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Beste medebuurtbewoner(s),

Terugblik
En dan is er zomaar weer een jaar voorbij! Een jaar
waarin we als wijkplatform (meer) betrokken konden
zijn bij de verschillende buurten in onze wijken.
Activiteiten
Een jaar waarin we wijkbewoners gestimuleerd en
aangespoord hebben om zelf ook betrokken te zijn bij
hun eigen buurt.
Wijkservicepunt
Terugblikkend hebben we een hoop werk verzet.
(B. van der Helststraat 2A)
De introductie van de Pipo-wagen en verschillende
Zondag
15.15-16.30
koffie drinken
bezoeken in de buurten. De onveilige beleving van de
rotonde KoeBerg en kruising Randweg/Rembrandtlaan
Dinsdag
hebben we bespreekbaar gemaakt en samen met
9.30-10.30
wandelgroep
inwoners hebben we oplossingen uitgedacht. We
10.00-11.00
koffie drinken
zijn vindbaar op internet met onze eigen website en
Woensdag
op Facebook laten we met regelmaat van ons horen
9.00-12.00
de MensA
en krijgen we ook waardevolle reacties terug. Met
16.00-17.00
inloopspreekuur wijkteam
Donderdag
andere wijkplatforms in Meppel trekken we op om
te verkennen wat wensen en mogelijkheden zijn voor
10.00-11.00
koffie drinken
het opstarten van een online ruilplaats voor zorg en
14.00-16.00
de MensA
diensten. We waren betrokken bij het wijkfeest en de
bijpraatavond over de Berggierslanden. We hebben
nieuwe leden verwelkomd en afscheid genomen
van vertrekkende leden. Kortom, we hebben op
verschillende vlakken handen en voeten gegeven aan
onze speerpunten ‘inspireren, enthousiasmeren, activeren en verbinden’! En daar zijn we trots op!
Vooruitblik en nieuwe leden gezocht
Het komende jaar gaan we verder op de ingeslagen wegen. Hiervoor zoeken we altijd naar enthousiaste
buurtbewoners die mee willen doen. Meld je aan! Naast de hierboven beschreven onderwerpen gaan we
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ons ook meer inzetten voor de organisatie van het nieuwe wijkservicepunt en de op te richten wijkraad.
Voor deze wijkraad zoeken we betrokken buurtbewoners die deze wijkraad vorm kunnen geven en de
buurtbelangen hierin kunnen verankeren. Zodat het wijkservicepunt een plek wordt voor alle wijkbewoners
en waar je makkelijk binnenstapt. Lijkt het je wat om hierover met ons mee te denken? Laat wat van je
horen via info@wijkplatformkoeberg.nl.
Niet iedereen in jouw buurt verheugt zich op de kerstdagen en heeft zin in een nieuw jaar. Deze tips
helpen jou om deze donkere dagen (extra) betrokken te zijn bij jouw buurt! Zodat deze donkere dagen
voor iedereen een beetje lichter worden.
• versier met de buurt jullie straat met kerstgroen en verlichting
• organiseer een borrel of buffet en eet gezellig met elkaar op straat onder een partytent met een
vuurkorf erbij
• bak met de hele buurt buiten oliebollen; geen stank in huis!
• nodig je alleenstaande overbuurman uit voor een (kerst)diner of een glaasje champagne
• ga met wat buren samen kerststukjes maken en deel deze uit in de buurt
• geef (onderdelen van) je kerstpakket weg aan buren die het niet zo breed hebben
• nodig wat buren uit voor een spelletjesavond
• spreek af om samen vuurwerk in te kopen, af te steken én de volgende dag op te ruimen
• ga samen met een buurvrouw naar een kerstviering
• vaak is een heel klein gebaar al voldoende om iemand iets minder eenzaam te laten voelen
• maak van frituurvet en zaden je eigen vogelvoer en hang dit op in de buurt

Buurtverslaggevers gezocht!
Weet jij precies wat er allemaal gebeurt in jouw directe omgeving?
Verdiep jij je graag in uiteenlopende onderwerpen? Vind je het leuk
om informatie met buurtbewoners te delen? En heb je een vlotte
pen? Dan zoeken wij jou!
In deze nieuwsbrief willen we graag zoveel mogelijk onderwerpen
uitlichten. Van leuke buurtinitiatieven tot onderwerpen die voor alle
bewoners interessant zijn. Maar wij zien of horen niet altijd alles.
Daarom zoeken wij enthousiaste buurtbewoners die het leuk vinden
om vier keer per jaar één of meerdere artikeltjes te schrijven voor
deze nieuwsbrief. We sturen je niet op pad met een onderwerp, maar
jij bepaalt zelf waar je iets over wilt schrijven. Herken jij jezelf in
bovenstaande? Stuur dan een mail naar info@wijkplatformkoeberg.
nl en de werkgroep PR en Communicatie neemt contact met je op.

Pipo-wagen on tour
Het idee van de ‘Pipo-wagen’
‘Pipo’ staat voor Personen Interesseren & Persoonlijk Ontmoeten’. Dit is wat we met het wijkplatform en
medewerkers van Welzijn MensenWerk nastreven. Onze interesse gaat uit naar de bewoners in de wijk. Hoe
organiseren wij met elkaar een leefbare en fijne wijk, buurt en straat om in te wonen? Met deze instelling
trekken we graag met de ‘Pipo-wagen’ de wijk door. Straat voor straat.
In 2014 kwam op initiatief en uitnodiging van het wijkplatform een gezelschap bij elkaar in Het Palet.
Een groep van 22 wijkprofessionals en bewoners stelden elkaar de vraag hoe we met de wijk aandacht
kunnen schenken aan sociale thema’s. Een thema is bijvoorbeeld ‘vergrijzing’. Het aantal ouderen in de
2

wijk Koedijkslanden neemt enorm toe de komende jaren. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt neemt
hand over hand toe. De leefbaarheid van deze wijk scoort in gemeentelijk onderzoek tamelijk laag. Tevens
vroegen we ons af of bewoners in onze wijk aansluiting vinden tot elkaar. Kunnen bewoners met een vraag
bij buurtgenoten terecht? Tijdens de bijeenkomst is de ‘Pipo-wagen’ bedacht. Vanuit het wijkbudget Wijken DorpsgerichtWerken is deze aanschaf mogelijk gemaakt.

Pipo-Acties 2015 – Bewoners bedankt voor jullie bijdrage!
Het is voor ons en voor de buurtbewoners nog best wel wennen dat de Pipo-wagen ineens in de straat
staat. Maar de bijeenkomsten zijn gezellig, met mooie verhalen en zinvol. Wij willen dan ook alle bewoners,
die we ontmoet hebben, bedanken voor hun aanwezigheid en gastvrijheid in hun straat. De straten waar
we geweest zijn: Frans Halsstraat, Pieter Bruegel- en Pieter Lastmanstraat, Nicolaas Maesstraat, Zeil en
de Gerard ter Borchstraat. Naast deze bezoeken zijn we ook nog in de wijk geweest bij activiteiten in het
winkelcentrum Koedijkslanden, wijkevenement bij Het Palet en de Hugo van Schaiklaan. Buurtvereniging
Frans Halsstraat heeft de Pipo-wagen gebruikt bij de straatspeeldag.
Aandachtpunten na onze bezoeken in de wijk
• We merken dat we nog flink aan het testen zijn met de Pipowagen. De positieve verhalen en de kritische punten die
ons opvallen, daar willen we aandacht aan schenken. Elke
ontmoeting heeft haar eigen waarde en het is niet aan ons om
een oordeel te vellen. De bewoners zelf maken hun eigen samen
- leving. Toch hebben we een doel met Personen Interesseren
& Persoonlijk Ontmoeten. En gelukkig krijgen we hele goede
buurt- en straatideeën te horen. Het idee is om deze uitwisselbaar
te maken.
• In sommige straten woont een soort buurtcontactpersoon. Ons
idee is om in 2016 deze buurtcontactpersonen uit te nodigen
voor een wijkbijeenkomst om een wijknetwerk uit te rollen.
• Veel wijkbewoners weten gelukkig al van het idee van de
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Pipo-wagen, maar met elkaar zullen we er aan moeten werken om steeds wat dichter bij ons doel te
komen. Daarom vragen we aan iedereen om na te denken over voorgestelde wijkbijeenkomst van
buurtcontactpersonen. Geef je reactie en mail naar info@wijkplatformkoeberg.nl!
Vaak kregen we te horen dat de Pipo-wagen zo’n leuk initiatief is. Gevraagd werd of we weer
terugkomen. Dat willen we zeker! Stuur ons een e-mail met een initiatief. We denken graag mee.

Nieuws van de werkgroep Fysieke Leefomgeving
Voorstellen werkgroep
Als werkgroep Fysieke Leefomgeving van het wijkplatform KoeBerg willen wij ons graag aan u voorstellen.
Andreas Hartman:
Berggierslanden, 36 jaar,
‘ik ga voor duurzame
oplossingen’

Marcel Heethuis:
Koedijkslanden, 64 jaar,
‘ik ga voor een veilige
leefomgeving’

Marloes Hammenga:
Berggierslanden, 34 jaar,
‘ik ga voor samen’

Aaldert Jan Kleis:
Slingenberg, 41 jaar,
‘ik ga voor kind
vriendelijkheid’

Joop Spelbrink:
Slingenberg, 76 jaar, ‘ik
ga voor veiligheid voor
allen’

Wil je ook een bijdrage leveren aan een veilige en aantrekkelijke leefomgeving? Op maandagavond
11 januari staat onze nieuwjaarsborrel gepland. Je bent van harte welkom om kennis met ons en onze
werkgroep te maken. Ben je van plan te komen, laat ons dat dan weten via info@wijkplatformkoeberg.nl.
Meer-maanden-planning
Als werkgroep ontvangen we veel signalen uit de wijken over knelpunten in de fysieke leefomgeving. Op
basis daarvan hebben we een inventarisatie gemaakt van acties de we op de korte termijn en middellange
termijn willen oppakken. Om u mee te nemen in de dingen die we zoal willen aanpakken delen we een
aantal met u: openbaar groen, overlast pinautomaat, onveiligheid kruispunt Aak en Ketelhaarsweg, te hoge
snelheden van auto’s in de wijken en de fysieke inrichting rondom het wijkservicepunt.
De komende maanden gaan we met een aantal punten actief aan de slag en daarbij zijn we op zoek
naar actieve buurtbewoners die een steentje willen bijdragen. Hierbij kunt u denken aan het voeren van
gesprekken met de gemeente of andere instanties over de betreffende thema’s of het initiëren van een idee
als oplossing voor een knelpunt. U kunt uw reactie sturen naar info@wijkplatformkoeberg.nl.
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Herinrichting Slingenberg
De gemeente heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van Slingenberg. Tijdens
deze bijeenkomst zijn de betrokkenen geïnformeerd over de herinrichting en de planning van de
werkzaamheden.
Verkeerssituatie rotonde en kruising Randweg/Rembrandtlaan
In gezamenlijkheid met de professionele instanties is een activiteitenplan opgesteld. Een van de activiteiten
is inmiddels uitgevoerd: het plaatsen van snelheidsmeters. Een andere betreft de gedragscampagne. Hierover
kunnen wij het volgende meedelen. Deze maand vindt er een overleg plaats tussen de scholen (Sprinkels en
Kompas) en het wijkteam (oa gemeente, politie en welzijn) om te besluiten wie de gedragscampagne gaat
trekken en hoe deze eruit gaat zien. Streven is om begin volgend jaar te starten met de uitvoering van deze
gedragscampagne met als doel weggebruikers bewust te laten worden van hun verantwoordelijkheid in het
verkeer om zo een veiligere verkeerssituatie te krijgen op de rotonde en het kruispunt, op de weg naar de
beide scholen toe en rondom de beide scholen. Het wijkplatform, en dan specifiek de werkgroep fysieke
leefomgeving, blijft (actief) aangehaakt bij dit proces.
Wij zijn er trots op dat we op basis van signalen uit de wijken er nu een proces in gang wordt gezet dat zal
leiden tot een veiligere beleving van de rotonde en kruispunt, en de route naar Het Palet. Hieruit blijkt maar
weer dat wanneer je als wijkbewoners iets wilt en je samen met de juiste mensen er de schouders onder zet,
successen geboekt kunnen worden.

KoeBerg-Zuid
De eerste fase is afgerond. De JUMBO heeft haar winkel feestelijk geopend en op 14 december zal de
cafetaria worden geopend. In het nieuwe jaar volgt de kapsalon.
Winkelcentrum Koedijkslanden –
nieuwbouw 2e en 3e fase
Inmiddels is aannemingsmaatschappij
Hegeman gestart met de sloop van het
bestaande winkelcentrum (tot aan de
huidige Bakkerij). Na de feestdagen zal de
eerste paal van deze fase de grond in gaan
en de oplevering staat gepland in juli 2016.
Aansluitend zal in het najaar van 2016 de
derde en laatste fase plaatsvinden van de
renovatie bestaande winkels en nieuwbouw
appartementen Rembrandtlaan. Naar
verwachting wordt dit gedeelte eind 2016
opgeleverd met hierin een verscheidenheid
aan winkels en 28 sociale huurwoningen.
Over de definitieve planning en
eindoplevering informeren wij u later.
Winkelcentrum Koedijkslanden – openbaar gebied
Tegelijk met de bouw is ook het eerste deel van het openbaar gebied afgerond. Wij hebben in overleg met
de winkeliers voorzieningen aangelegd voor de bereikbaarheid van het bestaande winkelcentrum tijdens de
bouw van de 2e fase. Vanaf mei 2016 zal hier worden gestart met de aanleg van de bestrating rondom de
nieuwbouw 2e fase en het plein.
De parkeervoorzieningen, trottoirs en een deel van het plein zijn gereed zijn voor gebruik. Hier en daar
zijn tijdelijke maatregelen getroffen om overlast voor de omgeving, de winkeliers en het winkelend publiek
te minimaliseren. Zoals in de vorige nieuwsbrief al is toegelicht, fungeert de Van Ostadestraat vanaf de
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Rembrandtlaan tijdelijk als verkeersroute voor het bouwverkeer en zijn hier de nodige veiligheids- en
verkeersmaatregelen getroffen. Ondanks alle maatregelen zou er incidenteel overlast kunnen ontstaan, wij
hopen op uw begrip.
De Gemeente Meppel zal in het 2e kwartaal 2016 ook de Kruising Zuiderlaan en Rembrandtlaan (gefaseerd)
gaan aanleggen. Helaas is het niet gelukt om de kruising tegelijk met de 1e fase gereed te hebben maar het
streven is een deel van de Rembrandtlaan tegelijk met de oplevering van het plein gereed te hebben.
Herontwikkeling Van Ostade-locatie
Inmiddels zijn op de locatie van de gesloopte A. van Ostadeflat de contouren van de nieuwbouw zichtbaar.
In dit appartementencomplex worden in de zomer van 2016 nog eens 42 appartementen voor bewoners
met een zorgvraag opgeleverd. Onderin dit complex komt het nieuwe wijkservicepunt, aan de kant van het
plein. De bouw verloopt goed en de aannemer Bramer ligt mooi op schema. De meeste werkzaamheden
vallen samen met de 2e fase van het winkelcentrum Koedijkslanden.

Verhuur woningen boven JUMBO
Boven de winkels zijn 35 appartementen gebouwd voor bewoners met een zorgvraag. Woonconcept start
vanaf 4 december met de verhuur van de appartementen via haar website (www.woonconcept.nl). De
reactietermijn is 9 december gesloten.
De eerste appartementen worden naar verwachting in december opgeleverd aan de eerste bewoners. De
woningen zijn ontwikkeld voor mensen die zelfstandig bij Woonconcept huren en die zelf zorg afnemen bij
een zorgaanbieder.
Er zijn twee typen appartementen. Het merendeel bestaat uit ruime driekamerwoningen met twee
slaapkamers en een woonkamer met een open keuken. Een kleiner aantal woningen heeft één slaapkamer.
Alle appartementen zijn rolstoeltoegankelijk en beschikken over een ruime badkamer, een eigen berging
op de begane grond en een balkon. De woningen zijn bereikbaar via een eigen ingang met lift. De
appartementen beschikken over een gemeenschappelijk daktuin exclusief voor de toekomstige bewoners.
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Groene eilanden Koedijkslanden

Uw buurt groen
Op maandag 30 november is gestart met de uitvoering van de plannen ‘Uw buurt groen’. De groene
eilanden aan de André Idserdalaan en de Gerard ter Borchstraat ondergaan een ware metamorfose. De
plannen hiervoor zijn in de afgelopen maanden samen met de bewoners gemaakt. Woonconcept, IVN,
Dolmans Landscaping en het wijkteam/wijkplatform hebben de bewoners daarbij ondersteund.
Prachtige plannen
Voor de zomer zijn omwonenden – volwassenen én kinderen – uitgenodigd om ideeën aan te dragen voor
een mooiere, groenere inrichting van de eilanden. Er liggen nu prachtige plannen, waarmee het overgrote
deel van de ideeën uit de buurt wordt gerealiseerd: een natuurlijke speelplek voor kinderen, meer zonlicht,
koesteren van vogels, droge voeten op de paden, plukfruit, variatie in bomen en planten en nog veel meer.
Samen de handen uit de mouwen
Dolmans Landscaping uit Beilen begeleidt de uitvoering, maar zij doen het werk zeker niet alleen. De inzet
vanuit de buurt is minstens zo belangrijk. Pas wanneer zoveel mogelijk mensen meehelpen, kunnen we
met recht spreken van ‘uw buurt groen’. Het is de bedoeling dat de uitvoering zo rond maart 2016 wordt
afgerond.
Oproep: Kruiwagen of kop soep?
Om alle plannen te kunnen realiseren, is hulp vanuit de buurt onmisbaar! Zaterdag 19 december
is daarom de eerste buurtwerkdag. De start is om 9:00 uur. U kunt helpen met het kruien van
houtsnippers of zorgen voor een kop koffie, een kom soep of een broodje tussen de middag. Helpt u
mee? Aanmelden kan bij: Henk Otten, henkotten39@gmail.com Hugo van Schaiklaan 14.
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Berggierslandengaarde op dreef in 2015
Het jaar is bijna ten einde. Dat betekent dat wij terugblikken op een vol jaar Berggierslandengaarde in onze
wijk.
Eerst even het geheugen opfrissen. Hoe begon het allemaal? Het plan voor de Berggierslandengaarde is eind
2012 ontwikkeld door een groep bewoners uit de overtuiging dat jong en oud een plek in onze wijk moeten
hebben om te spelen, te leren en te genieten. De gemeente heeft samen met het BOB (Berggierslanden
Ontwikkelingsbedrijf) en Welzijn MensenWerk ons de ruimte geboden. Het onderhoud wordt gedaan door
wijkbewoners die de Berggierslandengaarde een warm hart toedragen, ouders van kinderen die er veel
komen spelen, de beheerders en de buurtbewoners die een groentetuintje hebben.
Wat betekent de Berggierslandengaarde voor de wijk:
• De fietscrossbaan wordt dagelijks gebruikt door jonge
en oudere kinderen. Even lekker met je fiets de bochten
en bulten bedwingen! En de beheerders hebben dit jaar
twee keer een fietscrosswedstrijd georganiseerd met leuke
prijsjes.
• Er wordt door zeker 12 gezinnen gegeten van de
groentetuintjes. De oogsten zijn goed, van aardbei tot
pompoen, van aardappel tot rucola. Daarnaast wordt er
genoten van het “op de tuin zijn” en leren kinderen op
deze manier over alles wat er groeit en bloeit. De tuinders
onderhouden samen de tuinpaden, borders en hagen. Er
worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Puur natuur!
• En dan de natuurspeeltuin. Wat beleven de kinderen uit
de wijk daar een lol aan: klimmen, klauteren, verstoppen,
rennen, ze kunnen daar hun fantasie de vrije loop laten.
Dit jaar is de langverwachte klimboom aangeschaft en
geplaatst en is de totempaal opnieuw in de verf gezet. De
wilgentenenhut heeft wortel geschoten en groeide uit tot
een mooie dichte en groene hut.
• Als laatste de boomgaard met activiteitenpleintje. De
fruitbomen en –struiken worden groter en geven steeds
meer fruit. Kinderen kunnen bijvoorbeeld een paar frambozen proberen en na de zomer de vallende
appels opeten. Ouders mogen dat natuurlijk ook! Naast fruit groeien er bloemen, zijn er veel vlinders,
kleine dieren en insecten. Er is dit jaar een heus insectenhotel gebouwd met een pannendakje en de
houtwal is verder opgevuld zodat kleine dieren daar kunnen overwinteren.
Dus ja, wauw, wat een prachtige bijdrage levert de Berggierslandengaarde aan de leefbaarheid in onze wijk.
Volgens de afspraken met de gemeente en het BOB kunnen we nog twee jaar genieten, misschien langer als
op die plek de verkoop van de kavels uitblijft.
Een bedankje voor alle hulp en ondersteuning
Voor dit jaar willen wij graag iedereen bedanken die iets heeft betekent voor de Berggierslandengaarde:
• Als eerste de belangrijkste mensen: jullie, wijkbewoners, voor het helpen met groenonderhoud en het
vele grasmaaien.
• Welzijn MensenWerk: ter beschikking stellen van vergaderruimte, koffie/koek en drukwerk. En in het
bijzonder Jan Bomers, steun en toeverlaat voor de beheerders als zijnde fondsenwerver, budgetbewaker
en link met de gemeente en andere organisaties.
• Paul Huisman: fotograaf en vanaf het eerste uur betrokken. Via paulhuismanfotografie.nl kun je alle
foto’s belijken, gemaakt vanaf de opbouw tot nu.
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Jantje Beton: met de subsidietoekenning is de
klimboom voor de speeltuin inclusief vervoer
gefinancierd.
Oranjefonds: op 26 september werden
activiteiten in de Berggierslanden georganiseerd
voor wijkbewoners. Met de uitkering van het
Oranjefonds zijn twee lange picknicktafels
aangeschaft voor toekomstige activiteiten en voor
algemeen gebruik in de Berggierslandengaarde.
Landschapsbeheer Drenthe: heeft een bijdrage
gedaan in de financiering van fruitbomen
en hagen, geeft jaarlijks een snoeicursus aan
wijkbewoners in de boomgaard en voorziet
beheerders van tuingereedschap.
Burendag
Met de hulp van een groep behulpzame bewoners
van de Berggierslanden werd op 26 september
tijdens Burendag de Gaarde winterklaar
gemaakt. Voor de kinderen werd uiteraard een
fietscrosswedstrijd georganiseerd. Kinderen
konden schilderen op echte verfdoeken en er
werden samen taarten gebakken en gegeten!
Koffie, thee, fris en een drankje werd verzorgd
door de beheerders. Dit was ook de dag dat
het insectenhotel met hulp van kinderen werd
opgebouwd! Zo werd het een gezellige en nuttige
dag.

Wat is jouw bijdrage aan de Berggierslandengaarde in 2016?
Tijdens de twee komende jaren kan de Berggierslandengaarde nog veel hulp gebruiken van wijkbewoners.
Beheerders organiseren het onderhoud, regelen gereedschap en machines, boren fondsen aan om
onderhoud en verbeteringen uit te voeren, en om zo nu en dan iets leuks te organiseren voor kinderen en
volwassenen. Als je wat wilt doen dan kun je je aanmelden voor de volgende activiteiten door een e-mail te
sturen aan berggierslandengaarde@gmail.com.
Grasmaaien: er is een maaischema en groepsapp zodat een ieder op een voor hem of haar geschikt moment
de maaimachine kan ophalen en een stuk maait. Al is het maar een uurtje, alles helpt!
Groenonderhoud, snoeien, reparaties uitvoeren: hiervoor is een maandelijkse onderhoudskalender opgesteld. Je
kunt op één of meerdere zaterdagen in het jaar komen helpen.
Activiteitenbegeleiding in de Berggierslandengaarde: denk aan de voorjaarsopening van de gaarde, Burendag 2016,
fietscrosswedstrijden. Of misschien heb je zelf een leuk idee om samen iets met wijkbewoners te doen?

Agenda Berggierslandengaarde 2016
‐
‐
‐
‐

19 maart: eerste onderhoudsdag van het jaar
21 mei: voorjaarsopening met activiteiten voor kinderen
9 juli: groot zomeronderhoud met gezellige afsluiting
24 september: Nationale Burendag met activiteiten voor kinderen
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Facebook Berggierslandengaarde
Er is ook een facebookpagina waar regelmatig nieuws, onderhoudsplanning, foto’s en activiteiten worden
gepubliceerd. Of misschien heb je zelf foto’s van de Gaarde die je wilt delen of wil je je waardering
uitspreken of nieuws delen met anderen? Ga naar www.facebook.com/Berggierslandengaarde.
Met vriendelijke groeten van de beheerders: Esther, Fiona, Annejan, Marnix, Jan en Mick

Ontwikkelingen bij Bad Hesselingen

Bad Hesselingen wil het grote veld voor het zwembad met de midgetgolfbaan ernaast verbinden door er
een klimpark te realiseren. Op verzoek van de Gemeente Meppel neemt Stichting Zwembad Meppel de
midgetgolfbaan over.
Bad Hesselingen gaat het aanbod aan recreatiemogelijkheden verruimen met de aanleg van een klimpark.
De klimtoren heeft vier niveaus met te beklimmen attributen en een maximale uitkijkhoogte van twaalf
meter. De gemeente staat positief tegenover de komst van het klimpark. Directeur Dirk Bouma van
Bad Hesselingen hoopt dat het klimpark in het voorjaar in gebruik kan worden genomen. Ook gaat Bad
Hesselingen de exploitatie van de, momenteel onbenutte, midgetgolfbaan overnemen. Om een betere
uitstraling van deze activiteiten te krijgen, wordt de baan deels verplaatst naar de randen van het klimpark.
Afgelopen oktober heeft Bad Hesselingen de directe buren geïnformeerd hoe het er voor stond met het
klimpark. De definitieve aanvraag voor het realiseren van een klimpark is ingediend en de aanvraag moet
nu zijn beloop krijgen. Er zijn de nodige vooronderzoeken en maatregelen genomen om de aanvraag te
ondersteunen. Zo is er een geluids- en bodemonderzoek gedaan met daarbij een ruimtelijk onderbouwing
van het project. De Gemeente Meppel heeft inmiddels al een vergunning afgegeven voor het vervangen
het hekwerk aan de gehele Jan Tooroplaan, waarbij de toegang vanaf de Jan Tooroplaan komt te vervallen.
Bezoekers moeten dan even verder, naast de midgetgolfbaan langs om via Hesselingen naar het Zwembad
te gaan. Hiermee wordt ook een stuk overlast voor de bewoners aan de Jan Tooroplaan weggenomen.
Er wordt nu veel geparkeerd in de parkeervakken van de woonomgeving aan de Jan Tooroplaan en dat is
vervelend voor de bewoners. Het postadres is gewijzigd in Badweg 1.
Het klimpark en de midgetgolfbaan zullen een aanvulling zijn op het scala aan zwem- en recreatie
mogelijkheden die Bad Hesselingen haar bezoekers biedt. De directie hoopt dat het park rond april /
mei van 2016 kan worden gerealiseerd. Het klimpark en de midgetgolfbaan zullen in de toekomst alleen
geopend zijn op woensdag en vrijdag tot 21.00 uur. Op zaterdag en zondag tot ongeveer 19.00 uur.
Groepen vanaf 10 personen kunnen op andere momenten reserveren.
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Oproep voor Maatjes in de wijk!
Aanleiding
Per 13 december 2015 stopt het OV-bureau
Groningen Drenthe met de Stadsdiensten van
Meppel, Hoogeveen en Assen. De gemeente Meppel
wil de huidige reizigers toch vervoer blijven bieden
en tegelijk ook de WMO-pashouders en leerlingen
zoveel mogelijk van vervoer voorzien. Daarom heeft
het gemeentebestuur van Meppel ingestemd met
een pilot voor de Meppeler Stadsbus voor de duur
van 2 jaar. Het gaat om het Rondje van Meppel, een
combinatie van een vaste buslijn met een flexibel
vervoerssysteem.
Voor het deel van de WMO-pas reizigers dat geen
gebruik kan maken van de Meppeler Stadsbus, blijft het huidige taxivervoer beschikbaar.
Kosten en rijtijden
De Stadsbus kost per rit € 2,00 en op de zaterdag kan er voor dat bedrag heen en terug worden gereisd. De
Wmo pashouders krijgen een korting van 50% voor het eerste jaar. Dus € 1,00 per rit.
De bus rijdt van 6:30 uur tot 22:00 uur om het uur en in de spits om het half uur! De bus rijdt 7 dagen in de
week en dus ook in het weekend. Het is dus aantrekkelijk om met de bus te gaan. Voor de reistijden kunt u
informatie vinden op de website van de Gemeente Meppel en Connexxion.
Bemensing
De nieuwe vervoersdienst wordt uitgevoerd door een combinatie van professionals en vrijwilligers.
Dit betekent dat werkgelegenheid voor een deel behouden blijft, terwijl ook personen met een
uitkeringsachtergrond en vrijwilligers ingezet kunnen worden. Naast chauffeurs van Connexxion en
Reestmond zullen ook vrijwilligers de reizigers begeleiden bij het in- en uitstappen. We kennen namelijk de
“Maatjes in de bus” en de “Maatjes in de wijk”.
Oproep Maatjes!
We willen van deze buslijn een succes maken en daarom roepen wij mensen op om reizigers die moeite
hebben met het gebruik van de Stadsbus, hulp aan te bieden. Buren, naasten en anderen kunnen iets
betekenen voor de reiziger(s). Daarom een oproep voor Maatjes in de buurt. Binnenkort hoort u hier meer
over op een speciale bijeenkomst.
Reizigersplatform
Ook is er een klanten- of reizigerspanel gevormd. Met dit panel zal een aantal keren per jaar overleg
gevoerd worden. Samen zal gekeken worden met welke maatregelen de vervoersdienst verbeterd kan
worden.
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum van de gemeente Meppel, bereikbaar
via het algemene nummer 14 0522 en/of r.smeenk@meppel.nl.

Ondergrondse afvalcontainers

Inmiddels zijn op bijna alle locaties ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Ook komen er dit jaar nog extra
locaties bij. Het streven is dat alle containers eind dit jaar zijn geplaatst en operationeel zijn. Alle inwoners
van Meppel, Nijeveen en Rogat krijgen een pas voor de ondergrondse. Wanneer u over uw pas beschikt,
maakt u gebruik van de ondergrondse afvalcontainer. De grijze container wordt dan geschikt gemaakt voor
plastic, blik en melk- en sappakken.
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Hieronder is een kaart afgebeeld waarop de locaties staan van de geplaatste en nog te plaatsen containers in
Berggierslanden. Wat betreft Koedijkslanden en Slingerberg zijn alle ondergrondse containers geplaatst, met
uitzondering van de locatie Westerstouwe/Kuikenlaan, deze volgt nog. Wanneer de inrichting van KoebergZuid klaar is, wordt ook hier een ondergrondse afvalcontainer geplaatst.
Aanvragen pasje
U kunt geen pas aanvragen voor de
ondergrondse container. Buurt voor
buurt schakelt Meppel over op het
gebruik hiervan. U krijgt vanuit de
gemeente Meppel vanzelf bericht
wanneer u aan de beurt bent.
Meer informatie en contact
Wanneer u meer informatie wilt kunt u
contact opnemen via postbus@meppel.nl
of bellen met het klantcontactcentrum,
telefoonnummer 14 0522.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van het wijkplatform
Koedijkslanden Berggierslanden
en verschijnt vier keer per jaar.
De nieuwsbrief wordt huis-aanhuis verspreid in Slingenberg,
Berggierslanden en Koedijkslanden.
De volgende nieuwsbrief verschijnt
in april 2016. Copy kun je voor
15 maart mailen naar info@
wijkplatformkoeberg.nl.

Ik heb een wens voor iedereen
Een gelukkig nieuw jaar met lieve
mensen om je heen
Mensen die van je houden om wie
je bent,
Mensen in wie je een stukje van
jezelf herkent.
Laat merken dat je om hen geeft,
Dat je samen met hen iets moois
beleeft
Dan is je leven pas een feest.
Veel geluk, liefde en een goede
gezondheid voor 2016!

Als wijkplatform willen we
inspireren, enthousiasmeren,
activeren en verbinden. Om zo
betrokken te zijn bij jouw buurt!
www.wijkplatformkoeberg.nl
info@wijkplatformkoeberg.nl
Facebook:
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