
 
 

Notulen vergadering wijkplatform Oosterboer Ezinge 30 mei 2017 
 
Aanwezig:  
Annerieke van Dongen , Jeanet Houwer, Hay Janssen, Jan Jonker, Henk den Toom en Els 
Boesjes , Janet van Veen schuift later aan. 
Afwezig: 
Erik Roelofs. Jan Bomers en Henk Kats. 
 
1. Opening 
Bij afwezigheid van Erik neemt Annerieke het voorzitterschap waar. 
 
2. Vaststellen agenda 
Geen wijzigingen.  
 
3. Ingekomen stukken. 
Even een kort overzicht: 

 Uitnodiging themabijeenkomst Zorgpact en Regio campus 

 Groenonderhoud in Meppel, resultaten onderzoek naar groenonderhoud. STEM. 

 Austerlitz zorgt ( aangeleverd door Erik, komt volgende keer terug) 

 Nieuwsbrief Meppeler Uitdaging 

 Participatietraject: Bijeenkomst in de Grote Kerk 9 mei. Ontmoeting met raadsleden 
op 6 mei. Input over kwaliteit van de stad. 

 Nieuw programma Samen Ouder, van het Oranje fonds. 

 Nieuwsbrief Hospice 

 Nieuwsbrief FairTrade 

 Buurtrechten: Hoe scoort jouw gemeente 
Mededeling: Er was bij Annerieke een aanmelding binnengekomen van een vrijwilliger voor 
het wijkplatform. Annerieke heeft gebeld met de kandidaat, is verder niet doorgegaan. 
 
4. Notulen 25 april 2017 
Punt 2, bullet 4: Jan heeft contact gehad met de gemeente over de verkeerssituatie en ook 
foto’s gemaakt. Probleem is intussen opgelost. 
Punt 4, stampottenfestijn: Annerieke heeft Henk Timmer uitgelegd waarom het wijkplatform 
hier niet aan mee wil doen. Volgens Henk had hij van het wijkplatform geen uitleg 
ontvangen.  
Punt 11: Hugo van Eerten heeft niet meer gereageerd op de laatste mail met een vraag over 
het uitvoeringsprogramma. Henk neemt hierover contact op met Hugo. 
 
 
 
 



5.  Werkgroepen. 
- Groen: Er wordt een nieuwe oproep geplaats in de wijkkrant voor vrijwilligers. Er zijn 

al een aantal aanmeldingen maar we willen eerst kijken of de groep nog kan worden 
uitgebreid. Voorbeeld wordt aangegeven van hoe het ook kan met buurtbewoners 
die zelf de handen uit de mouwen steken (Wapendrager/Citroenvlinder). Zullen 
kijken of er nog een stukje in de wijkkrant kan. Goed voorbeeld motiveert. Jan heeft 
nog een opmerking over de kastanjeboom op de splitsing van het fietspad langs de 
Hoogeveense vaart, i.v.m. schimmel. Deze boom gaat vanwege de ziekte helemaal 
weg. Was al voor een deel gesnoeid.    

- Redactiecommissie: De AnneFrankschool heeft als eerste een leuke bijdrage 
ingeleverd. Op het verzoek van 2 personen over het plaatsen van een advertentie 
wordt besloten om dit niet te doen. Degenen die deze vraag hebben gesteld zijn wel 
uitgenodigd om hun bedrijfje te promoten op de Burendag.  

- Werkgroep Buren Dag: Er zijn nu tussen de 25 en 30 aanmeldingen binnen. De 
commissie zal binnenkort bij elkaar komen. De datum moet nog worden vastgelegd. 
Even kijken bij de evaluatieformulieren i.v.m. degene die er vorig jaar namens Ankie 
Smid heeft gestaan. Kees Elzinga heeft nog niet gereageerd op de datum voor de 
opening van het winkelcentrum. ( Bij navraag blijkt dat Kees het bij de winkeliers 
heeft neergelegd, maar hier is nog niet positief op gereageerd).  

- Verbinding: De opening van het winkelcentrum en het wijkcentrum in de 
Koedijkslanden was prima geregeld. Mooie krant uitgegeven. Mooi voorbeeld voor 
het winkelcentrum in de Oosterboer. Voor deze vergadering schuiven Janet van Veen 
en Werner van Welzijn ook aan om wat te vertellen over het bezoek aan de 
Eemhoeve bij Zwolle. Dit is een kinderboerderij aan de rand van de A-landen. Een 
deel van het beheer van de kinderboerderij en de tuin is in handen van mensen met 
een beperking. Domijn zou bij de Baander graag het theehuis willen gebruiken in 
samenwerking met Welzijn. Kijken wat er in samenwerking met Vanboeijen/de 
Baander voor mogelijkheden zouden zijn. Mooie impuls voor de wijk. Locatie geschikt 
voor de wisselwerking. Werner legt uit dat Doomijn Welzijn hiervoor heeft benaderd, 
aangezien dit in Zwolle op een soortgelijke manier is opgestart. Vandaar de 
uitnodiging richting de werkgroep Verbinding voor deze excursie om te proeven hoe 
het zou kunnen. Wel belangrijk dat PGM De Baander de focus blijft houden. De bal 
ligt op dit moment bij Welzijn en Doomijn. Zie voor de Ruimtebank het stukje in de 
wijkkrant. Morgen wordt hier verder over vergaderd. 
 

6. Ezinge: 
-Er was een dag georganiseerd: Bezem door de buurt dag, maar helaas maar 3 aanmeldingen.  
-Harry Zagers is benaderd voor een verkeersaktie in het najaar samen met Veilig verkeer Nederland 
i.v.m. de vele hardrijders. Drenthe College doet ook mee. Voorkeur gaat uit naar een 
zaterdagmiddag.  
-Volgende week is er overleg met Stad en Esch, het is erg moeilijk om contact te houden met de 
scholen.  
 
7. Wijkplannen 
Het wijkteam heeft nu een jaarplan -> graag samen met de wijkplatforms doornemen. Zijn een aantal 
hoofdthema’s opgesteld. Henk zal het morgen doorsturen 
 
8. Plannen voor aanjaagbudget 
Eventueel plan voor Project bij de Baander zou geschikt kunnen zijn. Afwachten hoe dit verder gaat. 



 
9. Bijpraten wijkbewoners door de wethouder 
Jan heeft een mailtje gestuurd naar de wijkwethouder. Alle wijken worden bezocht door het college. 
De Oosterboer staat gepland voor 4 juli. Graag vast aangeven wie deze dag eventueel beschikbaar is. 
De wijkwethouder gaat input geven over het programma. Henk vertelt waar ze in de Haveltermade 
zijn geweest. Voorstel nu is: winkelcentrum/ de Baander/ Wijkpunt. Jan geeft aan dat de regie over 
het bezoek nu bij B&W ligt. Els geeft aan het jammer te vinden dat het wijkcentrum van de 
Oosterboer niet wordt meegenomen. Voor Ezinge is het belangrijk om te horen wat de 
terugkoppeling is van de Buurtvereniging Ezinge n.a.v. alle perikelen rond de nieuwe school. Vooral 
belangrijk wat buurtbewoners hier van vinden. Komende 2 weken nadenken over het bezoek. Dit zal 
plaats vinden op de fiets. Mailtjes graag rechtstreeks naar Henk.  
Jan heeft nog een vraag n.a.v. de gemeentepagina over de structuurvisie voor de Oosterboer. Punten 
zijn bijv: Revitalisering, Hoogeveenseweg, De Bekinkbaan. Volgens Henk is de praktijk dat dit 
voorlopig nog niet aan de orde is. Financieel moet het haalbaar zijn. In de Oosterboer zal men zich 
vooral richten op de openbare ruimtes. 
 
10. Overzicht uitgaven 2016 en budget 2017 
Blijft staan. Jan zal het stoepbord voor de fietskar bestellen.  
 
11. Versterken contacten met de scholen 
Wordt warm gehouden, er is nog geen datum gepland. Henk houdt contact met de 
scholengemeenschap. Schuift ook door naar de volgende vergadering. 
 
12. Avond met alle platforms 
Henk zal hiervoor een datum plannen. 
 
13. STEM Groenonderhoud 
Stuk was doorgestuurd door Jan met de bedoeling om dit door te kunnen lezen. 
De volgende 2 punten worden niet behandeld. 
 
14. Norwell Outdoor Fitness 
Zijn ook uitgenodigd voor de Burendag. Plan is om te kijken of er samen met de scholen wat 
georganiseerd kan worden. Misschien ook een idee voor het aanjaagbudget. Henk geeft aan dat de 
gemeente er niet erg voor zal zijn, i.v.m. onderhoud etc.  
 
15. Zenmoment 
Geen tijd voor. 
 
16. Rondvraag 
Jan: Concept wijkkrant is rondgestuurd, graag kijken naar de inhoud. 
Jeanet: Volgende keer met vakantie. 
Henk: LSA, is rondgestuurd via de mail.  
Els: Eetcafé in de Boerhoorn gaat 19 juni van start.  
 
17. Sluiting 
Annerieke sluit de vergadering om 10.00 uur en wenst iedereen wel thuis. 
 
Volgende vergadering: 
Dinsdag 27 juni om 19.30 uur in de Boerhoorn. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


