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Beste medewijkbewoners, 

Allereerst een hartelijk welkom voor alle nieuwe wijkbewoners! Er zijn er de laatste maanden weer 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! 
 

Diversen 

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. zelf 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.  

 

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 creatievelingen die graag hun eigen twist geven aan de activiteiten en onze groep 

willen aanvullen. 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.  

  

Wijkkrant 
 

Juni 2022 
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De missie en visie van het wijkplatform in de Nieuwveense Landen 

 

De afgelopen maanden is het wijkplatform, onder begeleiding van onze wijkregisseur, aan de slag 

gegaan met het formuleren van een missie en een visie. Om tot deze missie en visie te komen hebben 

wij gesproken over momenten waarop het wijkplatform echt in zijn kracht staat, maar ook naar dingen 

die we nog graag willen bereiken voor de wijk. Wij zien het wijkplatform als verbindende factor die kan 

worden ingezet door bewoners en externe partijen om het woonplezier in onze wijk zo groot mogelijk 

te maken. 

 

Visie:   

Wij werken aan het verhogen van woonplezier in de wijk door mensen te verbinden, maar ook door 

een serieuze gesprekspartner van de gemeente te zijn.   

 

Missie:   

Onder onze visie hebben we een aantal doelen gesteld die wij op korte of lange termijn willen behalen. 

Zo willen wij op korte termijn in gesprek met de gemeente over transparantie, inzage en waar mogelijk 

inspraak van inwoners van de wijk wanneer ingrijpende beslissingen worden genomen die onze wijk 

aangaan. Ook willen wij afspraken maken over een plek die voor activiteiten in de wijk kan worden 

gebruikt met een kleine opslag. Wanneer een dergelijke structurele faciliteit aanwezig is in de wijk, 

kunnen wij op duurzame wijze initiatieven uit de wijk gaan faciliteren als het gaat om bijeenkomsten 

en activiteiten.   

Op de lange termijn willen wij nog een stap verder. We worden een ontzettend grote wijk, en daar 

hoort in onze ogen een buurthuis bij. Een buurthuis zou kunnen fungeren als plek van samenkomen, 

maar maakt het faciliteren van bijeenkomsten en activiteiten nog makkelijker.   

Lees je bovenstaande missie en visie en herken je jezelf hierin? Meld je dan gerust aan bij het 

wijkplatform of bij een van onze werkgroepen. Vele handen maken licht werk!  
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Energie en duurzaamheid 
 
 
Positieve reacties na drukbezocht Open Huis Wijkplatform – MeppelEnergie (9 april)  

Zaterdag 9 april jl. organiseerde het Wijkplatform in 

samenwerking met MeppelEnergie en 

Croonwolter&dros een ‘Open Huis’ over de 

energievoorziening in de wijk. De opkomst was 

verrassend hoog. Ruim 100 bezoekers wisten de weg 

te vinden naar de biomassacentrale voor een kijkje 

achter de technische schermen en voor het stellen van vragen aan Wijkplatform en MeppelEnergie.  

Daarmee heeft het Open Huis ruimschoots voldaan aan de verwachtingen. Meerdere bezoekers 

(wijkbewoners, mensen uit de omgeving en zelfs bezoekers die beroepsmatig geïnteresseerd waren, 

bijv. vanuit het onderwijs) gaven aan blij te zijn met het initiatief van het Wijkplatform. Mede omdat 

MeppelEnergie een actueel onderwerp is waar veel over te doen is. Om maar een paar voorbeelden te 

noemen: geluid- & rookoverlast, tarieven, de financiële situatie van ME, de raadsvergaderingen met de 

wethouder over de rol van de gemeente en de toekomst van ME, of over storingen, koudelevering, 

afnameverplichting etc.  

Bezoekers konden een kijkje nemen in de biomassacentrale en kregen toelichting van medewerkers 

van Croonwolter&dros. Veel mensen waren verbaasd en onder de indruk van de techniek (‘geen idee 

wat hier binnen staat of wat hier gebeurt’). Veel gestelde vragen gingen over de oorsprong en 

samenstelling van de pellets, waar de as heen gaat, of er nog met gas (bij)gestookt wordt. In het 

gebouw van het LeerWerkCentrum gingen de vragen meer over de tarieven, de toekomst van 

MeppelEnergie, waarom ME vasthoudt aan de afnameverplichting, de toekomst van ME etc.  

Al met al een geslaagde activiteit met nogmaals dank aan de vrijwilligers die een handje geholpen 

hebben. 
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Verkeer en openbare ruimte 
 

Het wijkplatform wil graag een buurthuis! Denk je mee?  

Het wijkplatform wil in de toekomst graag een buurthuis. Lijkt dit jou ook leuk? Steun ons dan door je 

mening bij ons op de mail te zetten. Hoe moet een mogelijk buurthuis er uit zien en welke activiteiten 

zou je hier graag willen hebben?   

Wij bundelen alle ideeën en nemen dit mee naar de gemeente!  

Op naar een duurzame toekomst waar we elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten in de Nieuwveense 

Landen.  

 

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen door de KWS app  

De komende tijd wordt er gewerkt aan de nieuwe ontsluitingswegen en een nieuwe rotonde. Om op 

de hoogte te blijven van al deze ontwikkelingen kan je de KWS app downloaden van VolkerWessels. 

Hier komt informatie op te staan over activiteiten die binnenkort gaan plaatsvinden. Ook staat op de 

app een langetermijnplanning beschreven.   
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Woonrijp maken Broeklanden  

Dankzij het goede weer van de afgelopen maanden, gaat de aanleg van de definitieve bestrating in 

Broeklanden sneller dan vooraf was gepland. Inmiddels is de aannemer begonnen aan de laatste fase 

van de werkzaamheden.   

 

Aanleg ontsluitingswegen Nieuwveense Landen  

In februari is gestart met de aanleg van de ontsluitingswegen voor Nieuwveense Landen. Inmiddels is 

het verleggen van de ondergrondse kabels en leidingen gereed en wordt gewerkt aan het afgraven van 

grond en de aanleg van sloten. De ontsluitingswegen zullen aan het eind van 2022 gereed zijn. Meer 

informatie over de plannen voor de infrastructuur in en rondom Nieuwveense Landen is te vinden op 

www.meppel.nl/infranoord.   

 

Planvorming oostelijke deel Nieuwveense Landen gestart  

De ontwikkeling van de deelgebieden Centrumwonen en Broeklanden vordert gestaag. Inmiddels 

wordt echter ook gewerkt aan de uitwerking van plannen voor het oostelijk deel van Nieuwveense 

Landen. Het gaat dan om de deelgebieden Boshoven en Parkwonen. Deze gebieden worden 

gerealiseerd langs de Steenwijkerstraatweg, ongeveer ter hoogte van de Joodse begraafplaats en de 

kalkovens.  

Rond de zomer komt hierover meer informatie beschikbaar.  

 

Ontwikkelingen langs de Nijeveenseweg  

In de loop van 2022 zullen werkzaamheden gaan plaatsvinden aan de noordkant van de Nijeveenseweg. 

Woonconcept start in het gebied tussen de Nieuwe Nijeveenseweg en de Nijeveenseweg (vlakbij de 

rotonde) met de gebiedsontwikkeling voor 32 woningen. Zij hebben daarover de omwonenden 

inmiddels geïnformeerd. In de tweede helft van 2022 start de gemeente Meppel met voorbereidende 

werkzaamheden aan de andere kant van de Nijeveenseweg (in de buurt van de speeltuin) om onder 

andere de bouw van Het Gastenhuis mogelijk te maken. Het Gastenhuis is een woonvorm voor mensen 

met dementie.  

Te zijner tijd zal aan de noordkant van de Nijeveenseweg ook het zogenaamde voorzieningencluster, 

met onder andere ruimte voor basisonderwijs, worden ontwikkeld. De verdere planvorming daarvoor 

laat nog even op zich wachten.  

 

Algemene informatie over Nieuwveense Landen online  

Op de website van de gemeente Meppel is achtergrondinformatie te vinden over de ontwikkeling van 

de gehele wijk Nieuwveense Landen. De informatie is te vinden via 

www.meppel.nl/nieuwveenselanden.   

 

 

  

http://about:blank/
http://about:blank/
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Activiteiten 
 

NL Doet  

Het was een zonnige en warme dag. Zaterdag 12 maart werd er al vroeg in de ochtend gesleept met 

vogelhuispakketten, koffiekannen en koeken. Het was weer tijd voor NL Doet. De eerste bewoners 

druppelden binnen, zowel volwassenen als kinderen waren druk aan het boren en schroeven. En het 

resultaat mocht er zijn. Na 2 uur zijn er 50 vogelhuisjes in elkaar gezet! De aanwezigen mochten een 

vogelhuisje mee naar huis nemen. De overige huisjes zijn opgehangen door het Leerwerk Centrum. 

Door onze hele buurt zie je nu de vogelhuisjes hangen en de eerste huisjes zijn ook al bewoont. Erg 

leuk om te zien. Het was een productieve, maar vooral gezellig ochtend. Op naar volgend jaar!  

 

Pasen 2022  

Het feest begon al voor Pasen. Om je aan te melden moest er een gekleurd ei ingeleverd worden, dit is 

volop gedaan. Hele mooie creaties zijn ingeleverd. 

Op 2e paasdag hebben we vervolgens met de gehele wijk paaseieren gezocht. Bijna 60 kindjes waren 

aanwezig. De jongste kinderen begonnen eerst met het maken van een mandje voor de eitjes. Dit was 

een gezellige boel waarbij er volop geknutseld en gekletst werd met alle ouders en kinderen. 

Ondertussen waren de oudere kinderen de eieren in het park aan het zoeken, waarna ze de eieren ook 

weer heel goed verstopt hadden voor de jongere 

kinderen met hun mandjes. Na afloop zijn alle eieren 

gevonden en kreeg iedereen een chocolade lolly mee 

naar huis! Het was een geslaagde en zonnige dag. 

 

 

 

 

De activiteitencommissie wil graag jullie mening!  

Hallo allemaal, sinds een korte tijd hebben wij een nieuwe activiteitencommissie. Deze bestaat uit: Eva, 

Bastijn, Anita, Celeste, Marit, Suzanne en Aleida. Onze eerste activiteit was het paaseieren zoeken. Er 

waren bijna 60 kindjes aanwezig. Er is flink geknutseld, gezocht en gesnoept. Het was volgens ons een 

geslaagde dag! Maar….  

Maar wat lijkt jou nou een leuke activiteit!?  

Laat het ons weten via info@wijkplatformnieuwveenselanden. En wie weet gaan wij jouw idee 

binnenkort uitvoeren.   
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Spelletjes, puzzels en kleurplaten 
 
Kleurplaat 

 

 

Puzzel 
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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   

 

Stichting WelzijnMensenwerk:   
+31 85 273 14 44 

  

  
Wijkverpleegkundige: Eline van Eunen  

  

Wijkagenten: 0900-8844, Christiaan Kooistra en Judith Bakker 

  

Gemeente Meppel voor vragen en klachten 140522  

 
Onze wijkregisseur is Marijn Roze, toezichthouder is Marijn Lamberink 

 


