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1. Inleiding  
Oosterboer is een woonwijk gelegen aan de oostkant van Meppel. De eerste woningen dateren uit de jaren ‘70; vanaf dat 
moment is de Oosterboer in fases gebouwd. De wijk bestaat uit negen woonerven (lobben) die gezamenlijk vormgeven aan 
Oosterboer. In het hart van de wijk bevindt zich het winkelcentrum en de oorspronkelijke buurtschap, die onderdeel geworden is 
van de wijk. De Oosterboer wordt omzoomd door het Ringpark, een groene zone die de wijk van de A32 en N275 scheidt.  
 
De oudste gedeelten van de wijk Oosterboer bestaan nu ruim 40 jaar. In 2017 heeft gemeente Meppel besloten om de 
Oosterboer te agenderen wegens toenemende klachten over het groen en de veranderingen die op de wijk afkomen. De 
inwoners van Oosterboer worden gemiddeld genomen steeds ouder, het klimaat verandert en de overgang naar duurzame 
energie laat niet lang meer op zich wachten. Dit vraagt om een actieve aanpak van de gemeente: de wijkaanpak Oosterboer.  

1.1 Doel en aanleiding 

 
De precieze inhoud van de wijkaanpak wil gemeente Meppel samen met inwoners en organisaties vormgeven. De werkgroep 
wijkaanpak, bestaande uit leden van Wijkplatform Oosterboer-Ezinge en andere inwoners uit de wijk hebben een eerste 
inventarisatie gemaakt van vraagstukken die spelen in de wijk. Deze vraagstukken zijn als volgt geformuleerd:  

1. Hoe zorgen we dat de straat in het ondernemen van activiteiten ondersteunt?  

2. Hoe zorgen we voor een buitenruimte die aangenaam en van betekenis is?  

3. Hoe zorgen we dat de wijk je erbij, fit en actief houdt en je hier gezond kunt opgroeien en oud worden? 

4. Hoe komen we tot een duurzame en tevens betaalbare, beschikbare en betrouwbare energievoorziening in Oosterboer?  

5. Hoe kunnen we nieuwe ontwikkelingen passend bij Oosterboer aanpakken en inpassen? 

6. Hoe zorgen we dat inwoners zeggenschap en handelingsperspectief hebben en regie nemen, bij ontwikkelingen die hen thuis 

raken? 

  

 

 

 

 



 

 
 

3 

Het college van B&W van Meppel heeft eerder kennisgenomen van de vraagstukken en gevraagd om verdere inkadering en 
prioritering. In februari 2021 konden inwoners en organisaties uit Oosterboer meedenken over de wijkaanpak Oosterboer. Het 
doel van de participatie was om met behulp van de uitkomsten de uitgangspunten voor de wijkaanpak aan te scherpen en te 
prioriteren. De zes vraagstukken dienden als basis, maar inwoners en organisaties konden ook zelf onderwerpen aandragen. De 
resultaten van de participatie zijn verwerkt in dit participatieverslag.  

1.2 Leeswijzer 

De uitkomsten van de meedenkperiode zijn ondergebracht binnen de volgende vijf thema’s:  

• Wonen, opgroeien en ouder worden 

• Openbare ruimte, groen en verkeer 

• Klimaatverandering 

• Warmte- en energietransitie 

• Sociale verbondenheid  

De uitkomsten van alle participatiemethoden zijn in samenhang geanalyseerd en beschreven. De belangrijkste uitkomsten van 

de brainstormsessies vindt u terug in de kaderteksten in de kantlijn. Een uitgebreidere uitwerking van de brainstormsessies en 

buurtsessie Groene Hart vindt u in de bijlage.  
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2. Procesbeschrijving 
December 2020 en januari 2021 zijn gebruikt om de meedenkperiode voor te bereiden. De meedenkperiode liep van 1 februari 
tot en met 4 maart 2021. Vanwege het coronavirus is gebruik gemaakt van alternatieve participatiemethoden, waarbij gekozen 
is voor een combinatie van online en kleinschalige offline-middelen.  
 
In het participatieproces is ingezet op een brede doelgroepbenadering. Dit betekent dat alle inwoners van Oosterboer, van jong 
tot oud, op verschillende manieren de mogelijkheid hebben gekregen om hun mening te geven over de wijkaanpak Oosterboer. 
Vooraf zijn de volgende doelgroepen geformuleerd:  
 

• Kinderen tot 12 jaar (basisschoolleeftijd) 

• Jongeren (12 t/m 18 jaar) 

• Jongvolwassenen en middelbare leeftijd (18 t/m 65 jaar) 

• Volwassenen 65+ en ouderen 

• Inwoners met een bepaalde deskundigheid of talent  

2.1 Participatiemethoden 

 
Speciale editie wijkkrant en infoquête  

Eind januari verscheen in Oosterboer een speciale editie van de wijkkrant, volledig gewijd aan de wijkaanpak. In de wijkkrant was 
een infoquête bijgesloten met 24 vragen voor inwoners over wonen, opgroeien en ouder worden, openbare ruimte en verkeer, 
groen en bomen, klimaatverandering en de warmtetransitie (bijlage 1). Deze vragenlijst kon zowel op papier als online op de 
website van Wijkplatform Oosterboer-Ezinge worden ingevuld.  
 
421 inwoners uit Oosterboer hebben de infoquête ingevuld. De man-vrouw verdeling is ongeveer gelijk. De gemiddelde leeftijd 
van de respondenten is 57 jaar en gemiddeld genomen wonen zij 22 jaar in Oosterboer. De meeste respondenten wonen in de 
Veldenbuurt, gevolgd door de Verzetsbuurt (figuur 1). De verkregen data zijn statistisch getoetst op representativiteit en is 
representatief bevonden voor alle inwoners van Oosterboer. 
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Figuur 1: verdeling respondenten per buurt 
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Wenskaart en ideeënkar winkelcentrum 

In de wijkkrant is tevens een ansichtkaart bijgevoegd. Inwoners werden uitgenodigd om op de ansichtkaart wensen voor de 
toekomst van Oosterboer te schrijven. De wenskaarten konden ingeleverd worden bij de ideeënkar in het winkelcentrum (figuur 
2). 93 inwoners hebben via deze weg hun wensen voor de wijk gedeeld.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: ideeënkar winkelcentrum  
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Brainstormsessies wijkaanpak Oosterboer 

Op dinsdag 2 en donderdag 4 maart zijn in totaal tien brainstormsessies van elk 90 minuten georganiseerd aan de hand van vijf 
verschillende thema’s. Inwoners, medewerkers van organisaties en gemeenteraadsleden konden deelnemen aan één 
brainstormsessie per avond. De volgende thema’s stonden open voor inschrijving (zie bijlage 2 voor achtergrondinformatie over 
de brainstormsessies):  
 
1. Voorzieningen in 2050 

2. Achter de voordeur: uw woning in 2050 

3. Een bereikbaar en toegankelijk Oosterboer 

4. Oosterboer: een aantrekkelijke en gezonde wijk  

5. Buurtgericht werken in Oosterboer 

Het doel van de brainstormsessies was om de eerste resultaten van de meedenkperiode te duiden en te verdiepen. Tijdens de 
sessies zijn thema’s met elkaar verbonden en is aandacht besteed aan de rollen en verantwoordelijkheden van inwoners, 
organisaties en de gemeente bij het vervolg van de wijkaanpak. 
 
De brainstormsessies zijn online georganiseerd met behulp van Microsoft Teams en Mural (bijlage 3). Deelnemers konden 
tijdens het gesprek zelf aantekeningen maken op het Muralbord. De gespreksleiders startten met drie open vragen per thema 
om richting te geven aan het gesprek. 83 inwoners en professionals uit de wijk hebben deelgenomen aan de brainstormsessies.  
 
Buurtsessie Groene Hart 

Op woensdag 3 maart is er speciaal voor het Groene Hart (Verzetsbuurt) een online buurtsessie georganiseerd. Aanleiding 
waren de toenemende klachten over het groen in de buurt. Tijdens de sessie zijn inwoners uit de Verzetsbuurt uitgenodigd om 
in breder perspectief in gesprek te gaan met elkaar en met de gemeente. Dit gaf tevens de mogelijkheid om kennis te maken 
met het voeren van gesprekken op buurtniveau, als pilot voor een buurtgerichte benadering binnen de wijkaanpak Oosterboer. 
Hierbij is gebruik gemaakt van een virtuele wandeling door de buurt met daarin vragen voor de deelnemers. Het Groene Hart 
dient als pilot om te verkennen of een buurtgerichte benadering binnen de wijkaanpak werkbaar is voor het vervolg. 18 
inwoners uit de Verzetsbuurt hebben deelgenomen aan de sessie.  
  

 

 

 

 



 

 
 

8 

Jongerenspel Wijkdecor 

Op 10 februari deden zeven jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar mee aan het online jongerenspel Wijkdecor. De jongeren 
gingen met behulp van een kaart van de wijk en verschillende rollen (persona’s) met elkaar in gesprek over hetgeen zij belangrijk 
vinden voor de toekomst van Oosterboer. Als dank voor deelname ontvingen de deelnemers een presentje en werd €25 aan 
Meppel-bonnen verloot onder de deelnemende jongeren.  
 
Doorgeefboekje basisscholen 

Via de basisscholen in Oosterboer zijn meerdere doorgeefboekjes verspreid, om de inbreng van de jongste inwoners op te halen 
(bijlage 4). De doorgeefboekjes zijn geïnspireerd op het klassieke vriendenboekje, met ruimte om te tekenen en te schrijven. In 
totaal hebben 96 kinderen in groep 5 tot en met 8 het doorgeefboekje ingevuld.  
 
Kinderactiviteit BSO’s 

De buitenschoolse opvangcentra in Oosterboer zijn benaderd om mee te doen met een kinderactiviteit voor de allerjongsten. 
Vanwege het coronavirus heeft één BSO de activiteit kunnen uitvoeren. Samen met de groepsleider hebben de kinderen 
nagedacht over hun lievelingsplekjes in de wijk en de dingen die de kinderen nog missen. 
 
Gesprekken met actoren 
 
Gemeente Meppel heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met verenigingen, organisaties en bedrijven die actief zijn 
in Oosterboer. Op het moment van schrijven worden er nog gesprekken gevoerd. De verslagen van de gesprekken die tot nu toe 
zijn te vinden in bijlage 6.  
 
Belronde WelzijnMensenwerk 
 
WelzijnMensenwerk heeft vanuit het eigen netwerk 25 oudere inwoners benaderd voor een telefoongesprek over het wonen en 
leven in de wijk Oosterboer. Op het moment van schrijven is de belronde nog niet afgerond. De eerste resultaten zijn 
meegenomen in het participatieverslag (hoofdstuk 3).   

 

 

 

 
 
 
Ruim 700 inwoners 
hebben in de 
meedenkperiode op 
één of meerdere 
manieren hun mening 
gegeven over de 
toekomst van 
Oosterboer!  
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3. Uitkomsten meedenkperiode 
3.1 Wonen, opgroeien en ouder worden 

 
De meeste inwoners van Oosterboer vinden het prettig wonen in de wijk en geven aan dat er voldoende ingrediënten aanwezig 
zijn om prettig op te groeien en oud te worden. Inwoners hechten veel waarde aan het winkelcentrum waar zij terecht kunnen 
voor basisbehoeften. Voorzieningen als de huisarts, fysiotherapie, drogist, supermarkt, bloemist en fietsenmaker worden 
eveneens hoog gewaardeerd.  

 
Opgroeien in de wijk  

Uit de Monitor Maatschappelijk Resultaat komt naar voren dat er in Oosterboer relatief veel gezinnen wonen. Het aantal 
kinderen per huishouden ligt daarbij wel onder het plaatselijk gemiddelde. We zien dat zowel jongere en oudere inwoners uit 
Oosterboer belangstelling hebben voor onderwerpen die kinderen en jongeren aangaan. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 
  

1. (Opwaardering van) speelplekken voor kinderen t/m 12 jaar, zoals het vervangen van oude speeltoestellen en een 

verbreding van het aanbod; 

2. (Ontbreken van) speel- en hangplekken voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, zoals een 

pannakooi, pumptrackbaan, overdekte hangplekken, gereguleerde hangplekken in de 

openbare ruimte en het groen;  

3. Verkeersveiligheid; 

4. Enkele keren genoemd: digitale infrastructuur voor jongeren (WiFi-hotspot).  

  

 

Brainstormsessies 
‘Voorzieningen in 2050’ 
 
In deze brainstormsessies 
spraken inwoners met elkaar 
over hoe het 
voorzieningenaanbod in 
Oosterboer eruit zou kunnen 
zien in de toekomst. De meest 
besproken onderwerpen uit 
deze brainstormsessies zijn:  
 

• Sociale cohesie verbeteren 
om eenzaamheid onder 
inwoners te voorkomen. 
Bijvoorbeeld door het 
realiseren van een 
wijkhuiskamer. 

• Jeugd en jongeren actief 
betrekken bij de wijk. 
Bijvoorbeeld door meer 
voorzieningen te 
realiseren voor de jeugd. 

• Stimuleren van wandelen 
in de wijk en nabijgelegen 
natuur. Bijvoorbeeld door 
wandelpaden te realiseren 
en een verbinding te 
maken met Engelgaarde. 
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Oud worden in Oosterboer en levensloopbestendig wonen 

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. Als 
gevolg van vergrijzing is te verwachten dat in de toekomst de vraag naar 
levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen zal toenemen. Daarnaast 
kan de afnemende mobiliteit van oudere bewoners de druk op lokale 
(zorg)voorzieningen doen toenemen.  
 
De meeste inwoners geven aan dat zij in de toekomst graag in hun huidige woning zouden willen blijven wonen en deze 
levensloopbestendig zouden willen maken (34,9%). De op een na grootste groep daarna denkt (nog) niet na over hoe zij wil wonen 
in de toekomst (27,1%). Een relatief kleine groep inwoners verhuist liever naar een woning in de Oosterboer die al 
levensloopbestendig is (12,8%). Ongeveer een even grote groep wil dit ook, maar dan elders in Meppel (13,8%). Oudere inwoners 
geven veelal aan dat er een gebrek is aan seniorenwoningen in Oosterboer. Inwoners zien graag dat zij, ook als zij op leeftijd zijn, 
in de wijk kunnen blijven wonen.  
 
 

 
  

 

Doorgeefboekjes 

Kinderen in de 
basisschoolleeftijd hebben in 
het doorgeefboekje wensen 
gedeeld voor de toekomst van 
de wijk Oosterboer. Kinderen 
geven aan dat zij met name 
moderne speelplekken missen. 
De aanwezige speeltuinen 
ervaren zij veelal als 
verouderd en te veel gericht 
op de jongste kinderen.  
 
Een skatebaan, 
trampolinepark, voetbal- of 
hockeyveld (kunstgras) en 
meer klim- en 
klautermogelijkheden spreken 
bij kinderen tot de 
verbeelding. De kinderen zijn 
over het algemeen wel 
tevreden met de hoeveelheid 
en de nabijheid van de 
speelplekken.  
 
Andere onderwerpen die vaak 
door kinderen genoemd 
worden zijn verkeersveiligheid 
(hard rijden tegengaan) en 
meer groen.  
 

“Wij zijn op zoek naar een andere 
woning (levensloopbestendig). Er 
zijn echter weinig opties, maar wij 
blijven graag in de wijk.”  
 

“Een appartement of Knarrenhof of ‘niet elkaar verzorgen, 
maar voor elkaar zorgen’. Graag op rollator loopafstand van 
winkelcentrum, bijvoorbeeld de school met het veldje 
ernaast. Gedeeltelijk koop- en sociale huurwoningen.”  
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3.2 Openbare ruimte, groen en verkeer 

 
De meerderheid van de inwoners geeft aan dat de openbare ruimte op dit moment voldoende bijdraagt aan het fit en actief 
houden van de inwoners (59,0%). Inwoners merken op dat de grote hoeveelheid groen in de wijk hieraan bijdraagt. Ook nodigt 
de ruim opgezette wijk uit om naar buiten te gaan voor beweging.  
 
Buitensportvoorzieningen voor ouderen 

Inwoners van Oosterboer zien graag dat er voor ouderen nieuwe buitenfitnesstoestellen komen. Hiervan staan er een aantal in 
het Ringpark, maar die zijn volgens inwoners toe aan vervanging of een opknapbeurt. Betere verlichting op donkere plekken in 
de wijk zal volgens de inwoners uitnodigen om ook ‘s avonds meer te bewegen. 
 
Groen en groenonderhoud  

Meer dan de helft van de inwoners van Oosterboer geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de huidige kwaliteit en hoeveelheid 
van het groen (52,8%). De meeste waarde wordt gehecht aan parken, bomen en groenperken (figuur 3). Ongeveer een kwart 

van de inwoners is op dit moment niet 
tevreden. Het gaat hierbij voornamelijk om het 
onderhoud van het groen.  
 

 
 
 
 

 
 Figuur 3: Waarde van groenvoorziening volgens inwoners 

 

 

Buurtsessie Groene Hart  

Op 3 maart heeft gemeente 
Meppel een digitale 
buurtsessie georganiseerd, 
speciaal voor inwoners van de 
Verzetsbuurt. De thema’s van 
de buurtsessie waren: groen, 
voorzieningen, 
toegankelijkheid en 
samenwerken. De meest 
besproken onderwerpen uit 
de buurtsessie zijn: 
 

• Het verbeteren van 
onderhoud van groen in 
de buurt. 

• Bomen die overlast 
veroorzaken beter snoeien 
of vervangen. 

• Meer voorzieningen voor 
jongeren. 

• Wandelpaden en 
bestrating (stoepen) beter 
onderhouden, zodat 
wandelen wordt 
gestimuleerd. 

• Inwoners betrekken bij de 
wijkaanpak en meer 
verantwoordelijkheid 
geven op het gebied van 
groenonderhoud. 

 
(Bijlage 5) 

“Vooral het Ringpark zorgt voor 
het actief houden van inwoners. 
Verder zijn er voldoende fiets- 
en wandelpaden.”  
 

24,30%

23,90%22,30%

11,60%

14,10%

Parkjes Bomen Groenperken Tuinen Speelvelden Anders
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Inwoners zijn veelal positief over de hoeveelheid wandel- en fietspaden in Oosterboer, maar minder tevreden met het 
onderhoud hiervan. Inwoners geven aan dat de wandelpaden en trottoirs veel oneffenheden hebben. Dit kan met name 
problemen opleveren voor rollator- en rolstoelgebruikers en wandelaars met een kinderwagen. Wandelen is voor inwoners ook 
in de toekomst een belangrijke activiteit (tabel 1).  
 
 

Tabel 1: Gebruik en activiteiten van groen in de toekomst  

Wandelen 30,9% 
Genieten van de planten 20,4% 

Spelen met de (klein)kinderen 14,1% 
Recreëren 13,8% 

Sporten 11,8% 
Hond uitlaten 7,5% 

Anders 1,6% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstormsessies ‘Een 
aantrekkelijke en gezonde wijk’  
 
In deze brainstormsessies 
spraken inwoners met elkaar 
over de openbare ruimte en 
het groen op wijkniveau, in 
relatie tot gezondheid, welzijn 
en de algehele leefbaarheid in 
Oosterboer. De meest 
besproken onderwerpen uit 
deze brainstormsessies zijn:  
 

• Mensen vanuit huis 
uitnodigen om meer te 
bewegen. Betere wandel- 
en fietsverbindingen naar 
gebieden buiten de wijk 
en bewegwijzering. 

• Groenvoorzieningen 
verbeteren: het 
onderhoud verbeteren om 
verloedering van de wijk 
tegen te gaan, de 
verdeling van het groen in 
de wijk evenredig maken 
en diversiteit van het 
groen vergroten. 
Bijvoorbeeld meer 
verschillende soorten 
planten en bloemen voor 
het vergroten van de 
biodiversiteit.  

• Geluidsoverlast van de 
snelwegen A28 en A32 
tegengaan. Met name 
inwoners uit de randen 
van de wijk ervaren 
geluidsoverlast. 

“De wandelpaden zouden nog beter onderhouden kunnen worden. Onkruid beter weghalen zodat 
de paden niet smaller worden door het onkruid. Sommige voet- of fietspaden zijn aan vernieuwing 
toe. Wortels van bomen zorgen voor hobbels en bobbels.” 
 
 
 
 



 

 
 

13 

Verkeer en parkeren 

Straten in de Verzetsbuurt en rondom het winkelcentrum worden vaak genoemd als knelpunt wat betreft parkeren. Daarnaast 
noemen inwoners een aantal concrete onveilige verkeerssituaties als knelpunt. Met name op locaties waar autowegen en 
fietspaden elkaar kruisen voelen inwoners zich soms onveilig. Onder andere de Brandemaat en de Oosterboerweg komen vaak 
terug in de reacties.  
  

 

  

 

 

 
Brainstormsessies ‘Een 
bereikbaar en toegankelijk 
Oosterboer’  
 
In deze brainstormsessies 
spraken inwoners met elkaar 
over de manier waarop 
Oosterboer ook in de 
toekomst toegankelijk blijft 
voor jong en oud. De meest 
besproken onderwerpen uit 
deze brainstormsessies zijn: 
 

• Het parkeerbeleid 
bijstellen. Volgens 
inwoners is er op dit 
moment te weinig 
parkeergelegenheid in de 
wijk, waardoor auto’s op 
het trottoir of in het gras 
worden geparkeerd. Dit 
baat zorg of hulpdiensten 
voldoende kunnen 
passeren en op tijd ter 
plaatse zijn.  

• Meer buitenvoorzieningen 
realiseren. Bijvoorbeeld 
een dierenweide, 
speelplek voor oudere 
jeugd en 
buitenfitnesstoestellen 
voor zowel jongeren als 
ouderen.  

• Verbeteringen op het 
gebied van 
verkeersveiligheid, zodat 
ouders zich minder zorgen 
hoeven te maken over 
buiten spelende kinderen.  

 “In het gedeelte Bevrijdingslaan en Bezettingslaan is een groot tekort aan parkeerplaatsen. Met 
als gevolg dat er veel buiten de vakken wordt geparkeerd wat de doorstroom weer belemmert. Bij 
eventuele calamiteiten zal het lastig worden voor hulpdiensten om zo kort mogelijk op de plaats 
van bestemming te komen.”  
 
 
 
 
 

“Op de Brandemaat wordt wel hard gereden. Ook het ontbreken van een fietspad aan de 
westelijke kant van de Brandemaat (vanuit de Oosterboer in de richting van het ziekenhuis) zorgt 
ervoor dat fietsers ter hoogte van fysiotherapiepraktijk Fytac oversteken en over het voetpad gaan 
fietsen. Dat gaat niet altijd even veilig.” 
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3.3 Klimaatverandering 

 

Het klimaat verandert en ook de wijk Oosterboer krijgt te maken met steeds extremer weer. 
Hitte, droogte en langdurige of juist hevige regenval zullen vaker voorkomen. De meerderheid 
van de inwoners geeft aan nog niets te merken van de klimaatverandering in de wijk (62,9%). 
Iets meer dan een derde ervaart dit wel (35,4%). Voorbeelden zijn overlopende putten en 
problemen met de riolering door extreme regenval. Inwoners van Oosterboer verwachten dat 
door extreem weer de wateroverlast toeneemt en planten en dieren meer last krijgen van 
droogte.  
 

Figuur 4: Voorzieningen van inwoners voor omgang met klimaatverandering  
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“Bij hevige regenval staan de straten langer vol 
water. Riool lijkt onvoldoende capaciteit te hebben.” 
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Bijna alle inwoners geven aan voorzieningen in hun huis of tuin te hebben die kunnen bijdragen aan het aanpassen aan het 
klimaat (94,1%) (figuur 4). Bodembedekkende planten, een overkapping, schaduwdoek, zonnescherm(en) of rolluiken zijn de 
meest voorkomende voorzieningen. De regenwaterberging, infiltratievoorziening en airconditioning zijn minder aanwezig in en 
rond de woningen. 

3.4 Warmte- en energietransitie 

 
Aardgas is nog steeds de voornaamste energiebron voor het verwarmen van woningen. Het Rijk wil dat uiterlijk in 2050 alle 
woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Gemeente Meppel heeft de ambitie uitgesproken om al in 2040 
energieneutraal te zijn. Ter vervanging van het aardgas moeten alternatieven worden gezocht die passen bij de verschillende 
wijken in de gemeente. In Oosterboer kan de warmtetransitie gelijk oplopen met de wijkaanpak. Dit zou betekenen dat voor 
2030 al een deel van de Oosterboer van het aardgas af gaat, waarbij er voldoende aandacht wordt besteed aan 
betrouwbaarheid en betaalbaarheid.  
 
Bijna de helft van de inwoners geeft aan niet de wens te hebben om hun woning eerder dan 2050 van het aardgas af te sluiten 
(46,8%). Een kwart van de inwoners heeft wel de wens om hun woning van het aardgas af te sluiten, maar heeft behoefte aan 
meer informatie over dit onderwerp (24,9%). Een kleine groep wil het liefst zo snel mogelijk de woning aardgasvrij maken 
(9,7%). Een deel van de inwoners denkt hier (nog) niet over na (15,7%).  
 
Tabel 2: Manieren van verduurzamen waar bewoners aan denken of al mee bezig zijn  

  

Plaatsen van zonnepanelen 29,8% 

Extra isoleren woning 23,8% 

Vervanging cv-ketel 10,3% 

Ik denk hier (nog) niet over na 11,4% 

Woning van het gas afsluiten 7,8% 

Elektrische verwarming 7,7% 

Anders 9,2% 

 

 

 

 

Brainstormsessies ‘Achter de 
voordeur: uw woning in 2050’ 

In deze brainstormsessies 
spraken inwoners met elkaar 
over thema’s die spelen in en 
rond de woning, zoals de 
energietransitie, 
klimaatbestendigheid en 
levensloopbestendigheid van 
wonen. De meest besproken 
onderwerpen uit deze 
brainstormsessie zijn: 

• Meegaan met de 
energietransitie, 
bijvoorbeeld met behulp 
van zonnepanelen. 

• Groen in de wijk in relatie 
tot hitte en wateroverlast, 
bijvoorbeeld door tuinen 
niet volledig te bestraten 
en parkeerplaatsen aan te 
leggen met open 
verharding.  

• Woongelegenheden voor 
ouderen realiseren, 
bijvoorbeeld 
levensloopbestendige 
appartementen of een 
‘knarrenhof’. 

• Behoefte aan informatie 
en duidelijkheid. 

“De gemeente moet richting geven 
en bewoners oplossingen 
aanbieden en (deels) financieren.” 
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Tabel 2 beschrijft op welke manier(en) inwoners bezig zijn met het verduurzamen van hun woning. Een derde deel van de 
inwoners geeft aan nog niet te weten wat de beste oplossing is voor de energietransitie (31,4%). Bijna een kwart van de 
bewoners vindt dat de gemeente Meppel moet wachten op groen gas of waterstof (24,0%). Een kleiner deel van de inwoners 
(16,4%) denkt aan een gezamenlijk warmtenet en slechts 11,9% vindt dat ieder huishouden zelf verantwoordelijk is voor de 
overstap naar duurzame energie. Goede voorlichting, ondersteuning en samenwerking kan volgens inwoners helpen om richting 
te geven aan de warmte- en energietransitie.  

3.5 Sociale verbondenheid 

 
Sociale verbondenheid in de wijk 

Inwoners voelen zich over het algemeen verbonden met de wijk Oosterboer (92,2%). Een kleine groep voelt zich niet verbonden 
(6,7%). De mate van verbondenheid in Oosterboer scoort ruim voldoende. 
 
Sociale verbondenheid in de wijk manifesteert zich voornamelijk op buurt- en straatniveau. Graag zouden inwoners meer 
contacten opdoen bij openbare voorzieningen zoals een terras, een uitnodigend buurthuis (De Boerhoorn 2.0) of in het gebouw 
van WelzijnMensenwerk. Volgens inwoners nodigen beide gebouwen onvoldoende uit om hier makkelijk binnen te lopen. Bij 
inwoners is veelal niet altijd bekend dat het gebouw van WelzijnMensenwerk nu al toegankelijk is voor jong en oud. Tijdens de 
buurtsessie Groene Hart op 3 maart gaven meerdere inwoners aan behoefte te hebben aan meer sociale contacten in de wijk. 
 
Actief meedoen in de wijk 

Meer dan de helft van de respondenten is nooit actief in de wijk (55,8%). 38,5% van de inwoners is soms actief, bijvoorbeeld in 
het verenigingsleven, op een school of als vrijwilliger bij een organisatie. Slechts 5,0% is vaak actief.  
 

  

“Deels eigen verantwoordelijkheid, maar ook samen met gemeente en woningstichtingen. Niet 
de infrastructuur van het gas weghalen, maar kijken of dit netwerk gebruikt kan worden voor 
meer duurzame energiebronnen, zoals een gezamenlijk warmtenet.” 
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Buurtgericht werken  

De wijk Oosterboer is sinds de jaren ’70 in gedeelten gebouwd. De wijk bestaat uit negen ‘lobben’ en vijf buurten, die elkaar 
deels overlappen. Dat elke buurt een ander karakter heeft, zien we terug in de prioritering van thema’s. Voor alle buurten geldt 
dat de groenvoorziening het meest belangrijk wordt gevonden. Voor heel Oosterboer zijn de belangrijkste aandachtspunten voor 
de wijkaanpak volgens inwoners respectievelijk:  
 

1. Groen en bomen (247 inwoners) 
2. Kwaliteit van de openbare ruimte (164 inwoners) 
3. Gezond opgroeien en vitaal ouder worden (159 inwoners) 
4. Warmte- en energietransitie (134 inwoners) 
5. Bereikbaarheid en mobiliteit (131 inwoners) 
6. Wonen (118 inwoners) 
7. Kinderen en jongeren (72 inwoners) 
8. Sociale cohesie (70 inwoners) 
9. Klimaatverandering (55 inwoners) 
10. Participatie in de wijk (23 inwoners) 

 
Na groenvoorziening verschillen de prioriteiten per buurt. In de oudere buurten speelt de kwaliteit van de openbare ruimte een 
grote rol, terwijl er in de nieuwe buurten meer prioriteit wordt gegeven aan gezond opgroeien/vitaal ouder worden en de 
warmte- en energietransitie (figuur 5). Deze verschillen spreken voor een buurtgerichte aanpak van wijkaanpak Oosterboer.  
 

  

 
Brainstormsessies 
‘Buurtgericht werken in 
Oosterboer’ 
  
In deze brainstormsessies 
spraken inwoners met elkaar 
over de werkwijze voor het 
vervolg van de wijkaanpak en 
welke rol inwoners, de 
gemeente en organisaties 
hierbij kunnen hebben. De 
meest besproken 
onderwerpen uit deze 
brainstormsessie zijn:  
 

• Inwoners willen graag 
betrokken worden, 
meedenken en meedoen. 

• Start klein op buurt- en 
straatniveau. Zichtbaar 
maken wat op dit moment 
aanwezig is en nadenken 
over ideeën die daarop 
aansluiten. Laagdrempelig, 
met koffie, thee en 
gezelligheid. 

• Het ‘kloppend hart’ in de 
wijk (De Boerhoorn) is op 
dit moment onvoldoende 
toegankelijk voor jong en 
oud. Er is behoefte aan 
een meer uitnodigend 
ontmoetingscentrum. Ook 
het gebouw van welzijn 
kan aantrekkelijker en 
toegankelijker worden 
gemaakt voor meerdere 
doelgroepen. 

 



 

 
 

18 

  

Figuur 5: Prioritering thema’s volgens inwoners, uitgesplitst per buurt 

  

Vlinderbuurt 
1. Groen en bomen 
2. Gezond opgroeien/vitaal ouder worden 
3. Bereikbaarheid en mobiliteit 
 

Veldenbuurt 
1. Groen en bomen 
2. Kwaliteit van de openbare ruimte 
3. Bereikbaarheid en mobiliteit, gezond 

opgroeien/vitaal ouder worden en 
Warmtetransitie/energietransitie 

 

Vogelbuurt 
1. Groen en bomen 
2. Warmtetransitie/energietransitie 
3. Kwaliteit van de openbare ruimte en gezond 

opgroeien/vitaal ouder worden 
 

Verzetsbuurt 
1. Groen en bomen 
2. Kwaliteit van de openbare ruimte 
3. Gezond opgroeien/vitaal ouder worden 

 

Oud Oosterboer 
1. Groen en bomen 
2. Kwaliteit van de openbare ruimte 
3. Gezond opgroeien/vitaal ouder worden 
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4. Conclusie 

Oosterboer is een fijne wijk om te wonen en te leven - daar zijn de meeste inwoners het over eens. Tegelijkertijd komen er 
veranderingen op de wijk af die invloed hebben op de toekomst van Oosterboer. De inwoners worden gemiddeld genomen 
steeds ouder, het klimaat verandert en de overgang naar duurzame energie laat niet lang meer op zich wachten. De wijk is vanaf 
de jaren ’70 in stappen gebouwd. De openbare ruimte en het groen voldoen niet overal meer aan de wensen van inwoners. Dit 
vraagt om een actieve aanpak van gemeente Meppel: de wijkaanpak Oosterboer.  
 
De afgelopen maanden is gesproken met diverse actoren en inwoners in de wijk om in kaart te brengen waar de wijkaanpak 
over zou moeten gaan. De grote betrokkenheid tijdens de meedenkperiode laat zien dat inwoners graag meedenken over en 
meewerken aan de toekomst van Oosterboer. De belangrijkste aandachtspunten verschillen per buurt en vragen deels om een 
buurtgerichte aanpak binnen wijkaanpak Oosterboer.  
 
Volgens inwoners en actoren zou de wijkaanpak tenminste moeten gaan over:  
 
1. Groen en bomen 
2. Kwaliteit van de openbare ruimte 
3. Gezond opgroeien en vitaal ouder worden 
 
De richtingen die inwoners meegeven aan de belangrijkste aandachtspunten moeten worden bezien in relatie tot de 
ambities en opgaven van de gemeente. Zo zijn de warmte- en energietransitie, de woningopgave en 
klimaatverandering onderwerpen die in de toekomst onvermijdelijk invloed zullen uitoefenen op de wijk Oosterboer. 
Het één sluit het ander niet uit – de diversiteit aan onderwerpen nodigt juist uit om te komen tot een integrale 
benadering. Zo kan Oosterboer zich voorbereiden op alle kansen en uitdagingen die in de toekomst op de wijk 
afkomen. 
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