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Beste medebuurtbewoner(s),  november 2017

Ons jubileumjaar zit er bijna op. In mei hebben we een heel geslaagd openingsfeest gehad van het nieuwe 
winkelcentrum met onze Praam en De Koeberg. Voor de zomer is het wijkplatform getrakteerd door 
de gemeente Meppel op een Italiaanse kookworkshop en hebben we elkaar eens op een andere manier 
beter leren kennen. En zeer recent is onze jubileumnieuwsbrief  verschenen met daarin inspirerende 
buurtbewoners en hun verhaal in woord en beeld.  
Naast al deze feestelijkheden hebben we ook niet stilgezeten om betrokken te zijn bij onze buurt. 
Verkeersveiligheid heeft volop onze aandacht, net als het van de grond komen van De Koeberg. En deze 
nieuwsbrief  komt er natuurlijk ook niet vanzelf. 

Heb jij een idee voor jouw buurt of  de wijk? Wil je meedoen rondom een bepaald thema of  ben je 
enthousiast geworden over wat wij doen? Laat dan wat van je horen via info@wijkplatformkoeberg.nl! 

Verkeersveiligheid
Bij 30 km/h sta je stil in 13 meter. Bij 50 km/h is dat 28 meter. De remweg is meer dan een keer zo lang als 
je met de auto 50 rijdt in plaats van 30. Dat is meer dan de breedte van een gemiddelde twee onder één kap 
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woning! Een feit uit de remwegdemonstratie die gehouden 
is door Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met het 
wijkplatform op 23 september jongstleden.

Zoals in de vorige nieuwsbrieven al is vermeld is er vanuit 
het wijkplatform een werkgroep die zich bezig houdt 
met de verkeersveiligheid in de wijken Berggierslanden, 
Koedijkslanden en Slingenberg.
Via diverse inventarisatieronden zijn knelpunten 
geïnventariseerd en is een actieplan opgesteld om de 
verkeersveiligheid in de wijken ten aanzien van de 

kernwoorden onbekendheid, onbewustheid en 
onzorgvuldigheid onder de aandacht te brengen en 
verbeteringen ten aanzien van die verkeersveiligheid 
te stimuleren. Alle punten zijn inmiddels verzameld 
en vertaald naar concrete acties die verwoordt zijn 
in een Masterplan en aangeboden aan de betrokken 
wethouder. Heeft u de inventarisatie gemist en heeft 
concrete zorgen? We horen ze graag! 

Welke acties zijn inmiddels gehouden?
•  Remwegdemonstratie;
•  Lasergunactie jeugd in samenwerking met de politie;
•  Aanbieden van het Masterplan;
•  In ontvangst nemen van het Buurtlabel.

Op 23 september heeft Veilig Verkeer Nederland een 
remwegdemonstratie gehouden op het Sportpark Koedijkslanden. 
Voor de aanwezigen was het een interessant uurtje. Tussen snelheden 
van 30 en 50 kilometer per uur zit een groot verschil. Niet alleen de 
remweg, maar ook de reactietijd die een bestuurder nodig heeft om te 
reageren. Het verschil tussen op tijd stoppen of  te laat zijn…… 

Met leerlingen van OBS De Sprinkels hebben de politie en Veilig 
Verkeer Nederland op 28 september een lasergunactie gehouden. Hierbij 
is op diverse locaties in de wijken door scholieren de snelheid van 
automobilisten gemeten en is met hen, uiteraard onder begeleiding, het 
gesprek met de bestuurder aangegaan. Bestuurders konden daarmee de 
“duim op” kaart verdien. Fijn om te constateren dat de bestuurders dit 
heel plezierig, maar bovenal serieus hebben opgepakt. In totaal is op 
6 locaties de snelheid gemeten en zijn in totaal 212 auto’s gemeten en 
bestuurders aangesproken. En ja, daar waren ook bestuurders bij die te 
hard reden en daar op aangesproken zijn!
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Het aanbieden van het Masterplan en het in 
ontvangst nemen van het Buurtlabel Veilig Verkeer 
is gezamenlijk gebeurd. Het is voor de werkgroep 
maar ook voor de wijken een enorme stimulans dat 
de activiteiten zijn opgemerkt door VVN en dat 
dit door hen beloond is met het Buurtlabel Veilig 
Verkeer. Dit label is een stimulans van VVN voor 
wijken die actief  bezig zijn met  verkeersveiligheid. 
We hopen dat u de borden gezien hebt bij de ingang 
van de wijken.
Het Masterplan is door het wijkplatform dan ook 
aangeboden aan wethouder Roelof  Pieter Koning 
en VVN. 

Tenslotte, het gaat door! 
Het Masterplan beschrijft een hele reeks aan acties waar we de komende periode met u mee aan de slag 
willen. Wat mag u verwachten?
•  Participatie in verkeersbeleid gemeente
•  Borden actie scholieren
•  Activiteiten rondom de verkeersituatie van scholen
•  Herhaling van de lasergun actie 
•  En nog veel meer.

Geïnteresseerd, wilt u meer informatie, heeft u ideeën of  meedoen? Graag horen we van u. 
De werkgroep verkeersveiligheid wijkplatform.

Inloopuur Wijk- en Dorpgerichtwerken (WDW)
Het wijkteam WDW bestaat uit de wijkagent, wijkconsulent Woonconcept, sociaalwerker WDW, 
wijkregisseur gemeente Meppel. Het wijkteam gaat in de wijk in gesprek met bewoners. Het wijkteam 
is er voor het ondersteunen en versterken van de leefbaarheid in de wijk. Het wijkteam werkt vanuit De 
Koeberg om de deelname van bewoners aan wijkontwikkelingen te stimuleren en te ondersteunen. Op 
dinsdagmiddag is er een inloopuur van het wijkteam Wijk- en Dorpgerichtwerken. U kunt hier terecht met 
vragen of  signalen.  

www.meppelvoorelkaar.nl
Ons kleine kikkerlandje behoort tot de 
landen waar het meeste vrijwilligerswerk 
wordt gedaan. Dat is iets om heel trots 
op te zijn. We laten onze behulpzaamheid 
graag zien aan sportverenigingen, kerken, 
scholen, op het gebied van zorg, cultuur, 
voor onze buurt of  hulpbehoevende buren. 
Inmiddels zijn vrijwilligers niet meer weg 
te denken uit onze samenleving en die 
behoefte gaat alleen nog maar toenemen. 
Iets kunnen betekenen voor iemand, al lijkt 
het nog zo klein, kan een wezenlijk verschil 
maken. 
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Maar hoe bied je jezelf  nou aan of  hoe vind je iemand die iets voor je wil en kan betekenen? 
Meppelvoorelkaar is het platform voor burenhulp, vrijwillige inzet en ontmoeting.  

“Heel fijn dat ik via Meppelvoorelkaar iemand heb gevonden die aandacht en tijd aan 
mijn moeder wil besteden. Wij hebben een gezellige kennismaking gehad en 

ik hoop dat zij en mijn moeder leuke en gezellige ontmoetingen tegemoet gaan. 
Waarvoor hartelijk dank.”

“Fijn dat je positief  bent over de manier waarop je als nieuwe vrijwilliger bij onze organisatie 
ontvangen bent. We zijn heel blij met jou!”

 
“Ik wil de vrijwilliger bedanken voor het vertrouwen in mij, toen ze me haar blauwe vestje meegaf, 

waaraan wat veranderd moest worden. Ze heeft me ook gastvrij ontvangen.”

“De vereniging is blij met haar nieuwe bestuurslid!”

Het gebruik van de website is uiteraard geheel gratis en vrijblijvend. Zo kan ieder zijn of  haar talent inzetten 
voor andere inwoners of  voor een maatschappelijke organisatie, incidenteel of  op een structurele basis. 
Op Meppelvoorelkaar kun je zelf  aangeven waar je kracht en interesses liggen. Vraag en aanbod met elkaar 
verbinden in georganiseerd verband of  van persoon tot persoon, maakt onze samenleving sociaal sterk en 
toekomstbestendig. 

Kijk voor meer informatie op www.meppelvoorelkaar.nl  
Facebook: facebook.com/Meppelvoorelkaar  
Twitter: @M_voorelkaar 
E-mail: info@meppelvoorelkaar.nl

De MensA is er voor iedereen, dus ook voor jou!

Elke woensdag van 9.30-11.30 is er een activiteit. Kijk op de website www.demensa.nl voor een overzicht 
van de komende activiteiten.
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Naaien
Iedere dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur kun je komen naaien. Je hoeft je hiervoor niet op te geven. Je 
kunt gewoon binnenlopen en meedoen. Je moet wel wat kennis hebben van de naaimachine. Natuurlijk is er 
wel begeleiding mocht je er zelf  niet helemaal uitkomen.

Taal
Elke dinsdagmorgen van 09.30 -11.30 uur is er taal. Je leert hier om duidelijk Nederlands te spreken, 
lezen en schrijven. Dit is een gesloten activiteit. Dat betekent dat je je even moet opgeven bij een van de 
medewerkers van De MensA.

De MensA activeringscentrum locatie De Koeberg
Rembrandtplein 83
telefoonnummer (0522) 244151
e-mail info@demensa.nl
www.demensa.nl

Minibieb Jan Mankeshof
In de Jan Mankeshof  2 staat sinds kort een mini bieb met 
voorleesboeken voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Je kan boeken lenen of  
ruilen, zo verandert de collectie steeds en kun je weer nieuwe boekjes 
vinden. Voorlezen is niet alleen heel leuk voor je baby of  peuter, maar 
ook heel goed voor de ontwikkeling van je kleintje.

Dus kom gauw eens langs!

Leenfonds Meppel
De werkgroep Arme Kant van Meppel heeft het initiatief  genomen 
voor het opzetten van het Leenfonds Meppel.
De bewoners uit Meppel kunnen in een vroegtijdig stadium een kleine 
lening aanvragen om zo problematische schulden te voorkomen, 

speciaal voor personen/ huishoudens die 
met onverwachte nota’s/rekeningen te maken 
krijgen die op korte termijn moeten worden 
betaald, bijvoorbeeld hoge energienota, hoge 
tandarts nota, eigen risico zorgverzekering. Het 
Leenfonds betaalt dan openstaande nota(’s) 
rechtstreeks.

De gekozen aanpak is laagdrempelig. Er worden 
wel een aantal voorwaarden gesteld aan de 
aanvrager om ervoor te zorgen dat het geld 
goed terechtkomt en dat de aanvrager ook zijn 
verplichtingen kan na komen.
Men kan een verzoek indienen voor een 
maximaal bedrag dat realistisch is voor een 
aflossing in maximaal 36 maanden dit naar 
draagkracht van de aanvrager en rekening 
houdend met de beslagvrije voet.
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Heeft u meer geld nodig en/of  is er sprake van administratieve problemen?
Dan kan in overleg en op verzoek van de aanvrager, contact gelegd worden met Humanitas 
Thuisadministratie of  Schuldhulpmaatje of  de gemeentelijke schuldhulp verlening.
Een aanvraag kunt u per email melden info@leenfondsmeppel.nl of  telefonisch via 0613 00 17 71 waarbij 
u uw telefoonnummer inspreekt in een antwoordapparaat. U wordt dan binnen 24 uur teruggebeld om een 
afspraak met u te maken. Voor meer informatie kijk op http://www.armekantmeppel.nl/.

Colofon
Deze nieuwsbrief is 
een uitgave van het 
wijkplatform Koedijkslanden 
Berggierslanden en verschijnt 
vier keer per jaar in een 
oplage van 4200 stuks. De 
nieuwsbrief wordt huis-aan-
huis verspreid in de Nieuwe 
Meppeler in Slingenberg, 
Berggierslanden en 
Koedijkslanden en ligt bij 
diverse ondernemers in het 
wijkcentrum Koedijkslanden. 
De volgende nieuwsbrief 
verschijnt in 2018. Copy 
kun je mailen naar info@
wijkplatformkoeberg.nl. 

Redactie Jolanda Kuiper
Opmaak: Marcel Heethuis
 

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


