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Beste medebuurtbewoner(s), april 2016

Heb jij al eens een 
kijkje genomen op 
onze website (www.
wijkplatformkoeberg.
nl)? En volg je ons al 
op Facebook? Via deze 
kanalen inspireren en 
enthousiasmeren we 
jou als wijkbewoner 
om (meer) betrokken te zijn bij je eigen buurt. We 
hopen buurtbewoners te activeren en aan elkaar te 
verbinden. Om er zo met elkaar voor te zorgen dat 
we in een prettige buurt wonen. Met mensen die we 
kennen en met een omgeving waar we plezier aan 
hebben. Heb je al eens overwogen om mee te doen 
aan de Nationale Buitenspeeldag (dit jaar op 8 juni!)?
Zo was onze voorzitter een paar weken geleden 
positief  verrast door de betrokkenheid van haar 

eigen buren. De buurtjes belden op om te vragen of  alles wel goed ging. Ze hadden ’s ochtends nog geen 
kinderen zien fietsen en de gordijnen waren ook nog dicht. Inderdaad, de voorzitter en haar gezin lagen ziek 
op bed. Wat een betrokkenheid! Het spreekwoord ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ gaat nog 
steeds op! Ben jij zelf  ook zo’n gewaardeerde buurman of  buurvrouw?!

Nieuwe leden gezocht
In het wijkplatform is altijd plek voor enthousiaste buurtbewoners die mee willen doen. Meld je aan! Op 
dit moment zoeken we specifiek wijkbewoners die zich kunnen 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.  
We zoeken ook een buurtverslaggever. 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! 
Als wijkplatform zien of  horen wij 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. 
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Nieuws van de werkgroep Sociaal Domein
Site voor vraag en aanbod
Vanuit sociaal domein zetten we ons momenteel in, samen met andere wijkplatforms, om te komen tot een 
gezamenlijke vraag en aanbod site. Hiervoor zijn we in gesprek met de gemeente Meppel. We hopen hier 
snel stappen in te kunnen zetten. 

Pipo-wagen

Daarnaast proberen we niet alleen digitaal maar ook in levende lijve verbindingen te leggen en in de wijk 
aanwezig te zijn. Dit doen we onder meer met onze Pipo-wagen. Over de buitenkant zijn al wel vaker 
opmerkingen gemaakt. Wat in ieder geval in gang is gezet is een flinke verbouwing van de Pipo-wagen om 
deze nog beter inzetbaar te maken voor acties in de wijk. We kijken uit naar het eindresultaat. 
Eind maart hebben we met onze Pipo-wagen bij het winkelcentrum gestaan om het gesprek aan te gaan 
over wat er allemaal goed gaat in de wijk en wat er volgens jou beter kan en hoe je dat voor je ziet. 
Ondertussen begint het nut van de Pipo-wagen ook bij de gemeente Meppel draagvlak te vinden. De 
gemeente wilde graag het gesprek aan gaan met de buurt rondom het Theo van Doesburgplantsoen over 
het plaatsen van ondergrondse containers en groenonderhoud. Als wijkplatform vinden wij het belangrijk 
dat bewoners hun zorgen kunnen uiten op een laagdrempelige en informele manier. Op 13 februari is het 
wijkplatform samen met de omwonenden hierover het gesprek aan gegaan met de gemeente bij het Theo 
van Doesburgplantsoen. De Pipo-wagen werd gastvrij ontvangen bij het plantsoen. Er was koffie, koeken, 
de ambtenaren met de nodige tekeningen, een licht zonnetje en een grote groep belangstellenden. Genoeg 
ingrediënten voor een goede discussie met de gemeente over de herinrichting van de openbare ruimte, 
de toepassing van ondergrondse containers en de ruimte om mee te denken over het groenonderhoud.  
Mooi om te zien dat er met veel passie over de onderwerpen is gesproken en ook goed om te zien dat het 
daarna nog lang gezellig bleef. Het is goed voor eenieder om te kijken of  alle vragen die er waren tijdens de 
informatieavond over de herinrichting van onder andere de Jan Tooroplaan en tijdens het bezoek in de wijk 
naar tevredenheid door de gemeente zijn beantwoord. Kijk op onze website (www.wijkplatformkoeberg.nl/
nieuws) voor een verwijzing naar de pagina van de gemeente Meppel.
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Nieuws van de werkgroep Fysieke Leefomgeving

In de laatste nieuwsbrief  hebben we aangekondigd 
een meermaandenplanning te hebben voor 2016. 
Je hebt vast en zeker de snelheidsmeter zien 
staan op inmiddels verschillende locaties. Op dit 
moment staat deze op de Europalaan, in beide 
richtingen naar de rotonde. Er is meer gebeurd, 
hieronder lichten we de ontwikkelingen vanuit de 
werkgroep Fysieke Leefomgeving toe.

Functionele kunst op Rembrandtplein
Onderdeel van het plan KoeBerg-Zuid is een 
plein. Een plek waar buurtbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten. Op dit plein is ruimte 
(en budget) gereserveerd voor ‘functionele 
kunst’. Een (kunst)object wat deze ontmoeting 
ondersteunt en stimuleert. En jij als buurtbewoner 
kunt hier NU over meedenken! Grijp je kans en 
lever je idee in voor 15 april. Dit kan via info@
wijkplatformkoeberg.nl of  Facebook. Of  zet je 
idee op papier en doe het in de brievenbus van het 
wijkservicepunt (B. vd Helststraat 2A). Al deze 
ideeën bundelen we met de ideeën die we tijdens 
de Pipo-actie van eind maart verzameld hebben. 
Hiermee worden 3 ontwerpschetsen gemaakt. 
Tijdens de bijpraatavond eind mei kun jij als 
wijkbewoners meepraten over deze ontwerpen en 
je voorkeur uitspreken. 

Pinautomaat
Het wijkplatform is in contact met de Rabobank om te achterhalen waarom de pinautomaat op de huidige 
plek staat. We willen weten wat hiervoor de argumenten zijn geweest.

Verkeerscampagne
Er is commitment gegeven door de regieraad van het Palet voor de verkeerscampagne. Het gaat om de 
schoolroute vanaf  de rotonde/kruispunt via Rembrandtlaan/Govert Flinckstraat naar het Palet én de 
parkeersituatie rondom het Palet. Doel van deze campagne is bewustwording te creëren bij weggebruikers 
voor een veilige schoolroute.
Er wordt op drie pijlers ingezet: informatieverlening, organiseren van activiteiten en handhaving. In 
week 20 gaat de campagne van start. De komende periode wordt onder leiding van een VVN-adviseur, 
een ervaringsdeskundige wanneer het om verkeerscampagnes gaat, nagedacht over de invulling van deze 
campagne. In gezamenlijkheid met de betrokken instanties wordt bedacht welke activiteiten plaats gaan 
vinden, hoe de planning eruit ziet etc. Meer informatie vind je op onze website en via facebook.

We willen veel doen, maar komen handen te kort om alles op te pakken. Heb je zin en voel je de noodzaak 
je steentje te willen bijdragen? Laat dat dan weten via info@wijkplatformkoeberg.nl.
We zoeken mensen die zich willen inzetten voor een van de volgende projecten:

Ketelhaarsweg: deze weg en de kruising met de Aak wordt als onveilig ervaren.• 
Verkeerscampagne• 
Functionele kunst op het Rembrandtplein • 
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Herinrichting Koedijkslanden fase 3 en 4 
Er is op 2 februari een informatiebijeenkomst geweest, georganiseerd 
door de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst zijn de direct aanwonenden 
geïnformeerd over de plannen rondom de herinrichting van de Breitnerhof, 
Piet Mondriaanstraat, Theo van Doesburgplantsoen en een groot deel van de 
Jan Tooroplaan. Deze weg wordt ingericht als 30-km zone. De werkzaamheden 
starten (gefaseerd) in juni en oktober 2017 is de verwachtte opleverdatum. Op 
onze website lees je er meer over (www.wijkplatformkoeberg.nl/nieuws).

Inrichting rotondes
De beide rotondes in de Berggierslanden (Europalaan) worden rond deze tijd 
ingericht met kleurige beplanting.

KoeBerg-Zuid

Afgelopen februari is er een digitale nieuwsflits geweest met een update van de werkzaamheden en plannen 
rondom het nieuwe winkelcentrum en de appartementen. Deze nieuwsflits kun je nog op onze site lezen 
(www.wijkplatformkoeberg.nl/projecten/koeberg-zuid). Alles ligt prachtig op schema!
Er zijn klachten geweest over chaos en onveilige situaties die ontstaan bij het laden en lossen van 
vrachtwagens van de Jumbo aan de Zuiderlaan. Naar aanleiding van deze klachten is in overleg met 
buurtbewoners, de Jumbo en de gemeente gewerkt aan een oplossing. Het wegprofiel zal hier worden 
aangepast.
In Koedijkslanden bouwt Woonconcept in totaal 104 woningen. Een deel is gebouwd en verhuurd, een 
ander deel is in aanbouw. In april start de verhuur van 42 zorgwoningen. Op de website van Woonconcept 
vind je meer informatie over de woningen.

BerggierslandenGaarde gaat 4e jaar in
In 2013 is door een grote groep bewoners van 
de Berggierslanden de BerggierslandenGaarde 
ingericht. Er is veel grondverzet gedaan, er 
zijn bomen, struiken en heggen aangeplant en 
mooie voorzieningen gecreëerd. In de afgelopen 
jaren is de BerggierslandenGaarde verbeterd 
en goed onderhouden door zeer betrokken 
wijkbewoners. Er wordt veel gebruik gemaakt van 
de voorzieningen en daar zijn we trots op. Zolang 
het BOB de bouwgrond aan de Botter niet in de 
verkoop zet mag de Gaarde blijven bestaan. 



5

Tot die tijd blijft de hulp van wijkbewoners hard nodig. Dus maak je gebruik van de Gaarde, kom dan de 
beheerders een handje helpen. De onderhoudsdata staan op de facebookpagina (/Berggierslandengaarde). 
Of  neem contact met ons op via berggierslandengaarde@gmail.com.

Even opnieuw voorstellen
Het is erg fijn om te melden dat nieuwe vrijwilligers zich hebben gemeld voor het beheer van de Gaarde. 
Via deze nieuwsbrief  stellen zij en de andere beheerders zich graag voor. 

1. Fietscrossbaan
In de Berggierslanden is volop jeugd die regelmatig gebruik maakt van de fietscrossbaan en 
dat juichen wij alleen maar toe. Of  je nu net begint, al een tijdje fietst, dat maakt allemaal 
niet uit. Er is  voor aankomend jaar een aantal activiteiten gepland voor de jeugd om ze 
kennis te laten maken met het fietsen. Dit zullen activiteiten worden voor de jeugd tussen de 
4 en 12 jaar waarbij het fietsen en plezier hebben centraal staan.- Anne-Jan Neijenhuis 

2. Natuurspeeltuin
Met deze leuke plek willen wij de kinderen weer lekker buiten laten spelen, en dan niet in 
een steriele speeltuin die aan alle veiligheidseisen voldoet maar buiten spelen zoals ik dat 
vroeger ook deed. We hebben geprobeerd om een speeltuin te maken met zoveel mogelijk 
natuurlijke materialen waar kinderen hun eigen creativiteit gebruiken en een spel verzinnen. 
En dat lukt: stokken en stenen worden naar de (levende!) wilgentenenhut gesjouwd, tikkertje 
in het doolhof  en je evenwicht bewaren op het bruggetje of  in de klimboom. Ik hoop dat 
we met behulp van alle vrijwilligers deze leuke plek nog een tijd mooi kunnen houden! – 
Marnix Bakker

3. Volkstuin
De tuinierders in Berggierslanden krijgen de mogelijkheid een volkstuintje bij 
te houden. Poot hier je eigen krop sla, tomaten en komkommers. Hoe leuk is 
dat; ’s avonds je maaltijd bereiden met je eigen gekweekte groentes. Gezond, 
educatief  en dichtbij.  Heb je interesse in een stukje grond? Neem dan contact 
op via berggierslandengaarde@gmail.com - Jan Pomper en Bart Niezen 

4. Boomgaard/bloemenpluktuin
Een boomgaard waarin je kunt samen zijn, fruit kunt plukken en met 
kinderen kan rondlopen om te vertellen hoe alles groeit en bloeit. 
Een tuin vol fruitbomen en bloemen, waarvan een deel van de (fruit)
opbrengst naar de voedselbank gaat. –Fiona Muggen en Mick Lodder

Grasmaaien
Je kunt ook helpen met alleen grasmaaien. Er is een motormaaimachine en een bosmaaier. Door 
middel van een Whatsapp-groep houden we contact. Meld je aan via het e-mailadres met je 
06-nummer.
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De MensA is er voor iedereen, dus ook voor jou!
Ook in de 
Koedijkslanden is 
De MensA actief. We 
gebruiken de locatie van 
Welzijn MensenWerk 
(het wijkservicepunt 
aan de B. vd Helststraat 
2A). Er worden iedere 
week activiteiten 
georganiseerd waarbij 
de gezelligheid voorop 
staat. De activiteiten 
kunnen variëren van iets 
creatiefs tot het drinken 
van een kop koffie of  
thee. Je kunt iedere 
woensdagochtend (van 
9.00-12.00 )gewoon 
binnenlopen en gezellig 
meedoen. Zorg er wel 
voor dat je op tijd bent. 

Iedere donderdagmiddag (van 14.00-16.00) is er naaien. Er wordt wel van je verwacht dat je kunt naaien. 
Natuurlijk is er begeleiding aanwezig. Voor de actuele informatie kun je op onze website terecht (www.
demensa.nl) of  bellen met (0522) 244151.

Onderhoudskalender BerggierslandenGaarde (13.00-17.00 uur) 
‐ 16 april 2016
‐ 21 mei 2016
‐ 18 juni 2016
‐ 9 juli 2016 ZOMERONDERHOUD
‐ 13 augustus 2016
‐ 3 september 2016

Woensdag  6 april 09.30-11.30 uur  welkomstbord maken
Woensdag 13 april 09.30-11.30 uur spelletjes of  gewoon een kop koffie of  thee
Woensdag 20 april 09.30-11.30 uur bingo
Woensdag 27 april koningsdag gesloten

woensdag   4 en 11 mei vakantie
Woensdag 18 mei 09.30-11.30 uur bingo
Woensdag 25 mei 09.30-11.30 uur kaartjes maken
Woensdag   1 juni 09.30-11.30 uur spelletjes of  gewoon een kop koffie of  thee
Woensdag   8 juni 09.30-11.30 uur minituintje maken
Woensdag  15 juni 09.30-11.30 uur bingo
Woensdag  22 juni 09.30-11.30 uur minituintje maken
Woensdag  29 juni 09.30-11.30 uur spelletjes of  gewoon een kop koffie of  thee
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Groene eilanden Koedijkslanden
Zaterdag 19 maart was het weer zo ver: tijd voor 
de bewoners van Koedijkslanden om de jas aan te 
trekken en naar buiten te gaan! Tijdens deze tweede 
buurtwerkdag werden wederom alle buurtbewoners 
uitgenodigd gezamenlijk de handen uit de mouwen 
te steken. Met als doel de groene eilanden om te 
toveren in een gezamenlijke groene tuinkamer volop 
mogelijkheden tot ontmoeting, beweging en beleving. 
Werkzaamheden die op het programma stonden, 
waren het planten van (fruit)bomen en struiken, 
het plaatsen van de goals op het speelveld en het 
bouwen van de hutten van wilgentenen. Naast 
de buurtbewoners, waren IVN, Woonconcept en 
Dolmans Landscaping ook weer van de partij.

Groen doet Goed
Groen is goed en biedt - zeker ook in een woonwijk - vele voordelen. Het houdt water en losse grond vast, 
biedt voedsel en onderdak aan heel wat dieren, geeft ons rust in ons drukke bestaan en zuivert de lucht. Uit 
recent onderzoek blijkt ook nog eens dat het de mens daarnaast gelukkiger, socialer en gezonder maakt.

Ingezonden - Jolanda’s Maaltijden!
Mijn naam is Jolanda Veldman. Ik ben pas geleden 
begonnen met “Thuis Afgehaald”. Twee keer per week 
kook ik extra voor andere mensen. Dit kunnen ouderen of  
alleenstaanden zijn, maar ook mensen die bv een drukke 
baan hebben. Kortom voor iedereen die dit zou willen. 
Ik kook zonder pakjes en zakjes. De kosten per maaltijd 
bedragen rond de 4 euro pp.
Je kunt je aanmelden via de site (www.thuisafgehaald.nl) of  
op mijn Facebook pagina “Jolanda’s Maaltijden”. Hier vind 
je de maaltijden 2 dagen van tevoren die ik ga bereiden.

Ingezonden – buurtpeuterochtend
Wat is er leuker dan peuters die samen met elkaar spelen en vriendjes worden? En wat is er fijner dan dat je 
als moeder even je handen vrij hebt? Deze ingrediënten vormen de basis van een peuterochtend die in de 
Koedijkslanden draait. Een groep van 5 peuters speelt elke woensdagochtend bij één van de peuters thuis. 
Als moeder ben je 1 keer per 5 weken ‘aan de beurt’ en heb je een huis vol gezelligheid. De andere 4 keer 
ben je vrij. Met elkaar spelen, fruit eten, kleuren, dansen, naar buiten gaan;  elke moeder vult de ochtend op 
haar eigen manier in. Gedurende de ochtend komen de grappigste foto’s voorbij in de appgroep! Aan het 
eind van de ochtend drinken de moeders met elkaar een kopje koffie.
Behalve dat de peuters elkaar leren kennen, bouw je als moeders ook een band op. En dat kan soms best 
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handig zijn als je een ziek kind thuis hebt of  als je 
een bestemming zoekt voor te kleine kleding. 
Ook een peuterochtend in je eigen buurt beginnen? 
Trommel een aantal collega-moeders op met 
kinderen in ongeveer dezelfde leeftijd. Kijk of  het 
klikt en of  je ongeveer dezelfde ideeën hebt over 
het spelen. Spreek een dagdeel af, maak een rooster 
en begin!

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

Als wijkplatform willen we 
inspireren, enthousiasmeren, 
activeren en verbinden. Om zo 
betrokken te zijn bij jouw buurt! 

www.wijkplatformkoeberg.nl
info@wijkplatformkoeberg.nl
Facebook: wijkplatformkoedijks-
landenberggierslanden
Twitter: @wagen_pipo


