Notulen vergadering Wijkplatform Oosterboer Ezinge 27 juni 2017
Aanwezig:
Erik Roelofs, Annerieke van Dongen , Jan Bomers, Jan Jonker, Janet van Veen, Henk den
Toom en Els Boesjes
Afwezig:
Henk Kats, Jeanet Houwer en Hay Janssen
1. Opening
Erik opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen.
3. Ingekomen stukken.
Een kort overzicht:
 Wijkplannen 2017
 Overzicht verwijderde paaltjes op de fietspaden.
 Mail Jan over bezoek afvaardiging raad
 Uitnodiging Adviescafe’s . uitleg over fondsenwerving.
 Mailtje over overlast paardenpoep. Els zal reactie teruggeven. Melden bij de
veroorzaker. Mailtje is verstuurd.
 Uitnodiging nationale ouderen dag 6 oktober. Jan Dijkstra. In principe zullen Els en
Janet hier naar toe gaan. Moeten ons zelf aanmelden.
 Uitnodiging presentatie wijkanalyse Haveltermade. Henk geeft korte toelichting met
de belangrijkste uitkomsten. Goede opkomst. Els is geweest. Krijgen nog een
exemplaar doorgestuurd.
 Uitnodiging CDA pick up ideas picknick. Niet doorgegaan. Annerieke had zich
aangemeld maar via via afmelding ontvangen.
 Henk en Erik zijn nog naar een middag bijeenkomst geweest van de VVIA studenten.
Presentatie over de professionals in de wijk en dan met name de samenwerking met
vrijwilligers. Advies van de studenten: Meer de verbinding zoeken. Henk zal het
rapport doorsturen.
4. Notulen 30 mei 2017
Het bord voor op de fietskar is klaar: Erg mooi geworden. We zullen voor de werkgroep
Groen nog een opdruk laten maken. Erg handig!!
5. Werkgroepen.
- Werkgroep Groen: De werkgroep Groen gaat op 8 juli met een aantal vrijwilligers de
wijk in om een stuk groen aan te pakken. Nog niet duidelijk welk stuk dit gaat

worden. Dit wordt nog met de groep overlegd. We zullen Henk op de hoogte houden
en zorgen voor de nodige foto’s. Er is ook een verzoek geweest via Stefan Pronk van
Landschapsbeheer, zie onderstaand stukje uit zijn mail van vorige week:
Afgelopen zaterdag heb ik gesproken met een bewoner uit de wijk Oosterboer. Hij
vertelde mij over zijn ideeën over de waterpartij bij De Fazant aan de rand van de wijk
Oosterboer. Mits hij meer bewoners enthousiast kan krijgen, zou hij hier wel iets willen
betekenen voor o.a. wilde bijen en vlinders. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan het
verhogen van de bloemrijkdom. Wellicht is dit iets om als wijk mee aan de slag te gaan?

Daar moet nog overleg over plaatsvinden. We weten inmiddels van wie deze vraag komt.
- Redactiecommissie: Jan neemt nog even de planning door en legt uit welke copy hij
graag aangeleverd zou willen zien. De wijk- en de buurtvereniging zullen zorgen voor
een overzicht van de door hen aangeboden activiteiten en het aangeven hoe men lid
kan worden, tegen welke kosten etc.
- Werkgroep Buren Dag: De werkgroep is bij elkaar geweest voor een eerste overleg.
Nog onduidelijk over de opening van het winkelcentrum kan samenvallen met de
Burendag. Kees Elzinga heeft nog geen antwoord van de andere winkeliers. Wachten
het even af. Verder loopt het. Idee van Annerieke om een oproep te doen. Ze heeft
daarvoor een voorbeeld wat is gebruikt bij de opening van het winkelcentrum in de
Koedijkslanden. Zullen dit aanpassen voor het gebruik in de Oosterboer/Ezinge.
- Verbinding: Er is overleg geweest met Gertjan Holterman van de Meppeler Uitdaging
over het project van de Ruimtebank. Sluit prima aan bij de andere “banken” ( bijv. de
speelgoedbank) die ze al als project hebben. Het maken van matches loopt wat
stroever. De projecten lopen gelukkig beter. Morgen is er weer een bijeenkomst
waar Janet en Annerieke bij zullen zijn. Moet wel goed gekeken worden hoe de
gelden besteed gaan worden, zowel voor de korte als voor de langere termijn.
Gertjan is wel een betaalde kracht. Belangrijk om dit van te voren kort te sluiten. Het
budget wat voor de Ruimtebank is uitgekeerd hoeft niet verantwoord te worden.
Komt wat vreemd over. Het geld zal worden geparkeerd bij de Meppeler Uitdaging,
die ook voor de uitvoering zal gaan zorgen. Compliment voor de duidelijke opstelling
van het plan, er is goed voorwerk verricht door de dames. We horen nog hoe het
verder gaat. Het project bij de Baander (zie vorig verslag) zoals vorige keer toegelicht
wordt komende maandagavond verder besproken. Janet en Annerieke zullen daarbij
aanwezig zijn. Janet geeft aan dat PGM geen enkele terugkoppeling krijgt en
waarschuwt voor het eventueel buitensluiten van PGM. Dit moet binnenkort
duidelijk worden. Constructie van wie waar voor verantwoordelijk is, is niet helemaal
duidelijk.
6. Ezinge:
-Janet is naar het afscheid geweest van de heer Tadema. Op dit moment is er weinig of geen last van
de leerlingen in de wijk. Gaat best wel goed. Soms wat gehang bij de speelplaats, maar geen overlast.
-=Veel last van hondenpoep. De leerlingen van het Drenthe college hebben gezorgd voor poepzakjes
etc. maar de bewoners maken er nog bijna geen gebruik van. Janet zal zorgen voor een foto
(suggesties genoeg) en een stukje voor in de wijkkrant.
7. Wijkplannen
We zullen dit meenemen in een brainstormsessie op 26 september. Gaan dan om 17.00 uur
beginnen met soep met een broodje en het wijkteam zal dan ook 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
Henk geeft de planning van het bezoek door:
12.30 uur Start bij De Baander door Doomijn. Ze zullen zorgen voor broodjes etc.
13.30/13.45 De Beemd voor kennismaking met de afgevaardigden van het Wijkplatform: Annerieke ,
Janet en Els zullen hierbij aanwezig zijn. Er wordt doorgenomen welke punten we zullen voorleggen.
14.45 Winkelcentrum. Dit moet nog met Kees Elzinga worden besproken.
15.45 Buurtplatform Ezinge met als thema Ontwikkelingen in de wijk Ezinge.
Belangrijk punt voor het Wijkplatform is ook de voorgenomen revitalisering van de wijk Oosterboer.
Goed om vanaf het begin betrokken te worden bij de plannen. Haveltermade en Koedijkslanden zijn
een goed voorbeeld om van te leren. Andere wijken in een andere tijd, maar wel een goede
leerschool door de vele ervaringen. Kunst is om de ervaringen die daar zijn opgedaan te gebruiken
voor de wijk Oosterboer.
10. Versterken contacten met de scholen
Meenemen in de discussie in september.
11. GVVP
Het uitvoeringsprogramma wordt komende donderdag vastgesteld.
In verband met de tijd slaan we een aantal agendapunten over.
12. Rondvraag
Henk: Is er een uitnodiging geweest voor de opening van de Waterberging. Dit was een project van
het Waterschap, niet van de gemeente.
Els: Eetcafé van 19 juni was een groot succes. Wordt nu elke maandag in de oneven weken herhaald.
Is er nog meer animo, dan wordt het wekelijks, maar dan hebben we wel een extra kok nodig.
Mensen waren erg enthousiast.
Annerieke: Er zijn nog kaartjes van Meppelvoorelkaar. Graag zoveel mogelijk uitdelen. Jan zal zorgen
voor extra kaartjes ook om uit te delen bij de huisbezoeken die het wijkteam in de Osseweide gaat
houden
13. Sluiting
Erik sluit de vergadering om 21.30 uur en wenst iedereen wel thuis.
Volgende vergadering:
Dinsdag 22 augustus om 19.30 uur in de Boerhoorn.

