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Beste medebuurtbewoner(s),  oktober 2015

De afgelopen maanden hebben we als wijkplatform niet stil gezeten. Zo hadden we vlak voor de zomer het 
wijkfeest. In de zomer hebben we hard gewerkt aan onze website (www.wijkplatformkoeberg.nl). Samen 
met alle andere Meppeler wijkplatforms hebben we tijdens de optocht van de laatste Donderdag Meppeldag 
met de Pipo-wagen meegedaan en magneetkaartjes uitgedeeld om onze website te promoten. Op de open 
dag van de gemeente Meppel waren we met alle wijkplatforms vertegenwoordigd rondom de Pipo-wagen. 
Maar natuurlijk gebeurt er nog meer in onze wijken. Zo is op verschillende plekken Burendag gevierd en 

voor de Berggierslanden heeft een tweede bijpraat-
avond plaatsgevonden. Samen met bewoners hebben 
we ons gebogen over oplossingen voor een verkeers-
veiligere situatie van de rotonde en de kruising Euro-
palaan/Valeriaan/Randweg/Rembrandtlaan.
Hoe ziet het wijkplatform er ook al weer uit? Het 
kernteam van het wijkplatform vergadert maandelijks 
en bestaat nu uit 8 leden. Er zijn drie werkgroepen 
(Sociaal Domein (3 leden), Fysieke Leefomgeving 

1

Agenda

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



(5 leden) en PR en Communicatie (3 leden)) met ieder hun eigen werkgebied. Zij  vergaderen naar behoefte. 
Afstemming tussen de werkgroepen vindt plaats in het kernteam. In het wijkplatform (kernteam, werkgroep 
of  losse acties) is altijd plaats voor betrokken buurtbewoners! 

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 buurtbe-
woners 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 buurt-
bewoners 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 boven-

staande?  Stuur dan een mail naar info@wijkplatformkoeberg.nl en de werkgroep PR en Communicatie 
neemt contact met je op. 

Op naar een veilige verkeerssituatie!

Het wijkplatform heeft op 8 juni jl. de bijeenkomst ‘op naar een (veilige) verkeerssituatie’ georganiseerd met 
twee redenen:
- wij streven naar een leefbare wijk voor alle bewoners, de verkeersveiligheid is daar onderdeel van;
- wij lezen en horen veel klachten in de pers, via social media en de gemeente over de onveilige en onduide-
lijke verkeerssituatie rotonde/kruispunt Europalaan/Valeriaan/Randweg/Rembrandtlaan.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben we ons verdiept in de huidige situatie door gesprekken te voeren 
met de gemeente Meppel, provincie Drenthe, politie en scholen. Daarnaast hebben we onafhankelijk onder-
zoek naar de verkeerssituatie laten doen door Veilig Verkeer Nederland (VVN). 
Samen met bewoners is een aantal oplossingen bedacht die haalbaar (veilig en betaalbaar) én gedragen zijn. 
Vervolgens zijn deze oplossingen samen met de verkeerskundige en de wijkregisseur van de gemeente, de 
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parkmanager van het bedrijventerrein en 
een afvaardiging van bewoners nog eens 
kritisch bekeken en getoetst op haalbaar-
heid. Het resultaat is een activiteitenpro-
gramma voor 2015/2016. Dit activiteiten-
programma is een combinatie van fysieke 
acties en acties waarbij we het gedrag van 
de weggebruiker positief  willen beïnvloe-
den.
Voordat we ingaan op het activiteitenpro-
gramma, gaan we in op de verkeersregels 
die gelden op de rotonde en het kruispunt.

De feiten…
Op	de	rotonde	heeft	het	gemotoriseerd	verkeer	voorrang.	Dit	betekent	dat	(brom)fietsers	en	voetgangers	
voorrang moeten verlenen aan auto’s en vrachtauto’s die de rotonde naderen en verlaten.
Het kruispunt ligt in een 30km-zone. Dat betekent dat dit een gelijkwaardige kruising is: alle bestuurders van 
rechts hebben voorrang. Met als uitzondering, in samenspraak met de scholen en het wijkplatform, dat het 
fietsverkeer	dat	de	Randweg	oversteekt	voorrang	heeft	op	het	verkeer	dat	op	de	Randweg	rijdt.	Dit	is	met	
haaientanden	en	bebording	aangegeven.	Dit	als	een	extra	service	voor	fietsers.
Er is onafhankelijk onderzoek gedaan door Veilig Verkeer Nederland (VVN) naar de inrichting en het 
gebruik van de rotonde en het kruispunt. De conclusie van dat rapport is dat de inrichting helemaal voldoet 
aan de uitgangspunten van de visie Duurzaam Veilig. Deze landelijke visie is gericht op het verhogen van de 
verkeersveiligheid, waarbij de inrichting van de weg een van de onderdelen is.

De beleving…
Maar, het blijft een complexe situatie voor onervaren weggebruikers. Daarnaast wordt er ook nog eens hard 
gereden op de toegangswegen (Rembrandtlaan, Randweg en Europaweg) en worden deze locaties tijdens 
piektijden drukbezocht  als gevolg van schoolgaand verkeer. 
 
Genoeg redenen voor het wijkplatform om een activiteitenplan op te stellen voor 2015/2016.

Activiteit Periode
- Snelheidsmeters plaatsen op alle toegangswegen 2015
- Aanhaken bij bestaande gedragscampagnes vanuit scholen 2015
-	Informatiefilmpje	laten	maken	als	onderdeel	van	opdracht	middelbare	scholieren 2016
-	Plaatsen	haaientanden	ter	plaatse	van	aansluiting	fietspad	op	Valeriaan 2016
- Deze verkeerssituatie onderdeel laten zijn van verkeersexamen basisschoolleer-
lingen

2016

- Aanhaken bij VVN campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’ 2016

Wij voelen ons niet genoodzaakt om de verkeerssituatie grondig te reconstrueren en hebben er vertrou-
wen in dat met een combinatie van fysieke activiteiten en activiteiten die gericht zijn op bewustwording en 
gedrag, wordt toegewerkt naar een veilig gebruik van de rotonde en het kruispunt.
Wanneer jullie nog vragen hebben, laat het de werkgroep Fysieke Leefomgeving van het wijkplatform weten 
via fysiekeleefomgeving@gmail.com.
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Pipo-wagen
Afgelopen jaar zijn we met de Pipo-wagen de buurt door getrokken. Pipo staat voor “Personen Interesseren 
& Persoonlijk Ontmoeten”. Wij als wijkplatform willen graag buurtbewoners ontmoeten en we zijn geïnte-
resseerd in jullie verhalen over jullie eigen buurt. Tijdens onze buurtbezoeken waren er mooie ontmoetingen 
tussen bewoners, wijkplatformleden en professionals (welzijnswerkers, buurtverpleegkundigen). We hebben 
gesprekken met elkaar gevoerd over burenhulp, saamhorigheid, groenvoorziening, speeltuintjes, buurtbar-
becues enz. Ook ontstonden er ter plekke ideeën voor speelpleintjes, vroegen mensen elkaar om hulp en 
maakten ze afspraken om bij elkaar op visite te gaan.

Wijkplatformleden en professionals hebben het gebruik van de Pipo-wagen geëvalueerd en hebben geza-
menlijk besloten om met de Pipo-wagen de buurt in te blijven gaan. Op zoek naar meer ontmoetingen, 
ideeën, samenwerkingen en verhalen.
Heb jij als buurtbewoner of  misschien wel als professional een leuk idee waar je de Pipo-wagen voor wilt 
inzetten? Laat het ons dan weten (info@wijkplatformkoeberg.nl) en wij komen naar je toe. De Pipo-wagen 
is er tenslotte speciaal voor jou en jouw buurt!

KoeBerg-Zuid
De eerste fase is bijna afgerond! Op 11 november 2015 opent de JUMBO op de nieuwe locatie haar deu-
ren. Op 30 oktober 2015 worden de woningen boven deze JUMBO opgeleverd aan Woonconcept. Aan 
de pleinzijde naast de JUMBO krijgt de (bestaande) kapsalon een plek en op de hoek van het plein aan de 
Rembrandtlaan zijn we voornemens de cafetaria te vestigen. Beide ondernemers openen eind 2015/begin 
2016 hun deuren.  
De tweede fase sluit direct aan op de opening van de nieuwe JUMBO. Vanaf  eind november gaan we de  
bestaande supermarkt en een deel van de passage (tot aan de bakkerij) slopen. Na de sloop start  de nieuw-
bouw van de tweede fase. De oplevering staat gepland in juli 2016. In dit gedeelte komen, naast woningen, 
o.a. de bakker, de Aldi, de huidige Bottelier en de Primera. Eén pand dient als tijdelijk onderkomen voor 
enkele	winkels	die	uiteindelijk	in	de	derde	fase	een	definitieve	plek	krijgen.		Na	deze	fase	wordt	de	derde	en	
laatste fase (renovatie bestaande winkels en nieuwbouw appartementen Rembrandtlaan) gerealiseerd. Hierin 
komen o.a. de groentezaak, plantenzaak en de DI0. Het streven is om eind 2016 het gehele plan KoeBerg-
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Zuid gereed te hebben.  
Bij de afronding van de eerste 
fase zijn ook bijbehorende par-
keervoorzieningen, trottoirs en 
een deel van het plein klaar voor 
gebruik. De bouwers doen hun 
uiterste best om zo snel mogelijk 
en met de minste overlast voor 
de omgeving, de winkeliers en 
het winkelend publiek de werk-
zaamheden klaar te hebben. 
Tijdens de ruwbouw van de 
Ostadelocatie wordt het grote 
bouwverkeer tijdelijk door de 

Van Ostadestraat geleid (i.p.v. 
door de wijk). Hierbij blijft er een verbinding vanaf  de nieuwe parkeervoorziening naast de JUMBO naar 
het bestaande winkelcentrum. De aansluiting naar de overige winkels blijft behouden door een doorgang 
in de achtergevel van de huidige DIO. Tot slot zijn enkele winkels ook via hun eigen achteringang te berei-
ken. De aannemers nemen noodzakelijke veiligheids- en verkeersmaatregelen. Alle winkels blijven daardoor 
tijdens het hele bouwproces continu goed en veilig bereikbaar.                  

Op	de	plek	van	de	gesloopte	Van	Ostadeflat	is	aannemersbedrijf 	Bramer	uit	Vriezenveen	in	opdracht	van	
WVG Ontwikkeling gestart. Hier wordt een nieuw appartementencomplex en een wijkservicepunt gerea-
liseerd. De planning is dat het project in het derde kwartaal van 2016 wordt opgeleverd. De meeste werk-
zaamheden vallen dus samen met de tweede fase van het winkelcentrum.    
Op de website van het wijkplatform lees je meer over dit project (www.wijkplatformkoeberg.nl)!

5



Berggierslanden krijgt weer nieuwe buren 

Er worden weer woningen verkocht in Berggierslanden: ruime rij-woningen aan de Aak, stijlvolle twee-
onder-één-kapwoningen aan de Kotter en Klipper, bijzondere villa’s aan Bakboord en eigentijdse woningen 
op de kavels aan de Havixhorst. Ook ontwikkelen partijen als AM, Heijmans, BPD en Brummelhuis weer 
nieuwe plannen voor huizen in alle soorten, vormen en maten.
Hoe werkt zo’n ontwikkeling nu? Wat komt er allemaal bij kijken? Wie beoordelen de schetsen? En hoe 
weet je waar de ontwikkelaars mee bezig zijn? Al deze informatie is te vinden op de website (www.berggiers-
landen.nl) en op de Facebookpagina van het BOB (/nieuwbouwberggierslanden).
Het oude promotiebord gebruikten we al een tijd en was duidelijk aan vervanging toe. We hebben ons recla-
mebureau daarom gevraagd een nieuw bord te maken. En het heeft een toepasselijk titel gekregen: het is 
tenslotte ook echt landelijk wonen in Berggierslanden.
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Nieuwe BuurtBieb in André Idserdalaan

Afgelopen Burendag is er hard gewerkt aan de André Idserdalaan. Aan de zijgevel van huisnummer 1 is 
een minibieb gerealiseerd. In deze BuurtBieb staan boeken en tijdschriften die iedereen gratis mag lenen of  
omruilen tegen een ander boek of  tijdschrift.
De minibieb is er voor iedereen in de buurt. Dus voel je vrij om mee te doen en ruil boeken, leen ze of  
voeg een paar boeken of  tijdschriften van jezelf  toe! Zo kan iedereen van elkaars boeken en tijdschriften 
genieten. Voor andere minibiebs in de buurt kijk je op www.minibieb.nl.

Veranderingen in de afvalinzameling
De gemeente Meppel wijzigt de afvalinzameling. Dit gebeurt buurt voor buurt en is in een groot deel van de 
gemeente al doorgevoerd. Bewoners van laagbouwwoningen brengen hun restafval naar een ondergrondse 
container. Kunststof  verpakkingen, blik en melk- en sappakken gaan in de grijze container. Het streven is 
om deze wijziging nog dit jaar in heel Meppel door te voeren. 
Deze verandering kan pas worden doorgevoerd wanneer er voldoende ondergrondse containers in de buurt 
zijn. In Berggierslanden moeten nog een paar extra containers worden geplaatst. Soms is het moeilijk om 
een geschikte locatie te vinden. Bij de locatiekeuze moet met een aantal voorwaarden rekening worden 
gehouden:
•	 De	container	ligt	in	openbaar	gebied	
•	 De	container	ligt	centraal	zodat	veel	omwonenden	erheen	kunnen
•	 De	locatie	is	goed	bereikbaar	voor	de	vuilniswagen
•	 Plaatsing	ondervindt	geen	hinder	van	de	aanwezigheid	van	kabels	en	leidingen
•	 De	container	ligt	niet	te	dicht	bij	een	watergang
In november/december gaan de inwoners van Koedijkslanden over op de nieuwe wijze van inzamelen. Of  
dit in december in Berggierslanden gaat lukken is nog maar de vraag. Het is hier moeilijk om geschikte loca-
ties voor de ondergrondse containers te vinden vanwege de vele kabels en leidingen in de grond en de vele 
watergangen. 
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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 Slingen-
berg, Berggierslanden en Koedijks-
landen. De volgende nieuwsbrief 
verschijnt in december. Copy kun je 
voor 15 november mailen naar 
info@wijkplatformkoeberg.nl. 

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

www.wijkplatformkoeberg.nl
Facebook: wijkplatformkoedijkslan-
denberggierslanden
Twitter: @wagen_pipo

In de brief  die je van de gemeente krijgt als bij jou in 
de buurt de afvalinzameling wijzigt, staat het nummer 
van de ondergrondse container waar je pas toegang 
toe geeft. Mocht je op een andere container willen 
storten, dan kan dat ook. Geeft je pas geen toegang, 
dan kun je de gemeente vragen of  je op deze contai-
ner mag storten. Vergeet niet om dan het nummer van 
de container door te geven.
De gemeente voert deze verandering door om nog 
meer grondstoffen uit het huishoudelijk afval te halen. 
Als je afval goed scheidt, blijft er maar weinig restafval 
over en hoeft een gemiddeld gezin de wandeling naar 
de ondergrondse container maar één tot twee keer per 
week te maken.
De grondstoffen uit de grijze container gaan naar een 
verwerker die zelf  de verschillende soorten scheidt. 
Blik bij blik, kunststof  in verschillende deelstromen en 
melk- en sappakken apart. Deze grondstoffen worden 
vervolgens opnieuw gebruikt.


