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Beste medebuurtbewoner(s), december 2016
Als wijkplatform kijken we terug op een 
dynamisch en positief  jaar! We hebben op veel 
verschillende manieren gestalte gegeven aan onze 
vier kernwoorden ‘inspireren, enthousiasmeren, 
activeren en verbinden’. Op tal van plekken en 
momenten zijn we met professionals en de buurt in 
gesprek geweest. Over de wensen en behoeftes die 
er leven om een buurt fijner te maken. Bewoners 
zijn namelijk de experts van hun eigen omgeving. 
We merken dat steeds meer buurtbewoners ons 
als wijkplatform weten te vinden. En dat deze 
nieuwsbrief  in een behoefte voorziet. Blijf  ons 
volgen op Facebook of  op onze website (www.
wijkplatformkoeberg.nl) of  schrijf  zelf  eens een 
stukje voor in deze nieuwsbrief! We zoeken nog een 
redactielid voor deze nieuwsbrief!

In 2017 bestaat het wijkplatform 10 jaar! Dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Naast ons jubileum 
zijn er tal van onderwerpen die onze aandacht hebben. Verkeersveiligheid blijft hoog op de agenda staan. 
Net als het nieuwe wijkservicepunt (lees hieronder welke naam het krijgt!) en Meppelvoorelkaar. Voor al 
deze plannen hebben we nog altijd een tekort aan man- en vrouwkracht. Dus ben je ook betrokken bij jouw 
buurt en wil je hier invulling aan geven? Neem dan contact met op ons (info@wijkplatformkoeberg.nl) of  
stuur ons een berichtje via Facebook.

We hopen je te ontmoeten in 2017!

Nieuwe wijkservicepunt wordt ‘De Koeberg’
BREAKING NEWS!!! Met enthousiasme en plezier maken we jullie deelgenoot van de naam en het logo 
van ons wijkservicepunt: De Koeberg! In de vorige nieuwsbrief  is een prijsvraag uitgezet voor een naam 
voor het nieuwe wijkservicepunt. Dit resulteerde in vele ideeën. De ruim 50 inzendingen kwamen uit alle 
hoeken van de wijken. Een groep van huidige en toekomstige gebruikers heeft zich over de inzendingen 
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gebogen. Vele namen kwamen in de sfeer van schilders of  waren klassieke namen zoals ‘trefpunt’. Marjolein 
Hensems heeft een groente- en fruitpakket gekregen en ontving als eerste de naam met het logo. Marjolein 
had de naam ‘KoeHERberg’ bedacht. De herberg gedachte vinden we prachtig en we hopen dat deze 
ook vooral tot uitdrukking komt in het gebruik van De Koeberg. In het logo komt de gedachte terug in 
het verbinden, het samen. De letterlijke naam hebben we niet overgenomen, maar wel het gedachtegoed 
erachter. We bedanken alle buurtbewoners die hebben meegedacht over een nieuwe naam!
De naam De Koeberg past goed bij de al ingeslagen weg van wijkgericht werken, het wijkplatform, 
activiteiten in de wijk, de nieuwsbrief  en  ontwikkelingen in de wijk. Kortom verbindend, ontmoetend, 
samenhangend en herkenbaar. Dit is ook in het logo terug te vinden. De kleuren in het logo zijn op 
dezelfde manier opgebouwd als in de waaier van de wijkplatforms en andere wijk gerelateerde initiatieven. 
Zo is de connectie compleet. Het logo is ontworpen door Creafragma. Zij hebben dit voor ons gemaakt 
heeft in het kader van de MeppelerUitdaging. Martijn, bedankt!

Contouren zichtbaar 

Stap voor stap krijgt De Koeberg aan het 
Rembrandtplein meer vorm. Vanwege de interne 
bouwactiviteiten heb je nog niet naar binnen kunnen 
gluren en is het kijkdoosproject nog niet gestart. Hou 
de lokale media in de gaten voor meer nieuws over 
De Koeberg!

Afgelopen weken is gewerkt aan het plaatsen van verwarmingsinstallatie, de inrichting van werkruimtes, 
sanitaire voorzieningen en afbouwactiviteiten. De dekvloer is gestort en moet een aantal weken uitharden. 
Vandaar dat er nog niets te doen is in de Koeberg. Zodra de afbouw gereed is kunnen we ons voorbereiden 
op de inrichting.
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Een plek voor de wijk 
De Koeberg staat midden in de wijk. Een plaats waar bewoners gebruik van kunnen maken om elkaar te 
ontmoeten, voor gezelligheid of  om deel te nemen aan activiteiten. Vitale en minder vitale mensen krijgen 
hier de mogelijkheid, zo nodig met professionals, om zelf  ondernemend aan de slag te gaan met datgene 
dat verbindend werkt in de wijk. Jij kunt met andere wijkbewoners gezamenlijke activiteiten ontwikkelen 
die voor jou en anderen van betekenis zijn en die bijdragen aan het sterker maken van de wijk. Hierbij kun 
je denken aan projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, buurtparticipatie, betrokkenheid, 
veiligheid, buurthulp of  wijk- en buurtplannen. Zo kennen we al voorbeelden die ontwikkeld zijn door 
bewoners afgelopen jaren, zoals het gezamenlijk wandelen, het samen koken, eten en koffiedrinken. Maar 
ook de ontwikkeling van het project Berggierslandengaarde vond plaats vanuit het huidige wijkservicepunt. 
Als jij graag betrokken wilt worden bij de inhoudelijke vormgeving van De Koeberg, dan horen we dat 
graag. Neem dan contact op met Werner Hoff  (w.hoff@welzijnmw.nl).

Online marktplaats: www.meppelvoorelkaar.nl

Meppelvoorelkaar is een online platform waar 
mensen elkaar kunnen vinden en helpen. Afgelopen 
7 december is deze website feestelijk gelanceerd in 
het Drenthe College! Samen werken we aan een 
zorgzame samenleving. Hulp vragen of  iemand hulp 
bieden wanneer jou dat uitkomt. Eenmalig, iedere 
week, alles daartussen in én bij jou in de buurt. 
Betrouwbaar, gemakkelijk, en gratis! 
Meppel sluit aan bij het landelijke platform 
NLvoorelkaar voor de opzet van deze online 
marktplaats. NLvoorelkaar is op dit moment het 
grootste online platform voor vrijwillige inzet 
in Nederland. In Meppel geven we samen met 
de wijkplatforms en inwoners van de gemeente 
Meppel invulling aan dit platform. De huidige 
vrijwilligersvacaturebank van Welzijn MensenWerk 

is hierin ook opgenomen.
In 2017 wordt gewerkt aan de bekendheid van het platform, zodat iedere inwoner van de gemeente 
Meppel dit platform leert kennen én gaat gebruiken. Alle vrijwilligersorganisaties kunnen het platform ook 
gebruiken door hun vraag en aanbod erop te zetten.

Wil jij iemand helpen, of  kun je juist hulp gebruiken? 
Zoek en vindt elkaar op www.meppelvoorelkaar.nl.
Meppelvoorelkaar is het platform voor burenhulp, vrijwillige inzet en ontmoeting. 
 
Wil je graag persoonlijk contact met een van onze medewerkers? Dat kan, wij helpen je graag! Wij zijn op 
maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 085 273 14 44. 
Medewerkers van Meppelvoorelkaar zijn wekelijks op donderdagochtend van 09.30 uur tot 10.30 uur voor 
je beschikbaar tijdens een „inloopspreekuur“ in de Molen. Je bent dan van harte welkom!

Servicepunt Vrijwilligerswerk WMW, locatie de Molen.
Weerdstraat 78
7941 XH Meppel
T: 085 273 14 44
E: info@meppelvoorelkaar.nl 



4

Activiteiten in het huidige wijkservicepunt 
(B. vd Helststraat 2a)

Inloopspreekuur wijkteam 
Iedere woensdag van 16.00-17.00 uur is er inloopspreekuur in het wijkservicepunt aan de B. van der 
Helststraat 2A. Er is dan altijd een sociaal werker van WelzijnMensenWerk aanwezig. Ook de wijkregisseur 
(Gemeente Meppel), de wijkagent (Politie) en de bewonersconsulent (Woonconcept) zijn vaak aanwezig. 
Loop eens binnen en stel uw vraag, opper uw idee of  meld uw zorg.

Wandelgroep
Dinsdag 11 oktober j.l. hadden we een wandeling 
buiten de stad gepland namelijk in Giethoorn. 
Om 9 uur vertrokken we met drie auto’s vanaf  
het wijkservicepunt. De auto’s werden geparkeerd 
nabij de molen. We zijn gelijk gaan wandelen door 
het mooie dorp richting Giethoorn-zuid via het 
winkelcentrum kerk en het beeld van Albert Mol en 
zo naar de camping bij Smitspaviljoen. Hier heeft 
een van de wandelaarsters een stacaravan, waar we 
hebben genoten paar heerlijke bakjes koffie met 
iets lekkers erbij. Toen werd het weer tijd om op te 
stappen, na een kleine wandeling waren we weer bij 
de auto en konden we richting Meppel rijden. Het 
was een geslaagde wandel ochtend die zeker voor 
herhaling vatbaar is.
Iedere dinsdagochtend wordt er gewandeld door de ‘wandelgroep’. Om 9.30 uur verzamelen bij het 
wijkservicepunt (B. van der Helststraat 2A). Om 10.30 uur is de groep weer terug en drinken ze met elkaar 
een kop koffie! Wandel jij ook een keertje mee?!?!
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Koffie drinken 
Drinkt u ook zo vaak alleen koffie of  thee? Heeft u zin om nieuwe mensen te ontmoeten of  om er even uit 
te zijn? Kom dan langs! Wees welkom!

Iedere dinsdag van 10.00 - 11.00 uur
Iedere donderdag van 10.00 - 11.00 uur
Iedere zondag van 15.15 - 16.30 uur

De MensA is er voor iedereen, dus ook voor jou!
De MensA heeft ook een plek in de Koedijkslanden. Iedere woensdagmorgen kun je er terecht voor een 
leuke activiteit of  gewoon een kop koffie en een praatje. Je ontmoet er andere mensen en je hebt meteen 
een ochtend gezelligheid. Het programma wordt  in overleg met de bezoekers samengesteld. Ook hier geldt 
het voor en door principe. Veel van de bezoekers vinden het leuk om samen te koken/bakken. Zoals je 
in onderstaand overzicht ziet, staat bakken op het programma. Het kost helemaal niets. Je bent van harte 
welkom om eens te komen kijken en het verplicht je tot niets. 

Iedere woensdagochtend geopend van 09.00-12.00 uur 
Iedere woensdag is er van 09.30-11.30 uur naaien. Je moet wel met de naaimachine kunnen werken. 

Woensdag 21 dec     (9.30-11.30)  Kerst-bingo 
Woensdag 28 dec en 4 jan  gesloten i.v.m. vakantie 
Woensdag 11 jan  (9.30-11.30) Afrikaanse oliebollen bakken
Woensdag 18 jan  (9.30-11.30) Bingo
Woensdag 25 jan (9.30-11.30)     Sjoelen

Update KoeBerg-Zuid
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We zijn er bijna
We zijn er bijna
Maar nog niet helemaal

Verhuur nieuwbouw Van der Helststraat voorspoedig verlopen! 
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De 42 nieuwe zorgappartementen zijn, op het moment van schrijven (begin december), nagenoeg allemaal 
verhuurd. Er wordt al volop verhuisd en ingericht. Aan het afwerken van de directe omgeving met 
parkeerplaatsen, groen en bomen wordt druk gewerkt. 
De oplevering van het wijkservicepunt aan de pleinzijde van het gebouw heeft enige vertraging opgelopen. 
Naar verwachting zal het wijkservicepunt begin volgend jaar in gebruik genomen kunnen worden. 
Aan de zuidzijde van het Rembrandtplein zijn boven de winkels 11 sociale huurappartementen gebouwd en 
vanaf  september dit jaar verhuurd.  
Het laatste blok met nog eens 16 sociale huurappartementen, aan de Rembrandtlaan, is in aanbouw en 
wordt naar verwachting aan het eind van het 1e kwartaal in 2017 opgeleverd.

Berggierslanden duurzaam! 

Wie door de wijk Berggierslanden loopt of  rijdt, ziet 
ze vaak glinsteren in de zon: de vele zonnepanelen 
op de huizen. De salderingsregeling, de btw-aftrek en 
lage rente maken het plaatsen van zonnepanelen op 
dit moment tot een aantrekkelijke optie. Toch is geld 
niet de enige drijfveer. Ook je steentje bijdragen aan 
het milieu is voor veel mensen een motivatie om zelf  
energie op te gaan wekken.  
Maar kan het nog duurzamer in de Berggierslanden? 
Kan alle benodigde energie in de wijk via 
zonnepanelen worden opgewekt? Is een 
gasaansluiting op termijn nog nodig? Over deze 
en andere vragen hebben de afgelopen maand vier 
bewoners van de Berggierslanden zich gebogen. 

Vanuit de gemeente Meppel en de regio Zwolle is er ondersteuning. Als eerste stap wordt nu een plan van 
aanpak opgesteld. Hierin wordt een ambitie geformuleerd en worden stappen benoemd om deze ambitie te 
realiseren.  
Vind je het leuk om mee te denken over dit soort vragen: versterking is welkom! Stuur een mailtje naar 
info@wijkplatformkoeberg.nl. Reacties vanuit Koedijkslanden en Slingenberg zijn overigens ook van harte 
welkom.

Werkzaamheden Koedijkslanden
De gemeente gaat het riool aanpakken in de 
Breitnerhof, Piet Mondriaanstraat, Theo van 
Doesburgplantsoen en een groot deel van de Jan 
Tooroplaan. Het hemelwaterafvoer van de wegen 
wordt afgekoppeld, hiervoor wordt een nieuw 
regenwaterriool aangelegd.
Daarna wil de gemeente een groot deel van 
de Jan Tooroplaan opnieuw inrichten. In de 
Breitnerhof, Piet Mondriaanstraat en Theo van 
Doesburgplantsoen zal na het rioolwerk onderhoud 
aan de weg plaats vinden en waar mogelijk kleine 
aanpassingen. De straten krijgen gelijkwaardige 
kruisingen. De Jan Tooroplaan krijgt na de aanpak 
van het riool ook een andere indeling. De weg 

wordt smaller (6 meter breed) en krijgt een bredere groenstrook aan de parkzijde. De straat krijgt diverse 
verkeersremmende maatregelen.
Meer informatie staat op onze website (www.wijkplatformkoeberg.nl/nieuws). 
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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 de Nieuwe Meppeler 
in Slingenberg, Berggierslanden 
en Koedijkslanden. De volgende 
nieuwsbrief verschijnt in het 
voorjaar van 2017. Copy 
kun je 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: wijkplatform
koedijkslandenberggiers
landen
Twitter: @wagen_pipo

Aankondiging Bijpraatavond Berggierslanden:
Dinsdag 17 januari 2017 bijpraatavond over nieuwe ontwikkelingen in jouw woonwijk!

Tijdstip 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Locatie kantine Meko’74; Sportpark Koedijkslanden 14, 7944 PA Meppel

Voor wie: Bewoners Berggierslanden 


