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Van de redactie 
 

Gelukkig 2019!!!! 

Een nieuw jaar met veel politieke en maatschappelijke activiteiten vanuit Sterk Meppel. Het jaar trappen we af 

met een mooie Nieuwjaarsgroet van onze wethouder.  

De frequentie van de Nieuwsbrief is in 2019 gelijk aan 2018; aan het begin van iedere maand ontvangt u de 

Nieuwsbrief per email. Er zijn nog steeds een aantal leden die geen email hebben. Voor deze leden print Wim 

Start de Nieuwsbrief uit en levert ze persoonlijk bij u af. Dank je wel Wim voor deze service! 

Veel leesplezier 

 

 

 

 

 

Klaas de Vries 
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Fractienieuws Politieke Vereniging Sterk Meppel 
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www.sterkmeppel.nl - 

nieuwsbrief@sterkmeppel.nl 
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Zuiderschool staat voor de doorgaande lijn van Meppel 
  
De geschiedenis van Meppel zie je nergens duidelijker dan in de bouw. Op straat zie je gewoon, hoe onze 
samenleving zich heeft ontwikkeld. Als je bij Albert Heijn of Lidl op het parkeerterrein staat, realiseer je je niet 
dat hier generaties lang mensen hebben gewoond. Toch draagt ook zo'n gebied een hele historie in zich. De 'ziel 
van Meppel' onze geest van 'stads platteland' is echt overal. De poort naar het noorden, hoeveel reizigers 
zouden hier in de loop van eeuwen zijn gepasseerd? Die onophoudelijke beweging van mensen maakt ons 
grootstedelijk en dorps tegelijk. Met alle verkeer blijven we een gemeente waar iedereen, iedereen kent. 
Iedereen wil kennen! 
  
Bij de opgravingen aan de Kromme Elleboog zie je letterlijk dat Meppel in lagen is opgebouwd. Het ene 
fundament ligt bovenop het andere. Natuurlijk kunnen we niet alles in stand houden of bewaren. Maar we 
willen wel graag de kwaliteit van dit mooie beeld vasthouden. Als je van de sluis naar Meppeler toren kijkt, 
ervaar je de ziel van Meppel. Water, traditioneel en modern: de gerestaureerde gevel van Sukade met een 
warm en levend interieur. Zo zie en voel je Meppel tegelijk.  
  
De voormalige Zuiderschool vormt de overgang van een beschermd stadsgezicht (met o.a. de oude HBS van 
Stad en Esch) van rond de vorige eeuwwisseling naar het nieuwe bouwen van het Beatrixplantsoen. In de gevel 
van de school weerspiegelt zich het zakelijk functionele, maar ook de gedachte dat kinderen hier iets moesten 
leren voor het leven. Die harmonie, de menselijke maat, samen stappen zetten naar de toekomst, dat wil 
iedereen in onze gemeente graag vasthouden. Dat verhaal, ons perspectief mogen we niet verliezen. 
  
Bij de renovatie van Oosterboer praten we met veel inwoners. Hoe kunnen we de mooie traditie van deze wijk 
voortzetten? De houtwallen die getuigen van het historische slagenlandschap met goed beheer behouden. Als 
het kan zelfs verbeteren! In Koedijkslanden is met de komst van Berggierslanden een impuls gegeven aan 
winkels en diensten. Het bruist er nu van dynamiek. Het lijkt wel een tweede stadscentrum! Haveltermade 
heeft heeft die verandering al eerder beleefd. Jong en oud broederlijk samen in de ruime structuur van groen 
en water. Ook in de woonbuurten rond het centrum is de mix van diverse woonvormen perfect gelukt. 
  
Meppel groeit organisch; we sluiten graag aan bij het waardevolle wat er al is. Volgende generaties herkennen 
zich in wat hun voorouders hebben gebouwd. Dat is het werkelijke, het zichtbare DNA van onze inwoners. 
Vernieuwen en het karakter van de stad blijven versterken. Bouwen met respect voor de ziel van onze 
samenleving. Nijeveen blijft zo het unieke lint, van ver te herkennen in het open landschap. Met mensen die 
willen strijden voor hun geluk, voor een authentieke omgeving die past bij hun ondernemende geest. Dat zie je 
ook meteen als je Rogat bezoekt, als je Broekhuizen en de natuur van De Schiphorst beleeft. 
  
Meppel is echt een gemeente om samen te koesteren, om samen lief te hebben!  
Ik wens u een gezond en duurzaam 2019 toe. 
 

 
Jaap van der Haar  



Pagina 3 van 3 

  

 Nieuwsbrief Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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