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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. Doet jouw buurt dit jaar mee met Burendag?
Meer hierover lees je hieronder.
En vergeet vooral niet op internet een filmpje te
bekijken van ons wijkplatform
(https://www.youtube.com/watch?v=Br4kXejSOeU).
Als wijkplatform zijn de afgelopen maanden
bezig geweest met verschillende projecten. De
ontwikkelingen van het nieuwe wijkservicepunt
volgen we op de voet. We zijn enthousiast voor
wat er komen gaat en op dit moment zijn we volop
mogelijkheden aan het verkennen; samen met andere wijkpartijen. Je kunt zó aansluiten om mee te denken
en te doen.
Op 23 mei hebben we de buurt bijgepraat op de bijpraatavond. De presentatie en een foto-impressie
hiervan vind je op onze website. Het was een gemoedelijke en inspirerende avond, waarin veel ontmoeting
en uitwisseling heeft plaatsgevonden! Voor herhaling vatbaar! In deze nieuwsbrief lees je meer over het
functionele kunstproject dat op het Rembrandtplein gaat komen. Op de bijpraatavond is een duidelijk
voorkeur uitgesproken voor één van de ontwerpen.
De verkeerscampagne is net afgerond. Ook hierover lees je verderop meer! En vergeet vooral de achterkant
niet; wij zijn op zoek naar nieuwe leden!

Functionele kunst 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 dat
deze ontmoeting ondersteunt en stimuleert. Ideeën uit de buurt zijn gebundeld tot 3 ontwerpen. Tijdens
de bijpraatavond van 23 mei 2016 zijn deze ontwerpen toegelicht en heeft het publiek zijn voorkeur
overduidelijk uitgesproken voor het ontwerp ‘De Praam’ (ontwerp Marcel Heethuis). Uitvoerders gaan nu
aan de slag om dit ontwerp zo goed mogelijk te vertalen naar een concreet kunstwerk!
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De ontwerper van ‘Atelier Lumière Nouvelle’ aan het woord over De Praam
“Een praam was een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Meppel. Het was een
vrachtschip, waarmee vele dingen konden worden vervoerd zoals turf en vee, maar ook
zeil gemaakt in een van de vele weverijen die Meppel bezat. Hij wordt uitgevoerd in steen
of beton en overtrokken met kleurige bruine tegels. In de praam bevinden zich zitplaatsen
en een tafel en ook speelattributen, die te maken hebben met schepen. Bij de boeg komen
waterstralen, die zo zijn afgestemd dat ze op boeggolven lijken. ‘s Avonds zijn ze verlicht met
vrolijke kleuren. Het water wordt weggepompt.
Dit alles geplaatst op turkoois gekleurde tegels, waardoor het lijkt alsof het schip in het water
ligt. Eromheen is een grasveld met daarop stenen zitbanken.”

Burendag
Op 24 september viert Nederland voor de elfde
keer Burendag. Voorgaande jaren was het steeds
een groot nationaal feest. In 2015 deden in heel
Nederland bijna 1 miljoen mensen mee! Samen
ondernamen zij allerlei activiteiten die de buurt
leuker maakten en hen nader tot elkaar brachten.
Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en
het Oranje Fonds en wordt ieder jaar in het vierde
weekend van september gevierd. Het is mogelijk om
geld aan te vragen bij het Oranje Fonds wanneer je
in dit weekend Burendag viert. Meer informatie en
het aanvragen van een bijdrage op www.burendag.nl.

Update KoeBerg-Zuid
Winkelcentrum Koedijkslanden
Op dit moment wordt hard gewerkt om de tweede fase van het winkelcentrum af te ronden zodat dit voor
de bouwvakantie kan worden opgeleverd. De 11 woningen van Woonconcept aan het Rembrandtplein
worden in september opgeleverd. Deze zijn al verhuurd. In dit bouwdeel gaan dan ook de Aldi, bakkerij
Ubak, de bottelier Postma en de Primera hun nieuwe winkels afbouwen en openen en zal voor de
groentewinkel en bloemisterij een tijdelijke winkel worden ingericht.
Aansluitend wordt gestart met asbestsanering van het bestaande winkelcentrum en start medio augustus de
renovatie hiervan en de nieuwbouw aan de zijde van de Rembrandtlaan/hoek B. van der Helststraat.
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Openbaar gebied Winkelcentrum Koedijkslanden
Wij streven ernaar om bij de oplevering van de
woningen en winkels ook de bestrating rondom
de nieuwbouw en het plein gereed te hebben. Dit
is een hele klus want er moet rekening gehouden
worden met de huidige bouwplaats, het verleggen en
invoeren van nutsleidingen, de afbouw van de nieuwe
winkels en daarnaast ook de bereikbaarheid van de
bestaande winkels.
Wij hebben ervoor gekozen deze werkzaamheden
(en dus mogelijke overlast) in een zo kort mogelijke periode uit te voeren maar beseffen dat dit niet voor
iedereen altijd een optimale situatie inhoudt.
De verbinding tussen het bestaande winkelcentrum en de nieuwbouw werd daarvoor langer open gehouden
maar i.v.m. de werkzaamheden en veiligheid is deze verbinding nu afgesloten en aan het werkgebied
toegevoegd. Ondanks alle maatregelen zou er incidenteel overlast kunnen ontstaan. Wij hopen op uw
begrip.
Inrichting plein, vergroten herkenbaarheid wijkservicepunt en kunstwerk
Ter aanvulling op de inrichting van het openbaar gebied wordt momenteel gewerkt aan plannen voor een
impuls in de openbare ruimte. Gedacht kan worden aan de invulling en aankleding van de terrassen, het
vergroten van de herkenbaarheid van het wijkservicepunt, de inrichting van het gebied rond de pinautomaat
aan de B. van der Helstraat en de uitwerking van een kunstwerk. Het zijn voorstellen die moeten leiden
tot een beter functionerende openbare ruimte. Wanneer er concrete uitwerkingen gereed zijn zal hierover
verdere informatie volgen.
Aanleg kruising Zuiderlaan en
Rembrandtlaan
In opdracht van de gemeente Meppel is Van Dijk
Infra intussen druk aan de slag om de herinrichting
van de Rembrandtlaan aan te leggen. Tegelijk met de
oplevering van het plein zal dit deel tot en met het
laad- en loshof ook klaar zijn voor de bouwvak 2016.
Het laatste deel van en de herinrichting van de
Rembrandtlaan zal eind van het jaar worden
uitgevoerd.
Herontwikkeling Van Ostade locatie
De bouw op de Van Ostade locatie verloopt goed en de aannemer ligt mooi op planning.
De verwachting is dat het project in september wordt opgeleverd, inclusief de inrichting van het terrein en
de aanleg van de parkeerplaatsen in dit plangebied.

Gedragscampagne verkeersveiligheid Het Palet
Als wijkplatform hebben we vorig jaar de onveilige en onduidelijk verkeerssituatie rotonde/kruispunt Europalaan/Valeriaan/Randweg/Rembrandtlaan met de buurt besproken. Tijdens een werkbijeenkomst hebben
we met de betrokken wijkbewoners nagedacht over verschillende oplossingen. De rode lijn was dat er naast
wat kleine fysieke aanpassingen (haaientanden doortrekken bijvoorbeeld), vooral winst te behalen was door
verkeersdeelnemers te wijzen op hun eigen gedrag in het verkeer. Deze constatering heeft geleid tot een
gedragscampagne die in mei en juni 2016 is gehouden rondom Het Palet.
De afgelopen weken zijn we met de gebruikers van Het Palet druk bezig geweest rondom het thema
verkeer. Elke week stonden er politieagenten, handhavers en leerlingen om weggebruikers en ouders aan te
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spreken op hun verkeersgedrag. Ze hebben afsprakenkaartjes uitgedeeld aan veel mensen.
Veel van de aangesproken mensen gingen de discussie aan met politie, handhavers en leerlingen. Het ene
gesprek was positiever dan het andere gesprek. Ouders of verzorgers die lopend of op de fiets kwamen
gaven veelal positieve reacties: wat fijn dat er aandacht is voor de situatie rondom het gebouw. Gedurende
de actieperiode zijn de leerlingen bezig geweest rondom het thema ‘een veilige
buurt’. Ze hebben nagedacht over lastige situaties in de buurt, borden gemaakt en fietsvaardigheidslessen
gehad. Voor de jongste gebruikers van het gebouw was er het project ‘Jongleren’.

Op dinsdagmiddag 14 juni brachten twee wethouders een bezoek aan de school om een kijkje te nemen
rondom de gedragscampagne. Deze dag stond er voor de leerlingen van groep 7 en 8 het dode hoekproject
gepland. De wethouders lieten zich samen met de leerlingen informeren rondom de dode hoeken van een
groot voertuig. Een aantal leerlingen van OBS Sprinkels en het CBS het Kompas hebben de wethouders
geïnformeerd waar ze mee bezig zijn geweest de afgelopen weken. Ze hebben een spandoek gepresenteerd
en verkeersborden in de wijk opgehangen.
Vrijdag 17 juni is de laatste dag van de gedragscampagne. Alle acties van de politie en handhaving bij Het
Palet waren in de afgelopen periode preventief: er werden geen boetes uitgeschreven. De komende periode
zullen er controles blijven, maar deze zullen niet preventief zijn. Wanneer iemand bijvoorbeeld onterecht
parkeert op een invalidenparkeerplaats, dan zal er een boete uitgeschreven worden.
De campagne is een unieke campagne geweest door
de samenwerking tussen de verschillende partijen.
Het is goed om te zien dat je samen sterk staat en
dat je samen voor een veiligere buurt kunt zorgen.
De problemen rondom de verkeerssituaties zullen
niet meteen opgelost zijn, maar in het verkeer is het
belangrijk dat wij, volwassenen en jongeren, ons
bewust zijn van ons eigen gedrag in het verkeer.
Wanneer we met elkaar alert zijn en goed opletten
in het verkeer, kunnen we een inschattingsfout van
een ander opvangen, kunnen we nog net op tijd
remmen wanneer er een kind plotseling de straat
oversteekt…. Vriendelijk verkeer begint bij jezelf.
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Berggierslandengaarde maakt in 2017 plaats voor
woningbouw
Er wordt weer volop gebouwd in de Berggierslanden. Het gaat op dit
moment erg goed met de verkoop van projecten en grond. Zo goed zelfs
dat de grond waarop de Berggierslandengaarde is gelegen, spoedig in de
verkoop gaat. Dat betekent het einde van de Berggierslandengaarde, vermoedelijk al aan het begin van 2017.
In 2010 ging de
woningmarkt
onderuit en heeft
het Berggierslanden
Ontwikkelingsbedrijf in samenwerking met de
gemeente Meppel een deel van de bouwgrond
tijdelijk anders bestemd. Op een aantal kavels aan
de Botter is toen de Berggierslandengaarde opgezet
door een groot aantal enthousiaste wijkbewoners,
ondersteund door Welzijn Mensenwerk. De grond
mocht voor minimaal 5 jaar worden gebruikt en
moest daarna weer voor woningbouw beschikbaar
komen. Dat moment is dus nu aangebroken.
Wij willen deze mooie periode samen met alle
betrokkenen, gebruikers, vrijwilligers, organisaties en
sponsoren feestelijk afsluiten op 24 september 2016 (Burendag!). Zet het alvast in de agenda!
Is dit dan echt het einde van de Berggierslandengaarde? Als het aan de gemeente Meppel ligt niet!
Samen met de beheerders van de gaarde wordt bekeken hoe elementen terug kunnen komen in de wijk
Berggierslanden. Uitgangspunt is dat bewoners van heel de Berggierslanden eigen projecten kunnen
opzetten, op groene plekken in de wijk waar zij zelf, gezamenlijk de organisatie, het beheer en het
onderhoud doen. Meer informatie over dit initiatief is te verkrijgen via berggierslandengaarde@gmail.com
en in september zullen hiervoor informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Houd de media en deze
nieuwsbrief dus in de gaten!
Onderhoudskalender BerggierslandenGaarde (13.00-17.00 uur)
‐ 9 juli 2016 ZOMERONDERHOUD
‐ 13 augustus 2016
‐ 3 september 2016

Tot het einde van dit jaar blijven we de hulp inroepen van vrijwilligers bij het onderhoud van de gaarde. Zie
hieronder de onderhoudsdata. Stuur even een mailtje als je wil komen helpen naar berggierslandengaarde@
gmail.com.
Groeten van de beheerders van de Berggierslandengaarde,
Fiona, Bart, Anne Jan, Jan, Marnix en Mick
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De MensA is er voor iedereen, dus ook voor jou!
Ook in de Koedijkslanden is De MensA actief. We gebruiken hiervoor het wijkservicepunt (B. van der
Helststraat 2a). Samen met de bezoekers maken we een programma waarbij de gezelligheid voorop staat. Je
bent van harte welkom om eens te komen kijken. De koffie of thee staat voor je klaar.
Vanaf donderdag 14 juli zijn we gesloten i.v.m. de vakantie. Vanaf woensdag 7 september ben je weer van
harte welkom. In de vakantie is onze locatie aan de Witte de Withstraat 2a wel geopend met wat aangepaste
openingstijden. Kijk voor de actuele openingstijden en activiteiten op onze website (www.demensa.nl). Of
bel (0522) 244151.
Programma juli
Woensdag
6 juli 09.30-11.30 uur		
Woensdag
13 juli 09.30-11.30 uur		

sjoelen
high tea (neem zelf wat lekkers mee)

Openingstijden in juli
Woensdag van 09.00-12.00 uur.
De activiteit naaien stopt met ingang van 7 juli

Woonconcept en bewoners Rembrandtplein aan de koffie
met appeltaart
Op maandag 23 mei j.l. heeft Woonconcept een
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd waarbij
bewoners van het nieuwbouwcomplex aan het
Rembrandtplein en medewerkers van Woonconcept
die in de Koedijkslanden werkzaam zijn, onder
het genot van een kop koffie en een heerlijk stuk
appeltaart kennis konden maken met elkaar. Omdat
het in gebruik nemen van een nieuw woongebouw
altijd gepaard gaat met opleverpunten, konden
bewoners vragen stellen en opmerkingen maken
over zaken die nog niet gaan zoals het zou
moeten. De laatste punten worden zo spoedig
mogelijk opgelost. We kunnen terugkijken op een
geslaagde bijeenkomst. Voor het nog op te leveren
woongebouw aan de B. van der Helststraat zal Woonconcept ook een dergelijke bijeenkomst organiseren
voor de bewoners.
Tot slot een woord van dank aan de bewonerscommissie van de Rembrandthof die zo gastvrij was om hun
recreatieruimte beschikbaar te stellen en de koffie te verzorgen en aan de leerlingen van de Mackayschool uit
de Haveltermade die de overheerlijke taarten hebben gebakken.
Comfortuin onderhoudt openbaar groen van Woonconcept
Het is u als bewoner van de wijk Koedijkslanden wellicht al opgevallen, sinds juni van dit jaar onderhoudt
Comfortuin alle openbaar groen waarvan Woonconcept de eigenaar is.
Comfortuin is een hoveniersbedrijf dat al jaren in Meppel is gevestigd en haar sporen ruimschoots heeft
verdiend. De komende jaren is het openbaar groen van Woonconcept dus in goede handen en zal het op
een hoog kwaliteitsniveau worden onderhouden.
Comfortuin is momenteel druk bezig om een inhaalslag te maken om het gewenste niveau te bereiken. Als
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zij hiermee klaar zijn dan gaan wij ervan uit dat u weer zeer tevreden bent met het groen van Woonconcept
in uw buurt. Mocht u toch vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met
Marco Schravemade of Ben Lubbers van Woonconcept op telefoonnummer 088 – 61 62 000.

Minibieb
En onze buurt is weer een minibieb rijker: halverwege de Pieter
Lastmanstraat. Minibieb.nl is een website die alle zogenaamde
Minibiebs, openbare ruilboekenkasten, in Nederland in kaart
brengt. Verder wil Minibieb de groei van het aantal kastjes
stimuleren. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat het zonde is om
boeken in de kast te laten verstoffen en dat het delen van boeken
iets ontzettend moois is. Lezen is een groot goed en door boeken
te ruilen en delen met de hele buurt ontstaat er een positieve
ontwikkeling zowel voor de buurt als voor het lezen.

Buurtapp Nexdoor succesvol
in Berggierslanden

Colofon

Nieuw in Nederland is de buurtapp Nextdoor.
Nextdoor is een gratis en besloten online omgeving
waar buren met elkaar in contact kunnen komen. Sinds
half februari van dit jaar is de Nextdoor app ook in
Berggierslanden opgestart en onlangs heeft het 250ste
lid zich aangemeld. Je kunt Nextdoor onder andere
inzetten om evenementen met elkaar te delen, een
betrouwbare oppas te vinden, aandacht te vragen voor
een weggelopen huisdier of om een nieuwe eigenaar
te vinden voor een kinderfiets die te klein is geworden.
Daarnaast is het ook een hele mooie mogelijkheid
om elkaar van onraad of gevaar op de hoogte te
kunnen brengen. Via www.nextdoor.nl kan iedereen na
verificatie lid worden van de app in de eigen woonwijk.
In Berggierslanden is dit dus goed aangeslagen. Ook in
de Koedijkslanden is de app aanwezig, maar daar zijn
nog niet zoveel leden bij aangesloten. De app maakt
geen gebruik van advertenties en is alleen toegankelijk
in je eigen woonwijk. Wat ons betreft een absolute
aanwinst om je buurtgenoten te leren kennen.
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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 oktober
2016. Copy kun je voor 1 oktober
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
Volg ons op Facebook of
Twitter (@wagen_pipo).

Als wijkplatform willen we inspireren, enthousiasmeren, activeren en verbinden.
Om zo betrokken te zijn bij jouw buurt! Met dit motto werkt een enthousiast
team van vrijwilligers samen met professionals aan de leefbaarheid in de wijken
Koedijkslanden, Berggierslanden én Slingenberg. Dat kunnen wij niet alleen; en
daarom

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

JOU!!!

In verschillende teams werken wij aan diverse opgaven voor onze wijken:
Met de Pipo-wagen zoeken we naar bewonerskracht en verbindingen in
buurten;
Verkeersveiligheid: de rotonde Rembrandtlaan/Europalaan/Valeriaan en
een veilige fietsroute. Het wijkplatform heeft dit geagendeerd.
De beplanting op de rotondes, dat ziet er toch een stuk gezelliger uit!
We communiceren actief met onze medewijkbewoners middels de
nieuwsbrieven, bijpraatavonden en social media.
Het wijkservicepunt en de aankleding van het plein in het nieuwe
winkelcentrum hebben op dit moment onze volle aandacht, zodat we ook
straks een fijne ontmoetingsplek hebben.

Kortom: concrete zichtbare activiteiten voor de wijken!
Wat vragen wij van jou:
Tijd: dat mag voor langere duur of voor een project, net wat jou past.
Een flinke dosis enthousiasme: je wilt je inzetten voor de verbetering van onze
wijken
Creativiteit: buiten de gebaande paden op zoek naar oplossingen
Je vindt het leuk om voor en met mensen te werken
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