Oosterboer/Ezinge) nam 

het voortouw en organiseerde een paar 

bijeenkomsten met een aantal leden van alle 

Meppeler Wijkplatforms en Dorpsvereniging 

Nijeveen. Door hen werden vier vraag en aanbod 

sites vergeleken en beoordeeld. Nlvoorelkaar.nl 

kreeg de meeste stemmen. Ook een paar 

medewerkers van Welzijn MensenWerk (en van de 

vrijwilligersvacaturebank) waren hierbij betrokken, 

maar zij hebben niet meegestemd. Naast het 

advies aan de gemeente Meppel om te kiezen voor 

Nlvoorelkaar.nl, werd ook geadviseerd om ook de 

huidige vrijwilligersvacaturebank hierin op te laten  

 

 

gaan en verbinding te maken met alle partijen die 

werken met vrijwilligers. Zodat er één plek ontstaat 

waar alle vrijwillige inzet en hulpvragen te vinden 

zijn. 

Dit advies was voor Mariska Bloemberg (gemeente 

Meppel), die de laatste bijeenkomst in december 

2015 bezocht, voldoende om B & W te overtuigen, 

dat Nlvoorelkaar.nl een goede keus zou zijn. Dit 

kost de gemeente geld, maar kan ook veel 

opleveren als inwoners elkaar beter kunnen vinden 

en meer voor elkaar kunnen betekenen. Het 

gebruik voor de inwoners is gratis en er kan hulp 

geboden én hulp gevraagd worden.  

Een persbericht werd geplaatst en nu kunnen we 

starten! 

 

De website Meppelvoorelkaar.nl wordt nu gemaakt 

en de lancering is gepland op 7 december 2016, op 

de Nationale Vrijwilligersdag. Voor het komende 

jaar zijn er ideeën en budget om te zorgen dat elke 

inwoner van de gemeente Meppel dit platform 

leert kennen én gaat gebruiken. En dat elke 

organisatie die met vrijwilligers werkt hier ook zijn 

vraag en aanbod op zet.  

Lianne Dolstra (Welzijn MensenWerk) is tot 

projectleider benoemd voor Meppelvoorelkaar.nl 

en nu komt het aan op verdere samenwerking met 

onder andere Wijkplatforms, inwoners en andere 

belanghebbende partijen om Meppelvoorelkaar.nl 

tot een succes te maken! Daarvoor wordt een 

projectgroep opgericht die de drijvende kracht is 

achter de invoering van Meppelvoorelkaar.nl. 

Hiervoor willen we je graag uitnodigen! 

 

Wil jij jouw talent inzetten voor deze nieuwe 

vraag- en aanbodsite voor alle inwoners van de 

gemeente Meppel, Meppelvoorelkaar.nl en met 

anderen in de projectgroep meedoen? 

• Wil jij een ander graag op weg helpen en 

begeleiden?  

• Zou jij inwoners willen helpen om hun 

hulpvraag op de website te plaatsen? Of 

om juist het vrijwilligerswerk te vinden dat 

bij hen past? 

• Of heb jij enthousiasme en talent 

voor helpen beheren van de website, 

bijvoorbeeld het onderhouden van 

webpagina's, afbeeldingen, en 

mailberichten? 
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• Ben je actief op Facebook en Twitter en wil 

je jouw ervaring inzetten om 

Meppelvoorelkaar daar onder de aandacht 

te brengen?  

• Wil jij graag meedenken over de inhoud 

van de website en zorgen dat het 

taalgebruik niet te moeilijk wordt, zodat 

iedereen er goed mee kan werken? 

• Ben jij degene die een spetterende 

lancering van Meppelvoorelkaar.nl wil 

organiseren? En heb je goede ideeën die de 

naamsbekendheid en het gebruik van de 

website kunnen stimuleren? 

• Heb jij een ander talent dat je graag wilt 

inzetten en wil je eerst meer informatie? 

 

Neem dan contact op met Lianne Dolstra: 

L.dolstra@welzijnmw.nl of bel 06-101 99 181. Geef 

jouw naam, adres, leeftijd en interesses door en 

ontvang een uitnodiging voor de 

voorlichtingsavond op dinsdagavond 13 september 

(19.30 uur, Weerdstraat 78, gebouw van Welzijn 

MensenWerk), waar je de andere inschrijvers 

ontmoet en ziet met wie je eventueel gaat 

samenwerken. Dan kan je beslissen welke taak je 

op je gaat nemen.  

Als je meer wilt weten over de afwegingen om te 

kiezen voor Meppelvoorelkaar.nl, neem dan 

contact op met het Wijkplatform in jouw buurt. 

We horen jouw reactie graag! 

Verbouwing Albert Heijn 

Het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar 

sinds 20 juni zijn de eerste werkzaamheden voor 

uitbreiding van de AH Elzinga dan toch begonnen 

met het kappen van de bomen aan de zuidkant van 

de winkel. 

 

Daarna is het grondwerk begonnen door het 

dempen van de sloot en het aanbrengen van een 

verse zandlaag. Deze werkzaamheden zullen nog 

enige tijd in beslag nemen, waarna het zandbed 

eerst de tijd krijgt om in te klinken. Op dit zandbed 

komt een tijdelijke laag waarop straks auto’s 

kunnen parkeren. De planning is dat dit voor de 

bouwvak gereed is. Na de vakantie zal dan worden 

begonnen met de daadwerkelijke uitbreiding. We 

houden u op de hoogte. 

Gemeentelijk Verkeers en Vervoerplan 

Op 31 mei jl. vond het overleg plaats tussen 

wijkbewoners, leden van het wijkplatform en Hugo 

van Eerten, verkeersdeskundige van de gemeente 

Meppel over het Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoerplan, het GVVP. 

Belangrijke onderwerpen die deze avond naar 

voren zijn gekomen en dus een plek moeten 

krijgen in het GVVP zijn onder meer: 

O Ervaren van hoge snelheid van autoverkeer op 

verschillende wegen. Dit punt is in alle wijken 

aangedragen. 

O De aanwezigheid van veel fietspaaltjes. In onder 

meer de Oosterboer is een start gemaakt met het 

verwijderen ervan. 

O 30 km zone ter hoogte van de scholen aan de 

Brandemaat. 

O Haal- en brengsituatie bij Tolter/Akker aan de 

Oosterboer weg. Hierover zijn we structureel in 

overleg met de betreffende scholen. 

O Verlichting fietspad Ambachtsweg. 

O Groenbeheer versus verkeersveiligheid. 

 

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 commissie Groen komt naar u toe! 

Op zaterdag 20 augustus is de commissie Groen 

langs geweest in De Kampen. We hadden een mooi 

plekje uitgezocht voor het gezondheidscentrum en 

mooi weer besteld.  

Er was voor één straat gekozen omdat de Kampen 

wel uitgestrekt is met 172 huishoudens. Nadat de 

kaartjes waren rondgebracht, was de eerste reactie 

een dag later al binnen. Jammer genoeg zonder 

afzender. Het betrof hier een klacht over het 

gebruik van de grasstroken als hondenuitlaat 

gebied. Daarnaast een opmerking over gevaarlijke 

tegelpaden.  

We merken elke keer weer dat een goede 

communicatie tussen bewoners en gemeente erg 

belangrijk is, want tijdens de bijeenkomst was er 

ook een compliment richting de gemeente over het 

egaliseren van de stoep na een melding bij de 

gemeente. Binnen enkele weken was het euvel 

verholpen. Zo kan het dus ook. 

 

De viskar als ontmoetingspunt bij activiteiten van 

het Wijkplatform 

De commissie heeft voor het eerst gebruik 

gemaakt van de viskar. Valt goed op, de zijkant was 

keurig voorzien van het logo. Een mooi plaatje. 

Onder het genot van een lekker kopje koffie of 

thee werd er druk gediscussieerd. Er waren ook 

een aantal bewoners van andere straten, 

nieuwsgierig geworden wat we daar met de kar 

kwamen doen. Er was ook weer iemand aanwezig 

van het groenonderhoud. Dat wordt erg op prijs 

gesteld. De opmerkingen zijn erg wisselend. 

Duidelijk is dat bewoners zeker wel bereid zijn om 

een steentje bij te dragen. Een aantal punten komt 

elke keer wel weer terug. Dat betreft de grootte 

van de bomen en de reactie (of liever gezegd, het 

uitblijven van een reactie) van de gemeente op 

opmerkingen of klachten van bewoners.  

 

Bewoners van De Kampen praten met leden van 

het Wijkplatform over het groen in hun straat 

Naast opmerkingen over de groenvoorziening 

waren er ook een aantal punten die te maken 

hebben met de verkeersveiligheid. Jammer dat 

deze punten een tijdje terug bij het inventariseren 

van de verkeersknelpunten in de wijk niet zijn 

ingebracht. Het blijft moeilijk om bewoners 

ondanks de wijkkrant, de website, facebook en 

berichten in de krant voldoende op de hoogte te 

brengen. Er is aangegeven, wie hier bij de 

gemeente voor benaderd kan worden. 

Hebt u klachten opmerkingen of wilt u iets 

overleggen over bijvoorbeeld het gemeentegroen 

meldt dit dan bij de gemeente: 14 0522 

Het was al met een gezellige en leerzame ochtend 

en we bedanken de bewoners voor hun inbreng.  

 

Colofon 

De Wijkkrant Oosterboer-Ezinge is een uitgave van 

het Wijkplatform Oosterboer-Ezinge en verschijnt 

vier keer per jaar.  

Redactie: Els Boesjes, Jan Jonker en Kees van 

Leeuwen. 

Bijdragen en reacties: 

info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
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Opendag/Burendag Oosterboer-Ezinge 

24 september 2016 

Activiteiten deelnemers/kramen 

• Mindfullness   Galit Tuvya 

• Speelotheek de Boemerang 

• Wijkverpleekkundige Icare 

• Kleine nodenhulp 

• Hout en zo 

• CBS de Akker  

• CBS Anne Frankschool 

• Pixie Paint 

• het Erf 

• Doomijn Osseweide 

• Contactpunt mantelzorg 

• Bewust Meppel 

• Fotografie Janine Buikema 

• Yoga docent Annemieke Kronenburg 

• SchuifAan 

• Gekend Talent 

• Ankie Wellness 

• Viskar wijkplatform   PR en inventariseren 

talenten 

• Wijkvereniging Oosterboer 

• Creatief  Els Kluft 

• Fair Trade Meppel    (bij het winkelcentrum) 

• Meer dan IQ 

• Stichting Activiteiten Ouderen 

• Bollywooddans 

• De Baander  verkoop creaties clienten Het Erf 

• High tea met eigen gebakken lekkernijen 

• Info Stadsbus 

• Brandpreventie 

• Burkina Faso 

• Veiligheid/preventie    Wijkagent 

• Welzijn mensenwerk    informatie over Zorg 

• Indische hapjes 
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