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Van de redactie 
 

Mei was een eerste intensieve maand en juni beloofd helemaal wat te worden!  

In mei hebben we als fractie en als vereniging veel overleg gehad over hoe de betrokkenheid van de 

vereniging bij de fractie te vergroten. Het doel is om ideeën vanuit de vereniging via de fractie naar de 

politieke agenda te halen. In de ALV van 30 mei zijn een aantal acties omschreven die dit moeten stimuleren. 

Ik weet zeker dat onze voorzitter hier binnenkort bij ons op terugkomt. 

 

De fractie is een team en in mei hebben we in de Raadszaal kunnen wennen aan het politieke handwerk. Dat 

moet ook wel want in juni staat veel te gebeuren. De Jaarrekening wordt vastgesteld en de perspectiefnota 

komt daar direct achteraan. Een politieke vuurdoop voor fractie en natuurlijk onze wethouder. We hebben er 

zin in. 

 

Veel leesplezier! 

 

 

 

Klaas de Vries 

 

 

 

http://www.sterkmeppel.nl/
mailto:nieuwsbrief@sterkmeppel.nl
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Na het praten nu echt aan het werk! 
Het was een spannende, vermoeiende maar tegelijkertijd mooie en bijzondere ervaring: onderhandelen. Ik moest 

eerst wel even uit de oppositie/verkiezingsstrijd komen. Dankzij een technisch voorzitter die feilloos aanvoelde 

dat voor VVD en CDA afscheid nemen van de oude samenwerking en voor SteM omschakelen naar een nieuwe 

coalitierol een noodzakelijke eerste stap is, lukte dat ook prima.  

Ik vond het een bijzonder proces om mee te maken. En de manier waarop vervolgens de basis van het akkoord 

werd gelegd gaf veel energie en het vertrouwen dat we deze periode allemaal een bijdrage kunnen leveren aan 

een Meppel in Balans; een toekomst waarin economische ontwikkelingen net zo belangrijk zijn als het welzijn 

van onze inwoners en omgeving. In ons verkiezingsprogramma kon u het al lezen: In onze visie moet Meppel een 

gemeente zijn waar een goede balans is gevonden tussen economische groei, werkgelegenheid, veiligheid, 

gezondheid, milieu, de zorg voor zwakkeren en investeringen in wegen en groenonderhoud. Die balans vinden 

we in dit coalitieakkoord terug.  

Gele punten 
Er staat veel in het akkoord waar wij blij mee zijn. De aanzet tot een raads- of samenlevingsagenda is een stap in 

de goede richting en de bestuursstijl waarin het college open staat voor de héle gemeenteraad: coalitie en 

oppositie. We zijn blij met het kwaliteitsmanifest waarin we laten zien dat we het cultuurhistorisch erfgoed willen 

koesteren en tegelijkertijd ruimte bieden aan nieuwbouw met hoge kwaliteit. En natuurlijk met meer budget voor 

het groenonderhoud maar we hopen de komende jaren vooral een impuls te geven aan het ecologisch 

bermbeheer, bevorderen van biodiversiteit en het uitvoeren van alternatieven bij noodzakelijke kap van bomen. 

En tot slot wil ik ook de maatschappelijke businesscase voor de gracht en de duurzaamheid, die prominent op de 

agenda staan, nog noemen.  

Actief, kritisch en betrokken 
Natuurlijk staan er in het coalitieakkoord ook zaken die wij zelf niet op de agenda zouden hebben gezet; zo gaat 

dat in onderhandelingen. Maar onze wethouder kan nu aan de slag met groenonderhoud, duurzaamheid en het 

kwaliteitsmanifest. We staan dan ook te trappelen om de komende jaren vorm te geven aan een evenwichtige 

ontwikkeling van Meppel.  

We wensen het college heel veel succes in de komende periode en zullen hen daar, ook vanuit de coalitie, actief, 

kritisch en betrokken bij volgen.  

 

 

Elisabeth Bakkenes 
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SteM stelt vragen over het onderhoud en bescherming van monumentale bomen 

 
Op de gemeentelijke monumentale bomenlijst staan bomen die van nationaal belang zijn. Het is belangrijk om 

deze monumentale bomenlijst actueel te hebben. Soms sterven er bomen die op de lijst staan, maar ook ‘nieuwe’ 

monumentale bomen horen op deze lijst die als het goed is ook gebruikt wordt bij het ontwikkelen van 

bouwplannen. Wanneer een boom de monumentale status krijgt mag deze niet gekapt worden. 

Monumentale bomen zijn bomen met een hoge leeftijd, een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde 

hebben, of een beeldbepalende functie in de omgeving hebben. 

 

De fractie wil weten wanneer de monumentale bomenlijst voor het laatst geactualiseerd is. SteM heeft signalen 

gekregen dat de monumentale bomenlijst al lang niet meer geactualiseerd is. Daardoor staan er een aantal oude 

en prachtige bomen niet op de lijst die daar wel thuis horen.  

 

Stem wil ook weten wat de gemeente gaat doen aan een beschadigde monumentale boom op de 

lokatie Wassenbalie. Tijdens werkzaamheden is er een dikke tak afgescheurd en de boom is daarmee beschadigd 

en uit balans. De fractie wil weten wat het college op zeer korte termijn gaat doen om de wond te genezen zodat 

de boom kan herstellen en niet doodgaat.  

 

Daarnaast wil de fractie dat het college de garantie geeft dat de prachtige oude beuk op de hoek van de 

Berggiersweg en Ketelhaarsweg niet gekapt gaat worden door de plannen die voor deze locatie worden 

ontwikkelt. 

 

De vragen moeten binnen 15 dagen werkdagen beantwoord worden. 

 

 

Aanpak overlast hondenpoep 
Het is en blijft een smerig en groot probleem: hondenpoep! 

 

Wij krijgen hier regelmatig klachten over en tijdens de verkiezingen hebben het CDA en Sterk Meppel hier dan 

ook aandacht voor gevraagd. Omdat wij willen niet wachten totdat er iets gebeurt gaan wij er zelf mee aan de 

slag.  

 

Claudia de Koe (duo-raadslid CDA) en Eduard Annen (SteM) gaan daarom samen onderzoeken hoe dit probleem 

aangepakt, en misschien wel opgelost kan worden.  

 

Wij houden jullie op de hoogte hoe wij dit gaan aanpakken. 

 

Eduard Annen 
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Wel of geen pelletkachel? 
 

Afgelopen raadsvergadering moesten we beslissen over het warmte en bodeminterferentieplan voor de 

Nieuwveense Landen. 

Waar we heel blij mee zijn is natuurlijk dat na invoeren van deze maatregelen er een reductie van ongeveer 65% 

op de basis energie is. Daarnaast gaat het bodeminterferentieplan er voor zorgen dat we elkaar niet onder de 

grond in de weg gaan zitten en iedereen maximaal rendement haalt uit zijn of haar duurzaamheidsinvesteringen. 

Allemaal positieve punten waar we zeer blij mee zijn. 

Waar we wel onze twijfels over hebben zijn de palletkachels. Deze voldoen wel aan de normering maar blijven 

wel op andere vlakken negatieve effecten op onze leefomgeving uitoefenen. Dit is natuurlijk niet wat we willen. 

Een volgende keer zullen we bij een duurzaamheidsplan dan ook goed kijken naar welke kaders geven we mee 

op dit gebied. Daarnaast hebben we een oproep aan het college gedaan om bij de plaatsing van de pelletkachels in 

de Nieuwveense Landen extra aandacht te geven om de palletkachels nog duurzamer te maken. We gaan ervan 

uit dat de wethouder zich hiervoor in zal spannen. 

 

 

 
 

Madelinde Visscher 

 

 

 



Pagina 5 van 6 

 

  
 Nieuwsbrief Mei 2018 

Struinen door Meppel 

Ook na de verkiezingen blijven wij maandelijks struinen door de gemeente Meppel. Wij willen graag blijven 

horen waar u zich zorgen om maakt of wat u bezig houdt. 

Deze keer zijn met de 'Gouden Koets' door de Bergierslanden gefietst. 

 

Bij de lokatie 'Wassenbalie' zijn wij gestopt en al snel werden wij aangesproken over het probleem dat bewoners 

rondom de Wassenbalie hebben met het kappen van de monumentale bomen op de Wassenbalie locatie. 

 

Zij vertelden dat dit historische gebied, waar vroeger de familie Wassenbalie grond en boerderij had aan een 

projectontwikkelaar is verkocht. De projectontwikkelaar wil hier woningen bouwen. En daarom moeten 

monumentale bomen gekapt of verplaatst worden. En daar zijn de bewoners fel op tegen. Het historische 

verhaal van dit gebied in combinatie met het oude pad en de monumentale bomen mag niet verloren gaan.  

 

Samen met de projectontwikkelaar en de gemeente proberen de bewoners een goede en passende oplossing te 

vinden waar alle partijen zich goed in kunnen vinden. Maar dat wordt erg lastig omdat de belangen er 

verschillend zijn. 

 

De fractie van Sterk Meppel volgt deze casus op de voet en zal de inwoners ondersteunen waar het kan en nodig 

is.. 

 

Uiteraard hebben wij hier een vlog opgenomen. Klik hier voor de vlog. 

 
Eduard Annen 
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Meer weten over art. 32 vragen, amendementen en moties? 

Hiervoor kunt u kijken op onze website of via de raadsleden. Ook via de 

site van de gemeente Meppel kunt u ook de vergaderkalender, agenda’s en 

verslagen van Gemeenteraad en commissies vinden, en zelfs hoe u de 

vergaderingen live kunt volgen.  

De inhoud van de Nieuwsbrief bevat informatie vanuit de SteM-fractie en 

is beSteMd voor leden van Sterk Meppel, als ook donateurs en 

belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld. 

Aanmelden (of afmelden) voor de Nieuwsbrief kan per e-mail via:  

kjdevries@planet.nl 

 

Inhoudelijke reacties kunt u sturen naar de desbetreffende auteurs.  

Voor algemene opmerkingen richt u zich tot  

kjdevries@planet.nl 

 

Foto’s (tenzij anders vermeld) uit eigen archief (of publiek domein). 

 
 

Volg ons op Facebook, Twitter en YouTube:  

www.facebook.com/SterkMeppel/ 

twitter.com/sterkmeppel 

www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel 

 

Sterk Meppel  | vlogs op You Tube 

Ga naar www.youtube.com en zoek naar Sterk Meppel.  
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