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Plenair deel (informerend)

 opening wijkwethouder Gert Stam

 ontwikkelingen in de wijk Berggierslanden

 woningbouw

 afwatering en gladheidsbestrijding

 introductie wijkagent 

 Meppelvoorelkaar.nl

 Nextdoor app

 gedragscampagne verkeer

 de KoeBerg

 wijkplatform en jaarplan 2017

Programma vanavond





Woningbouw





Afwatering en gladheidbestrijding 



Erik Roenhorst

0900-8844 

Introductie wijkagent



De plek voor klusjes, burenhulp, vrijwillige inzet en ontmoeting

www.meppelvoorelkaar.nl



Wat is Meppelvoorelkaar.nl

 Meppelvoorelkaar.nl is een 
website voor vrijwillige inzet, 
klusjes en ontmoeting. 

 Meppel sluit aan bij het landelijke 
platform NLvoorelkaar.nl

 De vrijwilligersvacaturebank van 
Welzijn MensenWerk is hierin ook 
opgenomen.



Voor wie?

 Bewoners van de gemeente Meppel

Vragen voor henzelf

Vragen voor familie, kennissen, vrienden

Aanbod als vrijwilliger

 Organisaties / Professionals

 Vragen voor de organisatie zelf

 Vragen namens cliënten

 Aanbod van de organisatie



Slimme Techniek

• E-matching
• Zeer gebruiksvriendelijk zoeken: 

wijk/buurt/straal, interesses of 
zoekwoord

• Geautomatiseerde opschoning 
vraag/aanbod

• Geoptimaliseerd voor mobiel gebruik 
(responsive)



Veilig en betrouwbaar

• Eigen helpdesk (e-mail en telefoon)
• Privacy online beschermd: SSL, alleen voornaam zichtbaar.
• Reageer veilig, berichten worden via de site verstuurd.
• Dagelijkse screening van alle activiteit: gebruikers, aanbod, 

vragen, berichten etc.
• Begeleiding van kwetsbare mensen (samen met de werkgroep 

Meppelvoorelkaar)



Meer dan een website

 40 gemeenten aangesloten

 NLvoorelkaar actief in heel 
Nederland

 Meppel 1e in Noord Nederland: 
voorloper!



Samen zorgen we ervoor dat iedereen de hulp 
en aandacht krijgt die iedereen verdient. 



Verbinding

Wie je ook bent, jong of oud, hoe je je leven 
ook inkleurt, iedereen kan meedoen.

Maak verbindingen met anderen via 
Meppelvoorelkaar, niet bang zijn om iets te 
vragen en ook niet bang zijn een aanbod te 
doen, maar doe het op een manier, dat je er 
trots op kunt zijn.

Verbind je met ons mee?







Nextdoor is een besloten en gratis sociale buurtapp, zonder 
reclames en te gebruiken voor:

• dringende waarschuwing bij onraad

• gevonden of verloren voorwerpen

• vraag en aanbod

• delen interesses in aparte groepen

Nextdoor app



• Dringende waarschuwing is al een paar keer gebruikt en maakt 
mensen alert! Politie is blij met deze ondersteuning.

• Gevonden of verloren voorwerpen zijn gemeld en soms ook 
weer terecht bij de eigenaar!

• Vraag en aanbod van bijvoorbeeld oppas, maar ook uitlenen 
van gereedschappen e.d. 

• Delen interesses in aparte groepen, zoals 
Berggierslandengaarde

Vanaf februari 2016 actief in Berggierslanden en 
met succes!



 Ruim 600 buren en 44% 
van de huishoudens in 
Berggierslanden
zijn al lid!

 Aanmelden kan via 
www.nextdoor.nl

 of via de Nextdoor app

http://www.nextdoor.nl/


Gedragscampagne Verkeer

Een samenwerking tussen gemeente Meppel, Politie, 
Wijkplatform en de betrokkenen van het Palet



2015: aanleiding gedragscampagne verkeer

Klachten/zorgen die geconstateerd zijn:

 te hard rijden 

 onveilig voelen op de wegen naar school toe (rotonde, kruispunt, 
Rembrandtlaan)

 overlast parkeren

 parkeren op de invalide parkeerplek terwijl je geen invalide bent

 onjuist gebruik kiss en ride strook



Doel gedragscampagne

Bewustwording van het eigen gedrag in het verkeer bij

 leerlingen

 ouders

 betrokkenen

 omwonenden



Wat is er in 2016 gedaan?

 infrastructureel onderzocht

 aantal parkeerplaatsen onderzocht

 informatieverlening over verkeersregels op rotonde en kruispunt in 
nieuwsbrief wijkplatform

 plaatsen snelheidsmeters

 activiteiten irt verkeer vanuit Palet



 17 januari 2017: zijn we er? doel bereikt?

 Ja? Mooi!

 Nee? En nu…

(Tussen)evaluatie gedragscampagne



Met De KoeBerg is een 
essentieel middel 
gerealiseerd om de 
leefbaarheid en vitaliteit in 
de wijk Koedijkslanden/ 
Berggierslanden blijvend te 
stimuleren en te versterken.

De KoeBerg



 ontmoeting en uitvalsbasis wijkinitiatieven

 inloopplaats waar bewoners en wijkprofessionals elkaar kunnen 
spreken over leefbaarheidskwesties, mantelzorg, zorgen om je 
buren, vrijwillige buurt- en wijkactiviteiten, wijkontwikkeling, nieuwe 
ideeën ontwerpen

 gebouw is van en voor bewoners in de wijk: bewoners moeten er 
zelf een ontmoetingspunt maken

 opening in april 2017

 van 9.00 tot 17.00 geopend voor een praatje, kop koffie/thee

De KoeBerg





Als wijkplatform willen we inspireren, enthousiasmeren, 
activeren en verbinden.

Om zo betrokken te zijn bij jouw buurt!

Motto



Kernteam (8 leden)

 Werkgroep Sociaal Domein (3 leden)

 Werkgroep Fysieke Leefomgeving (5 leden)

 Werkgroep PR en Communicatie (3 leden)

 Werkgroep Wijkservicepunt (3 leden)

Organisatie



Projecten

 Pipo-wagen

 KoeBerg-Zuid

 Functionele kunst

 Wijkservicepunt

 Rotonde

 Communicatie



 Lustrum in 2017

 Inzet Pipo-wagen om te blijven buurten

 Verkeerssnelheid kruising Aak en Ketelhaarsweg (en verlichting) 

 Ruimte op bruggen voor voetgangers 

 Beleid opstellen voor aanleg en inrichting steigers

 Inzet communicatiemiddelen: nieuwsbrief (4x per jaar), facebook 
en website

 Koppeling feestelijke opening KoeBerg en wijkfeest

Jaarplan 2017



 www.wijkplatformkoeberg.nl

 info@wijkplatformkoeberg.nl

 volg ons op Facebook of Twitter 

(@wagen_pipo)

Leden gezocht!!!



Afronding plenair deel

Bedankt!

Maak gebruik van de ruimte uw vragen te stellen aan de experts 
of praat nog even na…


