
 
 
 

 
 
Notulen vergadering 27 november 2018 
 
Aanwezig:  
Jeanet Houwer, Hay Janssen , Jan Jonker , Henk den Toom (voorzitter a.i.) Annerieke van 
Dongen, Janet van Veen en Els Boesjes.  
Afwezig: 
Yvonne Murris, Jan Bomers, Frits Steenbergen en Henk Kats. 
 
Opening 
Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
 
Vaststellen agenda 
Geen wijzigingen. 
 
Ingekomen stukken 

 Petitie Elzen lepelaar richting de Gemeenteraad en het College van B&W. Punt wordt 
doorgenomen. Eenzelfde onderwerp is aan de orde geweest in Nijeveen.  

 Tekst doorgestuurd door Henk: Bewoners denken mee over herinrichten voormalige 
speelplaatsen. Zal indien mogelijk nog worden geplaatst in de Wijkkrant van 
december. Actie: Jan Jonker. 

 Uitnodiging wijkplatformleden en bestuur DVN voor de Eindejaar bijeenkomst op 18 
december in de Schalle in Nijeveen. 

 Begrenzing stationsgebied Meppel, staat als punt op de agenda. 

 Mail van Ricky Esselink, docent Zorg en Welzijn op het Drenthe College te Meppel. 
Actie: Janet zal dit verder op zich nemen, omdat ze al contacten heeft bij het Drenthe 
College. Gaat om geven van een gastcollege.  

 
Goedkeuring notulen 23 oktober 2018 Naar aanleiding van de notulen ook van de vorige 
vergadering de volgende opmerkingen van Jan Jonker: 
 

 Verlichting ( nav brief en antwoord van Henk den Toom). Het advies aan de schrijver 
is om dit neer te leggen bij de gemeente. 

 Toestemming om mee te doen bij het Meppel-lab. Annerieke is nog niet officieel 
benaderd, maar zit er ook niet op te wachten. 

 Gedenkbomen: Dit project loopt nog steeds via de Natuurwacht Meppel. Joke van 
der Meer is daarvoor de contactpersoon. Actie: Els zal bij Joke informeren. Eventueel 
onder de aandacht brengen in de volgende wijkkrant.  



 Bezorging wijkkrant: Drenthe College gaat dit doen via de winkel in de Kruisstraat. 
Huis aan huis, ook bij bewoners met een ja-nee sticker. Even in de gaten houden.  

 Burendag: Duidelijker aangeven wie er wel en niet meedoet.  

 Lepelaar-manege Westenbrink. Alles wat op de gemeentegrond 
geparkeerd/opgeslagen stond zou worden weggehaald door Westenbrink. Dat is 
inderdaad ook gebeurd. 

 Baander- Karin Roosendaal. Baander heeft in een gesprek aangegeven hoeveel huur 
er voor het theehuis betaald dient te worden. Doomijn betaald maar voor 9 uur in de 
week. PMG is de eigenaar van het theehuis. Men wilde het theehuis ook open stellen 
voor jongeren, de Baander kan zich daar zeker niet in vinden. Wachten nu verder af. 

 Woonconcept : uitnodiging voor bewoners Dahliastraat over de nieuwbouw. Vraag 
waarom het Wijkplatform niet is uitgenodigd. Actie: Henk. 

 
Begrenzing stationsgebied 
Zie ook het kaartje: 

 
 
Vraag van Henk of we dit neerleggen bij het Wijkplatform Oosterboer Ezinge of bij het 
Buurtplatform Ezinge. De keus wordt gemaakt voor het Buurtplatform.  
  
Stand van zaken werkgroepen 
 
Werkgroep Groen 
De werkgroep heeft zich beziggehouden met de voortgang van het project van het bijen en 
vlinderparadijs. Zie hiervoor het stukje in de wijkkrant. 



 
Redactiecommissie (bezorging wijkkrant) 
De scholen hebben helaas na herhaalde oproep voor kopij voor de Wijkkrant geen stukjes 
aangeleverd. Annerieke meldt dat op 7 december Meppelvoorelkaar 2 jaar bestaat. Ook veel 
aanmeldingen van jongeren. Ze zou voor de volgende wijkkrant daar graag aandacht aan 
geven.  
  
Werkgroep Burendag (1e terugblik open dag)  blijft staan  
Zie ook bij goedkeuring notulen. De reacties waren positief en alle deelnemers doen volgend 
jaar graag weer mee. 
  
Werkgroep Verbinding 
Meppelvoorelkaar is al genoemd, verder geen opmerkingen. 
 
Werkgroep Wijkaanpak 
Jan doet een kort verslag van de laatste bijeenkomst. Het verslag zal worden rondgestuurd. 
Verzoek aan allen om in kaart te brengen welke evenementen er in de loop van het jaar 
plaatsvinden die geschikt zijn om met bewoners in gesprek te gaan. De lijst van actoren is zo 
goed als compleet. Nog wel zoekende naar de manier om dit project aan te pakken.  
 
Ezinge 
Op 19 november is er een vergadering geweest bij het Drenthe College met de coördinator 
studentenadvies. Buurtactiviteiten worden opgenomen in het lesprogramma, gericht op 55+ 
en kinderen. Mooie manier van verbinden. Woensdag 17 april wordt er iets voor deze 
groepen georganiseerd. Wordt wel veel gesport op de woensdagmiddag, maar het is leuk 
dat het nu een onderdeel is van het lesprogramma terwijl er vroeger weinig contact was. 
Het contact verloopt via Johanna Visser, docent van het Drenthe College.  
 
Zenmoment 
Hay, Henk, Janet en Annerieke delen nog wat persoonlijke verhalen. 
 
Rondvraag 
Graag snel een lijst met het vergaderschema voor volgend jaar.  
 
Sluiting  
Om 21.00 uur sluit Henk de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

 
Volgende vergadering: Dinsdag 22 januari om 19.30 uur in De Boerhoorn. 
 

 


