Notulen vergadering 23 januari 2018
Aanwezig:
Erik Roelofs, Jaap Veeloo, Jeanet Houwer, Henk den Toom, Yvonne Snijder, Jan Jonker, Hay
Janssen ,Annerieke van Dongen en Els Boesjes
Afwezig:
Janet van Veen, Jan Bomers en Henk Kats.
1. Opening Erik opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de heer
Jaap Veeloo. We beginnen met een kort voorstelrondje.
2. Structuurvisie Meppel 2030.
De heer Veeloo is beleidsadviseur bij de gemeente Meppel en komt in die
hoedanigheid iets vertellen over het project revitalisering Oosterboer. Op dit
moment is er nog niet zo heel veel te vertellen omdat we echt aan het begin staan. Er
is ook nog geen projectleider bekend. Zodra dit bekend wordt zal er een werkgroep
worden samengesteld en zullen ook degenen die zich voor het project hebben
aangemeld worden uitgenodigd, zodat iedereen vanaf het begin ook direct wordt
betrokken.
Het gebied waar het bij dit project om gaat betreft de wijk Oosterboer,
Stationsgebied Ezinge en het nieuwe ziekenhuis. Het is van belang om tijdig met de
projectgroep in overleg te gaan zodat er samen een project kan worden opgezet. De
startnotitie wordt gemaakt door Jaap Veeloo. Hier zullen de volgende punten ook bij
moeten worden betrokken:
-Verandering van de samenstelling van de bewoners, met name met het oog op de
vergrijzing.
-Functie van de scholen
-Duurzaamheid
-langer zelfstandig thuiswonen
-Planning.
De wijk Haveltermade is afgerond en de wijk Koedijkslanden zit in de eindfase. Beide
projecten kunnen helpen om problemen die zich daar hebben voorgedaan te kunnen
voorkomen. Wijken zijn niet vergelijkbaar, maar voor de werkwijze kan er wel
gebruik gemaakt worden van de opgedane ervaringen. De Koedijkslanden is
bijvoorbeeld gefragmenteerder aangepakt.
Vraag van Jan Jonker hoe je naar de wijk moet gaan kijken. Stukje scholing hiervoor
zou erg wenselijk zijn, vooral voor een gestructureerde aanpak.
De inspiratiesessie Noorderpoort is een mooi voorbeeld. Hier zijn hele mooie en
bruikbare ideeën uit voortgekomen. Prodemos is ook een partij die hier geschikt
voor zou zijn.
De visie is duidelijk: De wijk Oosterboer toekomstbestendig maken.
Startpunt: Maken van de startnotitie.

Werkgroep: Aantal platformleden, vrijwilligers projectgroep, gemeente, welzijn en
woonconcept.
Benoemen projectleider: Zodra deze bekend is kan de 1e vergadering worden belegd.
Annerieke heeft nog een opmerking over het gebruik van de Noorderboog van de
ruimte die beschikbaar komt bij de Beemd. Dit zou via de buurtkamer kunnen. MEE,
Welzijn en Icare zitten er al, dus dan zou dat een mooie samenwerking worden.
Erik Roelofs: Windesheim wil graag weer nieuwe wijklabs opzetten. Voor de
Oosterboer/Ezinge is dit op dit moment niet haalbaar, graag op een ander moment.
3. Vaststellen agenda
Geen verdere aanpassing.
4. Ingekomen stukken
 NICE. Onderzoek bewustwording circulaire economie van de Meppeler. Jan
Jonker heeft dit interview gedaan voor de wijk Oosterboer. Was leuk om te
doen.
 Aanvraag ZorgMies voor stukje PR in de wijkkrant. Doorverwezen naar de
Burendag.
 Parkeerplaats en verkeersborden bij de AH. Doorverwezen naar de gemeente.
5. Notulen 28 november 2017
Geen opmerkingen. Annerieke geeft nog toelichting over stukje over de Ruimtebank.
6. Baggerwerkzaamheden
De heren zijn niet aanwezig, punt verschuift naar de volgende vergadering.
7. Plan van aanpak n.a.v. de wijkanalyse
Werkgroep Groen: De werkgroep is op 30 januari bij elkaar geweest, we wachten 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: De copy is nog niet allemaal binnen, maar het belooft weer een
informatieve krant te worden.
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: Tip de commissaris, in dit geval Jette Klijnsma. Brief vanuit
het wijkplatform, namens de Koedijkslanden en de werkgroep Meppelvoorelkaar.
NLvoor elkaar: Presentatie gehad over heel Nederland en ook over Mepperl.
Positieve berichten.
8. Ezinge
Bij afwezigheid van Janet schuift dit punt door naar de volgende keer.

9. Plannen voor aanjaagbudget
De presentatie is geweest, wachten is nu op de uitslag.
10. Zen moment
Er valt even niets te Zennen.
11. Rondvraag
Janet: Etentje bij DC? Jan zou dit regelen, Yvonne zal het navragen.
Henk: Hoe is het jaaroverzicht activiteiten in de wijk 2017 ontvangen. Mooi
boekwerk, mooi vormgegeven. Vraag waarom niet iedereen evenveel ruimte heeft.
Het was een leuke bijeenkomst!
`
Annerieke: Kunnen we ook een exemplaar krijgen om te laten zien? Henk zal hier
voor zorgen.
12. Sluiting
Erik sluit om 21.30 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

