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Beste medewijkbewoners,
Het is alweer het einde van een bijzonder jaar. Een jaar waarin wij leuke activiteiten op de planning hadden staan,
graag uitgebreid wilden vergaderen met onze nieuwe leden erbij en jullie als medewijkbewoners volop wilden
ontmoeten! Helaas is niet alles van een leien dakje gegaan. Maar wij als wijkplatformleden denken graag in
oplossingen en daarom willen we graag onze successen met jullie delen.
Nieuwe leden
Na onze oproep voor nieuwe leden in de vorige editie van de wijkkrant (afgelopen juli) zijn wij aangenaam verrast
door de vele mailtjes die we hebben ontvangen. Helaas loopt de kennismaking wat stroef door alle beperkingen
maar in januari gaan we met iedereen online om de tafel om elkaar beter te leren kennen. Hoe meer leden we
hebben, hoe meer onderwerpen we op kunnen pakken. En bij de onderwerpen die wat meer tijd en inzet vragen
kunnen we kleine werkgroepjes maken van leden die zich daarin extra willen verdiepen. Ook onze
activiteitencommissie begint mooi vorm te krijgen met nieuwe aanwas en frisse ideeën!
Burendag

Ondanks alle beperkingen hebben we op zaterdag 26 september samen een leuke Burendag mogen vieren! Met
sjoelen, levensgroot twister, een springkussen, picknickbanken, een drankje en wat lekkers was er voor iedereen
wat te doen. We zagen veel bekende maar ook nieuwe gezichten en vooral een hoop gezelligheid. Allemaal nog
bedankt voor jullie aanwezigheid.
Sinterklaas
Daarnaast nam Sinterklaas een paar weken terug contact met ons op. Hij gaf aan
dat zijn jaarlijkse bezoek aan het LeerWerkCentrum niet door kon gaan. Wij vonden
dit erg jammer natuurlijk en hebben samen met zijn Pieten een oplossing gezocht.
De gemaakte tekeningen voor het raam waren een mooi alternatief en Sinterklaas
heeft laten weten volgend jaar graag weer langs te komen!
We zoeken nog naar een leuk alternatief voor onze nieuwjaarsborrel. Zodra we
iets hebben verzonnen, horen of lezen jullie meer!
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Wat doen wij eigenlijk?
Belangrijk voor al onze medewijkbewoners om te weten: wij zijn enthousiaste vrijwilligers die een rol spelen als spin
in het web tussen wijkbewoners, de gemeente en andere instanties. Wij praten met de gemeente over de inrichting
van onze wijk, de leefbaarheid en veiligheid en organiseren graag leuke activiteiten voor jong en oud. Voor
persoonlijke vragen, opmerkingen of klachten verwijzen we graag naar de gemeente. Zij zijn en blijven het
aanspreekpunt voor alle wijkbewoners. Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld openbare verlichting, groen,
afval op straat of verkeersvoorzieningen? Ga dan naar de website van de gemeente.
Wij hebben deze editie goed gevuld met leuke stukjes, puzzels en een tekening. Wij wensen jullie veel leesplezier,
een heel fijne jaarwisseling en tot in het nieuwe jaar!

Even voorstellen: onze nieuwe wijkwethouder
Aangenaam kennis te maken! Mijn naam is Robin van Ulzen en sinds deze zomer met veel plezier uw nieuwe
wijkwethouder. Meppel is mij niet onbekend, het is de stad waar ik ben opgegroeid en met veel plezier woon. Als
wethouder houd ik mij onder andere bezig met de binnenstad, evenementen, ruimtelijke ordening, verkeer &
vervoer en wonen. Kortom, goed wonen, werken en recreëren in Meppel!
Met sommigen van u heb ik al kennis mogen maken tijdens Burendag op
26 september. Dat was een mooi moment om op een coronaproof manier als
buurt bij elkaar te komen. Hierop volgde een digitale bijeenkomst met het
wijkplatform.
Nieuwveenselanden is een wijk in ontwikkeling. Zo staat er ook in 2021 een boel
te gebeuren. Er wordt gestart met een volgende fase van de wijk, genaamd
Weideblick. Ook blijven we bezig met de voorbereiding van de nieuwe
ontsluitingswegen. Daarbij speelt de rotonde bij de watertoren natuurlijk ook
een rol. Eens in de zoveel tijd maak ik een rondje op de fiets door de wijk. Dan is
het goed merkbaar dat de wijk in beweging is. Gedeelten die worden afgerond
en van beplanting worden voorzien. Of juist nieuwe woningen die worden
gebouwd. Maar bovenal ervaar ik het als een jonge wijk, waar men fijn kan
wonen.
Het zijn bijzondere tijden. Velen van ons werken al geruime tijd thuis. Juist nu in de decembermaand willen we
elkaar ontmoeten, en bij elkaar op bezoek gaan. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Daarom is het juist nu goed om
een beetje op elkaar te letten. Ik wens u goede feestdagen en een mooi 2021!
~ Robin van Ulzen

Hondenpoep in de wijk
We krijgen veel opmerkingen over hondenpoep in onze wijk. Ook de
gemeente krijgt veel meldingen binnen. Gelukkig ligt er bijna nooit iets op
de stoep of straat maar op veel plekken in het park en in de groenstroken
elders in de wijk ligt wel hondenpoep.
Zeker in het donker of op het zwarte zand is een hondendrol lastig te
onderscheiden. Meerdere wijkbewoners hebben al met vieze schoenen of
stinkende kinderwagenbanden rondgelopen. En dat terwijl er bij het park
gratis zakjes te halen zijn bij de prullenbakken! Iedereen is zelf
verantwoordelijk voor het opruimen, laten we er samen een schone wijk van
maken!
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Coronahulp: kom in actie!
De tweede golf is opnieuw een flinke klap voor ouderen en kwetsbare mensen. Zij hebben het zwaar nu de
maatregelen opnieuw aangescherpt zijn. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in supermarkten
kunnen nog steeds extra coronahulp gebruiken zodat hun belangrijke werk door kan gaan. Wij verzamelen alle vraag
en aanbod op één plek: hulp vragen en aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en inwoners van de
gemeente Meppel. Zo maken we de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is nodig! Jij doet toch ook
mee?
Meppelvoorelkaar is hét online platform in de gemeente Meppel waar mensen die hulp zoeken of bieden elkaar
vinden. Het aanbod en de vragen op het gebied van vrijwilligerswerk komen hier samen. Vind jij het leuk om met
iemand een kopje koffie te drinken? Wil jij de hond van de buurvrouw uitlaten? Of heb je juist een vraag, kan jij
extra handen gebruiken bij het opfrissen van je tuin? Plaats dan een vraag of jouw aanbod op Meppelvoorelkaar.nl.
Eenmalig, iedere week, alles daartussenin én bij jou in de buurt. Betrouwbaar, gemakkelijk en gratis!
Meld je aan op www.meppelvoorelkaar.nl of bel voor meer
informatie naar Welzijn MensenWerk, Lianne Dolstra op
06-10199181.

Enquête medewijkbewoner over berging van extra fiets of hobbyspullen
Niet ieder huis in de Nieuwveense Landen heeft een grote schuur of berging. Voor
liefhebbers van mountainbiken, racefietsen of toeren op de motor is het niet
voldoende ruimte hebben misschien een reden om deze hobby niet uit te voeren.
Daarnaast kunnen ook andere hobby's veel ruimte vergen. Denk aan de visspullen
of een supboard. Kortom: er kunnen allemaal goederen zijn die je wel incidenteel
gebruikt maar waar je niet de opslagruimte voor thuis hebt. Maar misschien wil je
deze wel in de buurt hebben. Ook stel ik in de enquête de vraag of een
wijkverzamelpunt voor pakketten iets is om eventueel te onderzoeken. Er wordt
steeds meer online besteld en er is niet altijd iemand thuis om dit in ontvangst te
nemen.
Graag vraag ik u de enquête in te vullen. Hiermee geeft u aan of er wel of niet de vraag in de wijk speelt voor een
extra opslag en/of pakketpunt. Mocht er bij een meerderheid van de mensen deze vraag spelen dan zou er
eventueel gekeken kunnen worden of het mogelijk is om deze stalling te realiseren. Scan de QR-code en geef uw
mening!
~ Berry Wognum

Wist je dat…?
… we onze nieuwtjes en evenementen delen op onze
Facebookpagina en Instagram?
… je als bewoner klachten over bijvoorbeeld bestrating, containers
en verlichting het beste zelf kunt melden bij de gemeente?
… de hele wijk een 30-kilometer zone is?
… je de voetpaden in onze wijk kunt herkennen aan de vierkante
stoeptegels?
… onze website een opfrisbeurt heeft gehad? Marianne, bedankt
voor de mooie foto’s!
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Woordzoeker

Buurtgezinnen
In ieder gezin zit het weleens tegen. Soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. Voor die
gezinnen is er een nieuw initiatief gestart in de gemeente Meppel: Buurtgezinnen.
Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt
en biedt steun gericht op de kinderen in het gezin. Wilt u steungezin zijn of kunt
u juist steun gebruiken?
Aanmelden kan via www.buurtgezinnen.nl
of neem contact op met de Coördinator van
Buurtgezinnen in Meppel: Geke Maes,
geke@buurtgezinnen.nl, 06-23100123.
Buurtgezinnen in Meppel is ook te volgen
via Facebook en Instagram.
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Lekker tekenen!
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Bestrating op meerdere plekken aangelegd
Nu Meppelstaete als mooie blikvanger van onze wijk is opgeleverd, is de definitieve bestrating aan de Litho en de
Drukpers eindelijk gelegd. Ook aan de Zeefdruk is na zes jaar een mooi trottoir met parkeerplaatsen gerealiseerd.
In Broeklanden hoeven bewoners gelukkig niet lang te wachten op de bestrating. Een deel van de omgeving Kamgras
is al aangepakt, in januari gaan ze verder met de definitieve inrichting zoals de rijbaan en parkeerplaatsen. Na januari
wordt de omgeving Zachte Dravik/Omslag/Zeefdruk/Degel en de groenstrook aan de woningkant van het Zetsel
definitief ingericht. Op het kaartje hieronder kun je zien waar de parkeerplaatsen rondom komen.
Het groen bij de definitieve bestrating wordt geplant zodra het kan. Hierbij wacht de gemeente uiteraard op het
juiste seizoen.

Parkeren op de daarvoor bestemde plekken
We zien dat zodra in een straat de definitieve bestrating gelegd is,
veel auto’s op de juiste manier in de vakken geparkeerd worden.
Helaas wordt er ook nog wel naast de parkeervakken op de stoep
geparkeerd, vlak naast een kruispunt bijvoorbeeld. Ook wordt er veel
naast de speelplaats aan het Stencil geparkeerd; dit is een
veelgehoorde klacht die wij binnenkrijgen.
Dit maakt het moeilijk om te kunnen zien wat er aan komt als je wilt oversteken. Zeker voor kinderen die nog niet
over de auto’s kunnen kijken is dit extra gevaarlijk. We snappen dat het lastig is om de auto niet altijd vlak bij huis
te kunnen parkeren, maar denk hierbij ook aan de kinderen in onze wijk. Door de auto’s correct te parkeren houden
we de buurt veilig!
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Recept: Sneeuwpoppetjes
Dit is een heel vrolijk toetje en makkelijk te maken. Het is
eigenlijk alleen maar in elkaar zetten, dus kinderen kunnen het
ook helemaal zelf. En denk maar niet dat alleen de kinderen dit
toetje willen eten!
Dit moet je weten
Aantal personen:
Bereidingstijd:
Recept van:

8
15 minuten
Allerhande

Ingrediënten
• 2 eetlepels poedersuiker
• 8 marshmallows
• extra grote hagelslag
• 8 aardbeien, vers
• 16 slagroomsoesjes
Bereiding
1. Stapel telkens 2 slagroomsoesjes op elkaar en prik ze vast met een cocktailprikker. Zet ze op een bordje.
2. Rijg de marshmallows aan een kant van de rest van de cocktailprikkers en zorg dat de prikker er aan beide
kanten uitkomt
3. Prik met een cocktailprikker een gaatje op de plaats waar de ogen en neus moeten komen en steek hier
de chocoladehagel in.
4. Maak een mond met de decoratiestift.
5. Prik de marshmallows op de soesjes met het gezichtje naar voren.
6. Verwijder de kroontjes van de aardbeien, halveer en prik de onderkanten op de marshmallows.
7. Bestrooi met een beetje poedersuiker.
Benodigdheden:
• 1 rode decoreerstift
• 8 cocktailprikkers
Tip: Je kunt deze sneeuwpoppetjes 3 uur van tevoren maken. Bewaar tot gebruik afgedekt in de koelkast.

Sudoku

7

Nieuwe speelplaats
In oktober is eindelijk de nieuwe speelplaats in het park opgeleverd. Er kan heerlijk geklauterd worden, gegraven
en nog veel meer! Deze mooie speelplaats is een echte aanwinst voor onze wijk en is het wachten waard geweest.
Met de nieuwe speelplaats komt er ruimte voor de kinderen in de buurt om hier hutten te bouwen en uitgebreid
gaten te graven. Zo kunnen de groenstroken en de bomen wat meer ontzien worden en krijgen daar de vogels de
kans om te gaan broeden.

Informatie vanuit de gemeente
Luierinzameling in Nieuwveense Landen
De gemeente begint in januari met luierinzameling in de wijk
Nieuwveense Landen. Het is een proef om ervaring mee op te doen en om te zorgen voor aanbod. Samen met de
andere Drentse gemeenten wil Meppel graag dat er een verwerkingsfabriek in Noord-Nederland komt. Die is er nu
nog niet.
Deelnemen
Wilt u dat de gemeente elke week ook uw luiers bij huis ophaalt? Meldt u zich dan aan. Dat kan via
postbus@meppel.nl. Geef in ieder geval uw adres en postcode door. U ontvangt dan meer informatie over het doel
en de opzet van de inzameling. Bedenkt u zich of wilt u stoppen, dan kunt u zich ook gemakkelijk via de mail
afmelden. Verwacht u in de loop van het jaar een kindje, dan kunt u ook later aansluiten.
Voordelen deelname
Deelname is geheel vrijwillig. Door deel te nemen aan deze inzameling, vergroot u de kans op recycling van de luiers.
Zelf hoeft u niet meer met zware zakken naar de ondergrondse container te lopen. Omdat de zakken elke week
worden opgehaald, hoeft u ook niet bang te zijn voor stankklachten.
Doel van de proef
Door met z’n allen te zorgen voor veel aanbod van luiers, wordt het voor een recyclefabriek interessant om een
fabriek in Noord-Nederland op te zetten. Niet alleen in Drenthe, maar ook vanuit Groningen en Overijssel is er
belangstelling voor aparte luierinzameling. Door samen op te trekken en gezamenlijk een aanbesteding voor
recycling te doen vergroten we de kans op een verwerkingsbedrijf in de buurt. Zo wordt het transport ook tot een
minimum beperkt.
8

Speelplekken Broeklanden
Alle kinderen in de Broeklanden hebben een brief gehad van de
gemeente. Ze kunnen aangeven welke ideeën zij hebben voor de
speelplaatsen in dit deel van de wijk. Ze kunnen bijvoorbeeld een
tekening maken, een verhaaltje te (laten) schrijven of gewoon een lijstje
maken van wat ze leuk vinden.
De gemeente kijkt naar alle ideeën en het beschikbare geld. Dat sturen
ze door het bureau dat de speeltoestellen maakt. Dit bureau komt met
een paar ontwerpen waar de kinderen dan weer uit kunnen kiezen.
Ideeën kunnen tot 1 januari ingeleverd worden:
• opsturen naar Gemeente Meppel
t.a.v. Teun Mulder, Postbus 501 AM Meppel;
• inleveren op het stadhuis, Grote Oever 26 of
• per email sturen naar postbus@meppel.nl

Gemeenteraad stemt unaniem in met nieuw bestemmingsplan
Op donderdag 17 december heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan
Nieuwveense Landen 2020. Zo worden twee ‘oude’ bestemmingsplannen geactualiseerd. Concreet betekent dit dat
er begin 2021 ook echt gebouwd kan gaan worden in het meest noordelijke deel van de wijk. Dit deel gaat
Weideblick heten en hier worden een kleine 300 woningen gebouwd.
Onderstaand bericht stond 15 december ook in de Meppeler Huis-aan-huis
‘Centrumwonen 1 is intussen bijna volledig gebouwd, Broeklanden 4 is volop in aanbouw. Voor verdere ontwikkeling
van Nieuwveense Landen is daarom een nieuw plan gemaakt. Het plan is een kader voor verdere ontwikkeling van
Nieuwveense Landen tot een wijk van 2.100 woningen. De toekomstige woonwijk loopt van de Bremenbergplas in
het westen tot de Kalkovens in het oosten. Ook de locatie van de te bouwen basisschool maakt onderdeel uit van
het bestemmingsplan.
Wonen voor iedereen
Wethouder Robin van Ulzen: “De woningbehoefte groeit nog harder dan al verwacht. Nationaal wordt ingezet op
een woningbouwimpuls. De totale groeiopgave van de regio Zwolle tot 2040 wordt geschat op 40.000 woningen
met een ambitie om te versnellen tot circa 65.000 woningen. Meppel staat mee voorop in die ambitie. Voor
jongeren om te kunnen starten. Voor doorstroming, zodat mensen kunnen wonen op een manier die bij hun
levensfase past. Nieuwveense Landen geeft al die groepen de gewenste ruimte.”
Woningbouw goed op gang
De gemeente heeft het afgelopen jaar de laatste kavels in Broeklanden verkocht. De meeste particuliere bouwers
wonen er al. Aan de noordkant zijn nog enkele woningen in aanbouw. De gemeente bereidt samen met BPD en
Roosdom Tijhuis het plan Weideblick voor, goed voor bijna 300 woningen.
Divers aanbod
Weideblick, aan de noordkant van Nieuwveense Landen, heeft uitzicht over weilanden in de richting van
Kolderveen. Het plan is een voortzetting van het woonmilieu Broeklanden. Er zijn vrije kavels voor particuliere
bouwers en Woonconcept bouwt er 65 sociale huurwoningen. Daarnaast worden verschillende rij- en twee-ondereen kapwoningen aangeboden.
Fietstunnel en nieuwe ringwegen
Samen met de provincie wordt de aanleg van de nieuwe fietstunnel voorbereid. De gemeente begint in 2021 met
aanleg van de nieuwe ontsluitingswegen. Als de nieuwe ringstructuur gerealiseerd is kan de provincie beginnen met
de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel bij de watertoren.
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Nieuwe elementen
Meer woningen Het stedenbouwkundig plan uit 2017 ging uit van maximaal 1.960 woningen. Nieuw
onderzoek naar geluid en verkeer geeft ruimte voor maximaal 2.100 woningen.
Verkeer
De westelijke en oostelijke ontsluitingsweg van Nieuwveense Landen zijn opgenomen in het plan. Dit geldt
ook voor de nieuwe rotonde bij de watertoren en de fietstunnel naar de Steenwijkerstraatweg.
Crisis- en herstelwet
Nieuwveense Landen is aangewezen als pilot volgens de Crisis- en herstelwet. Zo mag worden afgeweken van
‘oude’ wet- en regelgeving. Dat geeft ruimte voor duurzaamheidsmaatregelen en beleidsregels voor water en
wonen in het bestemmingsplan.
Soort woningen
In een regulier bestemmingsplan is het niet mogelijk om voorwaarden te stellen aan woningbouw, zoals de
verhouding koop, sociale huur of dure woningen. De Crisis- en herstelwet biedt deze mogelijkheid wel.
Waterberging
In Deelplan 1 is te weinig waterberging opgenomen volgens de huidige eisen van het waterschap. In een
volgend deelplan wordt het tekort ingelopen door extra waterberging.
Natuurinclusief bouwen
Een omgevingsvergunning voor een bouwplan wordt pas verleend als een minimaal aantal punten wordt
behaald voor natuurinclusief bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door een groen dak of door nestmogelijkheden
voor vogels.
Plangebied kleiner Voor de delen die nu buiten het exploitatiegebied vallen en waar binnen de 20 jaar geen
woningbouw wordt voorzien, is een agrarische bestemming opgenomen.
Aanpassing na inspraak
Het ontwerp bestemmingsplan heeft afgelopen zomer ter inzage gelegen. De 14 zienswijzen hebben op een
aantal punten geleid tot aanpassing bestemmingsplan.
U vindt alle stukken via gemeenteraadmeppel.nl
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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

Contactpersonen bij gemeente en instanties
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

Oplossingen sudoku
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Fijne jaarwisseling!
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