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Beste medebuurtbewoners, 
  
Hier voor je ligt de zomereditie van onze wijkkrant. De wijk wordt groter en groter, maar ook 
mooier en mooier. In deze krant vertellen we graag waar we ons als wijkplatform zoal mee 
bezig houden. We hopen via deze kanalen jou als wijkbewoner te inspireren en te 
informeren.  
Sinds de laatste nieuwskrant in december van 2016 zijn we met veel projecten bezig 
geweest. De nieuwjaarsreceptie was erg gezellig, we hebben een begin gemaakt met de 
aanleg van het park, er is begonnen met de riolering aan de Nijeveenseweg en de 2e fase 
Broeklanden wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. We hopen dat jullie deze krant met 
veel plezier lezen en we alle bewoners op de hoogte kunnen brengen van wat er speelt. 
 

Broeklanden 
Op dit moment zijn ze bezig met het bouwrijp maken van de grond ten westen van 

Centrumwonen in de Nieuwveense Landen. Het plan is om eind van dit jaar te gaan 

beginnen met het bouwen van de eerste woningen. Hieronder de plattegrond van 

Centrumwonen en Broeklanden.  
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Het park 
Wandeling naar Buurttuin in de parkzone 

Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te wandelen naar de buurttuin in de parkzone 

op 22 juli. Om 13:30 wandelen we vanaf het LeerWerkCentrum naar de tuintjes toe. We 

hebben als buurt 2 plaatsen beschikbaar en mogen deze zelf beplanten met groente en fruit. 

Het idee is dat dit een openbare moestuin wordt waar iedereen zijn planten mag 

verbouwen, maar let wel op, dit is een openbare buurttuin waar alle bewoners gebruik van 

mogen maken. Als je iets plant betekend het daarom niet per definitie dat jij ook degene 

bent die het oogst. 

Er zal in de toekomst een waterpomp bij de 

tuintjes komen, zodat het water geven ook 

makkelijker wordt gemaakt. We hopen dat het 

een gezellig ontmoetingspunt wordt, waar 

iedereen lekker kan tuinieren. 

Dit is een foto van een tuintje. Als afscheiding 

wordt hier nog een haag omheen geplaatst. 

 

 

 

Prijsvraag park, doe mee en win je naam op een bankje! 

Nu de vorderingen in het park zichtbaar beginnen te worden, is het ook de hoogste tijd dat 

het park een naam krijgt. Weet jij een leuke naam, geef dit dan door aan 

info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl en misschien 

win jij dan wel je naam op een bankje in het park! 

Spelregel hierbij is: de naam moet passen bij de 

straatnamen en de Nieuwveense Landen. Mail de 

naam van het park met je eigen naam en mailadres en 

wie weet krijg je van ons te horen dat jij vereeuwigd 

wordt in het park (de foto is een voorbeeld). Stuur je 

idee op voor 1 september en wellicht kunnen we de 

winnaar op burendag (23 september) bekendmaken.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl
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Het definitieve ontwerp van het park 
 

 

Boomplantdag 
Door het wijkplatform is in samenwerking met 

de gemeente een boomplantdag in het nieuwe 

park georganiseerd. Er waren op deze 

woensdagmiddag z'n 30 kinderen. De winnaar 

van de kleurwedstrijd mocht samen met de 

wethouder de eerste bomen planten.  

Daarna mochten de kinderen zelf aan de slag. Ze 

hebben allemaal erg hard gewerkt met als 

resultaat dat we ongeveer 20 bomen geplant 

hebben. Na het harde werken was er een hapje en 

een drankje voor de kinderen. Iedereen kreeg een 

aalbessenstruik en een oorkonde mee voor thuis. 

Het was een hele geslaagde en gezellige middag. 
 

 

Op de website Meppelvoorelkaar.nl zie je in één oogopslag wie hulp vraagt en wie hulp 

aanbiedt. Eenvoudig, gemakkelijk en bovendien gratis. Hier vind je vrijwilligersvacatures via 

organisaties, individuele hulpvragen én aanbod van particulieren. Kortom dé verzamelplaats 

van  vrijwillige inzet en vraag in de gemeente Meppel. 
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Eerste parkwerkdag volwassenen 
Na dat de kinderen tijdens de boomplantdag al bezig waren geweest op woensdag middag 

was het de zaterdag erop de beurt aan de volwassenen. De middag begon in het 

LeerWerkCentrum waar onder het genot van een kopje koffie het plan van het park 

nogmaals werd toegelicht. Vervolgens legde Arie van Comfortuin uit wat de bedoeling van 

de middag was. We mochten rondom het honden losloop veld de hagen gaan plaatsen. Dit 

was helaas nog niet overal mogelijk omdat er nog met zwaar materiaal gewerkt moest 

worden. Met een groepje van ongeveer 15 volwassenen gingen we aan de slag met het 

neerzetten van de hagen. Er werd hard gewerkt en na ongeveer een uurtje stonden de 

hagen erin en was het tijd voor een afsluitend hapje en een drankje. We kunnen terugkijken 

op een gezellige eerste parkwerkdag. 

Rotondes 
Twee rotondes in de buurt die in de belangstelling komen. 

Rotonde Nieuwe Nijeveenseweg 

In de Nieuwe Nijeveenseweg wordt ter hoogte van de Omslag een rotonde geconstrueerd. 

Dit gebeurt nadat de riolering en de noodbestrating in de Nijeveenseweg gereed zijn, dit is 

na de zomer. Deze rotonde zal een goede verbinding naar de Nieuwveense Landen en een 

veilige toegangsweg voor het bouwverkeer richting Broeklanden worden. Ook wordt de 

snelheid op de Nieuwe Nijeveenseweg door deze rotonde omlaag gebracht. 

Tussen de “oude” Nijeveenseweg en de nieuwe rotonde zal het pad blijven , zodat het fiets 

verkeer uit de Nieuwveense Landen en Zwartsluis richting het noorden en omgekeerd, daar 

gebruik van kunnen blijven maken. 

De rotonde bij de watertoren. 

Deze rotonde blijft voorlopig zoals die is. Deze rotonde geeft voor fietsers de nodige 

problemen, omdat er op momenten zoveel autoverkeer is dat oversteken een hachelijke 

zaak is. 

Dat komt omdat fietsers daar geen voorrang hebben.  

Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een fietstunnel of fietsbrug aan te leggen. 

De Provincie Drenthe  en de gemeente Meppel hebben plannen met de N375, die steeds 

drukker wordt. Daarom wil men de rotonde bij de watertoren verwijderen en het 

snelverkeer via het nieuwe  Transformatiegebied Noordpoort , de stad in leiden. Daarover is 

geïnformeerd op de informatieavond in juni en via de lokale pers.  

Stencil 
Sinds enige tijd is de speeltuin op de Stencil klaar. De 

kinderen spelen hier met veel plezier. Vanwege enkele 

reacties uit de buurt, zijn hier nu ook bankjes bij geplaatst. 

De definitieve bestrating is gelegd, tegelijkertijd is ook de 

definitieve bestrating aan het Binnenwerk gelegd. Tevens 

worden nu de eerste bomen en struiken geplant.   
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Transformatiegebied 
Woensdag 28 juni was er een bewonersbijeenkomst over de transformatiezone en hoe deze 

er in de toekomst mogelijk uit gaat zien.  

Om de transformatiezone nieuw leven 

in te blazen wordt een nieuw soort 

bestemmingsplan gehandhaafd. In dit 

bestemmingsplan staat niet precies vast 

of er een woonhuis of winkel moet 

komen. Er staat wel vast dat het binnen 

de buurt en het toekomstplan moet 

passen. Dat betekend dat er veel ruimte 

is voor kleine ondernemers en voor 

startups om hier iets nieuws te 

realiseren zonder dat ze belemmerd 

worden door een bestemmingsplan. Er 

komen wel regels met betrekking tot Co2 neutraal bouwen, geluidsoverlast en de mate van 

zware bedrijvigheid (het is namelijk niet de bedoeling dat er veel grote bedrijven met veel 

zwaar vrachtverkeer bijkomen). Ook wordt het gestimuleerd om zoveel mogelijk groen in de 

wijk te krijgen. 

Het gebied rondom de watertoren zal niet veel te maken krijgen met het ruime 

bestemmingsplan, dit blijft waarschijnlijk de woonwijk zoals die nu ook is. Het gebied aan 

het water zal wel te maken krijgen met die ruime bestemmingsplannen, hier kunnen 

bijzondere huizen of kleine ondernemers goed terecht. 

Tevens is door de gemeente grond gereserveerd om een 

weg te leggen tussen een nieuwe rotonde (aan de 

oostkant van de huidige rotonde bij de watertoren) en 

ongeveer het politiebureau. Dit zou het aantal auto’s 

voor de helft doen afnemen. Dat de plek gereserveerd is, 

betekend niet dat de weg er ook daadwerkelijk gaat 

komen. Dit hangt met name af van de vorderingen in het 

transformatiegebied en het geld wat daardoor 

beschikbaar komt. De looptijd van het aanleggen van de 

weg is ongeveer 20 jaar. 

Er is een klankbordgroep opgericht met de betrokken in- 

en omwonenden. De projectleiders van de transformatiezone zullen de inbreng meenemen 

in hun beslissing van wat er gaat gebeuren met het gebied. Mocht je het leuk vinden om ook 

bij deze klankbordgroep aan te sluiten, een paar keer te vergaderen en daarbij je mening en 

ideeën te laten horen, stuur dan een mail naar postbus@meppel.nl en meld je aan.  

 

Meer informatie over het transformatiegebied is te vinden op: 

https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Beleid_regelgeving/Transformatiegebied_No

ordpoort 

mailto:postbus@meppel.nl
https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Beleid_regelgeving/Transformatiegebied_Noordpoort
https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Beleid_regelgeving/Transformatiegebied_Noordpoort
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Riolering Nijeveenseweg 
Bewoners Nijeveenseweg, is uw huis nog in orde? 

Voordat de werkzaamheden aan de riolering in de Nijeveenseweg startten, heeft de 

gemeente Meppel een zogenaamde 0-meting laten uitvoeren. Daarbij zijn bij alle woningen 

de bestaande scheuren gefotografeerd en ingesproken.  

Nu de graafwerkzaamheden en bemaling bijna voorbij zijn gaat de grond zich ”zetten”. 

Daarna komt de definitieve bestrating en inrichting van de weg. 

Vervolgens kunt u uw woning inspecteren op scheuren en verzakkingen, die er voor de 

werkzaamheden niet waren. Wanneer er gebreken geconstateerd worden die er voor de 

werkzaamheden niet waren,  kunt u contact opnemen met de gemeente Meppel. 

Afvalhoopjes in de wijk 
Iedereen is het erover eens dat zwerfvuil het woongenot niet verhoogt. Daarom is het 

belangrijk om samen en met elkaar de gehele wijk schoon te maken en houden. Het is de 

verantwoordelijkheid van ons allemaal. Schroom daarom niet om elkaar of om aannemers, 

hoveniers en anderen aan te spreken op vergeten materialen of rondslingerend puin. Ook 

containers zijn storend in het aangezicht van de wijk. Zorgt u er daarom voor dat de 

container op de dag van lediging weer binnen haalt en stalt op uw eigen terrein.  

Ter info: Je kunt grof huishoudelijk afval kwijt bij het afvalbrengstation in Havelte aan de 

Oeveraseweg 19. Het tarief is €0,05 per kilo en er wordt een minimaal bedrag van €0,25 in 

rekening gebracht.  

De openingstijden zijn:  

di – vr  12:30 – 16:00 

za  08:30-12:00. 

Neem hiervoor wel je afval afvalpasje (die ook gebruikt wordt voor de ondergrondse 

container) en je pinpas mee. Meer informatie op de website van de gemeente. 

 

 
Heb jij thuis iets liggen wat kapot is en wat je liever niet weggooit? Kom dan naar het Repair 

Café Meppel! Samen met vakmensen repareer je je eigen kapotte spullen of je kan helpen 

bij de reparatie van iemand anders.  

Elke laatste zaterdag van de maand  

Gebouw Trias 

Groenmarktstraat 6 in Meppel 

09:30 - 13:00 
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Bezoek wethouders aan de wijk 
Dinsdag 27 juni waren de wethouders op bezoek in de 

Nieuwveense Landen. Eerst zijn ze bij wijkplatform de 

Wiek in Rogat geweest. Vervolgens zijn ze vertrokken 

naar de Nieuwveense Landen, waar ze eerst in gesprek 

zijn geweest met Meppel Energie. Daarna zijn de 

wethouders samen met het wijkplatform Nieuwveense 

Landen een stukje door het park gewandeld en 

hebben we het gehad over alle ontwikkelingen in de 

wijk waar het wijkplatform mee te maken heeft gehad. 

Heel leuk om de wethouders op bezoek te hebben gehad en heel fijn om hun de wijk te 

kunnen laten zien. Natuurlijk was er ook gelegenheid om aan te geven waar we tegen aan 

lopen, zo is de rommel in de wijk, het tekort aan parkeerplaatsen en de soms slechte 

bestrating toch even ter sprake gekomen. Natuurlijk hebben we ook genoemd dat het een 

gezellige wijk is een leuke om te wonen. Waarbij het vooral leuk is om de wijk te zien groeien 

en dat veel mensen in hetzelfde schuitje zitten met betrekking tot verbouwen en klussen. 

Dat maakt meteen dat iedereen iets gemeen heeft. 

 

Wist je dat … !? 
- Er twee extra ondergrondse containers bij zijn gekomen (Drukpers en Omslag) 

- Er is een parkeerplaats op de Litho gekomen 

- De Bremenbergweg is afgesloten voor verkeer 

- De Stencil definitief bestraat is en de gemeente ook al is begonnen met  

het plaatsen van groen 

- Er een doedag en boomplantdag in het park geweest  

- Nijeveenseweg 125 heeft bij de voordeur een bibliotheek waar je een boek kan lenen 

- De riolering wordt vervangen op de Nijeveenseweg 

- De Nieuwveense Landen ook een buurtpreventie 

WhatsApp heeft? Aanmelden kan via www.wabp.nl 

 

 

Schuif-aan, gezellig eten en mensen ontmoeten 
 

Mensen die ruimte over hebben aan tafel, nodigen iedereen 

graag uit om aan te schuiven bij het avondeten. Samen eten en 

ontmoeting! Kijk op www.schuif-aan.nl voor meer informatie.  

http://www.schuif-aan.nl/
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Colofon 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je ook meepraten over dingen die spelen in de wijk? 

Denk je niet in problemen, maar in oplossingen? 

En ben je bereid om minimaal 5 van de 10 vergaderingen per jaar aanwezig te zijn? 

Wellicht is het dan wat voor jou om ook lid te worden van het wijkplatform. 

Wil je eerst kijken of dit iets voor je is, woon gerust eens een vergadering bij. 

Aanmelden of vragen stellen kan via de e-mail. 

Ons wijkplatform bestaat uit een aantal enthousiaste bewoners uit Nieuwveense Landen, die 

op een positieve manier samen met de gemeente en politie zorg hebben voor de veiligheid 

en leefbaarheid van de wijk. Omdat onze wijk nog vol op in ontwikkeling is, komen we steeds 

weer nieuwe onderwerpen tegen, waarover we in gesprek gaan met de gemeente. 

Wij wensen jullie een prettige vakantie! 

De leden van het wijkplatform:  

René Koop, Gert Westerveen, Berry Wognum, 

Miranda Nekeman, Rolf Krikken, Leo 

Groenewegen, Aleida Houtsma, Frans 

Nekeman en Jolijn Soer. 

 

Facebook.com/wijkplatformnieuwveenselanden 

Like ons op Facebook, en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de wijk 

Info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl 

Www.wijkplatformnieuwveenselanden.nl 

Contactpersoon stichting Welzijn Meppel-Westerveld: Hayat El Mahjoubi 

h.el.mahjoubi@welzijnmw.nl 

Wijkagent: Judith Bakker, 0900-8844, Judith.Bakker@politie.nl 

Gemeente Meppel voor vragen en klachten 140522 


