Bewoners bepalen hoe woningen er uit gaan zien
Maandagavond 19 november zijn omwonenden en belangstellenden door Woonconcept
geïnformeerd over de nieuwbouwplannen op de locatie van de voormalige basisscholen het Kompas
en de Sprinkels. Woonconcept gaat op deze plek 42 betaalbare woningen bouwen voor één- en
tweepersoonshuishoudens. Tijdens deze avond zijn buurtbewoners en mogelijk nieuwe huurders
gevraagd om mee te stemmen over de nieuwe gevelkleuren.
Bewoners als deskundige
“Bewoners zijn de ervaringsdeskundige van hun thuis en wijk. Hoe mooi is het dan als zij de ruimte
krijgen om hun kennis en inzicht te delen?” aldus Fokke de Vries, projectleider bij Woonconcept.
“Het is een doorlopende zoektocht hoe we bewoners op de juiste manier kunnen betrekken bij
oplossingen en vragen die spelen. Soms kan dit heel groots en nodigen we bewoners uit om mee te
praten over bijvoorbeeld de veiligheid in de wijk. Maar vaak zit het ook in kleinere dingen, hoewel ze
niet minder belangrijk zijn.”
Het bouwen van nieuwe woningen en de uitstraling daarvan heeft invloed op een wijk. Bewoners
hebben daarom vanavond de kans gekregen om mee te stemmen in de gevelkleuren voor dit
nieuwbouwproject. “Dit is een mooi voorbeeld hoe we de kennis en wensen uit de wijk inzetten voor
het beste resultaat” zegt Fokke de Vries.
Plezierige wijk
De 42 huurwoningen zorgen niet alleen voor een groei in betaalbare en toekomstbestendige
woningen in Meppel. De manier waarop dit project is ingericht, zorgt ervoor dat er een verkeersluwe
ruimte ontstaat die als sociale ontmoetingsplek kan dienen. Dit laatste moet de wijk Koedijkslanden,
die de laatste jaren een metamorfose heeft ondergaan, een nog plezieriger wijk maken om te wonen.
De verwachting is dat er in december gestart wordt met de bouwvoorbereidingen om vervolgens in
januari te kunnen bouwen. De oplevering zal eind 2019 plaatsvinden.
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