
 
 

 
 
Notulen vergadering 23 april 2019 
 
Aanwezig:  
Jeanet Houwer, Hay Janssen , Jan Jonker, Henk den Toom,  Annerieke van Dongen,  Els 
Boesjes en Yvonne Murris. 
Afwezig: 
Henk Kats en janet van Veen 
 
Opening 
Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
 
Vaststellen agenda 
Geen toevoegingen. 
 
Ingekomen stukken 

 Mail van Interwijs n.a.v. het verzoek van de gemeente om de website van het 
Wijkplatform OosterboerEzinge aan de gestelde eisen van de AVG wetgeving te laten 
voldoen. Afspreek met Interwijs is gemaakt, Janet en Els pakken dit op. De 2 
documenten kunnen dan ook gebruikt worden voor de andere wijkplatforms. Het 
gaat om de Privacy- en cookieverklaring en Opties cookiemeldingen.  

 Uitnodiging van Peter Hamming, gemeente Meppel om aanwezig te zijn op de 
bijeenkomst warmtetransvisie op 12 en 13 juni. Punt wordt meegenomen naar de 
vergadering van het projectteam wijkaanpak Oosterboer. 

 Hay zal de mailwisseling van Miranda Borst over het gemaal Oosterboer nog 
doorsturen. 

 
Mededelingen 
Henk zal de informatie over de wijzigingen van de speelvoorzieningen nog doorsturen. Er 
worden er 2 aangepast en 2 verwijderd.   Het gaat om het gebied Oosterboer zuid-oost. 
 
Goedkeuring notulen 26 maart 2019 
Opmerkingen. 
-n.a.v. de opmerking over het zoab. In 2025 staat de vernieuwing gepland. Er zijn erg veel 
klachten over. Mogelijkheden geluidsschermen of extra groen? 
-Knelpunten in de openbare ruimte. Status niet bekend, Henk zal dit navragen. 
-Pannenkoeken? Niet bekend. 
-Voorzieningenwijzer. Belangstelling valt tegen, het max. van 100 is lang niet gehaald. Kijken 
of er in de Wijkkrant nog aandacht aan kan worden besteed. Henk zal dit navragen. 



-Gebiedsindeling. Nog geen stappen voor ondernomen. Dit onderwerp leeft ook bij de 
Watertorenbuurt en de Haveltermade. Meenemen op de agenda van de volgende 
vergadering. 
 
Concept warmtevisie 
De uitnodiging gaat ook naar de wijkgroep, op dit moment nog geen gegadigden. 
Uitgenodigd zijn de leden van het Wijkpaltform Haveltermade en Oosterboerezinge. 
 
Stand van zaken werkgroepen 
 
Werkgroep Groen 
Op dit moment niet veel te melden. Namens het Wijkplatform draaien we ook mee met het 
streekoverleg van landschapsbeheer. Binnenkort zal er gekeken worden of er een werkgroep 
kan worden opgericht voor het bestrijden van de Japanse duizendknoop. Marko van de 
Wetering heeft daar een presentatie over gehouden. Wel een groot probleem, ook in de 
Oosterboer. 
 
Redactiecommissie  
Deadline voor de volgende uitgave is 24 mei. We zullen een oproep plaatsen voor leden voor 
het Wijkplatform. Groep wordt nu wel erg klein. Stukje over de duo-fiets even 
achterhouden. 
 
Werkgroep Burendag   
Wachten de aanmeldingen af. Op dit moment hebben de eerste deelnemers zich al 
aangemeld.  
  
Werkgroep Verbinding 
Geen nieuws te melden. 
 
Werkgroep Wijkaanpak 
Nog geen nieuwe bijeenkomst geweest. Datum wordt nog bepaald.  
 
Ezinge 
-15 mei is er een bijeenkomst met de bewoners van de Meeuwenborgh en de scholen over 
de tuintjes. Worden waarschijnlijk groentetuintjes. Afwachten hoe dit verder gaat. Voorstel 
van Hay om namens het Wijkplatform een schenking te doen, bijv. een kruiwagen, met de 
vermelding dat het is geschonken door het Wijkplatform. 
-Nieuwbouw Dahliastraat: Nog geen verdere details bekend. 
-Enquête over het parkeren. Hoe wordt het ervaren, wordt per straat bekeken. 
 

Zenmoment 
Niet genotuleerd. 
 
Rondvraag 
-Bijhouden website: Op de agenda zetten voor de volgende keer. 
-Plan nieuwe ziekenhuis? Stond stuk over in de krant. 
-Rotzooi Blankensteinweg. Henk vraagt dit nog na. 



-Citroenvlinder. Verwaarloosde hoekjes. Status nog niet bekend.  
-Jeanet zal voorbeelden aanleveren voor het aandragen van ideeën te bekostigen vanuit het 
wijkbudget. Aktie op de volgende agenda zetten. 
-Vacature voorzitter wordt vacature lid. Els maakt een opzetje. 
-Welzijn met Doomein bezig voor programma over bijen. Els zal dit navragen. 
 
Sluiting  
Om 21.30 uur sluit Henk de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

 
Volgende vergadering: Dinsdag 28 mei om 19.30 uur in De Boerhoorn. 
 

 


