Verslag bijeenkomst wijkplatform Oosterboer Ezinge 28 maart 2017
Aanwezig:
Annerieke van Dongen , Henk den Toom, Janet van Veen, Jeanet Houwer, Hay Janssen, Jan
Jonker en Els Boesjes
Afwezig:
Erik Roelofs, Jan Bomers en Henk Kats.
1. Opening
Er is geen agenda opgesteld, de notulen van 28 februari worden wel doorgenomen. Jan
Jonker geeft aan geen vaste vice voorzitter te willen zijn.
De volgende punten komen aan de orde:
-Opening AH:
 Er zal geïnformeerd worden of Kees nog speciale wensen heeft en anders zorgen we
voor een bloemetje (Els).
 De bakfiets: We zullen aanwezig zijn met de bakfiets en de nodige PR artikelen gaan
uitdelen. Jan en Els halen de bakfiets op bij de Baander.
 Er ontbreken nog een aantal badges, Els zal dit met Jan Bomers regelen.
 Er zal vanavond nog een mailtje worden rondgestuurd om te kijken wie er bij de
opening aanwezig zullen zijn. ( Dit zijn uiteindelijk: Jan, Hay en Els).
-Uitnodiging stampotfestival: Wordt verschoven naar de volgende vergadering.
-Bezorging wijkkrant. Aantal mensen hebben geen wijkkrant ontvangen. Blijft een lastig
punt. Nu te weinig over bekend om dit aan te kaarten.
-Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan: Er is antwoord gegeven op de door het
wijkplatform aangedragen punten. Komt volgende vergadering terug op de agenda.
-Wijkkrant:
 Graag toevoegen aan het mailbestand: J.Tadema.
 Het nalezen van de stukjes bevalt goed.
 Rubrieken: Graag een aantal vaste rubrieken terug laten komen. Bijv. over
activiteiten in de wijk, de wijk en buurtvereniging, scouting etc. De geschiuedenis van
de wijken.
 Afbeeldingen en foto’s. Goed letten op het gebruik van afbeeldingen en foto’s i.v.m.
copyright. Dit kan duur uitpakken.
 Logo wijkvereniging moet opnieuw worden aangeleverd. Bij drukken nu gedeeltelijk
of helemaal weggevallen.

 Voorstel voor pagina kinderen van de verschillende scholen in de wijk. Er zal een
mailtje worden gestuurd naar de scholen. Moet duidelijk worden aangegeven dat het
gaat om stukjes vanuit de kinderen zelf.
Presentatie Meppelvoorelkaar.
Na deze korte vergadering wordt door Annerieke en Lianne een presentatie gehouden en
uitleg gegeven over Meppelvoorelkaar.
Duidelijke uitleg, jammer dat er slechts 2 bewoners de moeite hebben genomen om
aanwezig te zijn.

Volgende vergadering:
Dinsdag 25 april om 19.30 uur in de Boerhoorn.

