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Beste medewijkbewoners, 
 
Weer een nieuwe editie van onze wijkkrant in jullie brievenbus! We brengen jullie graag op de hoogte 

van een paar mooie ontwikkelingen in onze snel groeiende wijk! 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. Wil je meer weten of ons helpen? Als lid, als bezorger of heb 
je een leuk idee voor onze wijk? Kom langs op onze bewonersavond op 16 november en we drinken 

samen een kopje koffie of thee! 
 

In deze wijkkrant staat ook veel informatie vanuit de gemeente en MeppelEnergie. We zijn volop in 
gesprek en bieden hen met deze wijkkrant de ruimte om alle wijkbewoners te informeren.  
 

Veel leesplezier! 
 

 

Veel inbraken in Meppel, nog niet in Nieuwveense Landen 
 
In Meppel neemt het aantal inbraken fors toe. De 

laatste weken is er veel ingebroken in de hele 
gemeente. Tot nu toe zijn er nog geen inbraken of 

pogingen tot inbraken geweest in de Nieuwveense 
Landen. Maar blijf allemaal alert!  
 

Om inbrekers op heterdaad te kunnen betrappen 
heeft de politie onze hulp nodig. Bel altijd 112 als je 

iets verdachts ziet of hoort.  
 

 

Kom naar onze bewonersavond! 
Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd voor onze bewonersavond op woensdag 16 november. Van 
19.00 tot 21.00 uur is er een vrije inloop in het LeerWerkCentrum aan de Bremenbergweg en kan je 

met ons in gesprek, bekijken hoe het deel Weideblick eruit komt te zien en horen wat er nog meer voor 
ontwikkelingen zijn. We werken samen met de gemeente en de projectontwikkelaar van Weideblick 

tijdens deze avond. 
 
Ook willen we graag jullie ideeën horen over het nieuw te bouwen wijkcentrum zodat we dit met de 

schoolbesturen kunnen delen.  We kijken uit naar je komst, graag tot dan!  

 

Wijkkrant 
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Nog een AED in onze wijk! 
Bij de ingang van MeppelState hangt sinds een paar weken een 
AED! Het bestuur van de VVE en de directie Bergermeer, 
eigenaar van het huurgedeelte, hebben dit samen voor elkaar 

gebokst. De AED is via de Hartstichting/HartslagNu aangemeld 
zodat hij ook bekend is bij de 112-alarmcentrale. Een mooie 
aanwinst voor onze wijk!  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Woordzoeker 
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Wist je dat… 
 
…je meldingen kunt doen via de Afval-app van de gemeente? Het gaat bijvoorbeeld om lantaarnpalen 

die het niet doen, zwerfafval in de wijk of een onveilige verkeerssituatie. Lekker makkelijk melden en 
de gemeente kan er meteen mee aan de slag.  
 

…we de twee moestuintjes in het park in bruikleen hadden van de gemeente? We hebben meerdere 
pogingen ondernomen om deze tuintjes in te richten en te onderhouden, samen met enthousiaste 
wijkbewoners. Helaas is het niet gelukt om echt een plan voor onderhoud en gebruik van de grond te 

krijgen. Daarom geven we de grond terug aan de gemeente. We hopen dat deze plek weer een mooie 
bestemming krijgt! 

 
…we op zaterdag 28 januari 2023 een wijkschouw organiseren? We gaan als wijkplatform samen met 
wijkwethouder Klaas de Vries een ronde lopen/fietsen door de wijk. We focussen ons die dag op de 

Broeklanden. Een eerdere wijkschouw door Centrumwonen en de 
Nijeveenseweg was een groot succes! Knelpunten voor verkeer, zwervend 

bouwafval of onveilige verkeerssituaties konden we tijdens de schouw meteen 
laten zien. Daar zijn veel goede oplossingen uitgerold. Heb jij punten voor de 
wijkschouw van Broeklanden? Vul dan het formulier in door de QR-code te 

scannen of mail naar info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl! Je kunt 
punten aanleveren tot maandag 9 januari.  
 

 

 

Nieuws uit de gemeente 
 
Vertraging oplevering ontsluitingswegen  

Het werk aan de ontsluitingswegen vordert gestaag. Helaas is 
de aanlevering van materiaal vertraagd, Daardoor gaan de 
ontsluitingswegen later open dan gepland. Wij verwachten de 

opening  nu  in het eerste kwartaal 2023. Wij houden u op de 
hoogte!  

 
Ontwikkelingen noordelijke stadsentree 
Meppel krijgt 28,4 miljoen euro van de Rijksoverheid voor de aanleg van de noordelijke stadsentree. 

Het geld gebruiken we o.a. voor een goede fietsverbinding tussen Nieuwveense Landen en de 
binnenstad. Ook verbeteren we de aansluiting van de N375 met de bebouwde kom van Meppel. 

Gemeente en provincie zijn nu in overleg over de vormgeving van de noordelijke stadsentree en de 
daarmee samenhangende herinrichting van de rotonde bij de watertoren. De verwachting is dat  
omwonenden dit jaar geïnformeerd worden over de voortgang van deze ontwikkeling.  

  
Verkeersveiligheid in de wijk  
Inwoners hebben meldingen gedaan over hardrijden. Daarom gaan 

we in november, zodra de Omslag weer open is,  matrixborden 
plaatsen op de Veldbeemd en Omslag. Op basis van de uitkomsten 

kijken we of  aanvullende maatregelen nodig zijn om de snelheid te 
beperken. Hierbij doen we ook een beroep op de 
verantwoordelijkheid van de weggebruikers: met elkaar zorgen we 

voor een fijne en veilige woonomgeving waarin bewoners, jong en 
oud, zich veilig kunnen bewegen. 
 

mailto:info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl
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Ontwikkelingen in de wijk 
Nieuwveense Landen is volop in ontwikkeling. Zo start Woonconcept 

nog dit jaar met de bouw van 32 sociale huurwoningen ten noorden 
van de Nijeveenseweg. Daar schuin tegenover wordt in de tweede helft van 2023 gestart met de bouw 

van het gastenhuis en sociale huurwoningen. Ook starten we met de aanleg van het ‘boombos’ eerste 
helft 2023 en krijgen de deelgebieden Parkwonen 3/4/5 en Boshoven bouwrijpe grond. Wilt u meer 
weten? Kom dan naar de informatieavond op 16 november a.s..  

 
Meer informatie is te vinden op www.meppel.nl/nieuwveenselanden.  
 

Ontwerp ‘Boombos’ gereed! 
Met input van omwonenden is er invulling gegeven aan het toekomstige park in Nieuwveense landen, 

gelegen ten westen van de Nijeveense weg, met de voorlopige naam ‘Boombos’. Na een 
brainstormsessie eind maart is begin juni een inloopavond georganiseerd met het voorlopig ontwerp 
waar men op kon reageren. Dit alles heeft geleid tot het ontwerp dat er nu ligt. Naast een ligweide en 

kikkerpoel, kun je er ook heerlijk struinen door het groen of gebruik maken van het trimparcours.   
   

Het plan is om begin 2023 met de inrichting van het park te starten. Zodat in het voorjaar van 2023 
men kan genieten van dit nieuwe stukje groen dat in de toekomst letterlijk zal uitgroeien tot een 
bosachtig park. De naam ‘Boombos’ is een werktitel, daarom schreef gemeente Meppel een prijsvraag 

uit. Tot 31 oktober konden bewoners een nieuwe naam verzinnen. Binnenkort wordt de nieuwe naam 
bekend gemaakt.  
 

Gemeente Meppel is trots op dit nieuwe stukje groen dat in samenwerking met haar bewoners tot 
stand is gekomen. Ook dank aan de fa. Boom Laboratoriumleverancier die enkele bomen en jonge 

aanplant heeft gedoneerd voor de inrichting en Landschapsbeheer Drenthe en Natuur en 
Milieufederatie Drenthe voor hun inzet namens Plan Boom. In een latere fase volgt er nog een 
uitbreiding ten zuidoosten van het park, aan de andere kant van de Nijeveense Grift. Voor dit deel zijn  

ook al ideeën aangeleverd, zoals een hondenlosloopplek en een belevenispad.   
 

 
  

http://www.meppel.nl/nieuwveenselanden
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Leuke herfstkleurplaat 
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Update vanuit MeppelEnergie 
Voorwoord van het wijkplatform/werkgroep MeppelEnergie: Zoals u wellicht weet zijn we al een 
geruime tijd druk in gesprek met MeppelEnergie en de gemeente Meppel over een toekomstbestendige 
situatie omtrent MeppelEnergie. Wij willen als werkgroep MeppelEnergie en als wijkplatform graag 

stappen maken naar een goede oplossing voor iedereen. We hadden graag gezien dat we er al uit waren 
met alle partijen, maar dat is helaas nog niet het geval. Het bericht dat naar buiten kwam over het niet 
kwijtschelden van achtergestelde leningen is onderdeel van de onderhandelingen die gaande zijn. Aan 

de feitelijke situatie is hiermee niets veranderd. De levering van warmte wordt via de wet gegarandeerd 
dus we hoeven niet bang te zijn dat we letterlijk in de kou komen te zitten. 

Hieronder is door MeppelEnergie kort uiteengezet hoe de situatie er op dit moment voor staat. 
 
Stand van zaken m.b.t. structurele oplossing 

Het zal iedereen bekend zijn dat MeppelEnergie al geruime tijd onder financiële druk staat. 
MeppelEnergie is daarom al geruime tijd samen met haar stakeholders bezig met een plan voor een 

structurele oplossing waarbij duurzaamheid, toekomstbestendigheid en betaalbaarheid centraal staan. 
Alle betrokken partijen hebben hierbij hun inbreng: de gemeente Meppel en RE-NET (onderdeel van 
NV RENDO) vanuit hun rol als aandeelhouder, Croonwolter&dros als producent van warmte en koude, 

de Drentse Energie Organisatie (als medefinancier), alsmede het Ministerie van EZK en ACM als 
toezichthouder. Naar verwachting zal in de loop van november duidelijkheid komen over de 
besluitvorming en oplossing.  

 
Prijsplafond & tarieven 

De energieprijzen houden ons allen danig bezig. Er gaat geen dag voorbij of we hebben het er wel over: 
de stijgende kosten, de overheidsmaatregelen, de verwachtingen t.a.v. de tarieven voor 2023 etc. 
Onderstaand een kort overzicht van de besluiten en de stand van zaken zoals die nu bekend is.  

 
BTW-verlaging 
De tijdelijke BTW-verlaging voor warmte stopt per 1 januari a.s. Uw warmteverbruik (zowel de GJ’s als 

de vaste kosten) in de periode 1 juli t/m 31 december 2022 worden afgerekend tegen 9% BTW. De 
voorschotten voor de maanden juli t/m december hebben we dienovereenkomstig reeds verlaagd; in 

de jaarafrekening over 2022 zult u het onderscheid naar afrekening tegen hoog- versus laag-BTW 
terugzien. Per 1 januari 2023 gaat de BTW weer omhoog naar het reguliere 21%-tarief. 
 

Energiecompensatie 2022 
Ook warmteklanten krijgen de € 190 energiecompensatie die de overheid inzet voor 2022. De 
compensatie (Energiekorting overheid / CEK22) wordt verrekend door uw elektriciteitsleverancier. Op 

welke wijze de elektriciteitsleverancier de bedragen - € 190 voor zowel november als december – 
verrekent is aan deze leverancier. Voor nadere informatie over deze (wijze van) verrekening verwijzen 

wij derhalve naar uw elektriciteitsleverancier. 
 
Energieplafond 2023 

Zoals ongetwijfeld bekend geldt in 2023 een zogenaamd ‘prijsplafond’. Dit prijsplafond gaat ook gelden 
voor warmteklanten. De overheid hanteert daarbij het uitgangspunt dat gasklanten en warmteklanten 

gelijk behandeld moeten worden. De plafondprijs voor gas die gaat gelden van (naar verwachting) € 
1,45/m3 (incl. EB en BTW) komt overeen met € 47,38 (incl. BTW) voor een GJ warmte. Het 
volumeplafond van 1200 m3 gas komt daarbij overeen met en wordt afgerond naar 37 GJ 

warmteverbruik (op jaarbasis). Kortom, als klant van MeppelEnergie betaalt u in 2023 voor een afname 
tot 37 GJ nooit meer dan de plafondprijs. Voor verbruik boven de 37 GJ betaalt u de 
marktprijs/consumentenprijs die MeppelEnergie voor 2023 vaststelt (die overigens weer niet hoger 

mag zijn dan de door de ACM vast te stellen maximumprijs). 
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Tarieven 2023 
Hoe de tarieven voor warmte zich voor 2023 gaan ontwikkelen is op dit moment nog koffiedik kijken. 

Net als in voorgaande jaren zal de ACM pas in de loop van december de maximum tarieven publiceren. 
Daarnaast is de tariefvaststelling afhankelijk van meer factoren: de ontwikkeling van de inkoopprijs van 

MeppelEnergie, de ontwikkelingen m.b.t. de structurele oplossing, de afstemming over de tarieven met 
de aandeelhouders etc. Ook wil MeppelEnergie zorgvuldigheid betrachten met het vaststellen met de 
tarieven 2023 voor de bewoners. Zodra de tarieven voor 2023 zijn vastgesteld communiceren wij dit  

via mail en website. 
 
Uitspraak natuurbeschermingswacht/provincie 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland heeft afgelopen september vastgesteld 
dat de biomassacentrale aan de Bremenbergweg zonder de benodigde vergunning volgens de Wet 

natuurbescherming (Wnb) in bedrijf is. De Natuurbeschermingswacht Meppel heeft vervolgens de 
provincie Drenthe verzocht om te handhaven en de centrale te sluiten en gesloten te houden omdat 
de centrale stikstofoxide uitstoot dat schadelijk is voor Natura 2000-gebieden. De provincie Drenthe 

heeft dat handhavingsverzoek afgewezen. Daartegen ging de Natuurbeschermingswacht in beroep.  
 

De rechter oordeelde op 14 september dat het beroep van de Natuurbeschermingswacht gegrond is 
en de provincie het handhavingsverzoek ten onrechte heeft afgewezen. De Natuurbeschermingswacht 
vroeg de rechter ook om sluiting van de centrale. Daarin ging de rechter echter niet mee aangezien zij 

twijfelt aan de technische - en financiële haalbaarheid daarvan. Consequentie van de uitspraak is dat 
de provincie het handhavingsverzoek opnieuw moet beoordelen. Daarvoor moet de provincie 
onderzoeken welke gevolgen de uitstoot van de centrale exact heeft op de Natura 2000-gebieden. Ook 

moet de provincie beter onderbouwen waarom de activiteit van de centrale doorgang mag vinden. Tot 
op dit moment zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden en wachten we af.  

 
Geschillen 
Actueel spelen er op drie issues/onderwerpen met een juridisch geschil tussen bewoner(s) en 

MeppelEnergie, namelijk de ingangsdatum van de tarieven 2022 i.v.m. de 30 dagen-regel, de hoogte 
van de vergoeding voor niet geleverde koude in de zomer van 2021 en het niet toestaan door 
MeppelEnergie van het opzeggen van de leveringsovereenkomst. M.b.t. de eerste 2 onderwerpen heeft 

de behandeling bij de Geschillencommissie Energie plaatsgevonden op 25 oktober jl. Verwachte 
uitspraak binnen 6 weken. Voor het laatste onderwerp is nog geen zittingsdatum (bij de Rechtbank 

Noord Nederland) gepland. 
 
 

 
 

Doolhof 
 
 



 

8 

 

 


