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Speciale editie wijkkrant 
Voor u ligt een speciale editie van de 
wijkkrant van Wijkplatform Oosterboer-
Ezinge. Deze gaat helemaal over de 
wijkaanpak Oosterboer. Met de 
wijkaanpak wil gemeente Meppel in de 
toekomst meer aandacht besteden aan de 
wijk Oosterboer. Om te bepalen waar 
deze wijkaanpak over moet gaan, vraagt 
gemeente Meppel u om mee te denken 
over de thema’s van de wijkaanpak. Waar 
vindt u dat extra aandacht voor moet 
komen in de wijk?  
 
Deze editie gaat alleen over de wijk 
Oosterboer en wordt huis-aan-huis 
verspreid bij alle adressen in de 
Oosterboer. Andere geïnteresseerden 
kunnen de krant ophalen bij het Wijkpunt 
in De Beemd of downloaden via onze 
website.  
 
Vernieuwde website  
In ons vorige nummer kondigden we onze 
vernieuwde website aan. Heeft u hier al 
een kijkje genomen? De bestaande 
pagina’s zijn samengevoegd en 
opgeschoond. De website is weer 
overzichtelijk en actueel.  
 
Helemaal nieuw is de pagina over de 
wijkaanpak Oosterboer. Op deze pagina 
delen gemeente Meppel en Wijkplatform 
Oosterboer-Ezinge het laatste nieuws over 
de wijkaanpak. Via deze pagina kunt u ook 
meedenken. Vul hier bijvoorbeeld de 
infoquête van pagina acht digitaal in. 

 
 
 
 
 
 
 

Scan met de camera van uw mobiele telefoon 
de QR-code voor de website van het 
wijkplatform! 

Vrijwilligers gezocht!  
Wijkplatform Oosterboer-Ezinge is op zoek naar 
een vrijwilliger die wil helpen met het beheren van 
de website en sociale mediakanalen. Samen met 
een ander wijkplatformlid plaatst u 
nieuwsberichten, vult u de agenda en houdt u 
Facebook en Instagram bij. Ook jongeren zijn van 
harte welkom om te reageren! Bent u degene die 
wij zoeken? Stuur een berichtje naar 
info@wijkplatformoosterboerezinge.nl. 
 
 
 

 

 

 
 
Facebook.com/wijkplatformoosterboerezinge 
 

  
 
Like ons op Facebook 

 
 
Info@wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
 

 
 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl 
 
 

 
Wijkagent Harry Zagers tel.  0900-8844 
 

 
Gemeente Meppel www.meppel.nl 
Voor vragen en meldingen tel.: 14 0522 

 
‘Buurtbemiddeling Hoogeveen  
Meppel en De Wolden’ tel. 0528 278855 

 
 

 
 

Colofon 
 
De wijkkrant Oosterboer-Ezinge is een uitgave van het 
Wijkplatform Oosterboer-Ezinge en verschijnt vier keer per jaar. 
Dit is een speciale, aanvullende editie, gemaakt samen met 
gemeente Meppel.  
 
Heeft u een ‘Nee Nee sticker’ en wilt u toch de wijkkrant lezen, 
dan liggen er voor u meeneemexemplaren klaar bij Bakker 
Steenbergen in het winkelcentrum. 
 
Bezorging: cliënten van Vanboeijen en vrijwilligers 
 
De volgende Wijkkrant verschijnt in maart. 
Bijdragen en reacties: info@wijkplatformoosterboerezinge.nl
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Denk mee over de  
toekomst van Oosterboer 
	

 
Wijkaanpak Oosterboer 
De gemeente Meppel wil de komende jaren 
extra aandacht besteden aan de wijk 
Oosterboer. Het is er fijn wonen met groen, 
winkels en voorzieningen om de hoek. De 
gemeente vindt het belangrijk dat dit in de 
toekomst zo blijft. Als we verder vooruitkijken, 
komen er verschillende veranderingen op de 
wijk af. De inwoners van de wijk worden 
ouder, het klimaat verandert en de overgang 
naar duurzame energie laat niet lang meer op 
zich wachten. Dit vraagt om een actieve, 
preventieve aanpak van de gemeente. Deze 
aanpak noemen we ‘wijkaanpak Oosterboer’. 
Waar de wijkaanpak precies aandacht aan 
moet besteden, horen wij graag van u! Wat is 
er nodig om Oosterboer prettig, veilig en 
gezond te houden? 
 
Denk mee over uw wijk!  
De maand februari staat in het teken van het 
ophalen van ideeën voor de thema’s van de 
wijkaanpak. Met verschillende activiteiten 
nodigt de gemeente bewoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties uit om hun 
wensen en zorgen voor de toekomst van de 
wijk te delen. Waar vindt u dat in Oosterboer 
meer aandacht voor moet komen? De 
opbrengst van de meedenkperiode vormt de 
basis voor de wijkaanpak van Oosterboer. 

 
Februari meedenkmaand  
Heel februari en begin maart zijn er 
verschillende activiteiten aan de hand waarvan 
u kunt meedenken. Bij de activiteiten wordt 
uiteraard rekening gehouden met het 
coronavirus. Een deel van de activiteiten is 
digitaal, maar er zijn ook individuele fysieke 
activiteiten. Vul bijvoorbeeld de infoquête in 
op pagina acht van deze wijkkrant of op onze 
website, deel uw ideeën bij de ideeënkar in 
het winkelcentrum of praat mee tijdens de 
digitale brainstormsessies. Op pagina vijf leest 
u meer over het hele programma.  
 

 
Waarover gaat de wijkaanpak? 
De wijkaanpak gaat over de wijk Oosterboer, 
begrensd door de spoorlijn Meppel-Groningen 
(N), Oosterbroekenweg (O), Hoogeveenseweg (Z) 
en de A32 (W). Belangrijke plekken buiten dit 
gebied worden ook betrokken, zoals 
Engelgaarde/Wandelbos, het ziekenhuisterrein en 
de verbinding met het centrum en de rest van de 
stad. 
 
Inhoudelijk gaat de wijkaanpak over zowel fysieke 
als sociale onderwerpen. De wijkaanpak gaat in 
ieder geval over: 

- Het verbeteren van de leefbaarheid en 
sociale samenhang; 

- De kwaliteit van de openbare ruimte en 
het verbeteren van de woonomgeving; 

- Het benutten van kansen voor 
verduurzaming en klimaatadaptatie; 

- Het op peil houden van de voorzieningen 
in de wijk vanwege de vergrijzing; 

- De aantrekkelijkheid van de wijk voor 
jonge gezinnen, starters en jongeren; 

- Onderzoeken welke relatie met het 
ziekenhuisterrein te leggen is. 

Samen met u wil gemeente Meppel dit aanvullen 
tot gezamenlijke ambities en concrete doelen. Er is 
dus nog veel ruimte voor aanvulling en verdere 
invulling. Uw mening wordt zeer op prijs gesteld!  

Denkt u met ons mee?  
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Interview wethouder  
Jaap van der Haar 
 
 
Deze speciale editie van de wijkkrant 
staat geheel in het teken van de 
wijkaanpak, maar wat houdt deze aanpak 
eigenlijk in? 
 
Dit is de derde keer dat gemeente Meppel in 
een wijk grootschalig aan de slag gaat. De 
eerste keer was dit in Haveltermade, daarna 
Koedijkslanden en dan is nu Oosterboer aan 
de beurt. In de twee genoemde wijken ging 
het vooral om een fysieke aanpak: het 
verbeteren van de openbare ruimte, het 
vervangen van woningen en flats voor nieuwe 
huizen of het bouwen van een heel nieuw 
winkelcentrum. Delen van de Oosterboer zijn 
intussen 40 jaar oud. We zien dat de wijk aan 
het vergrijzen is en dat de openbare ruimte op 
een aantal plekken aan het verrommelen is. 
Daarnaast moeten we de komende jaren van 
het gas af en moeten we maatregelen nemen 
om de klimaatverandering het hoofd te 
bieden. Kortom, voldoende redenen om met 
de wijk in gesprek te gaan over de toekomst 
van Oosterboer.  
 
Is zo’n wijkaanpak eigenlijk wel nodig? 
Oosterboer is toch een mooie wijk? 
 
Het is natuurlijk een prachtige ruime en 
groene wijk waarin de oude 
landschapselementen nog goed zichtbaar zijn. 
Op het eerste gezicht is er inderdaad geen 
enkele reden om hier iets aan te doen. In 
Oosterboer willen we echter niet wachten 
totdat het wel echt nodig wordt om 
aanpassingen te doen. In Haveltermade 
hebben we destijds bijvoorbeeld gezien dat 
wanneer je wacht tot buurtjes gaan 
verpauperen je te laat bent. Als gemeente 
willen we dit graag voorkomen. Bovendien 
vragen de ontwikkelingen die ik hiervoor al 
noemde om onze aandacht. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Over welk gebied hebben we het dan? Hoort 
daar bijvoorbeeld Ezinge ook bij? 
 
De wijkaanpak gaat alleen over de wijk 
Oosterboer. In Ezinge hebben we de afgelopen 
jaren al behoorlijk wat gedaan. Het 
scholencomplex is gebouwd, er is een P+R terrein 
aangelegd en de openbare ruimte is vernieuwd. 
Ook Woonconcept is druk geweest met het 
opknappen van een flink aantal woningen.  
 
Oosterboer is een grote wijk, opgebouwd uit 
kleinere buurten, ieder met zijn eigen karakter. 
We zullen niet overal op hetzelfde moment aan de 
slag gaan. Een aantal onderwerpen pakken we op 
buurtniveau op, zoals de openbare ruimte. Andere 
onderwerpen, zoals de voorzieningen in 
Oosterboer, worden juist vanuit de hele wijk 
bekeken en opgepakt.   
 
Waarom worden bewoners gevraagd om 
mee te denken over de thema’s van de 
wijkaanpak?  
 
Bij de aanpak in Haveltermade en Koedijkslanden 
hebben we bewoners ook betrokken. Daarbij 
werden de plannen echter meestal eerst door de 
gemeente bedacht, waarop bewoners vervolgens 
konden reageren. Deze manier past eigenlijk niet 
meer bij deze tijd. In Oosterboer gaan we 
bewoners veel meer aan de voorkant betrekken 
om te horen hoe zij hun wijk ervaren en wat zij 
belangrijk vinden voor de toekomst van de wijk. 
Wij kunnen vanuit het stadhuis van alles 
bedenken, maar de vraag is of dit ook de 
onderwerpen zijn die bewoners belangrijk vinden.  
 
Behalve bewoners worden ook andere spelers in 
de wijk betrokken. Denk hierbij aan Woonconcept, 
de huisartsen, het waterschap, de scholen etc. 
Ook zij weten wat belangrijk is voor de wijk. 
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In deze tijd is het natuurlijk wel een uitdaging 
om bewoners te betrekken. Eerder konden we 
bijeenkomsten organiseren of de wijk in 
trekken om de mensen op straat te spreken. 
Dat is vanwege het coronavirus nu even wat 
lastiger. Er is echter hard gewerkt aan 
alternatieve manieren om met bewoners in 
gesprek te gaan. De inbreng van bewoners en 
andere belanghebbenden is tenslotte 
essentieel voor deze wijkaanpak. 
 
Wanneer kunnen we de eerste resultaten 
verwachten? 
 
Oosterboer is een grote wijk waar we deels 
ook buurtgericht aan de slag gaan. De eerste 
resultaten zullen dan ook per buurt 
verschillen. De komende tijd gaan we ons 
vooral inzetten om in gesprek te gaan met de 
bewoners om van hen te horen wat zij 
belangrijk vinden. De wijkaanpak zelf gaat pas 
later, waarschijnlijk in 2022, van start. De 
exacte start van de uitvoering is nog niet 
vastgelegd. 
 
In het Groene Hart (omgeving Bezettings- en 
Bevrijdingslaan) gaan we wel al eerder aan de 
slag. Hier starten we met een pilot, een soort 
experiment, om de buurtgerichte werkwijze 
uit te proberen en ervaring op te doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als wethouder ben ik zeer betrokken bij deze 
wijkaanpak. Oosterboer is een mooie, veelzijdige 
wijk waar veel mensen zich thuis voelen. Dit 
houden we graag zo. Ik wil u dan ook van harte 
uitnodigen om te laten horen wat u belangrijk 
vindt voor de wijk. Samen houden we de wijk een 
waardevolle plek voor jong en oud! 
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Activiteiten 
meedenkperiode 
 
 
Doorlopende activiteiten  
Gemeente Meppel organiseert in februari en 
begin maart verschillende activiteiten waar u 
aan kunt meedoen. Er zijn bijeenkomsten die 
op een bepaald moment plaatsvinden, zoals 
digitale brainstormsessies. Hiervoor wordt u 
gevraagd zich in te schrijven. Daarnaast zijn er 
meerdere doorlopende activiteiten waarmee u 
in uw eigen tijd en tempo uw mening over de 
Oosterboer kwijt kunt. Hieronder een 
overzicht.  
 
Speciale editie wijkkrant  
Rond 1 februari wordt de speciale editie van 
de wijkkrant van Wijkplatform Oosterboer-
Ezinge - die u nu leest - huis-aan-huis verspreid 
bij alle inwoners van Oosterboer. Hierin leest u 
alles over de wijkaanpak en de 
meedenkperiode en kunt u een infoquête 
invullen. Er zijn ook nog exemplaren af te 
halen bij het Wijkpunt in De Beemd en bij 
Bakker Steenbergen in het winkelcentrum.  
 
Infoquête in wijkkrant of op website 
Onderdeel van deze wijkkrant is de infoquête. 
Deze vindt u halverwege in de krant, vanaf 
pagina acht. In de infoquête vraagt de 
gemeente in ongeveer tien minuten naar uw 
mening over verschillende thema’s en geeft zij 
tegelijkertijd informatie over de thema’s. 
Ingevulde infoquêtes kunnen worden 
ingeleverd in de brievenbus bij de ideeënkar in 
het winkelcentrum van Oosterboer. Vult u de 
infoquête liever digitaal in? Dat kan ook! Ga 
dan naar onze website: 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl en dan 
het tabblad ‘wijkaanpak’.   
 
Ansichtkaart wensen Oosterboer 
Bij de huis-aan-huis verspreiding van de 
wijkkrant wordt ook een ansichtkaartje 
bezorgd. Op dit ansichtkaartje kunt u uw wens 
voor de Oosterboer kwijt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De kaart kan worden ingeleverd in de brievenbus 
van de ideeënkar in het winkelcentrum of digitaal 
per mail via denkmee@wijkaanpakoosterboer.nl.  
 
Ideeënkar in winkelcentrum  
In het winkelcentrum van Oosterboer staat heel 
februari een ideeënkar. Hier kunt u in uw eigen 
tijd en tempo uw wensen voor de toekomst van 
Oosterboer op een kaartje schrijven. Dit kunt u 
vervolgens bij de ideeënkar in de brievenbus 
stoppen.  
 
Doorgeefboekje kinderen  
Speciaal voor basisschoolleerlingen is er een 
doorgeefboekje, gebaseerd op het poëziealbum 
van vroeger. Hierin kunnen kinderen alleen of met 
hulp van iemand op een speelse manier vragen 
beantwoorden over de wijk en wat zij hier leuk en 
minder leuk aan vinden.  
 
Activiteit kinderopvang 
Naast de basisscholen doen verschillende 
kinderopvangcentra in Oosterboer mee met de 
meedenkperiode. Een aantal BSO’s organiseert 
een activiteit waarbij de kinderen met de 
groepleid(st)er twee ‘moodboards’ maken. Eén 
van hun lievelingsplekje(s) in Oosterboer en één 
met de dingen die ze nog missen in de wijk. Bij 
sommige BSO’s wordt in plaats van de activiteit 
het doorgeefboekje verspreid. Ouders zijn 
uiteraard ook welkom om hierbij mee te denken.   
 
Belronde Welzijn Mensenwerk  
We vragen niet alleen kinderen en jongeren 
specifiek naar hun mening. Ook ouderen en 
kwetsbare bewoners worden aanvullend 
bevraagd. Welzijn Mensenwerk voert periodiek 
een belronde uit om bewoners te vragen naar hun 
gezondheid en welbevinden. In februari nemen ze 
hier ook vragen mee over de wijkaanpak.  
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Specifieke bijeenkomsten 
Naast de doorlopende activiteiten organiseert 
de gemeente meerdere bijeenkomsten op 
specifieke momenten. Vanwege het 
coronavirus zijn deze digitaal. Daarom wordt u 
vriendelijk verzocht u hiervoor in te schrijven 
via onze website. 
 
Digitaal meedenkspel jongeren 
Speciaal voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is 
er op 10 februari een spel om in gesprek te 
gaan over wat zij belangrijk vinden voor de 
wijk. Het spel wordt gespeeld met maximaal 
10 deelnemers per groepje. Vrienden, broers 
en zussen zijn uiteraard ook welkom!   
 
Datum:   10 februari  
Tijdstip:  19.30 - 21.00 uur 
Locatie:  digitaal (link per mail) 
Inschrijven:  via website  
 
Digitale brainstormsessies  
Ga op 2 of 4 maart digitaal met gemeente, 
medebewoners en organisaties in gesprek 
over specifieke thema’s tijdens de 
brainstormsessies. De thema’s volgen uit de 
opbrengst van de meedenkperiode tot dan 
toe. Bekijk onze website voor meer informatie. 
 

 
 
 
 
 

Programma 
 
01-02-2021  
10-02-2021  19.30 - 21.00 uur 
02-03-2021  19.30 - 21.00 uur 
03-03-2021  19.30 - 21.00 uur 
04-03-2021  19.30 - 21.00 uur 
Hele maand 
Hele maand 
Hele maand 
Hele maand 
Hele maand 

Datum:   2 en 4 maart 
Tijdstip:  19.30 - 21.00 uur 
Locatie:  digitaal (link per mail) 
Inschrijving:  via website 
 
Buurtsessie Groene Hart 
Voor bewoners rondom het Groene Hart in de 
Verzetsbuurt (Bevrijdingslaan, Bezettingslaan e.o.) 
is er een aparte buurtsessie. In deze buurt gaat de 
gemeente een proef draaien om te zien en te 
ervaren op welke schaal brede buurtgesprekken 
het beste gevoerd kunnen worden. Dit helpt bij de 
uiteindelijke wijkaanpak, omdat hier thema’s niet 
altijd per wijk, maar juist ook op buurtniveau 
opgepakt zullen worden. Tijdens de sessie gaan we 
in gesprek over wat bewoners in deze omgeving 
bezighoudt en wat zij graag anders zien.  
 
Datum:   3 maart  
Tijdstip:  19.30 - 21.00 uur 
Locatie:  digitaal (link per mail) 
Inschrijving:  via website 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verspreiding wijkkrant  
Jongerenspel Wijkdecor (digitaal) 
Brainstormsessies (digitaal) 
Buurtsessie Groene Hart (digitaal) 
Brainstormsessies (digitaal) 
Ideeënkar in winkelcentrum 
Doorgeefboekje basisscholen 
Activiteiten kinderopvangcentra 
Invullen infoquête in wijkkrant of op website 
Belronde Welzijn Mensenwerk  
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Aan de slag met de 
infoquête! 
 
 
Infoquête wijkaanpak Oosterboer 
Onderdeel van deze speciale editie van de 
wijkkrant is de infoquête. In deze infoquête 
stelt gemeente Meppel u graag een paar 
vragen over verschillende thema’s. Voordat 
we de vragen stellen, geven we telkens eerst 
wat informatie over het thema. Daarom heet 
de vragenlijst een infoquête in plaats van een 
enquête.   
 

Hoe werkt het?  
De infoquête bevat 24 vragen om van u te 
horen wat u vindt van uw wijk Oosterboer. De 
vragen zijn onderverdeeld in vijf thema’s. Bij 
ieder thema wordt eerst wat 
achtergrondinformatie gegeven. Het invullen 
duurt ongeveer tien minuten. Uw antwoorden 
worden anoniem verwerkt.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inleveren  
Heeft u de infoquête ingevuld? Bedankt! Lever de 
infoquête in zijn geheel in bij de brievenbus van de 
ideeënkar in het winkelcentrum. U kunt uw 
ingevulde vragenlijst ook mailen naar onderstaand 
mailadres. Vult u de infoquête liever helemaal 
digitaal in? Dat kan ook! Ga naar onze website 
www.wijkplatformoosterboerezinge.nl en dan 
naar het tabblad ‘wijkaanpak’.  
 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze 
vragenlijst? Stuur een mailtje naar 
denkmee@wijkaanpakoosterboer.nl of neem 
telefonisch contact op met gemeente Meppel via 
het telefoonnummer 14 0522.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Doet u ook mee? 
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Aan de slag met de 
infoquête! 
 
 
Vragen over wonen, opgroeien en ouder worden  

 
 
 
 
 
 

 
Geef aan in hoeverre u het (on)eens bent met de volgende stellingen:  

1. Voor mij is in de wijk Oosterboer alles aanwezig om prettig oud(er) te worden.  
  Zeer mee eens 
  Mee eens 
  Niet mee eens/niet mee oneens 
  Mee oneens  
  Zeer mee oneens  

1b. Kunt u toelichten waarom u vindt dat u wel of niet prettig ouder kunt worden in de wijk? Wat 
mist u eventueel?    

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. Er moeten meer voorzieningen komen voor jongeren in Oosterboer.   
  Zeer mee eens 
  Mee eens 
  Niet mee eens/niet mee oneens 
  Mee oneens  
  Zeer mee oneens  

2b. Waarom vindt u wel of niet dat er meer voorzieningen moeten komen voor jongeren? Kunt u 
toelichten welke voorziening(en) voor jongeren u eventueel mist?   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Ongeveer een derde van de inwoners in Oosterboer is tussen de 45 en 65 jaar oud. We zien dat 
de bevolking van Oosterboer gemiddeld genomen steeds ouder wordt. Dit brengt in de 
toekomst de nodige uitdagingen met zich mee. Sluit het woningaanbod in de toekomst 
voldoende aan bij de leeftijd van onze inwoners? Zijn er voldoende voorzieningen? Is 
Oosterboer goed begaanbaar voor ouderen? En hoe zorgen we ervoor dat ook jonge gezinnen, 
starters en jongeren een plek in de wijk houden? 
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Aan de slag met de 
infoquête! 
 

  
 

 

 

 

3. Hoe denkt u te willen wonen als u ouder bent?  
Bijvoorbeeld zodra u of uw huisgenoot minder mobiel wordt of uw gezondheid afneemt. 

  Ik zou mijn huidige woning willen aanpassen (levensloopbestendig maken)  
  Ik zou willen verhuizen naar een levensloopbestendige woning in Oosterboer 
  Ik zou willen verhuizen naar een levensloopbestendige woning elders in Meppel 
  Ik zou willen verhuizen naar een levensloopbestendige woning buiten Meppel 
  Ik denk hier (nog) niet over na 

 

 

 

 
4. In hoeverre bent u actief in de wijk Oosterboer? 
Bijvoorbeeld in het verenigingsleven, op school en/of als vrijwilliger bij een organisatie. 
   Nooit 
  Soms 
  Vaak 

5. In hoeverre voelt u zich verbonden met de wijk Oosterboer? 
  Sterk verbonden 
  Een beetje verbonden 
  Niet verbonden 

 
Vragen over de openbare ruimte en verkeer  
 

 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Meppel vindt het belangrijk dat iedereen in Oosterboer gezond kan opgroeien en 
oud worden. De openbare ruimte speelt hier een belangrijke rol in. De inrichting van de straten, 
stoepen, parken en andere vrij toegankelijke ruimten kan bewoners uitnodigen om actief te zijn, 
fit te blijven en mee te doen.  

Gemeente Meppel wil haar inwoners helpen om oud te worden in hun vertrouwde omgeving, 
waarbij een goede kwaliteit van leven centraal staat. Het is belangrijk dat een woning past bij de 
levensfase, ook als iemand ouder wordt. Daarom worden er steeds meer levensloopbestendige 
woningen gebouwd. Dit zijn woningen die makkelijk aan te passen zijn en waarbij de 
belangrijkste voorzieningen zich al op de begane grond bevinden. 

 

Buurtbinding en sociale samenhang in de buurt zijn belangrijke graadmeters voor het 
woongenot. Deze waarden worden versterkt als inwoners zichzelf verantwoordelijk voelen voor 
de oplossingen van uitdagingen die zij in hun eigen leefomgeving ervaren.  
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Aan de slag met de 
infoquête! 
 
 
Geef aan in hoeverre u het (on)eens bent met de volgende stelling:  

6. De openbare ruimte in Oosterboer draagt bij aan het fit en actief houden van bewoners.  
  Zeer mee eens 
  Mee eens 
  Niet mee eens/niet mee oneens 
  Mee oneens  
  Zeer mee oneens  

6b. Kunt u uw antwoord toelichten? Hoe kan de openbare ruimte eventueel meer uitnodigen tot het fit 
en actief houden van bewoners? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

7. Zijn er volgens u knelpunten in de wijk als het gaat om verkeer?  
Bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren of bereikbaarheid van wegen en (fiets)paden. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Vragen over groen, groenbeheer en bomen  
 

 

 
 
 
 

8. In hoeverre bent u tevreden over de groenvoorziening(en) in uw buurt? 
Dit gaat bijvoorbeeld over de kwaliteit en hoeveelheid van het groen en het onderhoud ervan.  

  Zeer tevreden 
  Tevreden   
  Niet tevreden/niet ontevreden 
  Ontevreden  
  Zeer ontevreden 

 

Oosterboer is een groene wijk. Van dat groen wordt veel gebruik gemaakt door de inwoners. 
Rondom de wijk ligt het Ringpark dat een ononderbroken groenzone vormt tussen de wijk, de 
snelweg en het spoor. Maar ook in de wijk zelf is er veel groen, zoals grasstroken, parkjes en 
bomen.  
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Aan de slag met de 
infoquête! 
 
 
9. Aan welke groenvoorziening(en) in uw buurt hecht u de meeste waarde? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

  Bomen 
  Groenperken  
  Parkjes 
  Tuinen 
  Speelvelden 
  Anders, namelijk: ________________________________________________________________ 

 
10. Voor welke activiteiten wilt u het groen in de wijk in de toekomst gebruiken?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

  Sporten 
  Recreëren 
  Wandelen 
  Hond uitlaten 
  Genieten van de planten en dieren 
  Spelen met de (klein)kinderen 
  Anders, namelijk: ________________________________________________________________ 

 
11. Wat zou u graag anders willen zien in het openbaar groen van Oosterboer?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Vragen over klimaatverandering in Oosterboer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Merkt u al iets van de klimaatverandering in Oosterboer?  
  Ja  
  Nee > ga door naar vraag 13 

Het klimaat verandert en ook de gemeente Meppel krijgt met steeds extremer weer te maken. 
Hitte, droogte en langdurige of juist hevige regenval zullen vaker voorkomen. Er zijn veel 
verschillende manieren om ons aan te passen aan het klimaat. Zo kan het slim inrichten van de 
tuin er bijvoorbeeld voor zorgen dat regen wordt opgevangen. Meer groen zorgt ook voor 
minder hitte in huis en in de tuin. Dit jaar zal de gemeenteraad bepalen waar wij als gemeente 
op in willen zetten om Meppel en dus ook de Oosterboer klimaatbestendig te maken.  
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Aan de slag met de 
infoquête! 
 
 
12b. U geeft aan dat u merkt dat het klimaat in Oosterboer verandert. Kunt u toelichten wat u zoal  
merkt? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

13. Heeft u één of meerdere van de volgende voorzieningen in uw tuin of huis?  
Kruis aan wat van toepassing is. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  

  Een regenton  
  Waterdoorlatende bestrating 
  Een infiltratievoorziening 
  Een regenwaterberging voor gebruik in huis 
  Bodem bedekkende planten 
  Een overkapping of schaduwdoek 
  Een pergola met ‘bladerdak’, dakbomen of gewone bomen 
  Airconditioning 
  Zonnescherm(en) of rolluiken 
  Geen van bovenstaande 

 
14. Denkt u dat uw buurt voldoende bestand is tegen extreem weer? En de hele wijk Oosterboer? 
Denk hierbij aan hitte, droogte en extreme regenval. Licht uw antwoord toe en geef waar mogelijk 
voorbeelden.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 

Wist u dat de provincie Drenthe en het waterschap Drents-Overijsselse Delta een 
subsidieregeling hebben voor het klimaatbestendig maken van uw buurt? Kijk voor meer 
informatie op: https://www.wdodelta.nl/klimaat-actief 

 
 



13 

 

Aan de slag met de 
Infoquête! 
 
 
Vragen over de warmtetransitie in Oosterboer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Heeft u de wens om uw woning eerder dan 2050 van het aardgas af te sluiten? 
  Ja, zo snel mogelijk 
  Ja, maar ik heb behoefte aan meer informatie 
  Nee, ik heb deze wens niet 
  Ik denk hier (nog) niet over na 

16. Over welke manier(en) denkt u na/bent u bezig met het verduurzamen van uw woning? 
  Extra isoleren van de woning 
  Vervangen van de CV-ketel door een warmtepomp 
  Van het gas af 
  Plaatsen van zonnepanelen 
  Elektrische verwarming 
  Ik denk hier (nog) niet over na 
  Anders, namelijk: _______________________________________________________________ 

17. Wat vindt u de beste oplossing voor de energietransitie? 
  Ieder huishouden is zelf verantwoordelijk voor de overstap naar duurzame energie  
  Er moet een gezamenlijk warmtenet komen  
  De gemeente Meppel moet wachten op groen gas of waterstof  
  Dat weet ik (nog) niet 
  Anders, namelijk: _______________________________________________________________ 

Heeft u wel eens van de warmtetransitie gehoord? De warmtetransitie gaat over uw huis, 
comfort en portemonnee. Wat houdt het precies in en wat betekent het voor u?  

In Nederland gebruiken we veel aardgas, voornamelijk om woningen te verwarmen en om 
warm te kunnen douchen. De Rijksoverheid wil dat uiterlijk in 2050 alle woningen en gebouwen 
in Nederland aardgasvrij zijn. Gemeente Meppel streeft ernaar om al in 2040 energieneutraal te 
zijn. Dit betekent dat de gemeente op zoek gaat naar andere manieren om woningen en 
gebouwen te verwarmen. 

Alle Drentse gemeenten moeten in 2021 een warmtetransitievisie maken, ook de gemeente 
Meppel. In deze visie geeft elke gemeente per wijk aan wanneer deze van het aardgas af zou 
kunnen en wat mogelijke alternatieven zijn. Ook Oosterboer krijgt hierin een plek.  

Het is een kans om de warmtetransitie gelijk op te laten lopen met de wijkaanpak in 
Oosterboer. Dit zou betekenen dat voor 2030 al een deel van de Oosterboer van het aardgas af 
gaat, waarbij een betrouwbare energievoorziening en betaalbaarheid belangrijk zijn voor alle 
inwoners. Hier stellen wij u vast een paar vragen over de warmtetransitie. In de loop van 2021 
zal de gemeente Meppel hier nogmaals bij u op terug komen.  
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Aan de slag met de 
infoquête! 
 
 
18. Bent u geïnteresseerd om mee te denken over mogelijke oplossingen voor de energietransitie 

in uw buurt?  
  Ja, ik wil hier actief over meedenken  
  Ja, maar op de achtergrond 
  Dat weet ik nog niet 
  Nee, dit past niet bij mij  

Vragen over het vervolg van de wijkaanpak  

 
 
 
 
 

 
19. Welke onderwerpen moeten volgens u in ieder geval onderdeel zijn van de toekomstige 

wijkaanpak Oosterboer?  
Geef maximaal 3 antwoorden 

  Groenvoorziening 
  Warmtetransitie/energietransitie 
  Wonen 
  Sociale verbondenheid tussen wijkbewoners 
  Participatie/meedoen in de wijk 
  Kwaliteit van de openbare ruimte 
  Gezond opgroeien/vitaal oud worden 
  Bereikbaarheid en mobiliteit 
  Aanpassen aan het klimaat 
  Jongeren/kinderen 
  Anders, namelijk: _______________________________________________________________ 

 
 

20. Wilt u een uitnodiging ontvangen voor deze brainstormsessies?  
 

  Ja  
  Nee > ga door naar vraag 21 

De wijkaanpak staat nog maar aan het begin. De wijkaanpak gaat pas later, waarschijnlijk in 
2022, van start. Het is bedoeld als preventieve aanpak. De gemeente wil hiermee tijdig inspelen 
op ontwikkelingen die gaan spelen. In deze meedenkronde - waar deze infoquête onderdeel van 
is - wordt u gevraagd aan te geven wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Oosterboer. Op 
basis van de reacties worden de thema’s voor de wijkaanpak bepaald.  

	

 

Begin maart organiseert gemeente Meppel online brainstormsesies. Tijdens deze 
brainstormsessies gaat gemeente in gesprek met bewoners en organisaties uit Oosterboer over 
verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de wijkaanpak.   
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Aan de slag met de 
infoquête! 
 
 
20b. Vul hier uw e-mailadres in, zodat wij u een uitnodiging kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt niet 
gekoppeld aan de antwoorden die u heeft gegeven.  

__________________________________________________________________________________ 

Vragen over u persoonlijk 
 

21. In welke buurt woont u?  
   Vlinderbuurt 
  Veldenbuurt 
  Vogelbuurt 
  Verzetsbuurt 
  Oud Oosterboer (Oosterboerweg)  
  Anders, namelijk: _______________________________________________________________ 

 
22. Wat is uw geslacht? 
   Man 
  Vrouw 
  Anders 
  Zeg ik liever niet 

23. Wat is uw leeftijd (in jaren)? 

__________________________________________________________________________________ 

24. Hoelang woont u al in Oosterboer (in jaren)? Bij korter dan één jaar, vul 0 in 

__________________________________________________________________________________ 

 
----- EINDE VRAGENLIJST     ----- 
 
Bedankt voor het invullen!  

 
 
 

 

 

  


