Notulen vergadering 22 januari 2019
Aanwezig:
Jeanet Houwer, Hay Janssen , Jan Jonker , Henk den Toom (voorzitter a.i.) Annerieke van
Dongen, Frits Steenbergen en Yvonne Murris.
Afwezig:
Janet van Veen, Jan Bomers en Henk Kats.
Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Vaststellen agenda
Geen wijzigingen.
Ingekomen stukken
 Mail over de geluidsoverlast aan de westkant van de wijk door het verkeerslawaai
van de A32 van Rik en Cobi Lakerveld.
 Mail van Marco Nekeman, biedt zich aan voor inbreng bij het team wijkaanpak als
professional voor de energietransitie. Is al door Carolien van de Bles benaderd. Zal
worden toegevoegd aan de deelnemerslijst.
 Ingezonde artikel over de buurtpreventieapp van De Schuilplaats. Artikel zal worden
geplaatst in de Wijkkrant.
 Verzoek van Senior Service om artikel te plaatsen in de Wijkkrant. Wordt
doorverwezen naar Mirjam Büter van mantelzorgplatform Meppel.
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Afhandeling van de petitie Elzen Lepelaar. Wachten nog op afhandeling beoordeling
van eenzelfde onderwerp in Nijeveen.
Bijeenkomst in Nijeveen op 18 december was erg gezellig. Goed georganiseerd.
Mail van Ricky Esselink, docent Zorg en Welzijn op het Drenthe College te Meppel.
Volgende keer Janet vragen, zij neemt dit op zich. Gaat over het geven van een
gastcollege.
Gedenkbomen: Dit project loopt nog steeds via de Natuurwacht Meppel. Joke van
der Meer is daarvoor de contactpersoon. Els zal bij Joke informeren om stukje aan te
leveren voor de volgende wijkkrant.
Bezorging wijkkrant: Levert toch nog steeds klachten op van mensen die de krant niet
hebben ontvangen. Henk noteert in welke straten de krant niet is bezorgd. Blijven
monitoren.



Baander- Karin Roosendaal wil graag op de volgende vergadering aanschuiven om de
status toe te lichten. We zullen haar uitnodigen.

Stand van zaken werkgroepen
Werkgroep Groen
De werkgroep komt op 6 februari weer bij elkaar om te kijken wat de volgende stappen
worden voor het project van het bijen en vlinderparadijs. Er is een budget beschikbaar om
een aantal werkzaamheden uit te kunnen voeren. Plaggen van een stuk grond, plaatsen van
borden met uitleg over het project, het maken van een zandheuvel voor de bijen.
Henk geeft aan dat er vanuit de gemeente een campagne wordt gestart om tijdens NLDoet
de openbare ruimtes/groen op te ruimen, schoon te maken. Komt nog bericht van.
Redactiecommissie
De scholen zullen opnieuw benaderd worden. Vraagstelling wijzigen, niet alleen stukjes van
de leerlingen zelf, maar ook wat de scholen aan nieuws te melden hebben. Berichtje over de
aan te leveren stukken van Jan is doorgestuurd.
Werkgroep Burendag
In de volgende wijkkrant zal weer een oproep geplaatst worden voor de editie van 2019.
Proberen om ook meer hobbyisten, verzamelaars etc. enthousiast te maken.
Werkgroep Verbinding
De werkgroep van Meppelvoorelkaar is bezig o.a. met het Drenthe College om meer
verbindingen te leggen. Kijken in hoeverre studenten ambassadeur kunnen worden voor
Meppelvoorelkaar. Moeilijk om te kijken wat voor beide partijen past, moet ook in te passen
zijn en iets toevoegen aan de lessen.
Werkgroep Wijkaanpak
Zie vorig verslag, daarna geen bijeenkomst meer geweest. Volgende week zullen er een
aantal presentaties worden gehouden. De verslagen worden nog doorgestuurd.
Ezinge
Janet kan niet aanwezig zijn maar heeft haar inbreng gemaild:
Op donderdag 17 januari zijn Hennie van Veen en ik aanwezig geweest bij de schouw aan de
voor- en achterzijde van het station waarvoor we uitgenodigd waren door de gemeente.
Aanwezig waren: Wijkplatform Oud Zuid, Wijkplatform Centrum, Wijkplatform Oosterboer
Ezinge, het bureau wat een plan gaat maken (ben even de naam kwijt), Prorail, NS en een
aantal mensen van de gemeente waaronder Carolien van de Bles (projectleider) en wethouder
Roelof Jan Koning.
We kregen allemaal een document met 15 foto’s van het hele gebied aan de voor en
achterzijde van het station en moesten aangeven wat we ervan vonden; is het functioneel, hoe
ziet het eruit, hoe zou het eruit moeten zien etc. We zijn met de hele groep (25 personen)
gelopen vanaf café la Porte naar rechts, Leonard Springerlaan tot de Reestbrug, dan terug
voor het station langs, over de fietsenstalling, oversteken bij de Knoppersbrug, de trap op over
de Bekinkbaan, en de trap weer af aan de Ezingerweg, doorgelopen tot het eind. Iedereen

heeft aan kunnen geven wat hij of zij vond en het bureau gaat het allemaal op een rijtje zetten
om met een voorstel te komen.
Henk meldt nog het volgende:
-Project van de Meeuwenborgh, Stad en Esch en het Drenthe College. Er zijn ideeën
uitgewerkt en hiervan is het leukste idee gehonoreerd met een budget van 2000 euro. Het gaat
om het ontwikkelen van een Buurttuin op het terrein van de Meeuwenborgh. Zowel de leraren
als de leerlingen worden bij dit project betrokken. Wachten is nog op het antwoord van de
bewoners. Het is nog niet duidelijk wat het precies gaat worden. Een kas, groente- of pluktuin.
-Project van woonconcept achter de Dahliastraat, zie ook vorig verslag. Het reststuk kan dan
gebruikt worden als buitenterrein bij het buurthuis.
Zenmoment
Geen bijzonderheden te melden.
Rondvraag
Jan: Financieel overzicht 2018. Henk stuurt het door. Inmiddels ontvangen, zie hieronder.
Oosterboer/Ezinge
NDC
Silverado
Boesjes
Jonker
Jonker
Van Straaten
Boerhoorn
Timmerman
Jonker
Silverado
wijkvereniging Oosterboer
gemeente
Totaal
wijkbudget

bezorgen wijkkrant
jaarlijks etentje
bloemen opening wijkpunt
attentie Vanboeijen
attentie Koos de Vos
bezorgen wijkkrant
gebruik Boerhoorn
burendag
afsluiting Burendag
diner
gebruik Boerhoorn
drukken wijkkrant

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

87,50
291,73
30,25
75,00
13,00
388,64
157,50
370,00
29,05
255,51
90,00
5.885,00
€ 7.673,18
€ 10.483,75

Yvonne:
-Wijkpool
-Situatie Jan Bomers, gaat langzaam beter. Els zal een bloemetje sturen.
-Nieuwe collega bij Welzijn: Fonger Ploegstra
Els: Bewoners van de Beemd klagen nog steeds over het onderhoud aan de vijver. Ze hebben
zelf contact opgenomen met het waterschap, die zijn geweest voor uitleg, maar er is tot nu
toe niets verbeterd. Yvonne zal contact opnemen met de bewoners.
Sluiting
Om 21.00 uur sluit Henk de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Volgende vergadering: Dinsdag 26 februari om 19.30 uur in De Boerhoorn.

