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Beste medewijkbewoners,
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar en 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.
Veel leesplezier!

Hulp gevraagd!
Bezorgers gezocht!
De Nieuwveense Landen wordt groter en groter. Met ruim
600 woningen wordt het voor ons steeds lastiger om de
wijkkrantjes, uitnodigingen, e.d. te bezorgen. Wil jij ons
komen helpen? Dat kan door je telefoonnummer te mailen
naar info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl.
Dan kom je in de WhatsApp groep met alle bezorgers. Dit is niet anoniem, maar wel erg
laagdrempelig. Als er iets bezorgd moet worden, wordt het op de app gezet en kan je reageren als je
wil/kan helpen. Je kiest daarbij zelf hoeveel huizen je doet.
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Leden gezocht activiteitencommissie
Op dit moment hebben wij een gezellige en enthousiaste groep mensen die activiteiten organiseert
voor bij ons in de buurt. Om leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren of om de activiteiten
grootser te maken, hebben wij hulp nodig!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste, gezellige en creatieve mensen die graag hun eigen twist geven aan
de activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een pubquiz, bingo, speurtocht of schaatswedstrijd (voor als
het weer gaat vriezen!).
Wil jij ons komen helpen? Mail dan naar info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl. Dan maken we
kennis en bespreken we wat de mogelijkheden allemaal zijn.

Woordzoeker
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Natuur & milieu
Keltische boomcirkel
Hoe leuk zou het zijn als wij in onze groene wijk een plek krijgen om de Keltische Boomkalender te
realiseren? Voor jong en oud! We kunnen op die manier met elkaar meer geïnteresseerd raken in
bomen, waar we vaak langs lopen maar geen idee hebben wat ze nu precies allemaal voor ons en de
rest van de natuur betekenen.
Ook kan een boomcirkel een welkome plek zijn om een biologie les te geven. Kinderen vinden het
namelijk erg leuk om te weten welke boom er bij hen en hun verjaardag past. Dus geen sterrenbeeld
maar een boom! De geboortedatum bepaalt welke boom je levensboom is. Deze boom brengt niet
alleen geluk, maar geeft ook inzicht in je persoonlijkheid, gedrag en levensloop. De boomhoroscoop
geeft net als andere horoscopen geen sluitend beeld, zo zal een esdoorn-mens ook vaak lijsterbes of
notenboom trekken vertonen.
De boom heeft door de eeuwen heen een belangrijke plaats ingenomen in het leven van de mens.
Denk in praktisch opzicht aan de boerenerven waar altijd enkele essen stonden om er te zijner tijd
gereedschap van te maken. Het taaie hout leent zich uitstekend voor stelen van een bijl e.a.Ook in
cultuur historisch opzich staan er markante bomen in ons land. Als we 50 jaar verder zijn is er dan ook
in onze wijk zo’n plek? Als we ons daarvoor inzetten vast en zeker!
Heb je inmiddels belangstelling voor dit project? Neem dan contact op met Elisa van den Berg via het
wijkplatform.
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Meppel in één dag schoon
Meppel wordt op 5 april 2022 voor het eerst helemaal zwerfafval vrij! Dat is de inzet van “Meppel in
één dag schoon”. De gemeente zoekt scholen, vrijwilligers, sport- en buurtverenigingen en bedrijven in
Meppel en Nijeveen die willen meehelpen die dag. Samen gaan we de uitdaging aan: een gemeente
zonder zwerfafval. De deelnemers kunnen met een speciale app en het ingezamelde zwerfafval geld
verdienen voor een goed doel naar keuze.
Veel scholen hebben al laten weten mee te willen doen. Meester Sander, een bekende Youtubeleerkracht in Meppel, haakt aan bij de scholen om de kinderen te enthousiasmeren en mee te
helpen. Hij roept samen met Sinterklaas scholen op om mee te doen aan deze actie. Ook bedrijven,
maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en inwoners worden opgeroepen om deze dag
samen de handen uit de mouwen te steken.
Opruimen voor het goede doel
Op dinsdag 5 april krijgt iedere school, vereniging of bedrijf een gedeelte van de gemeente Meppel
aangewezen om schoon te maken. Deelnemers gebruiken bij het opruimen de Rubbiz app. Wanneer
ze van het afval een foto maken en deze uploaden in de app, krijgen ze € 0,11 per foto. Daarnaast zijn
er competitie elementen per groep, klas en scholen onderling. Het ingezamelde bedrag gaat naar een
goed doel die deelnemers kunnen aanvinken in de app. Dit kan de eigen school zijn, een lokaal
duurzaam initiatief of bijvoorbeeld de Plastic Soup Foundation.
Wat ligt waar?
Alle informatie die wordt verzameld in deze app, stelt de
Rubbizz foundation ter beschikking aan de gemeente. Zo
kan de gemeente precies zien in welke straat of buurt veel
zwerfafval ligt, wat voor soort rommel er op straat ligt en
om hoeveel m2 afval het gaat.
Aanmelden
Scholen, vrijwilligers, sport- en buurtverenigingen en
bedrijven in de gemeente Meppel kunnen zich aanmelden
door een mail te sturen naar postbus@meppel.nl met als
onderwerp ‘Meppel in één dag schoon’. Belangrijk is het om
aan te geven hoeveel personen willen meedoen.

Foto: Meester Sander en Sinterklaas roepen
basisschoolkinderen (groep 6, 7 en 8) op om mee te doen
aan de actie ‘Meppel in één dag schoon’.

Burendag
Op 25 september was het burendag. Die dag hebben vele kinderen tekeningen gemaakt van
zelfbedachte verkeersborden. Een gezellig onderwerp met een serieuze ondertoon. Helaas merken
we dat er toch enkele auto’s zijn die te hard door de buurt rijden, iets wat nergens, maar zeker in een
kinderrijke buurt natuurlijk niet gewenst is. We hopen dat we met deze middag het gesprek over de
snelheid binnen de buurt gestart hebben en daarbij meer bewustwording hebben gecreëerd. Zo
wordt het een veiligere buurt voor iedereen.
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De leukste verkeersboren die getekend zijn, laten we omtoveren tot stickers. Deze stickers laten we
bij iedereen bezorgen. Welke sticker je krijgt is een verrassing. Onderstaande tekeningen hebben
gewonnen!

Linksboven: verboden om bloemen te plukken.
Rechtsboven: verboden om je hond hier te laten poepen.
Onder: Wij vinden het niet leuk als je te hard rijdt in onze wijk!

Ook gaan we van één tekening een echt groot verkeersbord maken! En dit is de onderste tekening
geworden. Ben je de artiest die deze tekening heeft gemaakt? Dan horen we natuurlijk graag van je!
Misschien dat het je leuk lijkt om op de foto te gaan tijdens de onthulling van het verkeersbord. Als je
dit leuk lijkt, kan je een mailtje sturen naar info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl.
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Recept om samen te bakken

Van de werkgroep Meppel Energie
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige wijkkrant, heeft een aantal mensen zich aangemeld om
ons te ondersteunen in het overleg met de gemeente en met Meppel Energie. Samen vormen wij nu
de werkgroep Meppel Energie. De afgelopen maanden heeft deze werkgroep een aantal keren overleg
gevoerd; één keer met Gemeente Meppel, één keer met Meppel Energie en één keer met Meppel
Energie en Croonwolter & Dros (eigenaar van de biomassacentrale).
De werkgroep en het wijkplatform zijn niet de enige die zich druk maken om onze warmtevoorziening,
ook de politiek van Meppel heeft het nu hoog op de agenda staan, aangezien Meppel Energie er
financieel niet rooskleurig voor staat. De gesprekken die wij met de werkgroep hierover voeren staan
los van deze politieke discussie.
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De volgende actiepunten zijn besproken met Meppel Energie en Croonwolter & Dros:
- overschrijding geluidsnorm koelventilatoren
- stank- en rookoverlast van de biomassacentrale
Zij hebben aangegeven dat in het voorjaar de geluidsoverlast wordt aangepakt. De stank- en
rookoverlast wordt onderzocht door metingen te verrichten. Er wordt ook gewerkt aan een
rookdetectiesysteem.

Foto van RTV Drenthe
Storingen
Bewoners hebben vaak het gevoel dat ze bij storingen van het kastje naar de muur worden
gestuurd. Meppel Energie geeft aan dat zij verantwoordelijk zijn voor de warmtelevering tot aan
de afgifte-set in de meterkast en niet verantwoordelijk zijn voor storingen in het verdeelsysteem in
huis. De werkgroep zet daar vraagtekens bij.
De status rondom het onderhoudscontract
Enige tijd geleden (een paar jaar alweer) hebben wij een enquête over Meppel Energie gemaakt en
door de hele buurt uitgedeeld. Tijdens het maken en uitwerken van de enquête is het
onderhoudscontract besproken met Meppel Energie, maar er is nog geen actie op
ondernomen. Meppel Energie geeft aan dat dit eigenlijk voor bewoners zelf/samen is. Wel hebben zij
enige tijd geleden dit punt opgepakt en aangegeven dat onderzocht zou worden of een dergelijk
contract mogelijk was. Tot op heden is dit (naar ons weten) nog niet gebeurd. Meppel Energie gaat
nog wel uitzoeken of ze kunnen bemiddelen bij het opstellen van een onderhoudscontract voor onze
buurt.
Tarieven
We hebben inzage gevraagd in de opbouw van de tarieven. Hier komt Meppel Energie in een volgend
overleg op terug. De nieuwe tarieven voor 2022 zijn nog niet bekend, deze worden verwacht tussen
Kerst en Oud en Nieuw. Het is ook nog niet duidelijk of de nieuwe Warmtewet 2.0 wordt ingevoerd en
wat dit eventueel voor ons zou betekenen.
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Toekomstbestendigheid; hoe nu verder?
Wij als werkgroep en Wijkplatform willen graag een serieuze gesprekspartner zijn over de
warmtevoorziening van onze wijk, nu en in de toekomst. Meppel Energie reageerde hier positief op.
Vloerkoeling
Zoals bekend, is afgelopen zomer de koeling ’s nachts uitgezet i.v.m. geluidsoverlast. Dit is pas door
Meppel Energie gecommuniceerd richting bewoners na vele klachten over de oplopende
temperaturen. Hierna is er een schadevergoeding uitgekeerd van 35,- per huishouding. Wij hebben
gevraagd waar dit bedrag op is gebaseerd, hier komt Meppel Energie in het volgende overleg op terug.
Gemeente Meppel
Gemeente Meppel heeft de volgende toezeggingen gedaan:
- Het in kaart brengen van de totale emissie van fijnstof en stikstof. Dit wordt waarschijnlijk
negatief beïnvloed door de asfaltcentrale en de N375.
- De verantwoordelijkheid van het zand/vuil in de leidingen wordt aangekaart in de volgende
aandeelhoudersvergadering van Meppel Energie.
- Objectief de kosten bekijken voor het verwarmen van een huis in vergelijking met een
gasgestookt huis.
In een volgend overleg zullen deze punten weer worden meegenomen. Tot zover de update van onze
werkgroep Meppel Eenergie!

Aanleg definitieve openbare ruimte in
Broeklanden
In 2022 wordt er weer een stukje Nieuwveense
Landen afgemaakt. De definitieve openbare
ruimte in de buurt Broeklanden wordt namelijk
aangelegd. In het eerste half jaar van 2022 zullen
er daarom per straat bijeenkomsten worden
georganiseerd om samen het inrichtingsplan te
bekijken.
Het inrichtingsplan, in 2018 al gemaakt, is te
vinden op de website van de gemeente Meppel:
http://www.meppel.nl/nieuwveenselanden.
Onder 'informatie en documenten' vind je het
document. Tijdens de bijeenkomsten zullen er
gedetailleerdere tekeningen aanwezig zijn.
Met vriendelijke groet,
Marijn Roze, wijkregisseur van de Nieuwveense
Landen
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Puzzelen maar!
Oplossingen vind je op de achterkant

Horizontaal
1 sport in de sneeuw
2 winterse neerslag
6 warme cacaodrank
7 gezellig gevoel
8 kledingstuk voor je hand
9 geen licht
Verticaal
1 houten vervoersmiddel
2 traditioneel gerecht
3 tukje tot de lente
4 prachtige omgeving
5 sport op ijs
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Lekker kleuren!
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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
Wijkverpleegkundige: Eline van Eunen

Wijkagenten: 0900-8844, Bart Neef en Judith Bakker

Gemeente Meppel voor vragen en klachten 140522

Onze wijkregisseur is Marijn Roze, toezichthouder is Henri Kallenkoot

Antwoorden bij de puzzels

In Q1 van 2022 brengen we weer een editie uit.
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