
 
 

 
 
Notulen vergadering 24 september 2019 
 
Aanwezig:  
Henk den Toom,  Annerieke van Dongen,  Jeanet Houwer, Yvonne Murris en Jan Jonker 
(notulist) 
Afwezig: 
Henk Kats, Els Boesjes en Janet van Veen 
 
Opening 
Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
 
Vaststellen agenda 
Agenda blijft gehandhaafd.  
 
Ingekomen stukken 
De vraag van de mevrouw over overlast van katten krijgt een beantwoording in de Wijkkrant 
van december. 
 
Mededelingen 
Jan heeft op persoonlijke titel actie ondernomen richting gemeenteraad om geluidsoverlast 
A32 op de agenda te plaatsen. Fracties stonden er positief tegenover. Donderdag 26 
september komt er een motie om te College van B&W te vragen om met Rijkswaterstaat te 
overleggen over het terugbrengen van de maximum snelheid.  
 
Goedkeuring notulen 28 augustus 2019 
Opmerkingen naar aanleiding van:  
Er komt voorlopig geen extra voorziening bij de oversteek bij kruispunt ZH voor fietsers ivm 
afsluiting fietspad. Situatie is bekeken door de gemeente Meppel. De oversteek is een punt 
van gewenning. Oversteek bij de afrit van de A32 is wel tricky doordat de fietsers vanwege 
de lange wachttijd door rood rijden. 
Informatie over de cursus energiecoaches in Westerveld is niet op de website 
www.ecwesterveld.nl te vinden. 
 
Stand van zaken werkgroepen 
 
Redactiecommissie 
Vanwege een niet betaalde rekening heeft het verspreidingsbureau de Wijkkranten laten 
staan zonder daarover een mededeling te doen. Kranten zijn teruggehaald en worden nu 

http://www.ecwesterveld.nl/


door Yvonne, Henk, Najib en twee stagiaires verspreid. Jan doet ook een wijk. Kijken hoe de 
verspreiding volgende keer gaat gebeuren. 
Cliënten van Vanboeijen en Janet hebben een groot deel van de kranten wel keurig op tijd 
bezorgd.  
  
Werkgroep Burendag   
Jan heeft kaartje laten maken waarop goede ideeën geschreven kunnen worden. Kaartjes bij 
de bakfiets uitdelen tijdens de Burendag. Annerieke neemt iets lekkers mee om uit te delen. 
Jan neemt de bakfiets mee.  
 
Werkgroep Verbinding 
7 December is de dag van de vrijwilliger. Meppel voor Elkaar geeft een presentatie. Er komt 
een gastles op het Drenthe College. Voor de raadsleden en de adviesraad sociaal domein is 
er 10 oktober een informatie carrousel. Een goed moment voor Meppel voor Elkaar zich te 
presenteren.  
Er kan een widget komen op de website van het Wijkplatform die linkt naar de website van 
Meppel voor Elkaar.     
 
Werkgroep Wijkaanpak 
Carolien van de Bles (gemeente Meppel) levert een stuk aan ter bespreking. Het is dan 
wachten op een reactie van het College van B&W. Daarna samen met bewoners bekijken 
wat er moet gebeuren. Het College zit nog niet helemaal op een lijn. 
 
Ezinge 
Er komt een projectvoorstel van de leerlingen van het Terra College. Zij worden begeleid 
door een docent. Het onderhoud van de tuin zal buiten het project vallen en zal door de 
bewoners zelf gedaan moeten worden. Dat is nog een punt van bespreking. 
 

Zenmoment 
Henk gaat voor een deel (50%) met prepensioen. Wil wel graag voor het Wijkplatform blijven 
werken. 
 
Sluiting  
Om 20.45 uur sluit Henk de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 
 
Punten voor de volgende vergadering: 

o Verspreiding Wijkkrant. 
o De mogelijkheid bestaan om de facebook pagina te programmeren. Voorstel: 

artikelen Wijkkrant los plaatsen op de pagina. 
o Sociaal Domein Janet van Veen 
o Wat gaat er gebeuren van het kwartmiljoen voor achterstallig groenonderhoud. 
o Stand van zaken parkeer enquête Ezinge. 

 
Vergadering van 22 oktober gaat naar 29 oktober ivm herfstvakantie. (Jeanet komt dan iets 
later). 
 
Jan  


