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Beste medebuurtbewoner(s),  maart 2017

Het wijkplatform bestaat dit jaar 10 jaar! Dat gaan we met de hele buurt vieren op 20 mei aanstaande én we 
brengen eenmalig een jubileum nieuwsbrief  uit. Met daarin 10 inspirerende verhalen van buurtbewoners 
die betrokken zijn bij hun buurt. Hiermee willen wij anderen inspireren, enthousiasmeren, activeren of  
verbinden. Ken of  ben jij zo’n betrokken buurtbewoner en wil jij tijdens een interview je verhaal doen, 
neem dan contact met ons op (info@wijkplatformkoeberg.nl).
Deze nieuwsbrief  staat bomvol nieuws uit onze buurt, daar hebben wij als werkgroep PR weinig aan toe te 
voegen. Wel willen we vol trots melden dat onze werkgroep met twee nieuwe leden is uitgebreid. Harmen 
en Marcel, we hopen veel van jullie kwaliteiten te zien en te horen! 
En jij, beste buur, we hopen je te ontmoeten op één van de vele activiteiten die op stapel staan! Digitaal of  
in levende lijve. En overweeg je om ons wijkplatform te komen versterken, we zitten met smart op je te 
wachten!

Openingsfeest wijkcentrum Koedijkslanden
Zaterdag 20 mei aanstaande is het openingsfeest van het wijkcentrum 
Koedijkslanden. Met de hele wijk vieren we dat het nieuwe 
winkelcentrum af  is, dat de appartementen bewoond zijn, dat het 
wijkplatform 10 jaar bestaat, dat De Koeberg haar deuren opent 
en dat het kunstwerk ‘De Praam’ in gebruik wordt genomen! Het 
wijkplatform organiseert deze dag samen met de winkeliersvereniging 
en andere betrokken partijen bij KoeBerg-Zuid. 

De Koeberg, een werkplaats voor de wijk 
In april gaat de deur van De Koeberg dan eindelijk open! De officiële 
opening valt samen met het grote feest voor het in gebruik nemen van 
het gehele nieuwe winkelcentrum Koedijkslanden op 20 mei a.s. Maar 
voor die tijd zijn de eerste gebruikers en activiteiten in De Koeberg al 
in volle gang.

25 maart  Pipo-wagen bij de Speeldreef 
11 mei  info-avond over Meppelvoorelkaar.nl
20 mei  2017 openingsfeest wijkcentrum Koedijkslanden
14 juni  2017 Nationale Buitenspeeldag
23 sept 2017 Nationale Burendag
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(Foto: overhandiging sleutel De Koeberg (v.l.n.r.) Ruud Stiekema (wpf  KoeBerg), Ben Blom (wpf  KoeBerg), Petra van der 
Werf  (Icare), Jolanda Kuiper (wpf  KoeBerg), Margriet Ellen (Promens Care), Corine Volleberg (WMW) en Nienke Luten 
(Zorgcombinatie Noorderboog).

Op 1 februari jl. overhandigde Hendrikus Loof  (Woonconcept) namens de werkgroep De Koeberg 
(Zorgcombinatie De Noorderboog, WMW, Icare,Promens Care en  het wijkplatform) de sleutel aan Corine 
Volleberg, directeur/bestuurder Welzijn MensenWerk (WMW). Jolanda Kuiper (voorzitter wijkplatform 
KoeBerg) ontving uit handen van wijkwethouder Koos de Vos de sleutelhanger. Op deze manier werd 
symbolisch de connectie gemaakt tussen de wijk en de professionele organisaties die de wijkonderneming 
van De Koeberg mogelijk maken. 

De Koeberg wordt een prachtig toegankelijke voorziening waar iedereen uit de wijk van harte welkom is. 
U kunt binnenkomen voor een kop koffie, gezelligheid en een praatje. Ook kunt u in gesprek gaan met 
bewoners om ideeën voor de wijk uit te wisselen. Als u in gesprek wilt over de leefbaarheid of  u maakt zich 
zorgen over iemand of  u wilt graag ondersteuning, dan kunt u ook in contact komen met professionals die 
in de wijk werken. In De Koeberg treft u bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, de ambulant begeleider, 

Oproep: Voor de braderie (10.00-17.00 uur) zoeken we organisaties, clubjes en leuke 
buurtinitiatieven die samen deze lokale markt vormen. Wij zorgen voor een kraam! Wil jij gebruik 
maken van een marktkraam en andere wijkbewoners inspireren, enthousiasmeren, activeren of  
verbinden? Om zo meer betrokkenheid bij de buurt te krijgen? Meld je dan voor 1 april 2017 aan 
bij het wijkplatform (info@wijkplatformkoeberg.nl). Wij sturen je een aanmeldformulier. Er zijn 
ongeveer 12 kraampjes beschikbaar. Bij teveel aanmeldingen loten we. 
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de sociaal werker of  een wijkagent van het wijkteam Wijk- en Dorpsgerichtwerken. Het vaste gezicht en 
contactpersoon in De Koeberg is Jan Bomers (sociaal werker WMW)

Met De Koeberg wordt het mogelijk gemaakt dat wijkbewoners met wijkorganisaties en wijkondernemers 
een prachtige wijk maken. De Koeberg is dan ook een wijkwerkplaats. Nieuwe ideeën, initiatieven, kansen 
en wijknetwerken gaan zich vanuit De Koeberg op een ondernemende manier aan elkaar verbinden. Het 
is ons doel dat het voor iedereen mogelijk is om vanuit gelijkwaardigheid mee te doen. In het bijzonder 
hebben we aandacht voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. De Koeberg is ook een soort 
herberg om deze mensen te kunnen omarmen in onze wijk. 

Wijkconnect
Om de verbinding niet alleen in fysieke ruimte tot uiting te laten komen, gaan we ook een website 
lanceren van Wijkconnect. Dit is een online wijk community rondom De Koeberg. Hierop kunt u straks 
in de wijkagenda alle activiteiten vinden (o.a. van De Koeberg) en zelf  dingen plaatsen die er in de wijk 
te doen zijn. Eveneens kunt u in het burenboek mensen vinden met wie u graag iets wilt ondernemen. 
Wijkorganisaties en wijkondernemers kunnen zich presenteren en hun diensten en producten bekend 
maken. Met deze online wijk community kunnen mensen en organisaties zich sociaal en economisch aan 
elkaar verbinden. De website is vanaf  20 mei aanstaande actief. In de volgende nieuwsbrief  volgt meer 
informatie hierover. 

Bent u geïnteresseerd of  heeft u belangstelling, ideeën of  wilt u actief  betrokken zijn bij De Koeberg? 
Laat het ons weten! U kunt ons mailen of  bellen. Werner Hoff  (sociaal werker), w.hoff@welzijnmw.nl of  
06-10537628.

Aandacht voor verkeersveiligheid gaat verder!
Op de bijpraatavond in de Berggierslanden van 
dinsdag 17 januari jl. is een terugkoppeling gegeven 
over de verkeerssituatie in en rondom de wijken 
Berggierslanden en Koedijkslanden. Hier is al veel 
aandacht aan besteed en er zijn positieve dingen 
bereikt. We hebben gezamenlijk geconcludeerd dat 
we ons doel om verkeersveilige wijken te realiseren, 
nog niet hebben bereikt. Op de informatieavond 

hebben bewoners een oproep gedaan om hiermee verder te gaan. 

Onder leiding van de werkgroep Fysieke Leefomgeving van het wijkplatform is een werkgroep geformeerd 
van inwoners uit de wijk Berggierslanden, met ondersteuning van Veilig Verkeer Nederland en de 
regiocoördinator Zuid West Drenthe.

Met dit bericht willen we jullie graag op de hoogte houden van de stappen die we (willen) nemen en waar we 
de hulp van de wijkbewoners bij nodig hebben.

Een en ander centreert zich rondom een aantal thema’s:
-onbekendheid;
-onbewustheid;
-onzorgvuldigheid;

Er is onbekendheid over de verkeersregels in onze wijken. Wist u bijvoorbeeld dat in een 30-kilometerzone 
(onze wijken) alle bestuurders van rechts voorrang hebben? Dus ook de fietsers, of  ze nu van een weg 
of  een verhard fietspad komen. Dat geldt dus niet voor het verkeer op de rotondes in onze wijken: op de 
rotonde heeft het gemotoriseerd verkeer voorrang. Dit betekent dat (brom)fietsers en voetgangers voorrang 
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moeten verlenen aan auto’s en vrachtauto’s die 
de rotonde naderen en verlaten. Als werkgroep 
willen we zoeken naar manieren om de 
bekendheid van deze regels te vergroten.

Er wordt door weggebruikers onbewust 
gehandeld. Sommige uitvalswegen zijn wel 
30-kilometer wegen, maar hebben niet die 
inrichting. Hoe vaak is het voorgekomen dat 
we per ongeluk toch te hard rijden? We willen 
door middel van metingen en signalering het 
bewustzijn van ons eigen handelen vergroten.

Er is ook onzorgvuldigheid. Fietsers, 
automobilisten en soms ook voetgangers kiezen 
voor gedrag dat eigenlijk niet getolereerd kan 

worden. Als voetganger of  fietser met muziek hard in je oren of  je ogen gericht op een mobiel ben je je 
minder bewust van je omgeving. Automobilisten met veel haast kiezen soms bewust een hogere snelheid. 
We willen als werkgroep op zoek naar mogelijkheden om dit gedrag te ontmoedigen.

Wij richten ons op de uitvoering van kortetermijnacties voor de komende periode en daarnaast stellen we 
een masterplan verkeersveiligheid op. Dit kan de werkgroep niet alleen, we hebben u hier ook bij nodig. 
Doel van deze oproep is breed draagvlak te creëren voor de verkeerssituatie in onze wijken. 
We betrekken de gemeente en politie actief  bij onze ontwikkelingen. En ook Veilig Verkeer Nederland volgt 
ons nauwlettend. Zij stimuleren dergelijke initiatieven met het buurtlabel ‘Veilige Wijk’. Hoe mooi zou het 
zijn als onze wijken voorzien worden van dit label!

De nieuwe wijkagent stelt zich voor
Mijn naam is Erik Roenhorst, sinds 1 januari 2017 de nieuwe 
wijkagent Koedijkslanden en Berggierslanden. Ik ben 52 jaar, 
opgegroeid in de gemeente Hardenberg en vanaf  1982 werkzaam bij 
de politie. Ik ben begonnen in Oud-Beijerland en via Coevorden in 
1994 in Meppel beland. Van 1998 tot en met 2016 ben ik wijkagent 
in Haveltermade (Meppel Noord) en Nijeveen geweest. 
Dit jaar deed zich de mogelijkheid voor om te veranderen van wijk. 
Omdat ik graag in Meppel wilde  blijven en de functie wijkagent mij 
erg ligt, heb ik hier gebruik van gemaakt. 

Contactgegevens
De wijkagent is namens de politie het aanspreekpunt voor de 
wijkbewoners. U kunt mij bereiken via het algemene nummer van de 
politie 0900-8844 of  e-mail: erik.roenhorst@politie.nl .

Oproep: wilt u een foto maken van een situatie of plek in de wijk die u als 
gevaarlijk beschouwt? Mail deze foto voor 27 maart 2017, eventueel met 
toelichting, naar fysiekeleefomgeving@gmail.com. De eerste 20 inzenders 
worden beloond met een 30-kilometer sticker voor op de container. Een klein 
gebaar dat bijdraagt aan een groter bewustzijn.
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Ook kan er een afspraak gemaakt worden op het politiebureau aan de Eendrachtstraat 28 te Meppel, 
geopend van maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur.

Ik zal regelmatig zichtbaar aanwezig zijn in de wijk, veelal op de fiets. Ook wil ik gebruikmaken van De 
Koeberg aan het Rembrandtplein. 

Als laatste nog even dit: De wijkagent vervult ook nog andere werkzaamheden binnen de politie en werkt 
op onregelmatig tijden. Het kan dus zijn dat het een aantal dagen duurt voordat er contact met u wordt 
opgenomen.

Online marktplaats: www.meppelvoorelkaar.nl
De eerste matches zijn een feit! Hulpvragers en 
hulpaanbieders vinden elkaar op meppelvoorelkaar.
nl. Een online platform waar mensen elkaar 
kunnen vinden en helpen. Hulp vragen of  iemand 

hulp bieden wanneer jou dat uitkomt. Eenmalig, iedere week, alles daar tussen 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.
Alle vrijwilligersorganisaties kunnen het platform ook gebruiken door hun vraag en aanbod erop te zetten.

Informatieavond op 11 mei 2017 
Iedereen die meer wil weten, die nieuwsgierig is of  die een vraag heeft over meppelvoorelkaar.nl is van 
harte welkom op donderdag 11 mei 2017. In De Koeberg (Rembrandtplein 83) is vanaf  19.30 uur een 
informatieavond over deze website. De toegang is gratis, je hoeft je niet aan te melden en de koffie staat 
voor je klaar! Neem gerust je buurvrouw of  schoonvader mee!

Herkomst namen Koedijkslanden en Berggierslanden

Als wijkplatform merken we dat er veel verhalen de ronde doen over de herkomst van de namen van onze 
wijken. Het ene verhaal is nog sterker dan het andere; iets over gieren en bergen. Wij hebben deze vraag aan 
een expert voorgelegd en hieronder lees je een stukje geschiedenis van onze buurten!
De naam “Koedijkslanden” komt van de Koedijk. Deze dijk is ooit aangelegd langs de Reest om de 
landerijen tegen overstromingen te beschermen. Het dijkje (op de kaartjes aangegeven met letter “B”) is al 
op de Franse Militaire kaart uit 1811 te herkennen tussen Hesselingen en de Werkhorstbrug over de Reest. 
Ten behoeve van de bouw van de wijk Koedijkslanden is de grond ter plaatse opgehoogd en is de Koedijk 
verwijderd. Van de oorspronkelijke landschappelijke structuur is in de wijk niets meer over. In en om het 
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wijkpark Hesselingen zijn nog wel originele elementen te herkennen. De weg Hesselingen (al bekend in de 
dertiende eeuw!) is als oude landweg nog herkenbaar en enkele woningen, boerderijen en een voormalige 
school wijzen ook naar het verleden (op de kaartjes aangegeven met letter “A”). Wie van het zwembad 
naar de Berggierslanden over de weg Hesselingen fietst, ziet dat het land rechts van de weg lager ligt dan 
links. De sloten (eigenlijk zijn het nu vooral natte ondiepe greppels) onder de bomen zijn de resten van de 
originele sloten van het agrarische landschap. 
De naam “Berggierslanden” verwijst naar het Bergerslag; een gebied dat –net als het overige 
Staphorsterland- in de middeleeuwen als veenontginning in cultuur is gebracht (op de kaartjes aangegeven 
met letter “C”). Het agrarische landschap was hier oorspronkelijk opgebouwd uit lange smalle kavels. Door 
de ruilverkaveling in de jaren ’50  zijn de kavels hier minder smal en meer vierkant van vorm geworden. 
De huidige wegen Westerstouwe en Berggiersweg (inclusief  beukenlaan) zijn in die periode aangelegd als 
toegang voor de landbouwkavels (op de kaartjes aangegeven met letter “D”). Langs deze beide wegen is in 
de twintigste eeuw steeds meer bebouwing ontstaan, welke tegenwoordig nog grotendeels aanwezig is. 

Ben je benieuwd geworden naar de geschiedenis van dit gebied; kijk dan eens op www.topotijdreis.nl en 
scrol door de oude topografische kaarten.

Werkzaamheden Jan Tooroplaan 
De werkzaamheden aan de Jan Tooroplaan en omliggende straten loopt op schema. De noodbestrating 
moet ongeveer 3 maanden inklinken. Kijk voor meer informatie over de planning en plannen op www.
wijkplatformkoeberg.nl/nieuws.

Herinrichting ‘Speeldreef’

De gemeente Meppel gaat de Speeldreef, eerder ook wel ‘de rolschaatsbaan’ genoemd, aanpakken. Samen 
met omwonenden gaan we in gesprek over nieuwe ideeën voor de inrichting van de Speeldreef  (Jacob van 
Ruisdaellaan). De directe aanwonenden krijgen via een brief  van de gemeente Meppel een uitnodiging om 
mee te komen denken. Wees betrokken bij je buurt en doe mee!

De MensA is er voor iedereen, dus ook voor jou!
Iedere woensdagochtend geopend van 09.00-12.00 uur. Van 09.30-11.30 uur kun je er naaien. Je moet wel 
met de naaimachine kunnen werken. Voor meer informatie kijk je op www.demensa.nl. 

Woensdag 22 maart 2017    tulp maken
Woensdag 29 maart 2017    samen koken (Bajiya, Somalische lekkernij)
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De KoeBerg loopgroep in onze wijk. Ook voor beginners!
In oktober vorig jaar deed Bertram een oproep op Facebook om een hardloopgroep te starten. Al gauw 
had hij een groep sportievelingen bij elkaar die vanaf  dat moment elke woensdagavond rondes vanaf  5 
kilometer renden. Ook kwamen er verzoeken van minder en onervaren hardlopers binnen. Lidia, die zich 
vanaf  het eerste uur aan had gesloten bij de KoeBerg loopgroep, vond het heel jammer om deze mensen 
nee te moeten verkopen, omdat de loopafstanden te lang waren. Juist deze groep zou gebaat zijn bij de 
motivatie en steun van een groep gelijkgestemden vond ze. Dit gegeven gooide ze in de groep. Marjan en 
Robert sloten zich bij haar aan om samen een beginnersgroep te gaan starten. En zo begon in januari een 

groep lopers vol enthousiasme aan een beginners hardloopschema onder 
leiding van Lidia, Robert en Marian.
De eerste keer werd direct duidelijk hoe fijn het is om samen te 
lopen. Het helpt je over de wel bekende drempel heen. En al kletsend 
verstrijken de minuten rennen als vanzelf. Het is fijn om ervaringen te 
delen en leuk om tips uit te wisselen over kleding, lampjes, looproutes, 

recepten, enz.
Initiatiefneemster Lidia weet als geen ander hoe 
het is om te beginnen met hardlopen. Ze begon 
in het najaar van 2015 met hardlopen en werd 
langzaam maar zeker gegrepen door het loopvirus. 
Zij merkte persoonlijk hoe belangrijk het is om 
als beginnende loper rustig op te bouwen. Ze gaf  
daardoor haar lichaam voldoende gelegenheid om 
te wennen en sterker te worden. Ook geestelijk had 
het hardlopen een geweldige uitwerking. Afgelopen 
najaar voegde Lidia zich bij de KoeBerg loopgroep. 
Ze ervaarde hoe stimulerend en gezellig het is om 
in een groep te lopen. Het gaf  een positieve boost 
aan haar loopsnelheid en afstand.
De gezellige beginnersgroep loopt nu al een maand, twee keer per week. Op zaterdagochtend om 9.30 en 
woensdagavond om 19.00. 
Enkele reacties van de deelnemers: “het is gezellig”, “een ideale start”,  “een stok achter de deur”, “om ook 
met kou en regen toch te gaan hardlopen”, “leuk om andere mensen te leren kennen”, “heerlijk dit!” 
De ervaren KoeBerg loopgroep traint iedere woensdagavond om 19.30 vanaf  het Rembrandtplein. Deze 
groep is geschikt voor lopers die minimaal 5 km kunnen lopen. Aansluiten kan altijd!
Zij hopen natuurlijk dat de lopers van de beginnersgroep gaan doorstromen naar de ervaren loopgroep. 
Later dit jaar zal de KoeBerg loopgroep nogmaals een oproep doen voor beginnende lopers. Zij hopen op 
deze manier nog meer mensen te besmetten met het loopvirus, zodat men kan ervaren hoe fijn lopen is 
voor je lijf  en je hoofd. Bovendien is het een mooie, sportieve manier om kennis te maken met mensen uit 
je eigen buurt. En last but not least: sportief  bezig zijn en gezelligheid hoeft niets te kosten ;-)

Initiatief Duurzaam Berggierslanden van start 
Eind vorig jaar zijn we met een groepje bewoners uit de 
Berggierslanden gestart met een initiatief  dat de wijk verder moet 
gaan verduurzamen. Onze ambitie is groot! We willen namelijk 
een energieneutrale wijk zijn. Zaken als isolatie en beglazing zijn 
goed geregeld. Maar wat kom je tegen als je op lange termijn, 
zoals de regering het nu schetst, van de gasaansluiting af  moet. 
Hoeveel energie verbruiken we met elkaar in deze wijk en hoe 



8

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 juli 2017. 
Copy kun je voor 1 juli 2017 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: wijkplatformkoe-
dijkslandenberggierslanden
Twitter: @wagen_pipo

kun je dat duurzaam opwekken? Naast gas en stroom hebben we ook thema’s als openbare verlichting, 
energiebesparing, water en afval benoemd onder de noemer ‘duurzaam’. 
Om ons initiatief  een stap verder te krijgen, vragen we een aanjaagsubsidie aan bij de gemeente. Hiermee 
kunnen we enkele activiteiten in 2017 en 2018 oppakken en uitvoeren. We laten ons inspireren door de vele 
initiatieven die in de provincie, maar ook daarbuiten al zijn opgepakt. Heb jij ook ideeën, wil je meer weten 
of  je aanmelden bij het initiatief, stuur dan een mailtje naar duurzaamberggierslanden@gmail.com. 

Andreas Hartman, Jannie Bloemert, Paul van den Berg en Jan Meijer

Update buurtapp Nextdoor Berggierslanden
Een half  jaar geleden informeerden wij jullie via 
deze nieuwsbrief  over de buurtapp Nextdoor. 
Ondertussen is Nextdoor ruim één jaar actief  in 
Berggierslanden. Tijd voor een update!

Ontwikkelingen
Ruim 650 buren (bijna 50% van de huishoudens!) in Berggierslanden zijn lid van de besloten buurtapp 
Nextdoor. De buurtapp wordt vooral gebruikt voor dringende waarschuwingen bij onraad, gevonden en 
verloren voorwerpen en vraag en aanbod. Daarnaast hebben buurtgenoten eigen groepen opgezet waarin zij 
interesses delen, bijvoorbeeld een groep voor de eigen straat of  voor sportactiviteiten.

Ervaringen tot nu toe
Wat heeft Nextdoor onze wijk afgelopen jaar 
opgeleverd? Meerdere positieve punten! Zo is 
de dringende waarschuwing bij onraad meerdere 
keren ingezet. Deze waarschuwing zorgt ervoor dat 
wij met elkaar alert zijn en blijven. Ook de politie 
is blij met de ondersteuning van de bewoners in 
Berggierslanden. Daarnaast zijn gevonden of  verloren 
voorwerpen via de buurtapp teruggekomen bij de 
eigenaar. 

Evaluatie 
Bij het in gebruik nemen van een buurtapp gebeuren 
er ook dingen waar we met elkaar wellicht minder 
enthousiast over zijn. Hoe ga je bijvoorbeeld om 
met bepaalde onderwerpen, waarvoor vinden we 
Nextdoor uitermate geschikt en waarvoor absoluut 
niet? Wat gaat goed en wat kan beter?  Om de 
buurtapp in Berggierslanden te verbeteren zetten wij 
medio april een enquête uit via Nextdoor. We willen 
iedereen vragen deze enquête in te vullen. Nextdoor is 
namelijk van en voor ons allemaal! 

Nog geen lid?
Heeft bovenstaande je interesse gewekt, maar ben je 
nog geen lid? Meld je dan nu aan via berggierslanden.
nextdoor.nl.


