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Beste medewijkbewoners,
Allereerst een hartelijk welkom voor alle nieuwe wijkbewoners! Er zijn er de laatste maanden erg veel bijgekomen
en onze wijk groeit lekker door. Voor iedereen die ons nog niet kent: wij zijn het Wijkplatform Nieuwveense Landen,
een enthousiaste maar nog maar kleine groep wijkbewoners. Wij spelen, geheel vrijwillig, een rol als spin in het
web tussen wijkbewoners, de gemeente en andere instanties. We denken oplossingsgericht en proberen via contact
met jullie als medebewoners de leefbaarheid in onze wijk zo optimaal mogelijk te maken.
Op de hoogte
Wij komen maandelijks bij elkaar en bespreken dan dingen die spelen in de wijk. Denk hierbij aan de warmte- en
koudevoorziening in onze wijk, straatverlichting en de inrichting van ons park! We organiseren leuke activiteiten
zoals Burendag, een nieuwjaarsborrel en Sinterklaas. Ook brengen we twee keer per jaar deze wijkkrant uit. We
willen jullie zo graag op de hoogte brengen van wat er bij onze overleggen speelt, de gemeente een plek geven om
extra uitleg te geven over alle ontwikkelingen in onze wijk en jullie natuurlijk leuke nieuwtjes brengen.
Mariska stopt
Mariska Kamphuis gaat ons verlaten en zo wordt ons groepje bestuursleden wel erg klein. Mariska heeft zich altijd
volop ingezet voor onze activiteiten en we zullen haar enorm gaan missen. Heel erg bedankt voor alle tijd,
gezelligheid en enthousiasme!
Oproep
We zijn altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe leden voor ons wijkplatform! Kom
een keer langs tijdens een vergadering om de sfeer te proeven en praat met andere
leden om te zien wat je kunt doen. Wil je liever geen bestuurslid zijn maar je wel
inzetten voor bijvoorbeeld onze moestuin of het helpen organiseren van leuke
activiteiten? Dat kan ook! Neem voor meer informatie contact met ons op! Mail ons
via info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl, kijk eens op onze website of Facebook
en Instagram.
In kleine greep uit deze editie: informatie vanuit de gemeente over o.a. de basisschool en de ontsluitingsweg, onze
nieuwe wijkregisseur stelt zich voor, Burendag, een kleurplaat en leuke wist je datjes.
Veel leesplezier!

Reserveer alvast in je agenda: Burendag!
Save the date: zaterdag 26 september organiseren wij weer een activiteit
in het kader van Burendag!
Nu het park steeds groter wordt, willen wij graag nog een paar mooie
bankjes plaatsen. De bankjes die vorig jaar gemaakt zijn, vallen goed in
de smaak en daarom voegen we er daar graag nog een paar aan toe.
Uiteraard zorgen we ook voor een paar leuke activiteiten en wat lekkers.
Meer informatie en een officiële uitnodiging volgen!
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Even voorstellen: onze nieuwe wijkregisseur
Beste bewoners,
Graag stel ik mij voor! Mijn naam is Marlot Niemeijer, ik ben 23 jaar
en sinds februari dit jaar werkzaam als wijkregisseur bij de gemeente
Meppel. Ik heb de mooie wijk Nieuwveense Landen overgenomen
van mijn collega Henk den Toom. Ik ben een echte Meppeler en ken
de gemeente en wijk zeer goed, zelf woon ik in de Koedijkslanden.
Begin dit jaar ben ik afgestudeerd en daarna direct gestart met mijn
baan bij Meppel. Hier ben ik werkzaam als wijkregisseur voor de
Nieuwveense Landen, Watertorenbuurt en Rogat en daarnaast ben ik
beleidsadviseur economie. In mijn vrije tijd ben ik op de
voetbalvelden te vinden en daarnaast houd ik erg van reizen en
wandelen.
Als wijkregisseur fungeer ik als contactpersoon tussen u en de gemeente. Mocht u vragen hebben over wat er
speelt in de wijk, nu of in de toekomst, dan kunt u contact met mij opnemen, ik ben bereikbaar via
m.niemeijer@meppel.nl

Onderzoek naar energiecentrale
Naar aanleiding van meerdere vragen vanuit wijkbewoners en de politiek gaat de gemeente onderzoek laten doen
naar de uitstoot van de energiecentrale in onze wijk. De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Drenthe zal dit
onderzoek op zich gaan nemen. Wij werken als wijkplatform intensief samen met de gemeente en willen zorgen dat
alle informatie op de juiste plek terecht komt. Wij vragen jullie daarom, na overleg met de gemeente, om een
logboek bij te houden.
Ruik jij die bijzondere brandlucht waar veel bewoners het over hebben? Noteer dan de datum en tijd en stuur dit
naar info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl met als onderwerp ‘Logboek energiecentrale’. Heb je
bijzonderheden die je hierbij wilt vermelden? Graag! Maar alleen de datum en tijd zijn al voldoende. De RUD gaat
namelijk dan met alle andere beschikbare informatie zoals windrichting en dergelijke kijken of er verbanden zijn
met de energiecentrale. We hopen op veel input!

Sudoku

Oplossingen vind je op de achterkant
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Onze moestuin kan wel wat liefde en aandacht gebruiken
Onze wijk heeft een mooi stukje land in het park
in bruikleen gekregen van de gemeente om een
gezamenlijke moestuin te kunnen beginnen. Er
staat een mooie heg omheen en een paar jaar
geleden zijn er de eerste dingen in de grond
gezet. Maar daar blijft het tot nu toe helaas een
beetje bij.
Wijkbewoners Berry en Koen willen heel graag
de moestuin nieuw leven in blazen! Samen
aardbeienplantjes verzorgen, groenten kweken,
noem maar op. Het is allemaal mogelijk. Vind jij
het leuk om hen hierbij te helpen? Stuur ons een
mailtje!

Nieuwveense Landen heeft een AED
Onderstaand artikel verscheen op 20 februari in de Meppeler Courant:
‘Meppel - Buurtbewoners kunnen in de Nieuwveense Landen, als dat nodig is, gebruikmaken van een AED. De
Automatische Externe Defibrillator hangt sinds kort in een buitenkast in de wijk Broeklanden.
De AED is geplaatst op initiatief van de bewoners. Door 35 huishoudens werd 50 euro gedoneerd om zo het apparaat
aan te schaffen. „De bewoners wilden allemaal bijdragen aan de komst van een AED. En 20 mensen hebben zich
aangemeld voor de AED-cursus”, zegt Han Logchies, namens de buurtvereniging. Voorheen hing de dichtstbijzijnde
defibrillator bij de brandweerkazerne. „Mocht hier in de buurt iets gebeuren, dan is die afstand veel te groot.
Daarom zijn we erg blij dat er nu 1 in de Nieuwveense Landen beschikbaar is.”
Diefstalgevoelig
Geautoriseerde hulpverleners krijgen bij een 112-melding de pincode door, die ze nodig hebben om de AED te
gebruiken. „Dat is niet overal zo, maar wij hebben er bewust voor gekozen een pincode te gebruiken. Zo weten we
zeker dat de AED door hulpverleners gebruikt wordt en minder diefstalgevoelig is.”
De AED in de Nieuwveense Landen hangt in een buitenkast aan de carport van een buurtbewoner, aan de
Vossestaart 10. De buurman zorgt voor de stroom, om het apparaat op temperatuur te houden. Online wordt de
locatie van het apparaat nog niet goed aangegeven. Hier is de buurtvereniging van op de hoogte en er wordt aan
gewerkt.
AED
Een AED is een apparaat dat gebruikt wordt bij een
persoon die een hartstilstand heeft. De AED dient een
elektrische schok toe, om het hart weer in het normale
ritme te brengen. Bij een reanimatieoproep vertrekken
opgeleide vrijwilligers naar het slachtoffer. De
vrijwilliger ontvangt per app of sms de locatie van de
AED die in hun buurt hangt.’

De AED hangt in een buitenkast aan de Vossenstaart 10.
De foto is van Han Logchies
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Kleuren maar!
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Wist je dat…?
…we sinds een paar weken ook een Instagramaccount hebben? Volg ons via @wpfnieuwveenselanden
…we onze nieuwtjes en evenementen delen op onze Facebookpagina en Instagram?
…het speeltoetsel in het park eindelijk opgebouwd wordt?
…je als bewoner klachten over bijvoorbeeld bestrating,
containers en verlichting het beste zelf kunt melden bij de
gemeente?
…je vanaf het bankje op de geluidswal een prachtig uitzicht
hebt over onze buurt?
…onze website de komende tijd opgefrist wordt?

…dit de leden van het wijkplatform zijn?
Gert Westerveen, Rolf Krikken, Erik Keurentjes,
Rina Dekker, Aleida van der Zwan en Eva Hoedjes

Weet jij de weg te vinden in dit doolhof?
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Informatie vanuit de gemeente
Basisschool in Nieuwveense Landen
Eind mei heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen over de toekomst van het basisonderwijs in
Meppel. Daarmee is ook besloten dat de basisschool in Nieuwveense Landen er gaat komen. Een positief bericht
voor de wijk!
Wat voor school komt er?
We bouwen één schoolgebouw waarin twee scholen gevestigd worden:
1.
een protestants-christelijke school van KindPunt
2.
een openbare school van Stichting Promes
Ook krijgt kinderopvang een plek in deze school. We verwachten dat er op termijn ongeveer 350 kinderen in
Nieuwveense Landen naar school zullen gaan.
Waar komt de school?
Vlakbij de nieuwe rotonde is ruimte gereserveerd voor maatschappelijke voorzieningen (paars vlak op de
afbeelding). De school wordt gebouwd in het hart van de wijk waar ook ruimte is voor bijvoorbeeld sociaal-culturele
functies (buurthuis, dansen, toneel), sociaal-medische functies (fysiotherapeut, apotheek, dagbesteding) en
kleinschalige horeca (mobiele horecapunten/standplaatsen). Er komt geen winkelcentrum.

Vervolg
Na de zomer gaan we met beide schoolbesturen verder met de voorbereiding. De planning is dat in 2023 gestart
wordt met bouwen. Naar verwachting kan er met ingang van het schooljaar 2024/2025 voor het eerst les gegeven
worden.

Ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage
Naar verwachting worden komend jaar de laatste woningen in de eerste twee buurten Centrumwonen-1 en
Broeklanden-4 gebouwd. Om verder te kunnen met de ontwikkeling van de wijk is een nieuw bestemmingsplan in
voorbereiding voor het totale plangebied van Nieuwveense Landen.
Verandert er iets in de bestemming van de eerste woonbuurten?
De regeling voor de eerste woonbuurten Centrumwonen-1 en Broeklanden-4 wordt in het nieuwe bestemmingsplan
ongewijzigd overgenomen. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 2.100 woningen in
Nieuwveense Landen mogelijk.
Waar kunt u het ontwerp bestemmingsplan inzien?
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Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 18 juni tot en met 29 juli 2020 voor een ieder ter inzage. Als u de
stukken wilt inzien dan kunt u ze digitaal raadplegen via www.meppel.nl/bestemmingsplannen. Lukt dit niet, of
heeft u nog vragen, dan kunt u een e-mail naar postbus@meppel.nl sturen. Geef daarbij duidelijk aan om welke
documenten of procedure het gaat.

Voorbereiding nieuwe wijkontsluiting
Vorige maand heeft de gemeenteraad ook een belangrijk besluit genomen over de aanleg van de wijkontsluiting
van Nieuwveense Landen. De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld om de werkzaamheden verder voor
te bereiden en beide rondwegen aan te kunnen leggen waaronder aanpassing van de aansluitingen op de N375.
Waar komt de fietstunnel?
Als de beide rondwegen klaar zijn wordt de Nieuwe Nijeveenseweg voor autoverkeer afgesloten zodat de provincie
Drenthe een fietstunnel op de plek van de huidige rotonde bij de watertoren kan aanleggen. Zo ontstaat een
rechtstreekse en veilige voetgangers- en fietsverbinding naar de binnenstad van Meppel. De Nieuwe Nijeveenseweg
wordt in de nieuwe situatie een fietspad vanaf de noordelijke rotonde tot en met de fietstunnel bij de watertoren.
Impressie fietstunnel nabij de watertoren

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?
Een exacte planning kunnen we nog niet geven. De werkzaamheden worden komend jaar in samenwerking met de
provincie Drenthe voorbereid. De globale planning van de wijkontsluiting is als volgt:
2020/2021:
2021/2022:

voorbereiding en aanbesteding werkzaamheden
aanleg nieuwe rondwegen en aanpassing omliggende wegen

De fietstunnel en nieuwe rotonde watertoren worden door de provincie Drenthe aangelegd. Deze werkzaamheden
worden uitgevoerd nadat de rondwegen gereed zijn zodat de fietstunnel vrij van verkeer kan worden aangelegd.
Meppel blijft dan vanaf de noordkant bereikbaar tijdens uitvoering van de werkzaamheden. Wij verwachten dat de
fietstunnel in de loop van 2024 wordt opgeleverd.
Waar kunt u de plannen inzien?
Nadere informatie vindt u op onze website www.meppel.nl/inframeppelnoord of door het raadplegen van
presentatiepanelen die zijn opgesteld in de ontvangsthal van het Stadhuis. Uiteraard kunt u een reactie geven als u
nog op- of aanmerkingen heeft. Dit kan via de website, per email naar postbus@meppel.nl of per post.
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Handige informatie
Facebook.com/wijkplatformnieuwveenselanden
@wpfnieuwveenselanden

Like ons op Facebook, volg ons op Instagram en blijf op de hoogte van nieuws en activiteiten in de wijk
Info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl

www.wijkplatformnieuwveenselanden.nl
Contactpersoon stichting Welzijn Meppel-Westerveld:
Paul van Os, p.v.os@welzijnmw.nl
Wijkverpleegkundige: Eline van Eunen, e.eunen@dewijkzorg.nl

Wijkagenten: 0900-8844, Bart Neef, bart.neef@politie.nl en Judith Bakker, judith.bakker@politie.nl

Gemeente Meppel voor vragen en klachten 140522
Onze wijkregisseur is Marlot Niemeijer, m.niemeijer@meppel.nl
Toezichthouder is Henri Kallenkoot, h.kallenkoot@meppel.nl

Wil je ook graag iets plaatsen in deze wijkkrant (geen reclame)? Mail ons dan!
In december brengen we weer een editie uit.

Oplossingen sudoku
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