Notulen vergadering 27 augustus 2019
Aanwezig:
Jan Jonker, Henk den Toom, Annerieke van Dongen, Jeanet Houwer, Janet van Veen, Els
Boesjes en Yvonne Murris.
Afwezig:
Henk Kats
Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Vaststellen agenda
Oversteek bij kruispunt ZH voor fietsers ivm afsluiting fietspad. Geen extra toezicht, Henk zal
dit opnemen met Hugo van Eerten. Met name lastig voor ouders met kinderen en ouderen
vanwege gedrag middelbare scholieren.
Ingekomen stukken
 Uitnodiging bijeenkomst adviesraden sociaal domein. Els is hier naar toe geweest .
Vraag of Janet een volgende keer iets meer kan vertellen over de taken en
mogelijkheden van de adviesraad sociaal domein in Meppel.
 Brief over de buurtapp van Nextdoor. Contact geweest met degene die in de brief
werd genoemd. Ze heeft aangifte gedaan, want haar naam is ten onrechte gebruikt.
Komt een stukje in de wijkkrant.
 Brief over hondenuitlaat. Ook hier is een stukje voor gemaakt voor in de wijkkrant
over hoe hier in de gemeente Meppel mee wordt omgegaan en wat de regels zijn.
Henk voegt toe dat er nog een suggestie is gedaan vanuit een bewoonster voor een
hondenspeelveld, voor bij de Baander. Meenemen in project voor ideeën in de wijk?
De gemeente staat hier welwillend tegenover.
 Publicatie over vervanging gemaal Oosterboer. De posters zijn geplaatst bij het
winkelcentrum en er staat een stuk in de wijkkrant.
 Stond nog een artikel in de krant over energiecoaches in Westerveld. Na de vakantie
zal er een cursus worden opgestart. Informatie: www.ecwesterveld.nl . Idee voor
Buurkracht?
Mededelingen
Geen bijzonderheden.

Goedkeuring notulen 28 mei 2019
Opmerkingen.
-Voorstel van Hay over de schenking. Voorlopig even niet. Idee voor planten aan de
lantarenpalen? Janet neemt dit mee.
-Nieuwbouw Isala. Komen niet op de Burendag, er zijn nog wat hobbels te nemen. De
verkeerssituatie en het verkeerslawaai zijn nog enkele van de knelpunten.
-Budget vergroten leefbaarheid. Tekst wordt nog nagelopen. Goed onderbouwen. Zie ook
punt ingekomen stukken.
-Voor het etentje met Hay wordt nog een datumprikker gemaakt. Els gaat bij Hay langs met
een bloemetje en overlegt dan over de datum.
Stand van zaken werkgroepen
Werkgroep Groen
De werkgroep heeft zich aangemeld voor de natuurwerkdag op 2 november. Volgende week
heeft de werkgroep weer een vergadering. De struiken deden het goed, maar smaakten de
schapen ook prima!! We zullen in november zien hoe het er bij staat.
Redactiecommissie
Weer een mooie krant van 16 pagina’s. Janet levert nog een stukje aan.
Werkgroep Burendag
Gymzaal is gehuurd, kramen zijn besteld en de deelnemers zijn bekend. Zullen Erik ook nog
een programma sturen.
Werkgroep Verbinding
Geen nieuws te melden. Wijkplatform zal via Meppelvoorelkaar nog een oproep doen voor
nieuwe leden.
Werkgroep Wijkaanpak
Carolien beraadt zich nu op de vervolgstappen, wordt vervolgd.
Ezinge
-26 September wordt er een pre-burendag georganiseerd met foodtrucks. Janet zal nog PR
materiaal ophalen. Samenwerking Meeuwenborg Drenthe college blijft lastig. Buurttuin
komt daardoor moeilijk van de grond.
Zenmoment
Jan is bij Hay op bezoek geweest hebben een lastige tijd. Els gaat binnenkort even langs voor
een bloemetje.
Rondvraag
-Vraag van Annerieke of de wijkagent op de burendag een uurtje wil aansluiten. Els zal dit bij
Harry Zagers navragen. Financieel veilig ouder worden. Preventief om ouderen te behoeden
voor financiële problemen.

-Yvonne: Enkele aanvullingen op het VIA spreekuur: 10 september avond voor zwangere
vrouwen. Aan het eind van het jaar komen dan de onderwerpen over zorgverzekeringen en
pensioenen aan de orde.
Sluiting
Om 21.30 uur sluit Henk de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Volgende vergadering: Dinsdag 24 september om 19.30 uur in de Beemd
Punten voor de volgende vergadering:
Sociaal Domein Janet van Veen
Eventueel verschuiven vergadering van 22 oktober naar 29 oktober ivm herfstvakantie.
Tot de 28e op de Burendag
Els ( ben van 17 t/ 26 september op vakantie)

