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Beste mede buurtbewoners,
Hier voor je ligt de wintereditie van onze wijkkrant. De wijk is nog steeds volop in ontwikkeling en we
houden jullie graag op de hoogte via deze krant. Ook sturen we deze keer de wijkkrant naar de
watertoren buurt. Graag willen we jullie deze krant doen toekomen,
zodat ook jullie op de hoogte zijn van de activiteiten van wijkplatform
Nieuwveense Landen. Ook zijn jullie allen van harte welkom op onze
nieuwjaarsborrel op 27 januari. Meer informatie daarover staat in
ons krantje.
Veel leesplezier!
Deelbuurt Broeklanden
De wijk Nieuwveense Landen bestaat uit meerdere deelbuurten met ieder een eigen sfeer. De
deelbuurt Centrumwonen is bijna gereed en bestaat uit hofjes en pleintjes, waardoor een stads
karakter ontstaat. De nieuwe deelbuurt Broeklanden sluit aan op het platteland en wordt een open
groene buurt met veel gras en water. Het heeft daardoor wat meer een dorps karakter.

Oranje kavels: gereserveerd (in optie), Groene kavels: te koop
Wil je meer informatie over deze wijk, houd dan de website www.meppelwoont.nl/nieuwveenselanden in de gaten!

Parkzone / Buurttuin
Zoals jullie hebben gezien is er dit jaar een mooie start gemaakt met de aanleg van het park! Het
mooie is dat we hier met alle bewoners van de Nieuwveense Landen inspraak in hebben gehad.
Samen met de gemeente hebben we aangegeven wat we wensen in een park.
Daarbij hoort ook een buurttuin welke we zelf mogen beheren. Dit betekent zelf zaaien en natuurlijk
ook oogsten! Het lijkt misschien dat we in dit jaargetijde niks kunnen doen in de buurttuin maar dat
is zeker niet zo. Wat dacht je van het planten van rabarber? Of denk alvast na over wat je volgend
jaar wil gaan planten of zaaien in de buurttuin.
Afgelopen jaar hebben we ook de Nationale Boomfeestdag gehouden in het park! Hier hebben we
samen met veel kinderen en de wethouder Roelof Pieter Koning diverse fruitbomen en heggen
geplant. Deze middag was een groot succes!
Inmiddels is er ook al een brug geplaatst waardoor we vanuit de nieuwbouw zo naar het park kunnen
lopen. Komend jaar zullen we ook weer diverse activiteiten gaan organiseren in het park. Houd onze
facebook in de gaten voor de activiteiten.

Prijsvraag park, doe mee en win je naam op een bankje!
In het vorige krantje hadden we een oproep gedaan voor het verzinnen van een naam voor het park.
Helaas hebben we nog niet heel veel aanmeldingen gekregen en we willen jullie dan ook nog graag
de mogelijkheid geven om wat in te sturen.
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 in de buurt 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).

Burendag
Wat een geslaagde burendag in het park op
We begonnen als Nederlanders natuurlijk met een bakkie koffie, vervolgens werden de
picknickbanken in elkaar gezet en de buurttuin beplant. De picknickbanken zijn betaald door stichting
burendag. De kinderen (en volwassenen) genoten van het springkussen en de ijsjes. Het weer en de
opkomst was super! Er werd druk met elkaar kennis gemaakt onder het genot van een hapje en een
drankje. Het wijkplatform dankt oranjefonds voor de picknickbanken!

Sinterklaas
Op 2 december was het zo ver. Sinterklaas kwam bij de Nieuwveense Landen op bezoek. Alle
kindertjes uit Nieuwveense Landen waren welkom en het was dan ook een groot feest. Sinterklaas
had zijn piet meegenomen en ze hadden voor alle kinderen een cadeautje. Twee kindertjes waren
ziek, piet is daarom met een vriendelijke inwoner en zijn bakfiets nog langs deze kindjes geweest!

Huisvuilcontainers staan in de weg
In het nieuwbouw gedeelte plaatst een aantal bewoners hun afvalcontainer niet op eigen terrein.
Zij zetten hun containers op openbaar terrein. In de brandgang achter de woningen of in de
doorgang, maar niet op eigen terrein. Daar hebben medebewoners last van.
Dus als simpel goed voornemen voor 2018:
Eigen bak op eigen terrein, dat zal fijn zijn.

De afvalhoopjes in de wijk
Enige tijd geleden zijn we bezig geweest om de wijk wat schoner te krijgen. Met name in het
nieuwbouwgedeelte werd erg veel afval gewoon op gemeentegrond gedumpt. De gemeente is druk
bezig geweest om dit op te ruimen. Dit is gelukkig grotendeels gelukt. Het nadeel is dat dit opruimen
€3500,- euro heeft gekost. Dit is gemeenschapsgeld en daar betaald de inwoner dus ook aan mee. De
gemeente heeft nu afspraken gemaakt met aannemers om de braakliggende terreinen en bermen
vaker te maaien, zodat dit ook prettiger wordt om tegenaan te kijken. De vraag aan alle inwoners om
afval gewoon naar de stort te brengen of in de ondergrondse container te doen. Zo houden we de
wijk schoon en leefbaar.

Parkeren daar…. en niet op het trottoir!
In de wijk zijn verschillende parkeerplaatsen aanwezig, op de openbare weg zijn er plaatsen en op
eigen terrein is soms ook plek. In de straten zijn de parkeerplaatsen bedoeld voor de auto’s en de
trottoirs voor voetgangers met hun voertuigen zoals wandel- en kinderwagens, loopfietsen en
natuurlijk de rolstoelers.
Het valt op dat automobilisten hun auto’s helemaal of voor een deel op het trottoirs zetten. Dat is
niet de bedoeling natuurlijk. Aan de Nijeveenseweg met de nu brede trottoirs en parkeerplaatsen,
worden auto’s op het trottoir geparkeerd. Maar ook in de nieuwbouw worden auto’s nog steeds op
de trottoirs geparkeerd. Let ook op dat de gemeente hier strenger op gaat controleren en er bestaat
de mogelijkheid dat foutparkeerders een boete opgelegd krijgen.

Wasbeurtje voor de auto, kijk uit met milieu-onvriendelijke stoffen
Hoe ongezond is een auto-sopbeurtje op straat?
Na iedere wasbeurt op straat komen allerlei schadelijke stoffen, zoals shampoos, olie- en
rubberresten in het oppervlaktewater terecht. Wanneer er
een enkelvoudig rioolsysteem is aangelegd komen deze
stoffen terecht bij de waterzuiveringsinstallaties.
Nu er in de Nieuwveenselanden en ook op de
Nijeveenseweg een gescheiden rioolsysteem is, komen de
resten van het autowassen en andere middelen die op
straat spoelen, direct in het milieu. In de sloten in en om de
wijk dus. Dus alstublieft geen autowassen bij huis.
Ook uitkijken met het wegspoelen van schoonmaak en andere milieu-onvriendelijke middelen zoals
Roundup. Ook schoonmaakazijn, onkruidverdelgers, kunstmest en anti-groenaanslag en
verfmiddelen zonder milieu keurmerk, kan je niet zomaar weg laten lopen op straat of in de tuin dus
in het hemelwater riool.

De Nijeveenseweg veranderde in een fraaie woonstraat
Middenin de wijk Nieuwveense landen ligt de Nijeveenseweg. Vroeger de hoofdweg naar Nijeveen,
waar alle verkeer richting Nijeveen, inclusief de bussen gebruik van maakte. In Meppel de
Nijeveense huisjes genoemd en in Nijeveen de Meppeler huisjes.
Toen de nieuwe wijk Nieuwveense landen tot wijk werd benoemd heeft een aantal bewoners van
de Nijeveenseweg het begin af aan bemoeienis gehad met de ontwikkel-plannen. Zij woonden
immers middenin de wijk.
De gemeente Meppel zag in eerste instantie de Nijeveenseweg niet als onderdeel van deze
nieuwbouwwijk en dat stoorde de bewoners.
Klankbordgroep opgericht
Om in gesprek te komen met de gemeente Meppel , werd een Klankbordgroep opgericht. Deze
Klankbordgroep organiseerde in 2011 een excursie op de weg voor de wethouder en vele
raadsleden. Het ging onder andere hierom:
-De Nieuwveenselanden werd een wijk met een” duurzame en milieuvriendelijke inrichting” en aan
de Nijeveenseweg stroomde het rioolwater ongezuiverd de sloot in bij hevige regenval. Dat kon niet
de bedoeling zijn in deze milieuvriendelijke wijk. Deze excursie opende de ogen van de bestuurders
en er werden toezeggingen gedaan voor een reconstructie van de riolering, van de weg en de
trottoirs, het creëren van meer parkeergelegenheid en een speelgelegenheid voor de vele daar
wonende kinderen.

Bureau MAAN werd ingeschakeld en een prachtig plan werd met de bewoners opgesteld.
Echter helaas, geldgebrek (crisis) zette deze plannen ver in de diepvries en er is nooit meer iets van
vernomen.
Uitstel van de plannen
Maar de Klankbordgroep gaf niet op. Een pleidooi in de Gemeenteraad , een brief aan de raadsleden
en een gesprek met de Wethouder maakten dat de riolering werd onderzocht. Het hoofdriool was
niet de oorzaak van de problemen maar de aansluitingen naar de woningen, zoals de Klankbordgroep
al aangegeven had.
Intussen werd er door de gemeente Meppel grond aangekocht naast nummer 86, om daar in de
toekomst parkeerplaatsen te realiseren. Zolang er behoefte is aan speelgelegenheid voor kinderen,
is daar een speelvoorziening. Deze werd aangelegd door de klankbordgroep en twee leden
onderhouden dit terrein al jaren vrijwillig.
En …. de reconstructie van de riolering en de weg werd toegezegd. In 2015 zou de zaak aangepakt
worden. Echter, uitstel, maar weer kwam de Klankbordgroep in actie. Er zijn veel brieven en
E-mails richting Stadskantoor gegaan, voordat er een ontwerp kwam in 2016.
Bewoners praten mee
Maar het gemeentelijke ontwerp was niet wat de bewoners wilden en van de 110 woningen werden
er door 98 eigenaren bezwaarschriften hiertegen ingediend. De Klankbordgroep was weer op bezoek
bij de Wethouder om deze te overhandigen en te overleggen.
Het College ging akkoord met het voorstel van de bewoners van de Nijeveenseweg en de
Klankbordgroep werd nu wel betrokken en organiseerde informatie voor de bewoners, samen met
de gemeente Meppel. Samen werden oplossingen bedacht voor de tijdelijke verkeerssituatie en het
beperken van de overlast.
Voorafgaand aan de werkzaamheden werd een nul- meting gedaan in verband met de eventuele
verzakking van gebouwen. Even op letten nu het werk klaar is bewoners!
De werkzaamheden vorderden gestaag en de meeste fietsers en brommers gingen door het nieuwe
deel van de wijk , richting Meppel en Nijeveen. De Klankbordgroep bleef attent en had veel contact
met de projectleider op het stadskantoor over kleine aanpassingen. Gelukkig was daar vaak een
gewillig oor.
Het leed is nu bijna geleden. Het trottoir is doorgetrokken tot aan de watertoren, de drempels zijn
gelegd. De lantaarnpalen komen aan beide zijden van de weg. Parkeerplaats is aangelegd.
Het eerste stuk vanaf de watertoren wordt later bestraat, als de drie woningen klaar zijn. Zo is de
Nijeveenseweg, na jaren van overleg, ideeën leveren en overtuigen , een mooie woonstraat en een
fraaie entree van Meppel geworden.
Mede dankzij de inzet van betrokken bewoners is het een weg geworden zoals de bewoners dat
wilden. Hulde!!
De Klankbordgroep Nijeveenseweg kan zich opheffen en gaat op in het Wijkplatform
Nieuwveenselanden, dat de belangen van iedereen in de wijk behartigt.

MeppelEnergie: uitleg wat te doen bij storingen
Stel, het wordt niet warm in huis of er komt geen warm
water uit de kraan. Wie belt u dan om deze storing te
verhelpen?
Voor een aantal klanten is het mogelijk niet altijd duidelijk met welke partij men moet bellen om het
probleem op te lossen. Mede op verzoek van het Wijkplatform geven we een toelichting zodat
duidelijk wordt wie u voor welke situatie moet benaderen.
De demarcatie, ofwel de eigendomsgrens van de installatie
MeppelEnergie produceert op een centrale
plek in de wijk warm water van circa 75º voor
ruimteverwarming en warm tapwater. Via
het distributienet in de wijk wordt dit warme
water naar de woningen getransporteerd. In
de meterkast bevindt zich de zogenaamde
afgifteset. De warmtewisselaar in deze
afgifteset zorgt ervoor dat het tap/drinkwater (Vitens) verwarmd wordt.
Daarnaast wordt het warme water
doorgevoerd naar de zogenaamde
binneninstallatie dat zorgt voor de
ruimteverwarming (de installatie voor de
vloerverwarming).
De afgifteset (inclusief de Kamstrupwarmtemeter) is eigendom van
MeppelEnergie. MeppelEnergie is daarom
verantwoordelijk voor het verhelpen van
storingen aan de afgifteset.
Direct ná de afgifteset begint de binneninstallatie. Onder de binneninstallatie valt o.a. het
regelsysteem voor de vloerverwarming, de vloerverwarming zelf, de thermostaat, het
luchtventilatiesysteem etc. Voor storingen in deze binneninstallatie is niet MeppelEnergie de aan te
spreken partij, maar ligt de verantwoordelijkheid (de demarcatiegrens) bij de eigenaar van de
woning.
Valt de storing nog binnen de garantietermijn van oplevering van de woning, dan benadert u de
ontwikkelaar resp. de installateur die de installatie aangelegd en ingeregeld heeft. Is deze
garantietermijn verlopen, dan kunt u als eigenaar van de woning zelf besluiten welk installatiebedrijf
u inschakelt. Voor de hand ligt de keuze om de werkzaamheden uit te laten voeren door de
installateur die de vloerverwarming oorspronkelijk heeft aangelegd. NB. Huurders nemen contact op
met de verhuurder.

Storingskaart MeppelEnergie
Ondanks dat we in het voorgaande duidelijk gemaakt hebben welke partij waarvoor verantwoordelijk
is, zal het mogelijk in een aantal gevallen niet eenduidig aan te wijzen zijn waar de oorzaak ligt van
een probleem of storing.
Daarom hebben we een zogenaamde Storingskaart ontwikkeld. De Storingskaart helpt u na te gaan
of de storing veroorzaakt is in het installatiedeel van MeppelEnergie of in het deel van de
binneninstallatie en wie u vervolgens dient te bellen.
Binnenkort publiceren wij de Storingskaart, o.a. door deze te plaatsen op de website van
MeppelEnergie. Op verzoek sturen wij u de digitale versie van de Storingskaart (mail naar:
info@meppelenergie.nl). Door het Wijkplatform is tevens de suggestie gedaan om een overzicht op
te nemen – per adres – welk installatiebedrijf in opdracht van de ontwikkelaar/bouwer de
binneninstallatie indertijd aangelegd en ingeregeld heeft. Deze informatie zullen we opnemen op de
website.
Het storingsnummer van MeppelEnergie
Heeft u een storing voor MeppelEnergie, dan belt u naar 0522 – 856873 (keuzemenu = toets ‘1’). U
komt dan terecht bij onze storingsdienst. Dit is Breman te Genemuiden die wij gecontracteerd
hebben voor de afhandeling voor de MeppelEnergie-storingen.
In een aantal gevallen blijkt uit de uitgevoerde werkzaamheden van onze storingsmonteur dat de
oorzaak van het probleem niet ligt in het MeppelEnergie-deel, maar in de binneninstallatie. In dat
geval behoudt MeppelEnergie zich het recht voor de kosten hiervoor aan u als opdrachtgever in
rekening te brengen.

Wij nodigen iedereen graag uit om bij onze
nieuwjaarsborrel aanwezig te zijn!

27 januari van 20:00-22:00 in het Leerwerk centrum.
Er wordt gezorgd voor een hapje en
een drankje.
We willen graag weten hoe veel
mensen er komen, dus vooraf graag opgeven via de link
op www.wijkplatformnieuwveenselanden.nl/nieuws
Graag opgeven voor 20 januari.
Hopelijk allemaal tot dan!!

Colofon
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

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.
De leden van het wijkplatform: René Koop, Gert Westerveen, Berry Wognum, Miranda Nekeman,
Rolf Krikken, Aleida Houtsma, Frans Nekeman, Leo Groenewegen en Jolijn Soer
Lijkt het je leuk om ons af en toe bij activiteiten te helpen,
maar wil je niet direct bij het wijkplatform? Dat kan!
Wij zoeken vaak mensen voor losse activiteiten, denk daarbij bijvoorbeeld aan burendag,
boomplantdag of sinterklaas. Lijkt het je leuk om je op te geven als zo’n projectvrijwilliger, stuur dan
een mail naar info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl.

