Notulen vergadering 29 oktober 2019
Aanwezig:
Jan Jonker, Henk den Toom, Annerieke van Dongen, Jeanet Houwer (later aangeschoven),
Janet van Veen, Els Boesjes, Henk Kats en Yvonne Murris.
Afwezig:

Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ieteke is uitgenodigd, geen afmelding
gehad.
Vaststellen agenda
Geen toevoegingen.
Ingekomen stukken
 Brief van de heer Leijssenaar over het behoud van de stadsbus. Rondgestuurd, ook
naar de andere wijkplatfoms. Geen reacties ontvangen.
 Uitnodiging eindejaarsborrel voor alle platformleden op 18 december in de Poele.
 Stemmen op aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Verzoek om de stem uit te brengen
voor de trofee voor de NOORDPOORT.
 Buurtzorg: Preventieproject ouderen en zelfredzaamheid. Vraag of er ook verzoeken
of vragen zijn binnengekomen bij het Wijkplatform. Yvonne vragen of zij deze brief
ook hebben gekregen en of daar specifieke vragen over dit onderwerp zijn
binnengekomen.
 Aanvraag bewonerscommissie Meeuwenborg voor opzetten eetcafé. Janet licht de
aanvraag nog even toe.
 Mail aan de leden van het wijkteam over de wijkaanpak van Carolien. Vanmiddag
gesprek geweest met het college over de aanpak.
 Verzoek van Annerieke voor het plaatsen van de aanvraag voor vrijwilligers voor het
rondbrengen van de wijkkrant op Meppelvoorelkaar.
Mededelingen
Geen bijzonderheden.
Goedkeuring notulen 24 september 2019
Geen opmerkingen.

Verspreiding wijkkrant
Er zijn voldoende vrijwilligers gevonden. De lijst wordt nog gemaakt met de indeling van de
wijken. Henk zorgt voor een nieuw stratenoverzicht, zodat elke vrijwilliger een duidelijk
overzicht heeft van de te lopen straten en huisnummers. Nieuwe aanmeldingen zijn ook
welkom als reserve.
Adviesraad Sociaal Domein
Janet geeft een korte uitleg over de adviesraad sociaal domein. Hier zitten 25 burgers vanuit
de gemeente Meppel in, waarbij diverse onderwerpen worden behandeld. Veel stukken om
door te nemen. Janet zit zelf in de groep Armoede, Sport Beweging en Gezondheid. Het is
een mooie groep met verschillende leeftijden. Doel is ondersteuning van het college in de
besluitvorming. Deelname is voor 4 jaar. Er wordt 1 x p/mnd vergaderd en met het eigen
team ook 1 x p/mnd. Er moeten veel stukken worden gelezen. In principe wissel je elk jaar
van team, dus elk jaar van onderwerp. Er is veel contact met de wethouders, die voor een
groot deel zelf van buiten Meppel komen. Er is een aparte ambtelijke ondersteuning voor de
adviesraad. Het gaat zowel om gevraagd als ongevraagd advies over alle mogelijke
onderwerpen. Op dit moment zijn ze bijvoorbeeld bezig met regels omtrent het gebruik van
lachgas.
Besteding saldo voor achterstallig groenonderhoud
Henk heeft navraag gedaan. Er komt een stukje in de wijkkrant. Een kort overzicht voor dit
moment:
-Om en nabij 400 paaltjes verwijderd
-Boomspiegels verwijderd in centrum
-Hele stad extra borstelronde onkruid
-Nieuwe en extra prullenbakken geplaatst
-Hondendispensers zijn besteld
-Bomenonderhoud wordt voorbereid. Start 2020 in Oosterboer.
Stand van zaken parkeer enquête Ezinge
Er is weinig gemeld over hinder. Er zijn nu geen extra maatregelen nodig. Er wordt wel een
vinger aan de pols gehouden. Er staan veel auto’s van personeel van de scholen op de P/R
plekken. De scholen zijn hier wel op gewezen. Verder valt het mee met het verkeer. De
maatregelen hebben wel geholpen. Henk kijkt nog even na of de bewoners ook een brief
hebben gehad met terugkoppeling.
Stand van zaken werkgroepen
Werkgroep Groen
De werkgroep heeft zich aangemeld voor de natuurwerkdag op 2 november. Dan zal ook het
educatiebord bij het bijenhotel onthuld worden. Er hebben zich weer nieuwe vrijwilligers
aangemeld, dus we zullen met een man of 12 actief zijn. Er wordt een nieuwe fruitboom
geplant en 70 struiken bijgezet. Daarnaast moet al het gehooide gras worden verplaatst om
er een broeihoop van te maken voor ringslangen. Van Landschapsbeheer hebben we 375
krokusbollen gekregen, die ook in de grond moeten. Het verslag van deze dag komt in de
volgende wijkkrant. Het bord zal worden gesponsord uit het budget van het wijkplatform.

Redactiecommissie
De verspreiding door vrijwilligers is rond. Ook een mooie besparing. De artikelen zullen in
kleine stukjes ook worden gebruikt voor de facebookpagina. We houden een max aan van 16
pagina’s.
Werkgroep Burendag
In verband met de weersverwachtingen, waren de marktkramen afbesteld. Wel een goede
keus geweest. De deelnemers konden nu allemaal terecht in het wijkgebouw. De
sportactiviteiten en het luchtkussen bleven gewoon buiten. Op deze manier was het geheel
minder goed zichtbaar voor bezoekers, maar de deelnemers waren erg tevreden.
Bezoekersaantal viel wat tegen, maar Meppelactief was tevreden, hadden toch meer
kinderen gehad dan verwacht. Goed nadenken over de invulling voor een volgende keer.
Ingeleverde ideeën
Jan maakt een overzicht:
Naam indiener: Silvia de Roos; Torenvalk 13; 0641970804; silviajose@gmail.com
Gevraagd budget: € 5000,Graag wil ik een idee indienen om de leefbaarheid van de wijk Oosterboer te vergroten. Zoals op
pagina 5 van de laatste wijkkrant te lezen is, zorgen loslopende honden en hondenpoep voor ervaren
overlast.
Als hondeneigenaar vind ik dit zelf vervelend en mijn idee is om een uitlaatplek met omheining te
creëren voor honden in de Oosterboer. Mijn idee is om dit te creëren nabij de rotonde richting
Broekhuizen en Ruinerwold. Daar ligt een groot grasveld en dit lijkt een prima plek voor honden om
even te ravotten en te spelen. Ook ligt dit op een route die vele hondeneigenaren lopen dus
makkelijk bereikbaar is.
Voorkeur is om het deel van het grasveld te gebruiken waar ook de bomen staan, zodat de honden
ook in de zomer daar goed kunnen spelen (in de schaduw).
De kosten voor dit idee houden in:
Omheining
Een paar bankjes om op te zitten
Een paar vuilnisbakken voor de hondenpoep.
Graag zou ik mee willen denken hoe dit idee uitgevoerd kan worden, zodat de wensen van
hondeneigenaren en niet hondeneigenaren zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

Naam indiener: Henk Visser; Oosterboerweg 38; 0522-240444;
truckdriverhenk@gmail.com
Gevraagd budget: € 1000,- Kan minder. Afhankelijk van de kwaliteit van het hekwerk.
Een omheinde hondenspeelplaats op het grasveld aan het einde van de Oosterboerweg (voor de
rotonde rechts) Mede in verband met artikel 2.33 loslopende honden.

Naam indiener: Lucia Dragt; Wapendrager 13; 06-14542553; luciadragt@gmail.com
Gevraagd budget: niet gevraagd
Omheinde speelplaats voor honden
Voorstel: bovenstaande drie ideeën koppelen.

Naam Indiener: Hans van der Kaap (namens Bewonerscommissie Meeuwenborgh);
Hoogeveenseweg 8-12; Meeuwenborgh2019@hotmail.com
Gevraagd budget: € 4800,Sinds kort heeft wooncentrum de Meeuwenborgh aan de Hoogeveenseweg in Ezinge een
bewonerscommissie. De commissie probeert om contacten te leggen met en tussen bewoners van
het complex. Door diverse activiteiten te organiseren stimuleren we bewoners om met elkaar leuke
dingen te doen. De recreatieruimte op de begane grond van de Meeuwenborgh is uitstekend
geschikt hiervoor en wordt dan ook regelmatig gebruikt.
Als bewonerscommissie proberen we van alles te bedenken om de bewoners te activeren. Daarom
zijn we met verschillende bewoners een aantal keren op donderdag gaan eten bij de MensA in de
Witte de Withstraat. Een prachtig initiatief dat daar al jaren naar volle tevredenheid wordt
uitgevoerd. We wilden kijken of dit ook iets is voor de Meeuwenborgh. Na diverse gesprekken met
de medewerkers van de MensA hebben we besloten om ‘Eetcafé de Meeuwenborg’ te starten. De
medewerkers hebben toestemming gekregen van de gemeente om de Meeuwenborgh hierin te
begeleiden.
We zijn al voorzichtig gestart. Leerlingen van het Drenthe College hebben onlangs, onder begeleiding
van docenten, voor de bewoners van de Meeuwenborgh een maaltijd verzorgd. Van de 65 bewoners
waren er ruim 50 aanwezig en het was zeer geslaagd. Het Drenthe College heeft aangegeven
interesse te hebben hun leerlingen bij de Meeuwenborgh te laten koken in samenwerking met een
vrijwillige chefkok (o.a. Syrisch, Moluks, Iraans, Turks, Nederlands). In de Meeuwenborg kan men
straks 1 x in de 14 dagen voor € 4,00 op dinsdag eten. In eerste instantie voor de bewoners van de
Meeuwenborgh maar ook de bewoners van de Ezingebuurt kunnen zich aanmelden.
De recreatieruimte van de Meeuwenborgh biedt genoeg plaats voor gasten maar de huidige
keukenapparatuur is alleen geschikt voor een kleine groepje. Voor de realisatie van een eetcafé is
een investering van zo’n € 4800,00 benodigd voor de aanschaf van keukenapparatuur zoals
bijvoorbeeld een inductiefornuis, een grote oven, een vaatwasser, pannen, bestek, servies. Een
investering die er voor zorgt dat we een echt ‘Eetcafé de Meeuwenborgh’ kunnen starten.
Onze vraag aan het bestuur van Wijkplatform Oosterboer Ezinge is of u een financiële bijdrage wilt
en kunt leveren aan dit initiatief.
Natuurlijk zijn wij bereid om e.e.a. in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.

Naam Indiener: Ieteke Verwer; Lagestuk 47; 06-11369009; infoieteke@gmail.com
Gevraagd budget: € 250,Een minibieb voor mensen die dichtbij een boek willen ruilen of lenen. Voor in de voortuin en voor
iedereen toegankelijk en te benutten.

Naam Indiener: Ien van der Velde; Kalverwei 37; 06-30383263; ergeve@concepts.nl
Gevraagd budget: € 0,Eind van het fietspad Brandemaat richting Kluft is gevaarlijk voor fietser die rechtdoor moeten
richting Kluft

Naam Indiener: Peter Akerboom; Waardeel 42;: p-akerboom@hetnet.nl; 06-40.35.68.24
Gevraagd budget: € 250,Hierbij stuur ik je een aanvraag voor een bijdrage voor de aanschaf van een Corten stalen bloembak.
Deze bloembak willen we plaatsen op het gerenoveerde speelplaatsje aan de Etsstoel. Dit
speeltuintje is omgebouwd tot een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats bedoeld voor
ontspanning en buurtactiviteiten zoals bv. een buurtbarbecue.

Argumenten:
De bloembak geeft een verfraaiing van het pleintje waardoor dit de aantrekkelijkheid van het pleintje
vergroot en daarmee de leefbaarheid ten goede komt.
Een Corten stalen plantenbak is goed verkrijgbaar, Het idee is ook besproken met de wijkregisseur en
lijkt daarmee snel en eenvoudig realiseerbaar.
Er is veel enthousiasme binnen de buurt voor het nieuw ingerichte plantsoen. Dit heeft geleid
gezamenlijke schoffelactiviteiten voor het onderhoud.
Dit enthousiasme zal alleen maar groter worden door het plaatsen van een mooie beplante
bloembak.
Het pleintje is vrij toegankelijk voor iedereen en geschikt voor allerlei buuractiviteiten.
Hopelijk bent ook U enthousiast geworden voor onze ideeën en zien wij de reactie met spanning
tegemoet.

Werkgroep Verbinding
Meppelvoorelkaar staat met een stand bij de kerk samen met de Groene Muggen. Er zullen
waxinelichtjes worden uitgedeeld. Gaat goed. Annerieke zal een stukje schrijven om het
belang van Meppelvoorelkaar te onderstrepen.
Er is een bijeenkomst geweest om toelichting te geven over de inzet van onafhankelijke
cliënt ondersteuners. Hier waren ook vrijwilligers organisaties voor uitgenodigd samen met
de professionele hulpinstanties. Heel belangrijk hierbij is ook de keuzevrijheid. Mooie
bijeenkomst waar veel contacten zijn gelegd.
Werkgroep Wijkaanpak
Vanmiddag is de werkwijze voorgelegd aan het college. Geleidelijk proces waarin alle
aspecten worden meegenomen. Wel zorgen dat het behapbaar blijft. Het moet passen
binnen het algemeen beleid van de gemeente. Met het ophalen van de ideeën moeten geen
verwachtingen gewekt worden die niet waar gemaakt kunnen worden. Het idee is geopperd
om de aanpak van het groene hart te gebruiken als pilot. De reacties van het college waren
overwegend positief, dus Carolien heeft groen licht gekregen. De datum voor een nieuw
overleg voor de werkgroep komt nog.
Ezinge
-Het lukt niet om het Buurtplatform van de grond te krijgen. Nu wordt het initiatief gestart
vanuit de bewonerscommissie van de Meeuwenborg. Dit zijn 65 woningen met bewoners
van 50+. Ze willen activiteiten ontwikkelen voor alle bewoners van Ezinge. Koffieochtenden
etc. Van de zomer is er een bbq georganiseerd samen met het Drenthe College waar 62
personen aan hebben deelgenomen. Gestart gaat nu worden met een eetcafe, 1 x per 14
dagen op de dinsdag. Er is een mooie recreatieruimte aanwezig, maar de keuken is klein,
vandaar de aanvraag. Leerlingen van het Drenthe College willen wel stage lopen.
Zenmoment
Geen gezen.
Rondvraag
Jan: Voor volgend jaar voor de vergaderingen ook mensen uitnodigen van het wijkteam. Dit
is al eerder besproken, maar tot nu toe niet echt van de grond gekomen. Henk maakt een
lijstje zodat er een planning gemaakt kan worden.

-Yvonne: Er is een activiteitenkalender gemaakt voor activiteiten in de wijk. Yvonne stuurt de
lijst nog door.
-Jan: Gedenkboom planten. Jan gaat met zijn kleindochter een gedenkboom planten. Een
fruitboom.
-Henk: Er is overleg geweest over het vreugdevuur in Ezinge, dit kan gewon doorgaan.
Sluiting
Om 21.40 uur sluit Henk de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

De volgende vergadering is 26 november om 19.30 uur bij het wijkpunt naast De Beemd!!

