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Beste mede buurtbewoners,
Ook deze zomer is er voor alle inwoners van de Nieuwveense Landen de wijkkrant. We willen jullie
op deze manier op de hoogte houden van wat er allemaal gaande is binnen de wijk en welke
activiteiten we zoal hebben gehad. Veel leesplezier!

Ontwikkelingen in de Nieuwveense Landen
De Nieuwveense landen is nog steeds volop in ontwikkeling en kan doorgroeien tot ongeveer 2.000
woningen. Dit zijn huurwoningen, koopwoningen en woningen op vrije kavels. Naast het gebied
Centrumwonen (het gedeelte van de nieuwbouwwijk dat nu bijna af is) wordt nu hard gewerkt aan
Broeklanden. In Broeklanden zijn ze nu bezig met 10 ruime 2-onder-1 kapwoningen en 13 rij- en
hoekwoningen.

Nieuwe ontsluitingsweg naar het centrum
Er zijn plannen gemaakt voor een nieuwe weg richting het centrum van Meppel. De nieuwe
Nijeveenseweg wordt in de toekomst namelijk een fietspad. De Nieuwe Nijeveenseweg wordt
uiterlijk voor autoverkeer afgesloten als er 800 woningen gebouwd zijn. Op dat moment komt er een
westelijke ontsluitingsweg. Als het aantal huizen rond 1200 en 1300 ligt, zal ook de oostelijke
ontsluitingsweg aangelegd worden. De situatie moet er uiteindelijk als onderstaande afbeelding uit
komen te zien.

(www.meppel.nl; Stedebouwkundig plan NieuwveenseLanden, 05 april 2018, pdf, 42MB SP
NieuwveenseLanden actualisatie nov 2017)
De Nijeveenseweg is op het moment bijna af. Als de nutsvoorzieningen van de nieuwe woningen
aangelegd zijn, wordt ook de stoep erin gelegd en is de straat helemaal af.
Ook komt er een nieuwe fietsverbinding bij de rotonde bij de watertoren. Hoe deze fietsverbinding
er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Zo wordt het voor alle fietsers straks een stuk
gemakkelijker om naar het centrum toe te komen

Noordpoort
Als je via de N375 naar het centrum van
Meppel rijdt, dan kom je binnen via
Noordpoort. In dit gebied staan
woonhuizen en zijn ook enkele bedrijven
gevestigd. De gemeente is op dit moment
bezig met bewoners (waaronder ook de
wijkplatforms van Haveltermade en
Nieuwveense Landen) en bedrijven om
dit gebied te transformeren. Om dit
werkelijkheid te kunnen laten worden,
wordt er een nieuw bestemmingsplan
opgesteld. In dit bestemmingsplan wordt
het mogelijk om zowel een leuke woning
te bouwen of om een bedrijf te beginnen.
Hier worden natuurlijk wel enkele
voorwaarden aan gesteld, zodat de
leefbaarheid erop vooruit gaat. De
gemeente geeft op hun website het
volgende aan: “in het gebied willen we
een nieuwe mix van functies mogelijk
maken. Duurzame en onderscheidende
nieuwe woningen zijn mogelijk, verspreid over het gebied. Ook nieuwe bedrijven kunnen zich
vestigen, als zij duurzame werkgelegenheid bieden en bijdragen aan de leefbaarheid in het gebied.
We zien in het gebied ook graag nieuwe toeristische recreatieve functies, die zich onderscheiden en
richten op een dagje uit en verblijf.”
Het wijkplatform Nieuwveense landen wordt betrokken bij de beslissingen die gemaakt worden,
maar voor iedereen die geïnteresseerd is en graag
mee wil denken is er natuurlijk ook de gelegenheid
om mee te praten en aan te schuiven bij de
bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden onder
andere via de gemeenteadvertentie (in de Meppeler
Courant huis aan huis) en de website van de
gemeente aangekondigd.
Op de website van de gemeente is meer informatie
over dit onderwerp te vinden
(www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Beleid_regel
geving/Transformatiegebied_Noordpoort).

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.

Watertorenpark
Ons park heeft eindelijk een nieuwe naam gekregen! Het watertorenpark. We hebben de mensen uit
onze eigen wijk gevraagd welke naam ze wilden hebben voor het park. Er waren meerdere
inzendingen voor de naam Watertorenpark en we gaan kijken hoe
we al deze namen ergens kunnen noemen in het park!

Moestuin
Vind jij het fijn om buiten te zijn en lijkt het je leuk om ons te helpen
om de moestuin in het Watertorenpark netjes te houden? Loop dan
gerust een keertje langs om er wat onkruid uit te trekken of om de
plantjes water te geven. Zo houden we onze tuintjes mooi en wie
weet valt er vervolgens dan ook wat lekkers te oogsten. Je kunt de
moestuintjes vinden onder aan de heuvel in de ovale cirkels.

Pasen
Op 2 april hebben we met de kinderen van de Nieuwveense Landen eieren gezocht in het park. De
oudste kinderen zijn begonnen met zoeken, terwijl de jongere kinderen hun eigen bakje hebben
geknutseld. Vervolgens heeft de oudste groep de eieren verstopt voor de andere kinderen.
Het was een groot succes en heel erg fijn dat iedereen ook heeft geholpen met de eieren uit het
water te vissen! En Hilde bedankt voor het maken van de foto’s!

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

Meppel voor elkaar
Op 6 maart hebben we een presentatie gehad van
Meppelvoorelkaar tijdens onze maandelijkse
vergadering. Meppel voor elkaar is een platform voor vrijwillige inzet en is aangesloten bij NL voor
elkaar. Als er een match is tussen iemand die hulp nodig heeft en iemand die hulp wil geven dan
wordt je aan elkaar gekoppeld. Het is ook mogelijk voor bedrijven, verenigingen, etc. om een
hulpvraag op de site te zetten. Neem ook eens een kijkje op hun website en wellicht kun je iemand
helpen met een hulpvraag of kan je ergens hulp bij krijgen! www.meppelvoorelkaar.nl

Vlieger festival
Ook is het vliegerfestival weer naar de Nieuwveense Landen gekomen. Een heel weekend lang waren
de verschillende vliegers in alle formaten te bewonderen. Vliegerfestival Meppel is een feest voor
jong en oud. Het afgelopen Hemelvaartweekend, van 10 tot en met 13 mei, werd de 5e editie van
het Vliegerfestival Meppel georganiseerd. Ook was er een nachtshow. Het Vliegerfestival Meppel
werd gehouden aan de Bremenbergweg 2a, bij het Leer Werk Centrum Meppel en trok ook dit jaar
weer veel bekijks.

Drukkerijmuseum
Wat een leuke en informatieve avond hebben we bij het Drukkerijmuseum gehad. Alle bewoners van
de Nieuwveense landen waren uitgenodigd om langs te komen bij het Drukkerijmuseum. Hier kregen
we eerst een kopje koffie/thee en heeft wethouder Roelof Pieter Koning een welkomstwoord
gegeven. Vervolgens werden we door vele enthousiaste vrijwilligers rondgeleid en werd ons alles
perfect uitgelegd. We hebben een degel en een drukpers aan het werk gezien, er was een bak met
water waar een Stencil werd gemaakt en we hebben zelf een Zeefdruk gebruikt. Ook hebben we een
letterbak met Zetsels gezien. En natuurlijk verschillende Omslag werken met verschillende manieren
van Boekbinders. Het is zeker de moeite waard om te bezoeken, bedankt!

Drukpers

Zeefdruk

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.
Daar hebben medebewoners last van.
Eigen bak op eigen terrein, dat zal fijn zijn.

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 trottoir zetten. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Aan de Nijeveenseweg met de nu brede
trottoirs en parkeerplaatsen, worden auto’s ook op het trottoir geparkeerd. Let ook op dat de
gemeente hier strenger op gaat controleren en er bestaat de mogelijkheid dat foutparkeerders een
boete opgelegd krijgen. Pas ook op met het parkeren van de caravan, deze mag maar 3 dagen op
openbaar terrein staan. Ook hier kan een boete voor opgelegd worden. (Zie ook de website van de
gemeente voor meer informatie)

Burendag 22 september
Zet deze dag alvast in je agenda! De invulling van deze dag wordt nog bekend gemaakt, dit komt
onder andere op onze facebook pagina.

Zorgeloos op vakantie met deze tips van eigen huis
-

-

-

Vermeld niet op social media of antwoordapparaat dat
je met vakantie bent.
Zorg ervoor dat op verschillende plekken, op
verschillende tijden, in huis (ook op de
bovenverdieping) licht brandt als het donker is. Dat kan met behulp van een schakelklok.
Vertel de buren dat je met vakantie gaat, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden en
voor de post en planten kunnen zorgen. Vraag hen ook om 's avonds de gordijnen dicht te
doen en 's ochtends weer te openen.
Plaats tijdens de vakantie een auto op de oprit: een eventuele tweede auto van jezelf of die
van uw buren.
Laat wat speelgoed rondslingeren op de grond, zet wat koffiekopjes op tafel en laat er een
krant liggen, zodat het huis een bewoonde indruk maakt.
Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Een inbreker kan anders een raam
inslaan en zo de deur openen of binnenkomen via de methode van gaatjes boren.
Verstop geen sleutels buiten de deur. Deurmat en bloempot zijn geen geheime plaatsen.
Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). Wanneer u de sleutelbos verliest of als deze
gestolen wordt, maakt u het een inbreker wel erg makkelijk.
Zorg dat u geen grote hoeveelheden geld in huis heeft.
Plaats waardevolle spullen zoveel mogelijk uit het zicht van voorbijgangers.
Als u een schuifpui heeft: plaats een balkje aan de binnenkant op de rails tussen de deurpost
en de schuifpui, dan kan de schuifpui niet worden geopend.

Kijk voor nog meer tips op de website van vereniging eigen huis: www.eigenhuis.nl/huis-duurzaammaken/inbraak-voorkomen/inbraakpreventie-tips

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: Gerard Lubbers
g.lubbers@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: Gert Westerveen, Berry Wognum, Rolf Krikken, Aleida van der Zwan,
Frans Nekeman, Erik Keurentjes, Mariska Kamphuis en Miranda Wagner.
Helaas gaat Jolijn Soer ons verlaten bij het wijkplatform. Jolijn, we willen je heel erg bedanken voor je
jarenlange inzet! Je hebt erg veel betekend voor ons en we gaan je bijdrage dan ook zeker missen!
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.

