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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: Bart Neef, 0900-8844, bart.neef@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. Als je langs wil komen ben je van harte welkom, 

wil je dit van tevoren melden bij het secretariaat? 
 
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, Rolf Krikken, Erik Keurentjes, Mariska Kamphuis, 

Rina Dekker, Aleida van der Zwan 

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. 

mailto:info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl
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We stellen graag de nieuwe projectleider voor van de Nieuwveense Landen, Kaj van ’t Ende: 

“Als gemeentelijk projectleider van Nieuwveense Landen neem ik het stokje over van Luuk Schols. Hij 
heeft zich de afgelopen 4 jaar ingezet voor de ontwikkeling van de eerste twee woonbuurten 
Centrumwonen en Broeklanden, waaronder het Watertorenpark dat – in samenspraak met 
bewoners – al grotendeels is aangelegd. Luuk Schols en ik hebben de afgelopen periode nauw 
samengewerkt zodat u van de overdracht waarschijnlijk weinig zult merken. 
  
Ik ben 40 jaar geleden geboren in Nijeveen en heb daar tot mijn opleiding als Planoloog gewoond. 
Sinds 2016 ben ik werkzaam bij de gemeente, en sinds een jaar woon ik ook weer in Meppel samen 
met mijn vrouw en 3 dochters. Ik zie het als een voorrecht dat ik samen met verschillende 
betrokkenen, en u als bewoner voorop, mag meewerken aan de verdere ontwikkeling van de wijk. 
  
Na een lange periode van plannen maken is de woningbouw in Nieuwveense Landen goed op stoom 
gekomen. In Broeklanden zijn de meeste woningen gebouwd op de vrije kavels aan de zuidzijde van 
het plan. Ook de laatste woningen in Centrumwonen zijn in aanbouw. Naar verwachting wordt in 
2020 ook nog volop gebouwd. Daarna is er werk aan de winkel om uw woonomgeving definitief in te 
richten zodra de bouwactiviteiten in een straat of buurt afgerond zijn. 
  
De blik is uiteraard ook op de toekomst gericht om ervoor te zorgen dat Nieuwveense Landen kan 
doorgroeien tot volwaardige woonwijk met bijhorende voorzieningen. Een goede verbinding met het 
centrum van Meppel hoort daarbij. Komend jaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over 
de toekomstige wijkontsluiting. Hierbij kunt u denken 
aan de voetgangers- en fietstunnel, onder de provinciale 
weg door, richting de binnenstad van Meppel. 
  
Een goede communicatie met de bewoners, 
omwonenden, ondernemers en andere 
belanghebbenden vind ik essentieel. U bent namelijk de 
belangrijkste gebruikers van het gebied, nu en in de 
toekomst. Een mooie schakel hierin is het wijkplatform 
en onze wijkregisseur Henk den Toom. U hoort van ons. 
  
Kaj van 't Ende 
Projectleider Nieuwveense Landen”  
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Sinterklaas 
Het was weer een geslaagd feest. Bijna 40 kinderen stonden op de koude ochtend van 1 december 

sinterklaas op te wachten bij het Leer Werkcentrum. Hij kwam aan op een houten paard en werd 

door iedereen toegejuicht en -gezongen. Voor alle kinderen was er een persoonlijk cadeautje. 

Iedereen die dat wilde kon ook even met Sinterklaas praten en op de foto. 

 

Paaseieren zoeken 
Het is alweer enige tijd geleden, maar dit jaar hebben we ook met de kinderen paaseieren gezocht in 

het Watertorenpark. Voor de kinderen was de mogelijkheid om eerst hun eigen paasmandje te 

knutselen. Tijdens het knutselen werden er ongeveer 200  eieren verstopt in het park. Op deze hete 

dag renden de kinderen allemaal door het 

park op zoek naar de eieren. Voor de 

echte speurders waren twee grote gouden 

eieren verstopt.  

  

 

 

Officiële opening 

watertorenpark 
Op 6 april heeft wethouder Roelof Pieter 

Koning samen met de kinderen uit de wijk 

het watertorenpark officieel geopend. Zij 

deden dit door het naambord bij de 

ingang van het park te onthullen. Dit bord 

hebben wij met het wijkplatform 

ontworpen en laten maken. Vervolgens 

hebben we het bord verankerd in de 

grond.  
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Het nieuwe speeltoestel 
Samen met de kinderen bij ons in de Nieuwveense Landen hebben we een bijeenkomst 

georganiseerd met het bedrijf OBB (www.obb-ingenieurs.nl) en de gemeente Meppel. De kinderen 

konden tijdens deze bijeenkomst een maquette maken waarin ze konden laten zien wat ze leuk en 

belangrijk vinden als het gaat om spelen. Punten die de kinderen met name aangaven waren: 

klimmen, klauteren, glijden en vies worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mensen van OBB zijn met de punten van de bijeenkomst aan de slag gegaan en hebben een 

ontwerp gemaakt. Dit ontwerp was door alle bewoners in te zien tijdens burendag. Er zijn die dag 

veel enthousiaste reacties op geweest. Er komt een uitkijktoren met daarin een waterpomp. Het 

water kan vervolgens door kanaaltjes lopen waar allerlei stenen liggen, zodat hier leuk gespeeld kan 

worden. Er komen bankjes omheen, zodat ouders en kinderen fijn in de schaduw kunnen zitten. 
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Het watertorenpark 
Dit jaar wordt er gestart met het tweede gedeelte van het watertorenpark. Het ontwerp van dit park 

is ook mede bepaald door de bewoners. 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. Bureau MA.AN heeft deze input gebruikt 

om een eerste ontwerp te maken. 

Dit eerste ontwerp was 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. 
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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 is dit eerste ontwerp meteen omgezet worden naar een definitief plan. Zoals je in het plaatje 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 de 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.  

Uiteindelijk gaat het park zich uitstrekken tot aan de waterplas. Door het hele park komt een route 

met kleine obstakels en speeltoestellen. Op deze manier kan in de toekomst over bruggetjes, 

paaltjes, etc. gelopen worden. Dit zorgt voor een uitdagende route. Daarnaast loopt natuurlijk ook 

het gewone wandelpad door het park heen, waardoor op een gegeven moment een grote 

wandelroute ontstaat. 
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Burendag 
Tijdens burendag konden alle bewoners het ontwerp inzien van nieuwe speeltoestel dat in het 

Watertorenpark geplaatst gaat worden. Om deze dag feestelijk te maken, hadden we als 

wijkplatform van alles voor de buurt geregeld. Er was een ijsje van de ijsmakers, een grote sjoelbak, 

een springkussen en voor degene die dat wilden was er een BBQ. Ondanks de slechte 

weersvoorspellingen heeft de zon gelukkig toch geschenen en was deze dag erg gezellig.  

 

Ook hebben we deze dag twee nieuwe bankjes geplaatst in het Watertorenpark. Het ene bankje is 

naast het voetbalveld geplaatst, zodat ouders en kinderen hier kunnen zitten en kunnen kijken naar 

de mensen die aan het voetballen of aan 

het spelen zijn. Het andere bankje is op de 

geluidswal geplaatst, onder andere 

vanwege het uitzicht, maar ook om eens uit 

te dagen over deze heuvel te wandelen. 

Het zijn twee houten bankjes met de tekst 

“watertorenpark” erop. 

 

 

 

 

Bordjes rotonde 
Dit jaar hebben we bordjes geplaatst bij de rotonde. Deze bordjes hebben we zelf ontworpen en de 

mannen van het wijkplatform hebben deze vervolgens bij de rotonde geplaatst. We hopen dat 

bestuurders hun knipperlicht vaker gaan gebruiken bij het verlaten van de rotonde. Het is een 

vervelend en druk punt waar iedereen op de fiets mee te maken krijgt als naar het centrum gefietst 

wordt. We hopen dat het op deze manier iets veiliger wordt om de rotonde over te steken. In de 

toekomst zal de rotonde verbouwd worden, maar tot die tijd moeten we het op deze manier doen.  
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Meppel Energie  
MeppelEnergie (ME) is veel besproken 

geweest bij het Wijkplatform (WPF) 

afgelopen jaar. Naar aanleiding van de 

informatieavonden die we bij Rendo 

gehad hebben, bleek dat er toch nog veel 

onduidelijk was over de hele warmtevoorziening en prijsopbouw. We hebben toen met ME 

afgesproken dat wij een enquête zouden maken en deze zouden uitdelen in de wijk. Ook is met ME 

besproken dat we deze vervolgens zullen uitwerken en de uitkomst hiervan zullen bespreken met 

ME. 

Eind vorig jaar heeft het wijkplatform twee avonden zitten brainstormen bij ME over welke items in 

de enquête voorbij zullen komen.  

We kunnen wel zeggen dat wij als WPF de regie wel goed in handen hadden. De vragen hebben wij 

als WPF uitgedacht en we denken dat wij een overzichtelijke en gemakkelijk in te vullen enquête 

hebben gemaakt. 

We zijn in twee avonden alle huizen in de buurt langs geweest om alle enquêtes persoonlijk aan de 

bewoners af te geven, dat heeft wel als resultaat gehad dat we meer dan 50% ingevuld terug 

gekregen hebben. Onze hartelijke dank daarvoor. 

Voor de zomer hadden we de enquêtes allemaal terug en toen hebben we een aantal avonden zitten 

te turven om alle antwoorden inzichtelijk te krijgen.  

In de maand juni hebben we weer twee avonden overleg gehad met ME, zij waren zeer blij met het 

eindresultaat. Het geeft een prachtig inzicht van wat de bewoners vinden van het wel en wee van 

stadsverwarming in Nieuwveense Landen. Op sommige punten zijn de bewoners positief maar aan 

de andere kant ook wel kritisch.  

ME heeft ons toen beloofd dat hun er ook nog een paar toelichtingen bij gingen voegen, die items 

waren; 

1. Het service contract en de jaarlijkse kosten daarvan, ook zou hier in vermeld worden dat ze 

niet langer met Breman zouden samenwerken. 

2. Het doorgeven van de meterstanden, wat in onze ogen zeer ouderwets is en volgens ons veel 

makkelijker kan. 

3. Toelichting geven over waarom de bewoners verplicht zijn om de koeling erbij te nemen.  

4. Manier van werken bij het opleveren van nieuwe huizen.  

Wij kregen pas na drie maanden te horen dat ME toch geen extra toelichtingen gaat schrijven bij de 

enquête. Wij hebben helaas drie maanden zitten wachten op niets.  Wij vinden dat ME op deze 

manier niet erg professioneel overkomt.  Daarnaast hebben wij verder ingezoomd op de tarieven die 

ME rekent voor hun warmte. We hebben hier gekeken naar de tarieven die ME nu hanteert tegen de 

tarieven van 2018. 

De vaste kosten voor het warmteverbruik, meterhuur en afgifteset zijn met 2% gegroeid ten opzichte 

van 2018. We zijn hierbij uitgegaan van tarieven per jaar. De verbruikskosten voor de 

Ruimteverwarming en warm tapwater zijn met 18% gestegen ten opzichte van 2018. Daarnaast is het 

gemiddelde tarief voor het vastrecht Koude (4 typen woningen bij elkaar optellen en delen door 4) 

met 2% gestegen ten opzichte van 2018.  
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In de enquête kwam naar voren dat het gemiddelde verbruik in 

de wijk op 31GJ/per jaar zat. Op basis van deze gebruiksgegevens 

was men in 2018, gemiddeld €1374 kwijt en in 2019 moest je 

hier €1524 voor betalen. Dit bekent een stijging van 10,9%. De 

tarieven van Meppel Energie voor 2020 zijn helaas nog niet 

bekend bij ons. Om op de hoogte te blijven van de tarieven 

verwijzen we u naar de website van innoforte.nl. ( onafhankelijk 

adviesbureau gespecialiseerd in collectieve systemen ten 

behoeve van duurzame warmte en koude voorzieningen).  

Als er weer nieuws te melden is houden wij jullie op de hoogte. 

 

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. 

 

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, 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
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Wijkschouw 
In april is er een wijkschouw geweest. Hier konden bewoners 

samen met de gemeente en wethouder door de wijk lopen en 

aangeven wat goed en minder goed is aan de wijk. Hieronder 

hebben we een overzicht met de punten die genoemd zijn en 

welke acties er tot nu ondernomen zijn. 

Locatie Opmerking Actie 

Park Hekjes op de bruggen staan hinderlijk voor 
gebruikers van rollator, kinderwagens, etc. 

Hekjes zijn verwijderd 

Broeklanden Er waait veel zwerfvuil van de bouwlocaties de wijk 
in 

Het leerwerkcentrum heeft 
een opruimactie gehouden 

Stencil en andere 
straten 

Er wordt veel op de stoepen geparkeerd terwijl er 
voldoende parkeergelegenheid is op de 
verschillende parkeerplaatsen 

Handhaving gaat extra 
surveilleren 

Speelplaats Stencil Sommige kinderen zouden de speelplaats claimen en 
andere kinderen wegsturen 

Wordt meegenomen met 
informatie rond beplanting 

Speelplaats Stencil Verzoek om meer groen rond de speelplaats 
bijvoorbeeld een haag en/of bomen. 
 

Er wordt beplanting geplaatst, 
2 bomen en een haag 

Drukpers 
parkeerplaats 

Hier is de doorgang tussen de rioolbuizen erg smal. 
Op andere plekken worden de versmallingen ook 
wel aan de kant geschoven. 

De plaats van de rioolbuizen 
wordt kritisch bekeken. 

Parkeren algemeen Meerdere woningen zijn gekocht met de 
voorwaarde dat er een of meer parkeerplaatsen op 
eigen terrein gerealiseerd moeten worden. Bij veel 
woningen wordt hier niet aan voldaan. 

Dit wordt geïnventariseerd en 
hier gaat op gehandhaafd 
worden  

Hele wijk Op veel plaatsen worden de huisvuilcontainers in de 
openbare ruimte gestald. Dit is hinderlijk en storend. 
 

Bewoners krijgen brief en 
wordt op gehandhaafd 

Guldenmiddenweg Aan de zuidzijde moet de grasstrook nog ingezaaid 
worden. Hierbij kijken naar een oplossing voor de 
fietsers die vanaf de Drukpers via een achterpad 
over deze grasstrook naar het fietspad rijden. 

Grasstrook wordt ingezaaid; 
doorsteek gaat gemeente 
kijken of dit past binnen het 
inrichtingsplan 

Rotonde 
Guldenmiddenweg 

Ten westen van de rotonde ligt nog afval (veel ijzer) 
van de voormalige eigenaar. 

Is opgeruimd en afgevoerd 

Nijeveenseweg Bij de picknickplaats is de slagboom weggehaald 
tijdens de werkzaamheden aan de Nijeveenseweg. 
Ligt er nu gewoon naast. 

Slagboom is geheel verwijderd 

Sluisje achter de 
watertoren 

Het oude sluisje is helemaal vervallen terwijl dit een 
stukje erfgoed is. Sluisje is eigendom van het 
waterschap. 
 

Het plan is om hierover 
contact op te leggen met het 
waterschap en uit te zoeken 
wat de mogelijkheden zijn. 

Volkstuinen 
Steenwijkerstraatweg 

Gebruikers van de volkstuinen dumpen hun afval op 
twee hoeken van het complex. Dit is erg storend. 

Deze tuinen worden 
verwijderd 

Nieuwe 
Nijeveenseweg 

Als het vrachtverkeer de Zeefdruk oprijdt zien zij te 
laat dat zij daar eigenlijk niet heen mogen. 
 

Het bord is op een duidelijkere 
plek opgehangen 
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Gratis sporten voor kinderen  
De dinsdagen van 15:00 - 16:00 is er de mogelijkheid om mee 

te sporten met Meppel Actief voor alle kinderen van groep 3 

tot 8. Zie ook de website: https://meppelactief.nl/wijksport/ 

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. Ook krijgen wij 

van veel bewoners te horen dat het vervelend is dat auto’s vlak naast of bijna op de speeltuintjes 

parkeren. 

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

foutparkeerders een boete opgelegd krijgen.  

Goed zichtbaar op pad 
Nog niet op alle plekken in de wijk staan al straat lantaarns. Omdat het nu erg vroeg donker is, zijn 

voetgangers soms moeilijk te zien. Denk erom dat je goed zichtbaar op pad bent, ook als je aan het 

wandelen bent.  

Het elektronisch verkeersbord 
Wij krijgen van veel mensen te horen dat er te hard wordt 

gereden in de hele Nieuwveense Landen. Om meer inzicht te 

krijgen heeft er een snelheidsbord gestaan op de omslag en dit 

bord is laatst verplaatst naar de Guldenmiddenweg. Let erop 

dat je niet te snel rijdt, mensen rijden op de Guldenmiddenweg 

soms wel 60 km/u. Dit is hinderlijk en kan erg gevaarlijk zijn.  
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