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Plenair deel (informerend)

 opening wijkwethouder Gert Stam

 ontwikkelingen in de wijk Berggierslanden
 woningbouw

 afwatering

 invulling maatschappelijke kavel

 vervolg op Berggierslandengaarde

 Wijkplatform

 de KoeBerg

 bijeenkomst ‘Berggierslanden Duurzaam’ op 30 januari

 gedragscampagne verkeer

Programma vanavond



Ontwikkeling woningbouw



Afwatering

 inventarisatie plassen; waar blijft het staan

 doorspuiten drainage

 plaatsen kolken

 extra beheer op het onderhoud van de gootjes



Invulling maatschappelijke kavel

 Groenvoorzieningen

 Bermen en beplanting

 Parken en plantsoenen



Vervolg Berggierslandengaarde (1/2)

 vijf jaar operationeel

 boek ‘Berggierslandengaarde’ uitgegeven 

 succesvol omdat:

 resultaat = aantrekkelijke plek 

 ruimte voor ontmoeting en actie

 kerngroep nam volledige verantwoordelijkheid en voelde zich dat ook

 ondersteund door betrokken professionals, bestuurders en BOB die samen 
de randvoorwaarden creëerden

Alle partijen kunnen terecht trots op zijn!

https://www.nieuwbouw-berggierslanden.nl/nieuws/het-
boek-van-berggierslandengaarde-is-klaar



Vervolg Berggierslandengaarde (2/2)

 klein deel is verplaatst naar Klipper/Kotter: minigaarde

 pogingen gedaan groentetuinen elders onder te brengen: planologisch en 
democratisch niet gelukt

 andere bruikbare openbare ruimte in de wijk aangeboden aan bewoners: 
democratisch niet gelukt

 ontmoetingsplek kruising Aak/Botter

 ontmoetingsplek kruising Aak/Schoener



 2017 was 10-jarig jubileum

 speerpunten 2018:

 verkeersveiligheid

 de Koeberg

 communicatie en PR

 diverse vacatures: PR en kartrekkers De Koeberg

 als wijkplatform willen we inspireren, enthousiasmeren, activeren en verbinden. Om 
zo betrokken te zijn bij jouw buurt!

Wijkplatform KoeBerg



 aan het Rembrandtplein

 open sinds mei 2017

 wijkontmoetingsplaats

 voor en door bewoners

 benutten van kansen

 verbinding met 
Berggierslanden?

De Koeberg



De Koeberg

 vrije inloop (ma-do van 9.30-16.30)

 klaverjassen, eetcafé, wandelgroep, 
naailes, taalles, sjoelen, enz.

 inloopspreekuur wijkteam: di 16-17

 …….



Berggierslanden Duurzaam 

 is een initiatief van een aantal bewoners in de wijk 

die aan de slag willen met duurzaamheid

 naast duurzaamheid ook sociale verbinding

 30 januari vanaf 20:00 uur 1e bijeenkomst in kantine van MHV

 van Parijs naar Meppel

 voorbeeld verduurzamen woning in BL

 met elkaar in gesprek

 volg dit initiatief op Facebook: /duurzaam.berggierslanden.5



Gedragscampagne Verkeer

Een samenwerking tussen bewoners, gemeente Meppel, 
politie, Wijkplatform, VVN en gebruikers van het Palet 

Berggierslanden, Koedijkslanden en Slingenberg



1. Rijdt u wel eens te hard in een 30km wijk?

2. Rijdt een ander wel eens te hard in een 30km wijk?

3. Snelheidsmeting: 85% van de gemeten snelheid ligt tussen… 39 en 48 km/u

4. Als ik 30 km/u rijd is mijn remweg… 13 meter

5. Als ik 50 km/u rijd is mijn remweg… 28 meter

6. In een woonwijk hebben gemotoriseerd verkeer en fietsers van rechts voorrang

7. In een woonwijk geldt als weg van rechts… verharde én onverharde wegen

8. Tijdens de snelheidsmeting in mei 2017 is de hoogst gemeten snelheid in BL: 84 km/u

9. Rijdt u wel eens te hard in een 30km wijk?

Vragen





Aanleiding 
gedragscampagne

Inventarisatie op basis 
van signalen 
ontvangen via sociale 
media, pers, 
gemeente en politie



Doelstellingen werkgroep gedragscampagne

1. Bereiken gedragsbeïnvloeding, op drie thema’s:

 onbekendheid

 onbewustheid

 onzorgvuldigheid

2. Realiseren van low budget aanpassingen aan de infrastructuur die deze 
gedragsbeïnvloeding ondersteunen

3. Erkenningen d.mv. buurtlabel ‘Veilig Verkeer’



Aanpak

Samenwerking :

 bewoners 

 gemeente Meppel 

 politie

 Wijkplatform

 VVN

 gebruikers van het Palet

Communicatie middels Masterplan, nieuwsbrieven en social media



Masterplan 2017-2019 & Buurtlabel VVN

 dit alles staat in het masterplan dat bewoners, scholen, wijkplatform, 
gemeente, politie en VVN samen hebben opgesteld.

 in september uitgereikt aan directeur VVN en wethouder Koning 
(verkeer) 

 VVN buurtlabel Veilig Verkeer



Wat is er de afgelopen twee jaar gedaan?

 infrastructureel onderzocht (incl. inrichting rondom het Palet)

 handhaving en bekeuren onjuist parkeren Palet

 informatieverlening over verkeersregels op rotonde en 

kruispunt in nieuwsbrief wijkplatform

 knelpunten opgenomen in GVVP

 plaatsen snelheidsmeters op verschillende plaatsen in de wijk 

(nulmeting)

 remwegdemonstratie 

 snelheidsmeting mbv lasergun met schoolkinderen Sprinkels



Activiteiten gepland voor 1e helft 2018

 inzet verkeerspsycholoog: ergernis rondom parkeerproblematiek (Q1/2018)

 effectmeting snelheid op de zes locaties (Q2/2018)

 basisscholen verkeersborden laten maken en plaatsen in de wijken (Q2/2018)

 spandoeken vormgeven (input van bewoners) en ophangen (Q2/2018)

 herhaling lasergunactie met scholen (Q2/2018)

 (optisch) betere zichtbaarheid ter plaatse van de kruising Aak/Ketelhaarsweg (Q2/2018)

 bij elke ingang van de wijk en in de wijk 30km markering op de weg aangebracht (Q2/2018) 



 www.wijkplatformkoeberg.nl

 info@wijkplatformkoeberg.nl

 volg het wijkplatform op Facebook

 fysiekeleefomgeving@gmail.com (fysieke leefomgeving)

 www.vvn.nl/participatiepunt (verkeer)

Interesse??

mailto:fysiekeleefomgeving@gmail.com
http://www.vvn.nl/participatiepunt




Afronding plenair deel

Bedankt!

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


