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Beste medewijkbewoners, 
 
Voor jullie ligt weer een nieuwe editie van onze wijkkrant. Met hierin onder andere nieuwtjes, leuke puzzels, een 
vooraankondiging voor Burendag en informatie vanuit de gemeente. Maar we vertellen graag eerst even wat wij nu 
eigenlijk doen. 
 
Het wijkplatform 
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. We kunnen 
helaas niet alles oppakken wat speelt in onze wijk. Dat komt mede doordat we maar een kleine groep mensen zijn 
en wij onze tijd ook maar beperkt in kunnen zetten. 
 
Onze werkgroepen 
Denk jij nu: maar dan help ik toch? Ik zet me ook een paar uur per maand in voor een 
onderwerp wat mij aan het hart ligt? Dan ben je van harte welkom! In ons bestuur 
praat je over meerdere onderwerpen in onze maandelijkse vergadering en zet je je in 
voor één (of meerdere) van onze werkgroepen. Deze werkgroepen zijn:  

- Verkeer & Openbare Ruimte 
- Energie & Duurzaamheid 
- Ruimtelijke Ordening & Beleid 
- Secretariaat & Media 
- Activiteiten 

 
Het kan ook anders! 
We hebben ook commissies die zich met een kleiner onderwerp bezig houden. Denk hierbij aan onze 
Moestuincommissie! Een kleine groep enthousiastelingen richt de moestuin in het park in en onderhoudt deze ook. 
Ook is één van onze leden in gesprek met betrokken partijen over de basisschool die in onze wijk komt. En hebben 
we onderzoek gedaan naar de verkeerssnelheid aan de Boekbinder. Zomaar een paar onderwerpen waar je ook 
over mee kunt praten. Je hoeft echt geen lid van ons bestuur te worden om toch een bijdrage te leveren. Neem 
eens contact met ons op over wat jij graag bespreekbaar wilt maken. Misschien heb je een paar buurtbewoners die 
je willen helpen? Wij kunnen dan samen met jou kijken wat de rol van het wijkplatform is. De ene keer is dat zorgen 
voor een contactpersoon bij de gemeente, de andere keer helpen we je met onze sociale media om een oproepje 
te doen. Of welke andere optie dan ook. Wat ons betreft is alles in eerste instantie bespreekbaar. Mail ons via 
info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl!  
 
Wat doen wij niet? 
Voor persoonlijke vragen, opmerkingen of klachten verwijzen we graag direct naar de gemeente. Zij zijn en blijven 
het aanspreekpunt voor alle wijkbewoners. Wil je een melding doen over bijvoorbeeld openbare verlichting, groen, 
afval op straat of verkeersvoorzieningen? Ga dan naar de website van de gemeente.  
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Enquête over toekomstig boombos, vul jij hem ook in? 
Langs de Nijeveenseweg (aan de oostkant) wordt volgend jaar een boombos geplant. Over de indeling hiervan 
willen we graag jullie mening. De Technasium leerlingen van Dingstede gaan ons hier bij helpen! Volgende week 
komen de leerlingen op maandag 13 september en woensdag 15 september langs de deur om een enquête langs 
te brengen. Ze gaan ook aanbellen bij sommige mensen, zodat jullie ook zelf jullie verhaal kunnen doen! Hopelijk 
krijgen we veel reacties van jullie allemaal, dit is je kans om je mening te laten horen. Op maandag 1 november 
van 09:00 – 11:00 zullen de leerlingen hun ontwerpen presenteren, hierover volgt nog een uitnodiging. 
 

 
Brainstormmiddag tijdens NL Doet  
Tijdens burendag is er een brainstormsessie geweest op het speelveld aan de Nijeveense weg. Naast dit gebied 
komt een groot wijkcentrum waarin van alles mogelijk is. Het idee van deze brainstormsessie was om input te krijgen 
vanuit de hele buurt, zodat in kaart kan worden gebracht van hoe de buurt wil dat dit wijkcentrum er uit komt te 
zien. Het was een relatief rustige middag, maar wel met inhoud. Er zijn in totaal enkele tientallen bewoners langs 
geweest. Er zijn veel ideeën gehoord en opgeschreven.  
 
‘Ruimte voor kinderen’ was veel besproken tijdens de inloopmiddag. Het behouden en vernieuwen van 
speelmogelijkheden was daar een belangrijk onderdeel van. Een andere optie die naar voren kwam was een 
kinderboerderij. Kinderen hebben ook zelf meegedacht over de invulling van het voorzieningencentrum! Van 
skeelerbaan, kartbaan en trampolinepark tot fontein met waterspeelplek en een zwembad met glijbaan (uiteraard 
mét looping).  
 
Er werd aandacht gevraagd voor een veilige route om naar en van de basisschool te komen, met als belangrijkste 
punt de veiligheid voor kinderen. De verkeersdrukte die de basisschool kan veroorzaken mag niet hinderlijk worden 
voor spelende kinderen en bewoners van de Nijeveenseweg. Tot slot zijn er zorgen over de parkeergelegenheid, 
omdat een carpoolplaats gaat verdwijnen. Extra parkeergelegenheid in het voorzieningengebied zou hier mogelijk 
een uitkomst bieden. 
 

 
Bewoners hebben aangegeven dat ze graag iets willen beleven in het voorzieningengebied. Dit uitte zich 
voornamelijk in de mogelijkheid om te bewegen, om samen te komen en om te ontspannen. Bij bewegen kwamen 
de volgende sporten naar voren: voetbal en basketbal, mountainbikecrossbaan, skeelerbaan. Bij samenkomen werd 
er gedacht aan een marktplein, een horecavoorziening en een buurthuis, bijvoorbeeld met de mogelijkheid tot het 
verhuren van zalen. Bij ontspanning kwamen picknickplekken en een rustplaats voor toeristische fietsers aan bod. 
Tot slot waren de bewoners het met elkaar eens dat er genoeg prullenbakken aanwezig moesten zijn.  
 
Groen was een interessant punt, er werd aangegeven dat hier veel waarde aan wordt gehecht. Bij een groene 
indeling dachten bewoners aan: veel bomen, planten en een landelijk karakter. Bewoners zouden graag de 
mogelijkheid hebben om vanuit de Nijeveenseweg naar mogelijke groenvoorzieningen te komen. 
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Het wijkcentrum komt in het gedeelte “voorzieningen”, zie de tekening op de vorige pagina.  Ben je benieuwd hoe 
de gehele wijk er uit komt te zien? Bekijk dan eens het “Beeldkwaliteitsplan Nieuwveense Landen” op de website 
van de gemeente.  
 

 
Buurt moes- en pluktuin 
In het Watertorenpark zijn door de gemeente twee, door hagen afgescheiden, tuintjes beschikbaar gesteld voor 
bewoners van onze wijk. Een van die twee tuintjes is dit jaar ingericht als moestuin. Er is op dit moment een groep 
bewoners actief met het zaaien, planten en onderhouden van de tuin. Er groeien dit jaar al veel verschillende 
groente-, fruit- en kruidensoorten, maar het plan is om dit volgend jaar nog verder uit te gaan breiden! 
 
Het is een fijne plek om medebewoners te ontmoeten en samen aan iets moois te werken. Heb je een passie voor 
tuinieren en mocht je het leuk vinden om mee te helpen, dan kan je een mail sturen naar het Wijkplatform.  
 
Mocht het je nou aan groene vingers ontbreken, maar heb je misschien nog wel een partij stapelstenen, 
bamboestokken of andere materialen over die in de tuin gebruikt kunnen worden, dan is dat ook heel erg fijn! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rebus 

 
De oplossing staat op de achterzijde van de wijkkrant 

 

 
Oproep! 
Voor de commissie Energie en Duurzaamheid van het wijkplatform zoeken we een 
 

Enthousiaste Juridische Duizendpoot (M/V) 
 
die ons kan ondersteunen in alle zaken rondom de warmte-/koudelevering van MeppelEnergie aan onze wijk. 
 
Vereiste: - gedegen juridische kennis 
  - ervaring met instanties en gemeentes 
  - enige vrije tijd om ons hierbij te helpen 
 
Bij interesse graag een mailtje naar info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl 
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Save the Date: Burendag 
Op zaterdag 25 september is het weer Burendag! Ook het wijkplatform wil dan graag een activiteit organiseren, 
zoals inmiddels al een jaarlijkse traditie is geworden. We denken aan een leuke knutselopdracht voor kinderen, 
klussen in onze moes- en pluktuin en wat verder nog in het programma past. We houden ons uiteraard aan de 
coronamaatregelen dus we wachten nog even de laatste ontwikkelingen af voor we de uitnodiging in de 
brievenbus stoppen. Maar bij deze kun je alvast de middag reserveren in je agenda! 

 

 

 
 
In deze kruiswoordpuzzel ga je op zoek naar allemaal woorden die in en rondom onze wijk te vinden zijn.  
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Informatie vanuit de gemeente 
 
Start verkoop Weideblick 
Vanaf 8 juli 2021 zijn de huizen in het nieuwe gedeelte van de 
Nieuwveense Landen in de verkoop gegaan. Het gaat om  
meerdere type woningen: rijtjes woningen, 2 onder 1 kap, vrijstaande woningen en bouwkavels.  
 
Deze woningen zijn reeds in de verkoop gegaan:            Zo komt Weideblick er uiteindelijk uit te zien: 

      
 
Nieuwe ontsluitingsweg 
De aanleg van de westelijke en oostelijke ontsluitingswegen van de Nieuwveense Landen maakt het mogelijk om 
het verkeer op de provinciale weg, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de rotonde bij de watertoren, 
om te leiden. De westelijke ontsluitingsweg sluit aan op de bestaande rotondes bij de Handelsweg, N375 en bij de 
Nieuwe Nijeveenseweg aan de noordkant van de Nieuwveense Landen. Ook wordt de volgende woonbuurt aan de 
noordkant via deze weg ontsloten. De Bremenbergweg wordt tot de aansluiting met de westelijke ontsluitingsweg 
verbreed en voorzien van verlichting.  
 
Westelijke ontsluitingsweg    Oostelijke ontsluitingsweg 
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In 2022 wordt gestart met de aanleg van de nieuwe ontsluitingswegen voor de Nieuwveense Landen. Een meer 
gedetailleerde planning is op dit moment nog niet bekend; daar wordt aan gewerkt. Waarschijnlijk wordt gestart 
met de aanleg van een rotonde in de N371/Steenwijkerstraatweg. Door die rotonde wordt een nieuw kruispunt 
gemaakt waar straks de oostelijke ontsluitingsweg op aansluit. Tegelijk met de aanleg van de rotonde zullen ook 
enkele aanpassingen aan/rond de Steenwijkerstraatweg worden gedaan. 
 
Als de ontsluitingswegen in z'n geheel gereed zijn, start de provincie Drenthe met de aanleg van de nieuwe 
rotondes bij de watertoren en de fietstunnel. Dat zal dan waarschijnlijk in 2023 zijn. 
 
Verkeersveiligheid 
Een aantal bewoners in de wijk maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid. Hierover is contact geweest met de 
gemeente Meppel. 
 
In een deel van de buurten Broeklanden en Centrumwonen is nog sprake van bouwwegen. Zodra er geen 
bouwverkeer meer door de straten hoeft te rijden, zal de gemeente de straten definitief gaan inrichten. Op de 
website van de gemeente Meppel (www.meppel.nl/nieuwveenselanden) is een inrichtingsplan te vinden, waarin 
te vinden is hoe de toekomstige bestrating eruit zal zien. Als aanvulling op het inrichtingsplan onderzoeken de 
verkeerskundigen van de gemeente momenteel de mogelijkheden om extra snelheidsremmende mogelijkheden 
aan te brengen. Dat zijn maatregelen zoals bijvoorbeeld drempeltjes in de rijbaan. Het is de bedoeling om deze 
straks bij de definitieve bestrating aan te brengen in de straten waar sprake is van langere rechte stukken en/of 
kruizingen. Voordat de gemeente start met de aanleg, zullen de bewoners van de betreffende straten worden 
geïnformeerd. 

 

 

Steenbreek Meppel 
 

 
 



7 

 

Je kan ook een boomspiegel beplanten 
Een boomspiegel is het zanderige gedeelte om een boom 
heen. 
 
Voorwaarden initiatieven 
Kleine initiatieven als geveltuintjes en beplanten van 
ruimte rond bomen, zijn altijd toegestaan als ze aan enkele 
voorwaarden voldoen (met uitzondering van het 
kernwinkelgebied en de aanloopstraten). 
 
Boomspiegel beplanten: 

• Haal geen verharding weg. 

• Beschadig de wortels en stam van de boom niet, snoei geen takken. 

• Zorg zelf voor planten en aarde. 

• Beplanting wordt niet hoger dan 50 cm. 

• Onderhoud de boomspiegel en gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. 

• Zorg dat planten niet over de verharding hangen. 

• Ruim beplanting op als u deze niet meer wilt onderhouden. 
Voor alle regels en informatie, zie de website van de gemeente: 
https://www.meppel.nl/Inwoner/Afval_groen/Groen/Groeninitiatieven  
 

 
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  
 
 
Gemeente Meppel voor vragen, meldingen en klachten 140522 
 

 

Oplossingen 
Rebus: ‘let op uw snelheid in de wijk!’ 
 
Kruiswoordpuzzel:  
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Kleuren maar! 

 


