
 
 

 
 
Notulen vergadering 28 januari 2020 
 
Aanwezig: Henk den Toom, Jan Jonker, Annerieke van Dongen, Jeanet Houwer en Els 
Boesjes. 
Afwezig: Henk Kats, Janet van Veen en Yvonne Murris 
 

1. Opening 
Henk opent de vergadering en heet allen welkom. 
 

2. Vaststellen agenda:  
Punt Stichting Oud Meppel wordt toegevoegd. 

 
3. Ingekomen stukken 

 Vraag van Annekie Dunnink Schiphorst voor vrijwilligers. Ze vragen met name 
vrijwilligers voor de moestuin. Els neemt contact op om een stukje te plaatsen op de 
facebookpagina’s en de wijkkrant. 

 Vragen Openbare Orde en Veiligheid aan de Wijkplatforms. Geen reactie op gehad, 
vullen het nu gezamenlijk in en dan zal Els het doorsturen. 

 Uitnodiging bijeenkomst over grootschalige opwek van duurzame energie met wind 
en zon. Els is hier namens het Wijkplatform naar toe geweest. Verslag zal nog worden 
gedeeld.  

 Overzicht van Jan Jonker over de invulling van de wijkkrant. 

 Vraag vanuit Westellingwerf over oprichten wijkplatform, doorgespeeld naar Henk 
om dit verder af te handelen. 

 Overzicht rondgedeeld over de ingezonden aanvragen voor het plaatsen van 
prullenbakken en dispensers. Els en Jan krijgen binnenkort gesprek met Marian 
Mulder over de plaatsing. 
 

4. Goedkeuring verslag bijeenkomst 29 november  
Geen bijzonderheden.  
 

5. Schema uitnodigen leden wijkteam 
Henk zal dit opnieuw meenemen. Bij de eerstvolgende vergadering kan dit dan op de 
agenda. 
 

6. Stand van zaken prullenbakken en dispensers 
Binnenkort vindt er overleg plaats tussen Marian Mulder, Jan en Els over de plaatsing van de 
bakken, daar komt dan een stukje met foto van in de wijkkrant. Marian maakt dan ook een 
stukje over de hondenlosloop gebieden. 



 
7. Financieel overzicht wijkplatform 2019 

Henk heeft het overzicht op dit moment niet paraat. Het gaat met name om de kosten voor 
de verspreiding van de Wijkkrant en het drukken ervan. Er kunnen per keer zo’n 400 
exemplaren minder worden gedrukt.   
 

8. Afronding goede ideeën.  
De afronding van 2 van de ideeën heeft al plaatsgevonden, het plaatsen van de plantenbak 
en voor de Meeuwenborgh het in gebruik nemen van 2 mobiele inductieplaten en een 
afzuigkap. Henk is al een keertje wezen eten. Erg gezellig. De uitvoering van de 
hondenuitlaatplaats komt nog. De omliggende bewoners moeten eerst nog worden 
benaderd.  De gemeente heeft toestemming gegeven voor de locatie mits de bewoners geen 
bezwaar hebben.  We zullen nog vragen om een kort stukje voor in de wijkkrant. 
 

9. Wijkaanpak 
Op 22 januari is er een eerste bijeenkomst geweest voor een pilot bij het Groene Hart. Het 
idee is om eerst bewoners te betrekken bij de opzet en daarna 3 zaterdagen de wijk in te 
gaan om met de bewoners van de omliggende straten te discussiëren en ideeën op te halen. 
Idee was om via de buurtapp bewoners te vragen om deel te nemen in de werkgroep. Henk 
zal zich buigen over een geschikte tekst. Geen verwachtingen wekken die we niet kunnen 
waarmaken.  
 

10. Plan van Aanpak 

 Werkgroep Groen 
Binnenkort komt de werkgroep weer bij elkaar om de plannen voor het voorjaar af te 
spreken. Komt nog stukje van voor de wijkkrant.  

 Redactiecommissie  
De oproep voor bezorgers heeft prima gewerkt. Loopt goed, hebben ook een aantal reserve 
leden. Er zijn wel zorgen over de toekomst voor lokale kranten ivm de komst van de JA-
sticker. Idee om bij de volgende Wijkkrant een ‘JA-sticker mits’ toe te voegen? 

 Burendag 
Voorstel voor benoeming nieuwe commissie: Els blijft wel de afwerking doen, maar het is 
wel goed om te kijken naar een eventuele andere opzet. De wijkvereniging levert 2 leden, 
vraag wie er van het Wijkplatform en wie van de deelnemers wil aansluiten. De vraag zal ook 
nog worden neergelegd bij de nu afwezige leden.  

 Verbinding 
Meppelvoorelkaar draait prima. Leuke groep. In januari is er een ronde tafel bijeenkomst 
geweest met de gemeente. Goed ontvangen, veel positieve reacties. 
 

11. Ezinge 
Van Janet geen specifieke informatie ontvangen. Henk geeft aan dat er een gesprek is 
geweest met leerlingen van het Terra College. Er zijn schetsen voor een tuin gemaakt en die 
worden voorgelegd aan de bewoners van de Meeuwenborgh. Hopelijk kan er dan begin april 
een begin worden gemaakt. Het voorstel wordt ook opgestuurd naar de 
gemeenteraadsleden. 
 

12. Oud Meppel 



Jan is bij Oud Meppel geweest. Gekeken naar Bord geschiedenis Meppel, leuk idee om ook 
toe te passen voor de wijk Oosterboer, naar het voorbeeld van het Wilhelminapark. Werkt 
met QR-codes, waarmee tekst via onze website zichtbaar wordt gemaakt over specifieke 
punten op de kaart. De benodigde techniek is te lastig voor Jan. We zullen de vraag aan 
meerdere techneuten (onder andere Interwijs) voorleggen. Wandelroute met QR-codes 
bijvoorbeeld in de vorm van een folder. Jan heeft al een lijstje met 12 punten voor zo’n code.  
 

13. Zen moment 
We hebben een bloemetje voor Henk ivm zijn 40 jarig huwelijk!!!!  
 

14. Rondvraag 
Annerieke: Punt wordt al eerder in de vergadering aangekaart: Het gaat om burenoverlast in 
de wijk vanwege huisvesting van Poolse werknemers. Vraag of de gemeente de mogelijkheid 
heeft het bestemmingsplan aan te passen. Henk zal het wijkteam benaderen. Probleem is 
wel bekend.  
Henk: Aangezien Henk aan het afbouwen is, werkt nu alleen op maandag en dinsdag, zal 
Marlot Niemeijer de uren van Henk gaan opvullen. Waarschijnlijk in de vorm van een 
duobaan. Henk komt hier later nog op terug. 
 

15. Sluiting 
Henk sluit om 21.00 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
Jan Jonker zal de volgende vergadering niet aanwezig zijn. 
 
Volgende vergadering 25 februari om 19.30 uur in de Boerhoorn 
 


