
 

 
Van de redactie 
Op 7 september is het politieke seizoen weer begonnen. De week erna is een afvaardiging van de 
Gemeenteraad naar onze partnergemeente Most in Tsjechie geweest, waaronder vijf leden van de SteM fractie. 
Ik was één van de gelukkigen. We zijn overal met veel egards ontvangen. De eerste dag zijn we bij 
maatschappelijke organisties op bezoek geweest zoals een bejaardentehuis, een verpleegtehuis, een 
kinderopvang en een school. Geweldig om te zien dat ook met beperkte middelen, maar met enorme 
toewijding van mensen, veel mogelijk is. De tweede dag stond in het teken van een groot muziekfestival waar 
ook de Meppeler Bazuin optrad. Een erg leuk en leerzaam bezoek.  
 
In 2021 zal de gemeente uitvoering moeten gaan geven aan de Omgevingswet. Deze nieuwe wet zal meer  
ruimte geven voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit en een integrale aanpak van de openbare ruimte 
maar ook meer van de gemeentelijke organisatie eisen. Per 1 januari 2021 zal bijvoorbeeld de 
afdoeningstermijn van vergunningen veranderen van 26 weken naar 8 weken. Dat kan natuurlijk alleen als 
voorafgaand aan de vergunningsaanvraag meer kaders/eisen worden gesteld. En die kaders/eisen worden bij 
ontvangst van de vergunningsaanvraag getoetst bij het Omgevingsloket middels het DSO (Digitaal Stelsel 
Omgevingswet). De komende maanden gaat de gemeenteraad deze kaders en eisen opstellen. Mocht u 
aandachtspunten hebben die we moeten meenemen laat het ons dan weten via email, onze website of kom op 
maandagavond langs op onze openbare fractievergadering. 
 
Veel leesplezier.  

 

 

 

 

Klaas de Vries 
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SteM op bezoek bij de MHV 
Positief coachen, positief spelen, positief fluiten, positief besturen, gezond eten... kortom, de Meppeler 
Hockeyvereniging MHV straalt een hele positieve benadering uit bij alles wat bij een (sport)vereniging gebeurt..  
 

 
Eduard Annen is samen met raadsleden van andere partijen op bezoek geweest bij de MHV, de Meppeler Hockey Vereniging. 

 
Vol trots vertelden de vrijwilligers waar zij mee bezig zijn maar ook wat hun zorgen zijn. Met name het project 
'Ik moedig aan' is op hun initiatief ontstaan en wordt zelfs door de landelijke hockeybond gepromoot. Kern van 
het project: probeer in wat je ook doet het positieve de boventoon te laten voeren en kijk naar kansen.  En 
spreek elkaar op een positieve en opbouwende manier aan als het even niet lukt. Dank MHV voor jullie verhaal 
en gastvrijheid. Oh ja, certifcering voor 'de gezonde kantine' is voor jullie een eitje.. #goedbezig. 
 
Wilt u de raadsleden van SteM laten zien waar u mee bezig bent, of wilt u uw zorgen met ons delen? Wij komen 
graag bij u bezoek 
 

 
Eduard Annen 

 

Wat zijn de effecten van 5G? 
De fractie van Sterk Meppel krijgt steeds meer signalen van inwoners dat de uitrol van het 5G netwerk voor veel 
onrust zorgt. Er zijn vragen over de effecten die het 5G netwerk heeft op de gezondheid van mensen, dieren en 
insecten, maar ook over de effecten op ons milieu en de natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de massale 
bomen kap die noodzakelijk lijkt te zijn voor de plaatsing van de vele, vele zendmasten. Van verschillende 
kanten wordt geconstateerd dat hier nog te weinig kennis over is binnen gemeenten. 

Ik heb daarom vragen aan het college gesteld. Zo willen we weten of het college bekend is met de motie “5G 
weg ermee” van Milieudefensie en de motieven van gemeenten  om de uitrol van 5G te verbieden. De fractie 
wil ook weten of het college onderzoek uit wil voeren naar de effecten op mens, dier, milieu en de resultaten 
terug te koppelen naar de gemeenteraad. Tot slot wil de fractie weten of het mogelijk is om de uitrol van 5G in 
Meppel uit te stellen tot de gemeenteraad die terugkoppeling heeft ontvangen.  
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Wethouder Jaap van der Haar gaf aan bekend te zijn met de motie "5G weg ermee". Daarnaast geeft de 
wethouder aan het belangrijk te vinden dat gerenommeerde bedrijven onderzoek uitvoeren naar de gevolgen 
van 5G en dat hij deze onderzoeken graag zou willen afwachten. Hij ziet er geen nut in om, naast de lopende 
onderzoeken, zelf ook een onderzoek uit te laten voeren. Dit moet je immers overlaten aan de professionals en 
dat kost geld! Dubbel onderzoek kost alleen maar dubbel geld.  

De uitrol van het 5G netwerk, zo geeft de wethouder aan, wil hij uitstellen totdat duidelijk is wat de effecten 
zijn. Uiteraard moet de wethouder zich daarbij wel aan landelijke wetgeving houden als die voorschrijft dat de 
gemeente mee moet werken.  

 
Madelinde Visscher  
 

Erfgoedbeleid staat in de startblokken 
Vanaf haar ontstaan, inmiddels 41 jaar geleden, heeft SteM met uw steun gestreden voor het behoud van de 
sfeer en het karakter van Meppel (later vanzelfsprekend uitgebreid met Nijeveen en buitengebied). SteM wil 
het verhaal van Meppel zichtbaar houden. Haar geschiedenis als handelsstadje met de meest landinwaarts 
gelegen zeehaven, grachten, karakteristieke panden, boerenerven en kerken. Erfgoed is niet alleen een 
visitekaartje en een economische factor van belang  maar ook het cement van onze samenleving. 
 
Dat belang wordt tegenwoordig gelukkig breed gedragen. In het coalitieakkoord met VVD en CDA is dat 
nogmaals benadrukt door het plan om tot een Beeldkwaliteitsplan te komen waarin ook cultuurhistorisch 
waardevol erfgoed wordt benoemd. Door het opstellen van een Beeldkwaliteitsplan laten we zien dat we ons 
erfgoed willen koesteren en tegelijkertijd ruimte bieden om nieuwbouw te plegen met kwaliteit voor de 
omgeving. Daarom worden het kwaliteitsmanifest en Erfgoedbeleid gelijktijdig ontwikkelt. In het deel 
Erfgoedbeleid wordt vooraf bepaalt wat waardevol is voor Meppel: samen met de inwoners, eigenaren en 
deskundige partijen die de geschiedenis van Meppel een warm hart toedragen.   
 
Wij zijn dan ook erg blij met de Startnotitie Erfgoedbeleid die voor ons ligt. Niet alleen omdát er eindelijk  
erfgoedbeleid komt maar ook door de manier waaróp.  De wijze waarop dit nu aangepakt wordt is in feite de 
open planprocedure waarvoor Sterk Meppel en haar voorganger De Stadswacht al tientallen jaren pleit. De 
fractie kijkt met veel belangstelling uit naar wat de inwoners van onze gemeente als waardevol erfgoed 
karakteriseren en wat belangrijke organisaties als Oud Meppel,  Oversticht en het Cuypersgenootschap 
inbrengen. We hopen dat er veel mensen mee komen praten zodat er een breed gedragen Erfgoedbeleid 
ontstaat. 
 

 
Elisabeth Bakkenes 
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Toekenning SteM Bokaal aan Hospice Meppel 
Jaarlijks overhandigt het bestuur de SteM Bokaal aan een vereniging, bedrijf of instelling die zich inzet voor de 
gemeente Meppel en haar inwoners. Op woensdag 14 augustus jl. heeft ons bestuur de SteM Bokaal uitgereikt 
aan bestuur en medewerkers van het Hospice Meppel.    
 

 
De SteM Bokaal 
 
De prachtige Bokaal is een ontwerp van de in 2013 overleden beeldhouwer Onno de Ruiter. 
 
De nominatie kwam tot stand via de reacties van de Meppeler inwoners. Via social media konden zij ons 
adviseren welke organisaties in aanmerking moesten komen voor de SteM bokaal. Er kwamen zeer vele reacties 
en liefst 20 organisaties werden genoemd waaronder het Hospice. Vervolgens hebben wij de algemene 
ledenvergadering en fractie van Sterk Meppel eveneens om advies gevraagd, waarna het bestuur besloot om de 
bokaal 2019 toe te kennen aan het Hospice Meppel. 
 

 
Overhandiging van SteM Bokaal aan voorzitter Ben ten Lande 
 
Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is vinden in hospice Eesinge in de laatste fase van 
hun leven een gastvrije omgeving waar zij liefdevol verzorgd worden. Het werd een feestelijke bijeenkomst 
waarin ons veel werd verteld over het ontstaan en het huidige functioneren van het hospice waaraan liefst 60 
vrijwilligers meewerken. Ook werden met ons enkele zorgen gedeeld omtrent de toegankelijkheid over de weg 
van het hospice. Voor de medewerkers en gasten van het hospice was die te donker om zich veilig te kunnen 
verplaatsen. Dat probleem is inmiddels opgelost.   
 

 
Ron Dunselman, voorzitter 
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Samen met de inwoners 
Meppelers zijn doorgaans hele aardige mensen. Die krijg je als wethouder zomaar cadeau! Ze vinden het ook 
helemaal niet gek als de wethouder langs komt. Integendeel, ze vinden het alleen maar fijn als je vragen stelt en 
leiden je graag rond in hun buurt om uit te leggen wat ze bedoelen. Of het nu Nijeveen, Rogat, Broekhuizen is of 
in de wijken van Meppel; overal denken mensen enthousiast mee als het over hun openbare ruimte gaat. Zij 
kennen als geen ander de geschiedenis van elk plekje. Zij weten hoe hun gemeenschap is gegroeid.  

Al die kennis en ervaring gebruik ik als wijkwethouder en portefeuillehouder graag. Hoe is de Oosterboer 
ontstaan? Wat kan er daar beter? Hoe kunnen we het rond de speeltuin in de Ambonstraat voor iedereen nog 
plezieriger maken? Hoe kunnen we de ouders in Berggierslanden een veilige speelruimte voor hun kinderen 
geven? Overal leeft de vraag naar voorzieningen in de buurt. Afgestemd op de specifieke behoeften van die 
buurt. Daar komen mooie gesprekken uit voort die ik, zonder ideeën of plan vooraf, aan wil gaan. 
 
Wat ik vooral van die bezoeken heb geleerd is dat mensen, nog veel meer dan ik al dacht, een warme relatie 
hebben met hun omgeving. Het is fijn om te merken dat ze zorg hebben voor hun buren, voor het groen en voor 
alles wat er in de loop van de tijd, soms dankzij hun eigen inzet, aan erfgoed in de gemeente is opgebouwd. Ze 
hebben heel goed in de gaten wat er nodig is voor een fijne, veilige en gezonde leefomgeving. En gelukkig 
begrijpen ze ook de financiële beperkingen van de gemeente.  
 
Als mensen aan hun eigen omgeving denken komen daar ongemerkt vaak emoties bij om de hoek kijken. 
Emoties over het verleden dat we graag dicht bij ons houden maar ook dromen over wat de toekomst ons gaat 
brengen. Dat is niet altijd groots en meeslepend maar het stimuleert mij wel in mijn werk. Een praatje  op 
straat, in de supermarkt of de snackbar leert mij waar het mensen werkelijk om gaat; waar ons gezamenlijk 
verlangen ligt. Wat een geweldige baan heb ik toch.   
  

 
Jaap van der Haar 

 
Plannen ziekenhuis worden goed ontvangen 
Het oude Diaconessenhuis is sterk verouderd en gaat plaats maken voor een nieuw. Sterk Meppel zou Sterk 
Meppel niet zijn als we niet de straat op waren gegaan om te vragen aan onze inwoners wat ze van de nieuwe 
plannen vinden. 
 
De mensen die we hebben gesproken waren stuk voor stuk blij dat er een nieuw ziekenhuis komt. Dit betekent 
volgens een aantal inwoners toch dat we ook de komende jaren verzekerd zijn van zorg in Meppel en niet voor 
alles naar Zwolle toe moeten. Daarnaast vond iedereen de impressie foto’s mooi en was blij met de duurzame 
ambities en uitvoering van de nieuwe plannen. We hebben op straat geen bezwaren gehoord en iedereen gaf 
aan dat de plannen mooi bij het Reestdal aansluiten. Sterk Meppel had dit gevoel ook en was blij dat dit door de 
inwoners werd bevestigd. 
 
We hebben echter wel een zorg rondom het oude terrein. Wat gaat en mag daar precies gebeuren? Ik heb 
daarom de portefeuillehouder om opheldering gevraagd. Deze bevestigde dat, indien er in de toekomst een 
andere bestemming voor het gebied moet worden vastgesteld of als er nieuwbouw plaats zou vinden waarbij 
de huidige maximale bouwhoogte van 7 meter onvoldoende is, het college bij ons terug komt. De raad  kan dan 
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op dat moment besluiten of ze dat wel of niet goed vindt. Dat geeft ons de kans om, als dat nodig mocht zijn, de 
toekomst van het Reestdal te beschermen. 
 

 
Madelinde Visscher  
 
 

Postcoderoos op de Schalle niet haalbaar. 
Het bestuur van de Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen heeft besloten te stoppen met het PostcodeRoos 
project op De Schalle. Via de PostcodeRoos regeling kunnen deelnemers gezamenlijk zonne- of windenergie 
opwekken als hun eigen dak niet geschikt is. Cooperatie is niet langer overtuigd van de ( financiële) 
haalbaarheid van het project.  
Dat heeft een aantal oorzaken. Het duurde erg lang voor de gemeente duidelijkheid over het project kon geven. 
Dat was overigens geen gebrek aan politieke wil. Integendeel. Ook de lijnen met wethouder van der Haar zijn 
kort en goed. Toch duurde het erg lang. Maar er kwam ook geen toezegging van Enexis voor aansluiting op het 
energienet. De wachttijddaarvoor  is inmiddels opgelopen tot een half jaar plus een aanvraagtraject van drie 
maanden. Ook kwam er geen daadwerkelijke toezegging voor aansluiting op het energienet. Een landelijk 
probleem. En tot slot zorgde de daling van de energiebelasting (waardoor deelnemers een deel van de 
aangeschafte zonnepanelen terug verdienen) dat het verdienmodel minder aantrekkelijk wordt.  
Het bestuur van de Energiecooperatie wacht nu op eventuele nieuwe regelgeving vanuit Den Haag, voor een 
mogelijk nieuwe poging. Jammer dat ondanks de vele inspanningen dit besluit moest worden genomen. 
 

 

Frans Venema 

 

Gaat de stadsbus stoppen…?   
In juli schreef ik in deze nieuwsbrief dat de stadsbus, na een evaluatie, wellicht al per 1 januari gaat stoppen. De 
reden dat we, samen met een grote meerderheid in de raad, met dit voornemen hebben ingestemd, was dat 
het busje vaak leeg door de stad rijdt. We trekken daaruit de conclusie dat wij, Sterk Meppel, wel groot 
voorstander van de stadsdienst zijn, maar deze blijkbaar voor veel mensen toch niet de juiste oplossing biedt. 
Dan is het een verspilling van tijd, geld en brandstof om hem leeg te laten rondrijden. En omdat de stadsdienst 
mede met WMO geld wordt gefinancierd is het mogelijk dat we straks minder hulp kunnen geven aan mensen 
die het nodig hebben omdat er geld naar het busje gaat. Een duivels dilemma dus. Ik heb namens Sterk Meppel 
in juni wel de voorwaarde gesteld dat er voor die tijd een goed alternatief klaar moest staan voor mensen die 
zich niet per auto of fiets kunnen verplaatsen. 
Door de actie van de chauffeurs van de stadsdienst werden de politieke partijen door het Reizigersplatform  
benaderd. Dit was aanleiding voor PvdA en CU om  opnieuw een aantal vragen te stellen. Tijdens de 
behandeling van die vragen gaf wethouder Ten Hulscher nogmaals aan dat het WMO vervoer zeker niet 
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verdwijnt. Het wordt alleen anders georganiseerd. “De functie moet overeind blijven maar met minder 
zorggeld’, gaf hij in zijn antwoord aan. 
Die andere organisatie is er nog niet. Daarom heb ik de wethouder de vraag gesteld wat de consequenties zijn 
als er een ‘zachtere landing’ ingezet gaat worden. Met andere woorden: wat betekent het als we het opheffen 
van de stadsdienst uitstellen? De wethouder beloofde dat hij ons daarover voor de begroting gaat informeren.  
 

 
Elisabeth Bakkenes 
 

Kleurplaten 
Tijdens de Meppel optocht hebben wij heel veel kleurplaten uitgedeeld aan jong en oud. Het thema was 
Bloeiend Meppel. Op de kleurplaten was het Wilhelminapark in Meppel te zien met het theehuis omringd door 
bomen, vlinders en bloemen. 90 prachtige kleurplaten werden er ingeleverd op de diverse inleverpunten in 
Meppel en Nijeveen. Madelinde Visscher, Wim Start en Gaby Geertsma kozen uit deze ingeleverde kleurplaten 
de winnende exemplaren. 10 prijswinnaars werden uitgenodigd om hun prijs in ontvangst te nemen. 
 
Zaterdag 21 September was het zover. Bijna alle winnaars en winnaressen verzamelden zich bij Westerhuis 
Kinderwinkel aan het Slot Plantsoen.  De fraaie prijzen werden ter beschikking gesteld door Jan Thele 
Westerhuis van Westerhuis Kinderwinkel.  Voor elke leeftijdgroep ( van 2 tot 13 ) was er een prijs beschikbaar. 
Onder het genot van een beker limonade en lekker rondstruinen in de gezellige speelgoed winkel bleven we 
nog even napraten met de ouders en de prijswinnaars. Daarna gingen de winnaars, blij met hun prijs, weer  
tevreden naar huis. 
 

 
Op de foto zijn de winnaars en winnaressen te zien. 
(in willekeurige volgorde): Faya Boers (2 jaar), Seth de Jong (5), Dyllan Edelenbos (7), Luna Hensen (8), Noa 
Bakker (9), Amber Snijder (10), Jildou Wolters (11), Denise Fidom (13). Achter hen SteM fractielid Madelinde 
Visscher, Jan Thele Westerhuis en SteM fractielid Gaby Geertsma. 
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Gaby Geertsma 
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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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