
 
 

Verslag bijeenkomst 28 november 2017 
 
Aanwezig:  
Erik Roelofs, Jeanet Houwer, Henk den Toom, Yvonne Snijder, Janet van Veen, Annerieke van 
Dongen en Els Boesjes  
Afwezig: 
Jan Jonker, Hay Janssen, en Henk Kats. 
 

1. Opening Erik opent de vergadering en heet allen welkom.  
 

2. Vaststellen agenda 
Erik komt nog terug op het verslag over het gezamenlijke overleg met de 
wijkplatforms. Verslag wordt nog een keer doorgestuurd.  
N.a.v. de Burendag: Volgend jaar zal de Meeuwenborgh ook weer worden 
uitgenodigd. Voor eventueel vervoer kan worden gezorgd. Het verslag over de 
bijeenkomst met de raad staat ook in de krant, de belangrijkste punten: 

 Betrekken van de wijkplatforms bij de revitalisering van de wijk 

 Invulling wijkwethouderschap 

 Zoeken hoe zaken wel kunnen, verbinding zoeken. 

 Training workshop over hoe om te gaan met een wijkrevitalisering. Henk zal 
hier iemand voor benaderen. Komt voor volgende keer op de agenda. 

 Winkelcentrum betrekken bij dit proces. 
 

3. Ingekomen stukken 

 Geen stukken buiten wat is rondgestuurd. 
 

4. Notulen 26 september en 24 oktober 
Geen opmerkingen. 

 
5. Plan van aanpak n.a.v. de wijkanalyse 

Werkgroep Groen: De werkgroep wacht op het verslag van Stefan Pronk van 
Landschapsbeheer Drenthe n.a.v. het op te starten project voor het inrichten van een 
wilde bijen reservaat ter hoogte van het ringpark Oosterbroekenweg. Dit valt onder 
het project Nederland Zoemt.  
In maart gaat de werkgroep weer starten met vrijwilligers om stukken groen aan te 
pakken. Er is ook contact geweest met Vanboeijen begeleid wonen om een aantal 
mensen uit deze groep mee te laten draaien als vorm van dagbesteding.   
Redactiecommissie: Het is weer gelukt om een mooie wijkkrant in elkaar te zetten!  
Burendag: In de volgende wijkkrant zal weer een oproep worden geplaatst voor de 
eventueel volgende editie. Er is bij de deelnemers voldoende animo.  



Werkgroep verbinding: Mooi stukje in de krant over de Ruimtebank. Alleen jammer 
dat de Meppeler Uitdaging het wel heel erg naar zich toe trekt. Stukje komt ook in de 
wijkkrant. Meppel voor Elkaar viert op  december haar 1-jarig bestaan, de uitnodiging 
hiervoor is doorgestuurd. 
 

6. Ezinge 
Janet is bekend met het gegeven dat Ezinge zich niet gehoord voelt. Zie ook stukje 
over de Burendag. Blijft lastig, net zoals het contact met de scholen. 
 

7. Plannen voor aanjaagbudget 
De aanvraag van de wijkvereniging voor de aanpassing van de keuken is weg. De 
presentatie wordt eind januari. Vanaf 8 januari wordt er elke week een eetcafé 
gehouden in de Boerhoorn. Loopt boven verwachting goed.  
 

8. Zen moment 
Er valt even niets te Zennen. 
 

9. Rondvraag 
Henk: Jaaroverzicht activiteiten in de wijk 2017. Hier wordt een mooi boekwerkje 
voor gemaakt. Worden korte stukjes met een plaatje of foto.  
Yvonne: Welzijn Mensenwerk gaat verhuizen. 
Welzijn MensenWerk gaat uit het pand van de Weerdstraat. Het bedrijfsbureau gaat naar 
een andere locatie en de sociaal werkers hebben hun werkplekken in de wijken. In de 
Oosterboer zit het wijkpunt nu in de Beemd. Deze locatie is echter niet zichtbaar en ook te 
klein. Daarom komt er een nieuw wijkpunt, ook in de Beemd, naast de kinderopvang. De 
ingang wordt gerealiseerd aan de parkeerplaats, zodat we goed zichtbaar en bereikbaar zijn. 
De sociaal werkers krijgen daar een werkplek, evenals de medewerkers van MEE. Daarnaast 
komt er nog een ontmoetingsruimte voor wijkbewoners. De huidige dagbesteding gaat er 
gebruik van maken maar ook wijkbewoners die iets willen ontwikkelen of elkaar ontmoeten 
kunnen hier terecht. Voorlichting, informatie en advies zal centraal staan. Het wijkteam en 
ook wijkplatform kan van de ruimten gebruik maken. 
Er worden geen activiteiten aangeboden. Dit is de taak van de wijkvereniging. 
 

10. Sluiting 
Erik sluit om 21.30 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
 

 
 

 
 
 


