Notulen vergadering 28 mei 2019
Aanwezig:
Hay Janssen , Jan Jonker, Henk den Toom, Annerieke van Dongen, Els Boesjes en Yvonne
Murris.
Afwezig:
Jeanet Houwer en Henk Kats
Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Vaststellen agenda
Geen toevoegingen.
Ingekomen stukken
 Info Jeanet over Krakeel.
 Carolien heeft opnieuw de uitnodiging van Peter Hamming, gemeente Meppel om
aanwezig te zijn op de bijeenkomst warmtetransvisie op 12 en 13 juni rond gestuurd.
 Brief van Henk den Toom over de speelplaatsen.
 Foto’s van Hay over de staat van onderhoud bij een van de vijvers in de wijk. Zullen
het in de werkgroep Groen meenemen.
Mededelingen
Geen bijzonderheden.
Goedkeuring notulen 23 april 2019
Opmerkingen.
-Knelpunten in de openbare ruimte. Nog niet bekend wat het college hier verder mee gaat
doen. Punten zijn doorgegeven.
-Gebiedsindeling. Standpunt nog niet duidelijk. Janet denkt er nog over na. Geen initiatief
vanuit de buurt.
-Voorstel van Hay over schenking wordt formeel goedgekeurd.
-Presentatie ISALA: Zou mooie publiekstrekker zijn voor de Burendag.
-Rommel Blankensteinweg: Schutting moet lager, de stacaravan mag niet permanent
bewoond worden. Henk pakt dit op met de handhaver.
-Website: Carolien vragen of er al duidelijk is welke informatie we daar gaan publiceren over
de wijkaanpak.

-Budget vergroten leefbaarheid. Jan maakt een opzetje naar het voorbeeld van de Krakeel.
Komt in de volgende wijkkrant.

Stand van zaken werkgroepen
Werkgroep Groen
Volgende week heeft de werkgroep weer een vergadering. De struiken doen het goed. Het
informatiebord is in ontwikkeling. Niet duidelijk welke bijen er op de foto staan.
Redactiecommissie
Er zijn veel artikelen aangeleverd, waardoor we wat hebben moeten laten vallen. De laatste
correcties worden doorgenomen.
Werkgroep Burendag
Wachten de aanmeldingen af. Op dit moment hebben de eerste deelnemers zich al
aangemeld. Hay vraagt zich of of Fytac misschien geïnteresseerd is. Hij zal dit navragen.
Geldt ook voor de hobby voor klederdrachten en stambomen.
Werkgroep Verbinding
Geen nieuws te melden. Wijkplatform zal via Meppelvoorelkaar nog een oproep doen voor
nieuwe leden.
Werkgroep Wijkaanpak
Peter Hamming heeft een presentatie gehouden over de energietransitie. Informatie is te
vinden bij het Energieloket Drenthe. Carolien beraadt zich nu op de vervolgstappen.
Ezinge
-15 mei was er een bijeenkomst met de bewoners van de Meeuwenborgh en de scholen
over de tuintjes. Henk was hier ook biuj aanwezig. Voorstel is voorgelegd aan de bewoners.
In eerset instantie fifty/fifty, na de pauze in kleine groepjes verder besproken. Na nieuwe
stemming is de meerderheid toch voor. Project + ontwerp zal gemaakt worden door het
Terra College. Drenthe College kan dan koken met de geoogste groentes. Allerlei
verbindingen mogelijk tussen de scholen en de bewoners.
-Plantenbak: Staat op laag pitje.
-Middag met leuke activiteiten. Was wel druk geweest.
Zenmoment
Annerieke houdt een afscheidspraatje voor het afscheid van Hay.
Rondvraag
-In Ezinge wil men wel zelf de wijkkrant rondbrengen.
-Open dag Doomijn.
Sluiting
Om 21.30 uur sluit Henk de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Volgende vergadering: Dinsdag 25juni om 19.30 uur in De Boerhoorn.

