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Beste mede buurtbewoners,   
 
Het kan jullie niet ontgaan zijn, de laatste tijd wordt er weer flink gebouwd en bestraat in de 

Nieuwveense Landen. Aan de Nijeveenseweg zijn nieuwe huizen gebouwd, de huizen in broeklanden 

schieten als paddenstoelen uit de grond en in Centrumwonen wordt steeds meer definitieve 

bestrating aangelegd. Ook wordt er een groot appartementencomplex gebouwd, vlak bij de nieuwe 

rotonde aan de Litho. Als dit complex klaar is, is Centrumwonen bijna helemaal af. Ook wordt er hard 

gewerkt aan het 2e gedeelte van het Watertoren Park. Omdat we nu een naam hebben voor ons 

eigen park, gaan we dit natuurlijk feestelijk vieren met een opening. Kortom, genoeg om over te 

schrijven. We hopen dat dit krantje met veel plezier gelezen wordt!  

Met vriendelijke groet, 

Wijkplatform Nieuwveense Landen. 

Ontwikkelingen Nieuwveense Landen 
Aan de Nijeveenseweg zijn drie hele mooie nieuwe unieke woningen geplaats.  

 



De Nieuwveense Landen zal tot 2040 uitgroeien tot een groene woonwijk met ongeveer 2.000 

woningen: huurwoningen, koopwoningen en woningen op vrije kavels. In Broeklanden zijn nog een 

aantal vrije kavels beschikbaar. Daarnaast zullen er binnenkort diverse nieuwbouwprojecten van 

start gaan. 

Bron: https://www.meppelwoont.nl/nieuwveense-landen/#nvl-kavelkaart. Via deze website is altijd 

de actuele status te zien van de projecten in Broeklanden.  

Uiteindelijk moeten er in de Nieuwveense Landen 2000 woningen gebouwd worden. De buurt 

Centrumwonen is met zo’n 200 woningen het eerste deel van de wijk dat af is.  

,,Daarna gaan we verder met Broeklanden waar 200 tot 250 woningen komen”, zegt wethouder 

Koning. ,,Daar wordt een versnelling ingezet, we zijn begonnen in de crisis en nu zie je dat de vraag 

toeneemt. Van de eerste 31 kavels daar zijn er binnen een maand meer dan de helft verkocht. Ik 

verwacht dat de rest ook snel weg is.” (https://www.dvhn.nl/drenthe/Meppeler-wijk-Nieuwveense-

Landen-krijgt-meer-appartementen-22846369.html)  

 

Helaas is er nog geen duidelijkheid over de te bouwen basisschool in Nieuwveense Landen. Als 

wijkplatform dringen we er bij de gemeente regelmatig op aan om hier meer duidelijkheid over te 

verschaffen. Dit is de periode dat ouders op zoek gaan naar een school voor hun kinderen. Het is dan 

van belang om te weten of zij al in Nieuwveense Landen terecht kunnen. We proberen jullie hierover 

zo veel mogelijk op de hoogte te houden. 

https://www.meppelwoont.nl/nieuwveense-landen/#nvl-kavelkaart


2e fase Watertorenpark 
In oktober van het vorige jaar hebben (toekomstige) bewoners van Nieuwveense Landen 

meegedacht over de invulling van de 2e fase van het Watertorenpark. Tijdens een bijeenkomst in het 

Leerwerkcentrum zijn door de aanwezigen vier tekeningen gemaakt met daarop allerlei ideeën en 

wensen. Buro MA.AN heeft deze input gebruikt om een eerste ontwerp te maken. 

Dit eerste ontwerp is op 30 januari tijdens een inloopbijeenkomst aan belangstellenden getoond. 

Naast het stellen van vragen konden de aanwezigen ook hun reactie geven op het ontwerp. 

Medewerkers van Buro MA.AN, leden van het wijkplatform en medewerkers van de gemeente gaven 

uitleg bij de tekeningen. 

Ruim 40 bewoners hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de inloop. Zonder uitzondering 

waren alle bezoekers erg enthousiast, hierdoor hoeven er geen aanpassingen meer plaats te vinden 

en kan dit eerste ontwerp meteen omgezet worden naar een definitief plan. Binnenkort zullen de 

definitieve tekeningen gemaakt worden en zal gezocht gaan worden naar een aannemer zodat het 

plan in de loop van dit voorjaar gerealiseerd kan worden. Zoals je hieronder kunt zien krijgt dit deel 

van het park een vrij open karakter.  

Ten westen van het Leerwerkcentrum (de oranje gebouwen) staan nog een viertal woningen 

gepland. Daarachter is een weide ingetekend die door bijvoorbeeld een hobby boer gebruikt kan 

worden om klein vee in te weiden, bijvoorbeeld schapen. 

Naast deze weide staat een ruim opgezette boomgaard ingetekend met een gevarieerd sortiment 

aan fruitbomen. Dit deel kan ingezaaid worden als bloemenweide. 

Tussen het park en de bebouwing van Broeklanden ligt een kleine waterpartij met natuurlijke oevers. 

Tussen dit water en het toekomstige fietspad is een slingerend wandelpad getekend. Nu het park 

steeds groter wordt, wordt het ook interessanter om een ommetje te maken. Hiervoor worden 

meerdere paden richting Bremenbergweg aangelegd zodat je kunt kiezen hier groot je dit rondje wilt 

maken. In de bovenhoek is ook nog een kikkerpoel gepland. 



Wijkschouw en opening Watertorenpark 
Op 6 april van 13.00 uur tot 15.00 uur organiseert het wijkplatform samen met de gemeente Meppel 
een wijkschouw in Nieuwveense Landen. Het startpunt hiervan is 
in het Watertorenpark. 
 
Wethouder Roelof Pieter Koning en enkele medewerkers van de 
gemeente lopen dan samen met bewoners door de wijk. Niet 
alleen door de nieuwbouw, maar ook over de Nijeveenseweg. 
Tijdens deze schouw lopen we langs plekken waar jullie aandacht 
voor willen vragen. Het gaat dan wat ons betreft niet alleen om 
de negatieve zaken, maar het is ook interessant om eens te 
kijken wat juist erg geslaagd is in de wijk. 
Om een mooie route uit te kunnen zetten, zouden we graag van tevoren van jullie horen waar jullie 
langs willen lopen. Alle onderwerpen mogen aan de orde komen. 
Heb je zo’n plek waar je graag eens aandacht voor vraagt, meldt dit dan met een korte toelichting bij 
het wijkplatform via info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl  
 

Na de wijkschouw gaan we om 15:00 door met de opening van ons 
eigen Watertorenpark! Het wijkplatform zorgt voor vermaak en 
natuurlijk voor een hapje en een drankje. We hopen dat jullie hier 
allemaal bij aanwezig zijn. Voor de mensen die niet met de 
wijkschouw mee gaan, wij zullen al ruim van tevoren aanwezig zijn 
in het park, te herkennen aan de grote partytent. Tijdens de 

opening gaan we onder andere het nieuwe entreebord onthullen.  

Definitieve bestrating 
Regelmatig vragen bewoners waarom de bouwstraten zo lang blijven liggen en er geen definitieve 
bestrating wordt aangebracht. 
Dit heeft te maken met de snelheid waarmee bouwprojecten kunnen worden opgeleverd. Zolang het 
bouwverkeer nog gebruik moet maken van een bepaalde straat, zal de tijdelijke bestrating nog 
blijven liggen. Het risico is te groot dat de nieuwe bestrating weer gaat verzakken door het zware 
bouwverkeer. 
In sommige straten betekent dit dat het geduld van de bewoners erg op de proef wordt gesteld. 
Sommige bewoners wonen al vanaf het eerste uur in Nieuwveense Landen, maar hebben nog steeds 
een bouwstraat voor de deur. Aan hen vragen we om nog even geduld te hebben. Zoals we kunnen 
zien, begint Centrum Wonen zijn voltooiing te naderen, dus ook het afronden van de 
bestratingswerkzaamheden. 
 
De planning voor het woonrijp maken is als volgt: 

− Het gedeelte tussen Drukpers 14 en Boekbinder 20 is bijna gereed; 

− Manuscript: start werkzaamheden in februari/maart; 

− Degel + achterliggende parkeerplaats en Gravure 2 tot kruising met Zeefdruk: start nadat de 
bouwwerkzaamheden rond Degel 8 zijn voltooid; 

− Litho en laatste gedeelte Drukpers: nadat de bouwwerkzaamheden rond de bouw van het 
appartementencomplex zijn  afgerond (voorjaar 2020); 

− Binnenwerk, Bovenkast en Boekbinder: nadat de bouwwerkzaamheden door Van Pijkeren 
zijn afgerond; 

− Langs de Zeefdruk zal na de zomervakantie een begin gemaakt worden met de aanleg van 
het trottoir en de parkeerstroken. Dit geldt niet voor de rijbaan. Deze wordt vervangen zodra 
alle bouwwerkzaamheden aan de Degel en het Zetsel zijn afgerond. 



Even voorstellen: 

Voor veel bewoners in de Nieuwveense Landen zal 
het Leer werk centrum inmiddels wel bekend zijn. 
Maar welke activiteiten er nou precies plaats 
vinden zal misschien niet voor iedereen duidelijk 
zijn. 
Het wijkplatform kwam met het idee om via jullie 
wijkkrant uitleg te geven over het ontstaan van 
het Leer Werk Centrum en de huidige activiteiten 
in het Leer Werk Centrum. Een mooie gelegenheid 
om ons bij deze voor te stellen.  

Het Leer Werk Centrum is in 2006 gestart onder de naam “Meppeler Werkboerderij”. Een prachtig 
initiatief van de gemeente  Meppel met als doel werkloze jongeren werkervaring en scholing op te 
laten doen in de toen nog nieuw te bouwen wijk Nieuwveense Landen. 
 
Allereerst werd de locatie, een voormalige boerderij door de jongeren als leer- en scholingsproject 
onder handen genomen. Het pand werd  geheel gesloopt en verbouwd  tot wat het Leer Werk 
Centrum nu is. 
Met de opgedane ervaring en het arbeidsritme was men er klaar voor om aan de slag te gaan in de 
nieuw te bouwen wijk, maar helaas… door de economische crisis werd de bouw van de wijk 
uitgesteld. 
In 2012 werd daarom het  roer omgegooid en de naam veranderd in Leer Werk Centrum. De  
economische crisis hield aan waardoor er weinig werk was. Daarom werd besloten de nadruk meer 
op scholing te leggen zodat bijstandsgerechtigden goed voorbereid  zouden zijn wanneer de 
economie weer zou aantrekken.  
 
De trainingen die wij op het Leer Werk centrum in samenwerking met het Drenthe College geven zijn 
onder andere; Nederlands op de werkvloer ( Nederlands ter voorbereiding voor het werken in het 
bedrijfsleven voor de Statushouders) , VCA (veiligheid certificaat) , HACCP ( hygiëne in de horeca), 
Digitale vaardigheden, heftruck certificaat en nog verschillende workshops ter voorbereiding op de 
arbeidsmarkt. 
Behalve deze trainingen worden er ook werkzaamheden in opdracht van de gemeente gedaan,  zoals 
bijvoorbeeld het legen van prullenbakken, evenementenbakken,  plaatsen dranghekken, drijfvuil 
verwijderen, terreinonderhoud diverse gebouwen, etc. 
  
Momenteel ligt de focus dus zowel op  opleiding als werkervaring opdoen. Voor het opdoen van 
werkervaring zijn in samenwerking met verschillende bedrijven leerwerkplekken gerealiseerd.  
We blijven als Leer Werk Centrum meeveren en inspelen op de vraag vanuit het bedrijfsleven en de 
Meppeler gemeenschap. 
Daarom stellen wij het Leer Werk Centrum ook graag open voor jullie, onze buren. Voor 

bijeenkomsten, vergaderingen, etc.  

We hebben met het bestuur van het wijkplatform in goed overleg afspraken gemaakt over het 

gebruik van het Leer Werk Centrum. 

 

Ik wens jullie heel veel woonplezier in jullie prachtige buurt en van onze kant op een prettige 

samenwerking met jullie als buurtgenoten. 

Met vriendelijke groet,  

Bert Kuipers  

Coördinator Leer Werk Centrum Meppel 



 

Vijf nieuwe bijenhotels geplaatst 

© Frens Jansen 

De gemeente Meppel is vijf bijenhotels rijker. Stichting Groen & Vee advies heeft in Meppel vier 

bijenkasten en in Nijeveen één kast geplaatst. De officiële oplevering bij de gemeente Meppel was 

afgelopen vrijdag. Leerlingen van Terra hebben de afgelopen periode aan de bijenhotels gewerkt. De 

Stichting Groen & Vee advies bestaat uit een groep MBO-studenten van het Terra in Meppel, opgezet 

met behulp van een aantal docenten. De stichting is onderdeel van de opleiding aan het Terra, maar 

staat als stichting los van de school. 

Bijen helpen 
Studenten van de opleiding Bos en Natuurbeheer hebben zich in opdracht van de gemeente Meppel 

de afgelopen tijd ontfermd over vijf bijenkasten. ‘Het is slecht gesteld met de bijenstand in 

Nederland’, vertelt projectleider Jeffrey Das. ‘Met de kasten help je de bijen voor een overnachting 

en het maken van jonkies. Dat doen ze natuurlijk ook zelf, maar het gaat makkelijker als je ze helpt.’ 

Volgens Das is aandacht voor de bijen ook goed voor een stukje bewustwording onder mensen. ‘Er 

worden in tuinen veel bloemen geplant die totaal niet goed zijn voor de bijen. Dat kan heel 

gemakkelijk iets anders, terwijl je tuin er niet minder mooi van hoeft te worden.’ 

Jeffrey Das is blij met het resultaat. ‘De gemeente is heel tevreden en ik ben echt trots op wat we 

met elkaar tot stand hebben gebracht.’ 

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstrZ3XSRVsN1efOEC5l5E_h1mfdEN6_KqgTsS1H3UAmhJ2DviYwq3YuPCDxMiXpWUzWvMP5kqJeDefWZcZUojg8rxsE0X-d3Q7DwT1Z1_JXL5gTa_fvI6uUEzS-aSSRjq9AWX4FA55H3xQeYiGudkZJTHSFPZeOJnjOYD0ZZU5B5zNY39fOZoso5eaZkMHW7OIT2f1ITmIMBZ5bF09Ne85UWDn96zu9_N3FzFRFiOgrkiuj-WY5Gl27rMt4662I8jya4CxMdzFwsI73DH9dAA&sai=AMfl-YSFt1XsnS0bJMp5q62bEq69ABBuWliZLE4iQcorcwbbwfLyhDw2h5NzvrMD1mcrLR0-26f8bRoboT0Exn-Wf32zel1L0jH1MUilayZ6Mg&sig=Cg0ArKJSzEMiDUCBiyzj&adurl=https://www.meppelercourant.nl/informatie/nieuwsbrief%3Futm_source%3Dndckanalen%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3D20181012-nieuwsbrief-optin%26utm_term%3Deigen-site&nm=6&nx=109&ny=-38&mb=2


RTV Meppel  de Stem van Zuidwest-Drenthe 

Buurtkinderen planten eerste Tiny Forest in Drenthe  
Natuurorganisatie IVN heeft samen met kinderen en ouders uit de nieuwe wijk Nieuwveense Landen 

in Meppel de eerste boom voor Tiny Forest gepland. Voorafgaand opende wethouder Jaap van der 

Haar Tiny Forest officieel. Hierna ging hij samen met de kinderen aan de ‘schop’ om de eerste boom 

te planten. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is 

niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor 

mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger. De komende 

drie jaar worden nog eens drie Tiny Forests in de gemeente Meppel gerealiseerd. 

 

Foto: Leo de Harder 

Meer dieren en buiten les 

Het minibos heeft volgens Wim Meiberg van IVN veel verschillende functies. Meiberg: "Er komen 

meer planten, dus meer dieren en insecten. Ook neemt het bos veel water op in de bodem en geeft 

het schaduw, waardoor je lagere temperaturen in de stad krijgt." 

Daarnaast krijgt het bos ook een sociale functie, in de vorm van een buitenlokaal. Scholen kunnen 

daar terecht om in het bos een buitenles over de natuur te geven. "Maar het kan ook gebruikt 

worden voor sociale evenementen in de wijk, zoals een feestje of een barbecue", zegt Meiberg.  

 

Nieuwe ronde 

Ook in elf andere Nederlandse gemeenten, zoals Groningen en Hardenberg, komt een minibos te 

staan. Er kunnen zich in het voorjaar van 2019 weer andere gemeenten aanmelden. Daaruit worden 

twaalf gekozen waar een minibos komt.   

http://www.rtvmeppel.nl/
http://www.rtvmeppel.nl/


 

Meppeler wijk Nieuwveense Landen krijgt meer appartementen  
 

Naast de rotonde aan de Nieuwe Nijeveenseweg komen de 49 appartementen in de buurt 

Centrumwonen. Afbeelding Kuin Vastgoedontwikkeling BV  

In de Nieuwveense Landen, ten noorden van Meppel, komen er maximaal 49 appartementen bij. 

Het is het laatste nieuwe appartementencomplex in de wijk. 

Eind 2018 gaan de appartementen in de verkoop, begin 2019 moet de bouw starten. De gemeente 

Meppel heeft daarover een overeenkomst getekend met vastgoedontwikkelaar Kuin uit het Noord-

Hollandse Bovenkarspel. 

Appartementen tegenover school en mogelijk buurtcentrum: 

De appartementen komen naast de onlangs aangelegde rotonde aan de Nieuwe Nijeveenseweg. Ze 

worden onderdeel van de buurt Centrumwonen in de nieuwe wijk Nieuwveense Landen. ,,Aan de 

andere kant van de rotonde ligt het voorzieningenkavel, daar komt de school en eventueel een 

buurtcentrum”, zegt wethouder Roelof Pieter Koning.  

Het aantal appartementen kan nog wijzigen. ,,Misschien dat kleinere appartementen nog 

samengevoegd worden tot grotere.” 

De Nieuwveense Landen wordt een mix van een dorps en een stads karakter. ,,We kiezen juist niet 

voor veel appartementen in de Nieuwveense Landen, maar Centrumwonen is een beetje een stadje, 

daar past het”, legt Koning uit. 

,,Hoe verder je de wijk straks ingaat, hoe groener en ruimtelijker het wordt. Maar ook in 

Centrumwonen komen geen hoge torenflats. Er staan al twee andere complexen met enkele 

tientallen appartementen. Dit is straks de grootste en de laatste.” 

http://www.dvhn.nl/


Politiekids meppel 
28 kinderen uit Meppel ontvingen uit handen van burgemeester Korteland in de raadszaal van het 

stadhuis hun diploma als Politiekid. Dit gebeurde in twee groepen in aanwezigheid van veel 

familieleden en andere belangstellenden. Politiekids is een gezamenlijk project van Politie Meppel, 

Weerbaar Meppel, Sportteam Meppel Actief, Welzijn MensenWerk en gemeente Meppel. Zij hebben 

de handen ineen geslagen om in Meppel een pilot Politiekids te gaan draaien in de wijk 

Haveltermade.  

In september vorig jaar werden de kinderen beëdigd en ze zijn daarna een half jaar aan de slag 

gegaan om een Politiekid te worden. Politiekids is een project waarbij kinderen van 7 tot en met 11 

jaar worden betrokken bij het politiewerk. Met de Politiekids wil de organisatie kinderen 

ondersteunen in wat zij belangrijk vinden in de wijk. Er wordt onder andere gekeken naar het afval 

op straat en het hard rijden in de wijk. Meer foto’s op www.rtvmeppel.nl 

 

Dennis Donker van Jeugdzorg heeft zich ook voor Politiekids ingezet. Hij schrijft het volgende:  

Het afgelopen half jaar hebben ook de politiekids uit de Nieuwveense Landen een training gekregen 

om ze meer vaardigheden aan te leren. Zoals iemand durven aanspreken, samenwerken en voor 

jezelf en anderen opkomen.  

Deze vaardigheden gaan de politiekids het aankomende jaar inzetten in de wijk en bij grote 

activiteiten, zoals donderdag Meppeldag.  

Wij zouden het een mooie stap vinden om samen met het wijkplatform Nieuwveense Landen en de 

politiekids die in de wijk wonen, samen te bepalen welke acties we willen gaan uitvoeren. We vinden 

het belangrijk dat de kinderen aangeven wat ze in de wijk ervaren en wat ze graag zouden willen 

veranderen door er actief wat aan te doen. 

 

http://www.rtvmeppel.nl/


Sinterklaas 
Ook in de Nieuwveense Landen werden alle kinderen bezocht door Sinterklaas. Sinterklaas kwam aan 

met op een boot van de brandweer… En de boot werd voortgetrokken door een brandweerwagen 

met natuurlijk de sirene aan. De kinderen hebben gezongen, Sinterklaas had nog even gepraat met 

alle kinderen die dat wilden en voor alle kinderen was er een cadeautje! We kunnen niet wachten tot 

Sinterklaas ons dit jaar ook weer een bezoek komt brengen. 

Nieuwjaarsborrel 
Zaterdag 19 januari heeft het wijkplatform Nieuwveense Landen een nieuwjaarsborrel georganiseerd 

in het Leerwerk Centrum. De avond werd begonnen met een opening door wethouder Koning 

waarnaar we getoast hebben op het nieuwe jaar. Het was een gezellige avond met muziek, een hapje 

en een drankje. 

Burendag 
Het is al weer een tijdje geleden, maar het afgelopen half jaar was er ook burendag georganiseerd. 

Alle kinderen konden Hollandse spelletjes doen. Lieten ze 6 spelletjes afstempelen, dan was er een 

zakje snoep verdiend! Ook was er voor 

iedereen gratis ijs van de ijsmakers.  



Hondenpoep opruimen 
In de Nieuwveense Landen wordt helaas nog vaak hondenpoep gevonden. Met name aan de 

Bremenbergweg, bij de speeltuin en in het honden losloop gebied in het park. Helaas, want dit is 

natuurlijk erg vies. Vooral als er iemand in gaat staan.  

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. Niet alleen is het verevelend voor de bewoners, ook kan het 

gevaarlijk zijn als er een route voor bijvoorbeeld brandweer - 

of ambulancepersoneel geblokkeerd wordt. 

Eigen bak op eigen terrein, dat zal fijn zijn.  

 

 

 

Parkeren in de parkeervakken  

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 of buiten de parkeerbakken zetten. Dat is niet de bedoeling natuurlijk.  

Let ook op dat de gemeente hier strenger op gaat controleren en er bestaat de mogelijkheid dat 

foutparkeerders een boete opgelegd krijgen.  

Wijkplatform Telefoon 
Het wijkplatform heeft hard nagedacht over hoe we al onze 

activiteiten goed kenbaar kunnen maken aan alle bewoners. We 

hebben een telefoon met een Whatsapp groep waar iedereen aan 

toegevoegd kan worden die op de hoogte gehouden wil worden van 

de activiteiten. Deze groep wordt zo ingedeeld dat de deelnemers 

elkaar niet kunnen zien (in verband met privacy). Er zullen alleen 

appjes gestuurd worden over activiteiten en de data hiervan, dus voor 

onzinnige zaken hoef je niet bang te zijn. Het telefoonnummer kan 

ook niet gebruikt worden om berichten heen te sturen. Daarnaast 

blijven we natuurlijk onze uitnodigingen persoonlijk in de brievenbus 

en via facebook versturen! Wil je ook graag in deze groep en altijd op de hoogte zijn van onze 

planning en als eerste horen wanneer er een activiteit gepland wordt? Stuur dan een mail met je 

telefoonnummer en je naam (achternaam hoeft niet) naar info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl  

Afmelden kan ook via ons e-mail adres. 

 
  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Sw%2fGNfuC&id=5BF3B9A4796F6A49EA67E272AC5C6E6CB42E63D6&thid=OIP.Sw_GNfuC_XwA99i7Jafu2QHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.toerclubboxmeer.nl%2fimages%2f1000x0%2fimages.png&exph=1000&expw=1000&q=whatsapp+groep&simid=607987417218942582&selectedIndex=27


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  
 
 
 
Wijkagent: Bart Neef, 0900-8844 
 
 
Gemeente Meppel voor vragen en klachten 140522 
 

 
 

 
 

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij het wijkplatform! 
 

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 volop 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, Rolf Krikken, Aleida van der Zwan, Erik Keurentjes, 

Mariska Kamphuis.  

We willen Berry, Frans en Miranda heel erg bedanken voor hun inzet bij het wijkplatform! 

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. 


