Verslag bijeenkomst 24 oktober 2017
Aanwezig:
Erik Roelofs, Jan Jonker, Jeanet Houwer, Henk den Toom, Hay Janssen, Jan Bomers, Yvonne
Snijder en Els Boesjes
Afwezig:
Janet van Veen, Annerieke van Dongen , Henk den Toom, Henk Kats en Janet van Veen
1. Opening Erik opent de vergadering en heet Yvonne Snijder welkom. Yvonne zal Jan
Bomers indien nodig vervangen, omdat hij met name werkzaam is voor het wijkteam
in de Koedijkslanden en Yvonne voor de Oosterboer en Ezinge.
Yvonne begint met een stukje uitleg over de plannen voor meer levendigheid bij de
Baander. Door de samenwerking tussen Welzijn en Doomijn is zij hier meer in beeld
gekomen. Het plan is nu bijna klaar en daarna zal er een verbinding worden gelegd
met o.a. de wijkplatforms. De partijen zijn: Doomijn/Welzijn/De Baander/Vanboeijen.
Het is de bedoeling dat het theehuis en de kinderboerderij dan weer opengaan. Jan
Jonker geeft aan dat Scouting daar in het verleden ook wel over wilde meedenken.
Niet duidelijk hoe dat nu zit.
Het wachten is nu op groen licht van de subsidieverstrekker. Er wordt verder nog
opgemerkt dat er rond de Baander ook bankjes ontbreken, bijv. bij de jeu de
boulebaan.
2. Welkom leden wijkteam
Dit punt komt te vervallen, aangezien de leden niet zijn uitgenodigd.
3. Vaststellen agenda
Toevoegen Waterschap en baggeren
4. Ingekomen stukken
 Agenda werkbezoek B&W op 11 november
 Maak Meppel Duurzaam 10 oktober: Jan Jonker is hier heen geweest en heeft
2 presentaties meegemaakt: School in Groningen en zonnepanelen in dorp.
Mooie bijeenkomst met goede voorbeelden van zaken om op te pakken.
 Energieconferentie op 1 november: Hier is geen animo voor.
 Leenfonds Meppel: Stukje wordt geplaatst in de wijkkrant. Goed initiatief.
 Enquête beursvloer: Erik zal deze invullen.
5. Notulen en verslagen: 22 augustus, 26 september en 3 oktober
Verslag van 26 september wordt nog doorgestuurd. Verder geen opmerkingen.

6. Plan van aanpak n.a.v. de wijkanalyse
Werkgroep Groen: Zie de verslagen in de wijkkrant. Het lukt aardig om met
vrijwilligers zaken van de grond te krijgen. Plan over het bijenvriendelijk maken van
een terrein zijn nog in de ontwikkelfase. Landschapsbeheer is hier mee bezig.
Er is contact geweest met het waterschap over het project baggeren. Ze zijn blij met
de PR die daar ook zowel door het wijkplatform als de wijkvereniging aan is gegeven.
Redactiecommissie: Loopt op schema, de school is opnieuw benaderd, ze benutten
nu 2 pagina’s.
Burendag: Er is een collage gemaakt over de Burendag. Ziet er fraai uit. De reacties
van de deelnemers waren positief!
Werkgroep verbinding: Geen bijzonderheden.
7. Ezinge
Er komen geluiden dat de bewoners van Ezinge zich niet gehoord voelen. Zullen dit
ook met Janet bespreken. De Meeuwenborg zal volgend jaar weer worden
uitgenodigd voor de Burendag. Eventueel kan er voor vervoer gezorgd worden.
Kijken of er vanuit het wijkplatform iets georganiseerd kan worden.
8. Plannen voor aanjaagbudget
Aanvraag moet voor 1 december worden ingediend. Voorbeeld van de Koeberg is nog
niet ontvangen. Jan gaat hier achteraan. De wijkvereniging doet een aanvraag voor
de aanpassing van de keuken i.v.m. het eetcafé. De presentatie is belangrijk.
9. Versterken contact met de scholen.
Wordt opgenomen in het jaarplan.
10. Bezoek B&W 11 november
Kijken of de grote zaal in de Boerhoorn beschikbaar is. Het staat gepland van 10.00 –
11.30 uur. We gaan niet in de wijk fietsen.
11. Zen moment
Er valt even niets te Zennen.
12. Rondvraag
Geen.
13. Sluiting
Erik sluit om 21.30 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

