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Beste medewijkbewoner(s),

Als wijkplatform beginnen we lekker op stoom te
komen. We zijn reuze blij met onze leuke uitdelertjes; een handige pen en een doosje met huisjesvormige pepermuntjes. We kijken terug op een
aantal geslaagde uitjes met de Pipo-wagen en we
verheugen ons op nog veel meer momenten om te
komen buurten. We kijken uit naar het komende
wijkfeest en we zijn verwachtingsvol over de oplossingsgerichte inbreng van de buurt om de oversteek
Koedijkslanden/Berggierslanden veiliger te maken.
Naast deze onderwerpen, speelt er natuurlijk nog
veel meer in onze wijken. Je leest het allemaal in
deze nieuwsbrief.
Heb jij voelsprieten voor communicatie en promotie? Wil je (meer) betrokken zijn bij je buurt? Kom
dan ons wijkplatform versterken in de werkgroep PR. Stuur een mailtje (wijkplatform.kb@welzijnmw.nl) of laat
een berichtje achter op onze Facebookpagina. Of loop eens binnen bij het wijkservicepunt (B. vd Helststraat 2A).

‘Op naar een veilige oversteek tussen Koedijkslanden en
Berggierslanden’
Het wijkplatform KoeBerg organiseert
een bijeenkomst waarin we met de buurt
op zoek willen naar een oplossing voor
een veilige verkeerssituatie tussen de
Koedijkslanden en Berggierslanden. We
bedoelen dan de rotonde Europalaan/
Valeriaan/Rembrandtlaan en het kruispunt Rembrandtlaan/Randweg.
In de pers wordt regelmatig over deze verkeerssituatie geschreven. En ook wij hebben
klachten ontvangen en constateren dat door
diverse gebruikers de rotonde en het kruispunt als onveilig wordt ervaren. Het wijkplatform streeft naar een leefbare wijk en heeft
daarom de verkeersveiligheid hoog in het
vaandel.
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Als wijkplatform willen wij graag tijdens een bijeenkomst met u als bewoner en gebruiker in gesprek over het
verbeteren van het veiligheidsgevoel bij deze verkeerssituatie. Wij nodigen u uit om samen van gedachten te wisselen en te werken aan een oplossing die bijdraagt aan een veilige beleving van deze verkeerssituatie, voor iedere
gebruiker. De bijeenkomst is maandag 8 juni 2015 van 20:00 -22:00 (inloop vanaf 19:45 uur) in Het Palet.
Voor deze bijeenkomst zijn alle inwoners van de Koedijkslanden en Berggierslanden uitgenodigd, evenals de
wethouder(s) en verkeerskundige vanuit de gemeente Meppel, de wijkregisseur, politie en Veilig Verkeer Nederland. Wij rekenen op uw komst!
In verband met de catering vragen wij u vooraf aan te melden via fysiekeleefomgeving@gmail.com. Dit emailadres kan tevens worden gebruikt voor het stellen van vragen.

Pipo-wagen trekt door de wijken

Op 28 februari is de ‘Pipo-wagen’ bekend gemaakt aan de wijk. De bekendmaking was op het pleintje bij het
winkelcentrum. Bij deze bedanken wij alle winkeliers voor hun sponsoring die geheel belangeloos was. Top!
‘Pipo’ staat voor ‘Persoonlijk Ontmoeten & Personen Interesseren’. Het wijkplatform gaat met diverse wijkprofessionals op pad om kennis te maken met de bewoners uit buurten en straten. We zijn afgelopen tijd in de Frans
Halsstraat, Pieter Lastmanstraat en Pieter Brueghellaan geweest. Hoewel regen, wind en kou parten speelden bij
ons bezoek aan de Frans Halsstraat, was het toch erg leuk. We voelden ons gastvrij ontvangen door de buurtvereniging. Gelukkig was het bij ons bezoek in de Pieter Lastmanstraat droog en redelijk goed weer. De ontmoeting
waren waardevol en plezierig. Diverse ideeën kwamen naar voren, die zeker een vervolg gaan krijgen.
Het wijkplatform en het wijkteam streven naar een vitale wijk. Dat gaat verder dan schoon, veilig en goede
voorzieningen. Daar zijn sterke sociale buurten, netwerkcontacten en inzet vanuit buurten bij nodig. Immers
de wijk die maken en beleven we samen. Voor een gezonde, leefbare en gezellige buurt zijn we van mening dat
ontmoeting en het bundelen van inzet hierbij nodig is. Om dit in beeld te krijgen of een bijdrage aan te leveren
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gaan we graag met de buurt in gesprek. Wij hebben van alles bij ons. Van stoepkrijt tot slingers, koffie, thee en
ranja, statafels en stoelen. We maken het erg gezellig. Vaak horen we mooie buurtverhalen. Het is fantastisch om
die bij de Pipo-wagen met elkaar te delen. Want dat is het geheim van de Pipo-wagen. Door uw/jouw verhaal
kan een prachtig plan ontpoppen. Dit kan een plan zijn voor het plein, een kinderactiviteit, of een verrassing
voor een buur, of bedenk het maar. De Pipo-wagen is natuurlijk ook in te zetten voor een thema of een activiteit met de straat. Als u een idee hebt of u wilt meer er over weten? Kom bij ons langs bij het wijkservicepunt
(B. van der Helststraat 2A) of mail ons (wijkplatform.kb@welzijnmw.nl). De Pipo-wagen staat natuurlijk ook op
het wijkfeest op 3 juni. Houd de Pipo-flyer in de gaten, want de Pipo-wagen kan zo bij u voor de deur staan! De
Pipo-wagen kunt u ook volgen op Twitter (@wagen_pipo)!

Kleurwedstrijd Pipo-wagen
Zoals je misschien al wel gezien hebt, is de Pipo-wagen nu nog saai en grijs. We willen deze Pipo-wagen graag
opfleuren en roepen daarbij de hulp in van alle kinderen uit de wijken. Doe je ook mee?
Maak op het witte vlak op de zijkant van de Pipo-wagen een schitterend ontwerp, wat past bij de Pipo-wagen en
bij onze wijken. Kleur natuurlijk ook de rest zo mooi mogelijk in!
Lever de kleurplaat vóór 1 juni in bij het wijkservicepunt aan de B. van der Helststraat 2A (je kunt em daar ook
door de brievenbus gooien). Heb je meer kleurplaten nodig, omdat je ook nog een broertje of zusje hebt, informeer dan in je buurt of iemand een extra kleurplaat voor je heeft of haal een extra exemplaar bij het wijkservicepunt.
De twee winnende ontwerpen worden ook daadwerkelijk op de Pipo-wagen uitgevoerd. De tweede prijs is een
pakket om lekker mee buiten te spelen met je buurkinderen. De jury hanteert twee leeftijdscategorieën. De winnaars worden tijdens het wijkfeest om 17.00 uur bekend gemaakt bij de Pipo-wagen.
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Wijkfeest ‘Talent van de wijk’
Woensdag 3 juni van 15.00-18.00 uur is ons tweede WIJKFEEST
voor de wijken Koedijkslanden, Berggierslanden en Slingenberg. Het
feest is bij Het Palet (de nieuwe brede school). Het feestplein heeft
de sfeer van een cultuurmarkt. Cultuur in de breedste zin van het
woord. Het mag gaan over een land, een streek, een traditie, folklore.
Maar ook eten, dans, sport, kunst of techniek.
Ben jij ergens goed in? Dan mag je dat laten zien! Demonstreer of
exposeer of laat je zien! Het maakt niet uit of je jong bent of oud.
En maak kans op de Wijkwisseltroffee 2015. Meld je activiteit aan
voor 27 mei via http://www.welzijnmw.nl/nieuws/wijkfeest-2015
-aanmeldformulier/. Hier vind je ook de spelregels voor het meedoen. Voor meer informatie neem je contact op met Werner Hoff
(T.085-2731444) of Patricia Nicolai (T.0522-242627).

KoeBerg-Zuid

Zoals iedereen kan zien, verloopt de bouw erg voorspoedig en volgens schema. De aannemer heeft het voordeel gehad van een zachte winter. Binnenkort wordt het laatste beton voor de dakvloer gestort en is het casco
gereed. Direct daarna wordt met het metselwerk van de gevels gestart. Net voor het Hemelvaartweekend wordt
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het hoogste punt bereikt. Een mijlpaal
waarbij vooral de bouwvakkers in het
zonnetje worden gezet.
Momenteel wordt in overleg met de
winkeliers een faseringsplan opgesteld
waarbij vooral aandacht wordt besteedt
aan de bereikbaarheid van het bestaande
winkelcentrum tijdens de volgende
bouwfase. Wij zullen u in de volgende
nieuwsbrief ook een doorkijk geven over
deze planning en de wijze waarop het
openbaar gebied wordt ingericht.
Eind april heeft Woonconcept de omgevingsvergunning van de gemeente Meppel ontvangen voor de bouw van nieuwe
appartementen en een wijkservicepunt
aan de Van Ostadestraat. Het oude complex is in de afgelopen maanden met de grond gelijk gemaakt en verdwenen. In de maand mei hoopt
Woonconcept Vastgoed het aanbestedingstraject voor de nieuwbouw af te ronden zodat daarna, in overleg met
de geselecteerde aannemer, de start van de bouw wordt bepaald. In een volgende nieuwsbrief hopen wij u hierover nader te informeren.
In het wijkservicepunt aan de Van der Helststraat 2A kunt u informatie inwinnen over de voortgang van de
bouw en allerlei praktische zaken (voor bewonerszaken moet u bij Woonconcept zijn). Dinsdag 9 juni van 13-14
uur is er spreekuur waar de projectleider van FAME aanwezig is.

De sociale ombudsvrouw stelt zich voor
Ik ben Jozien Schrale. Over mijzelf kan ik vertellen dat ik advocaat ben en
daarin ook een sociale praktijk uitoefen. Ik heb veel verschillende dingen in
mijn leven gedaan en zo de nodige ervaring opgedaan met het functioneren
van de gemeente. Ik ben in 2 gemeentes ombudsvrouw. De rol van sociale
ombudsvrouw is uniek. De gemeente Meppel is één van de weinige gemeenten waar zo iets in het leven geroepen is.
De ombudsvrouw is door de gemeenteraad ingesteld om aanspreekpunt te
zijn in het sociaal domein, dit in verband met de wijzigingen. Dus mensen
kunnen mij spreken of mailen over vragen die zij hebben in verband hiermee.
Ik kan informeren, registreren en adviseren. Als ik misstanden constateer, dan
kan ik die aan de gemeenteraad kenbaar maken.
Maandelijks komen er enkele klachten binnen. Elk spreekuur meldt zich wel
iemand.
Adviezen die ik geef, hebben betrekking op informatievoorziening, te volgen
procedures of nadere uitleg. Er zijn ook mensen die moeite hebben met de
indringendheid van keukentafelgesprekken. Uiteindelijk gaat het daarin om informatie uit het privéleven.
Mijn ervaring is dat voor cliënten de veranderingen onzekerheid betekent. Onzekerheid is een heel vervelend
gevoel. Soms zijn er ook wel eens boze reacties op de consequenties van het nieuwe beleid.
Wat ik iedereen die zich onzeker voelt, aanraad is om zich goed te informeren over wat er precies speelt. Probeer
de onzekerheid te laten verdwijnen door je goed op de hoogte te stellen.
Inwoners kunnen mij bereiken via de email (ombudsvrouw@meppel.nl). Bovendien houd ik de tweede en vierde
woensdag van de maand van 16.00 uur tot 17.00 uur spreekuur in MFK Het Palet (ingang Zuiderlaan). In noodgevallen is het ook mogelijk dat ik op huisbezoek kom.
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BerggierslandenGaarde
Voor wie het niet kent; de BerggierslandenGaarde is een initiatief
van en door vrijwilligers waarbij
een rij lege kavels in de Berggierslanden omgetoverd is tot een
Gaarde van ca. 10.000 m2 met een
fruitboomgaard, een natuurspeeltuin, een fietscrossbaan en groentetuinen. Dit alles zodat jong en
oud kan spelen, leren en genieten
in en van de “natuur”. Dit is 2 jaar
geleden in goed overleg met de
grondeigenaar gestart en we gaan
uit van een looptijd van in ieder
geval 5 jaar.
Tijdens één van de laatste onderhoudsdagen is veel werk verricht.
Aan de sporen die onze stoere
fietscrossers maken is duidelijk te zien dat de bochten nu veel beter zijn. De natuurlijke speeltuin heeft een
supergave klimboom gekregen. De BerggierslandenGaarde is tijdens de eerste onderhoudsdag van 2015 weer
klaar gemaakt door de vrijwilligers waarbij de wilgentenenhut en
-doolhof weer opgeknapt zijn (met dank aan Rijwielhandel Pot) en
het nodige onkruid is verwijderd.
De hondenspeeltuin is helaas opgedoekt omdat wij geen nieuwe
beheerder konden vinden. Om de BerggierslandenGaarde mooi te
houden, hebben wij echter wel hulp nodig van vrijwilligers. Schroom
niet en meld je aan om een keer (of vaker) te helpen. We zijn ook nog
op zoek naar iemand die een insectenhotel in de fruitboomgaard voor
ons wil realiseren.
De volgende onderhoudsdagen zijn 6 juni, 4 juli, 22 augustus en 26
september, dus zet ze in je agenda! Heb je vragen of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Berggierslandengaarde@gmail.com of volg ons
op www.facebook.com/Berggierslandengaarde!
foto’s Paul Huisman

‘Samen’ en ‘gezelligheid’ sleutelwoorden bij
buurtvereniging “Frans Hals straat”
Het jaar 2015 is weer lekker begonnen voor de leden van de buurtvereniging. Hier een kijkje in de keuken. Over
keuken gesproken: Wat is er nu heerlijker dan lekker met elkaar eten?! Dat hebben we dan ook gedaan. Met 32
man/vrouw zijn we neergestreken in het gezellige Zwartsluis (het kraantje). Een super leuke locatie om knus met
elkaar te eten. Voldoende tijd om bij te kletsen. We zijn weer helemaal op de hoogte van ieders wel en wee en
hebben zo weer de kans om met elkaar mee te leven. En…. Het eten was om je vingers bij af te likken!
Voor de kinderen stond een meer actief onderdeel op het programma. Zoals ieder jaar zijn ook nu weer 15 kinderen de wei in gestuurd om paaseieren te gaan zoeken. Dit is altijd weer feest. Zo leren ook de kinderen elkaar
steeds beter kennen.
Het vraagt geen grote inspanningen, maar geeft zoveel goeds. Zo kunnen we met elkaar een buurt vormen waar
we steeds beter naar elkaar om leren zien. En dat is toch een mooi streven!
6

Spelen in de wijk

Dit bericht is gericht aan de kinderen die in de volgende straten wonen: Jan Mankeshof, Govert Flinckstraat ,
Gerard Ter Borchstraat ,Rembrandtlaan (nr. 84 tm nr. 112) en de Jan Tooroplaan (nr. 163 tm nr. 185).
Zoals jullie zien wordt er hard gewerkt aan de riolering en herinrichting van de straat en plantsoenen in jullie
buurt of straat.
Dit betekent dat er ook iets met de speeltoestellen
mag gebeuren. Enkele toestellen zullen verdwijnen maar ook mogen er een paar nieuwe toestellen
komen.
Hiervoor zij wij als Gemeente Meppel jullie hulp bij
nodig. Om een leuke speelplek te maken willen wij
graag weten wat jullie leuke speeltoestellen vinden
voor je eigen straat.
Binnenkort krijgen jullie een brief thuis gestuurd
waarin staat hoe je ons kunt helpen om een leuke
speelplek te maken in je eigen buurt.
Met vriendelijke groet
De Gemeente Meppel
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Wijkverpleegkundige
Even voorstellen ..
U heeft hem vast wel gehoord dit voorjaar, de slogan op tv ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’, maar wat is er nu eigenlijk anders geworden? Per 1
januari 2015 zijn een aantal wetten veranderd. De begeleiding en ondersteuning
bij iemand thuis zijn nu de verantwoordelijkheid van de gemeente, via de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De zorg aan huis, zoals hulp bij het
toedienen van medicijnen, verzorgen van wonden maar ook wassen en aankleden, is vanaf 2015 opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet
(ZVW).
Wijkverpleegkundige ondersteunt bij individuele zorg
Voor Meppel betekent dit dat de wijkverpleegkundigen een centrale rol in de
wijk vervullen. Zij hebben als taak om de zorg zelf te indiceren, te verlenen en/
of te coördineren. Deze wijkverpleegkundigen richten zich op de cliënt en die zorg die deze cliënt nodig heeft.
Alle in Meppel werkende thuiszorgorganisaties kunnen u die zorg leveren.
Wijkverpleegkundige voor passende voorzieningen in Meppel
Omdat er sprake is van veranderingen in de zorg, werk ik, Gerda Fijn, per februari als wijkverpleegkundige in
Koedijkslanden - Bergierslanden. De taak is om samen met de inwoners van deze wijk een zo passend mogelijk
aanbod voor hun sociale-/zorgvragen te vinden. Daardoor krijgen inwoners een sterker netwerk, passende dagbesteding en blijven/worden zij meer betrokken bij hun wijk. Hierdoor wordt het zelfstandig wonen versterkt.
Wat heeft de Koeberg nog meer nodig?
Het is belangrijk om signalen op te vangen over sociale vragen en zorgvragen. Zonder uw signalen kan er geen
passend aanbod voor uw wijk gevonden worden. Hiervoor kunt u voor de wijk Koedijkslanden - Berggierslanden contact opnemen met mij. Ik ben telefonisch bereikbaar op 06-57872256 of per mail op g.fijn@destouwe.nl
.
U kunt met mij in een persoonlijk gesprek uw zorgen, uw aanbevelingen, gemis of tips bespreken. Samen kijken
we naar een oplossing en/of naar een passende voorziening.
Ik hoor graag van u!
Met vriendelijke groeten,

Agenda

Gerda Fijn
Wijkverpleegkundige

3 juni WIJKFEEST
8 juni bijeenkomst ‘oversteek Koe-Berg’
10 juni www.buitenspeeldag.nl
26 sept www.burendag.nl

Zwemmen in de
Berggierslanden
Tijdens het mooie zomerweer is het erg aantrekkelijk
om te zwemmen in het open water van Berggierslanden.
Dit is echter niet zonder risico. Het water is niet officieel aangewezen als open zwemwater en staat niet onder
controle.
Waar kan ik zwemmen?
Informatie over zwemwater is te vinden op www.reestenwieden.nl. Hier vindt u ook een overzicht van de door de
provincie aangewezen open zwemwateren. In de zomermaanden controleert het waterschap Reest en Wieden de
zwemwaterkwaliteit van deze plassen.
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Wijkservicepunt (B. van der Helststraat 2A)
Zondag
15.15-16.30
koffie drinken
Dinsdag
9.30-10.30
wandelgroep
10.00-11.00
koffie drinken
Woensdag
9.00-12.00
de MensA
16.00-17.00
inloopspreekuur wijkteam
Donderdag
10.00-11.00
koffie drinken
14.00-16.00
de MensA

