
 

 
Van de redactie 
Regelmatig krijgen we reacties op de Nieuwsbrief. Gelukkig meestal met een positieve ondertoon, maar wel 
met en kritische noot. Daar kunnen we als vereniging en fractie wat mee. Richting de komende 
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zal de rol van de Nieuwsbrief nog centraler worden. De 
vereniging en de fractie zijn namelijk druk bezig om een Mediaplan op te stellen. Daarin bundelen we de 
activiteiten op social media (zoals Facebook, Instagram en Twitter) met stukken uit de Nieuwsbrief. Dus wat in 
de nieuwsbrief verschijnt komt altijd terug op social media en vice versa. Op die manier proberen we meer 
inwoners van Meppel te bereiken. Daarnaast blijven we de Nieuwsbrief en onze website onder de aandacht 
brengen, dus als u nog geinteresserden weet… meld ze aan! 
 
Helaas zijn we door Corona genoodzaakt om het struinen uit te stellen. Zodra het weer kan pakken we dit weer 
op, want het is ongelooflijk hoeveel mensen interessante tips geven of onderwerpen aandragen als we met de 
bakfiets op locatie staan. We zullen tot die tijd gebruik maken van RTV Meppel en ons Youtube kanaal om 
bewegende beelden en/of geluid met u te delen. 
 
Veel leesplezier 
 

 
Klaas de Vries 
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Het einde van het aardgas tijdperk 
De gaskraan in Groningen gaat dicht. We willen niet afhankelijk worden van Rusland, dus geen Russisch gas. 
Maar belangrijker, o.a. door het verbranden van al dat gas warmt de aarde op. Dat levert weer de nodige 
andere problemen op zoals de stijging van de waterspiegel, onstabiel weer enz. We moeten dus van het 
aardgas af maar dat betekent dat we op een andere manier onze energie en warmte moeten gaan opwekken.  
 
Met de Drentse gemeenten (Meppel hoort bij de energieregio Drenthe) hebben we de eerste afspraken 
gemaakt hoe dat te doen en welke bijdrage daarin geleverd kan worden. Energie opwekken door zon en wind 
hebben we gezegd. Meppel heeft aangegeven 50 hectare zonnepanelen op daken te willen en daarnaast een 
stuk of 6 grote (of meerdere kleinere)  windmolens te willen plaatsen. Tot zover allemaal nog papier en gepraat. 
 
Maar..... vanaf 2021 wordt het langzaamaan concreter. Wordt het reëel. Met de zonnepanelen loopt het al 
goed. Er liggen een heleboel grote daken vol. Maar je moet over Meppel vliegen om ze te zien. Dat zal met de 
rest ook vaak het geval zijn.  
 
Maar die molens… die gaan we allemaal zien. Waar zetten we ze neer? Waar verstoren ze het minst ons 
landschap ? Wat betekent het voor de mensen die in de buurt wonen?  Met name op de laatste vraag willen we 
een goed antwoord hebben voor we in gesprek gaan over waar we ze neer zetten.  
 
En we moeten reëel zijn. Het plaatsen van windmolens wordt onontkoombaar dus moeten we sturing geven 
aan hoe dat gaat gebeuren. Daarbij heeft SteM twee uitgangspunten. De eerste is: “als je er de lasten van hebt, 
moet je er ook de lusten van hebben”.  Dat is logisch voor SteM. Maar we gaan nog een stap verder. We willen 
dat heel Meppel profiteert van de nieuwe economie. Vraag is dus hoe  kunnen we van dit nadeel met elkaar 
ook voordeel hebben? Wat SteM absoluut niet wil is dat grote investeerders hun zakken vullen en wij, 
Meppelers, de last er van hebben. We moeten dus zorgen dat de energieproductie als nieuwe economie wordt 
benaderd.  En met productie komt werk en omzet. Er wordt dus geld verdient en winst gemaakt. Dat geld moet 
bij alle Meppelers terecht komen. En nee, dat is geen droom. Dat kan.  
 
Dat zien we bij de Rendo. Rendo is eigenaar van het gasnetwerk in Meppel en bezit ook delen van het 
elektriciteit en glasvezelnet in Meppel en omgeving. Rendo is een BV waarvan alleen gemeenten 
aandeelhouder zijn. Ze maakt 7 miljoen winst  per jaar. Dat geld gaat dus niet naar een klein clubje rijke 
investeerders maar naar de gemeente. In Meppel komt er zo bijna een miljoen per jaar binnen. Daarmee 
houden we de onroerend zaak belasting laag. We zijn niet voor niets nog steeds de op één na goedkoopste 
gemeente van Drenthe. Daarmee komt de winst van de Rendo bij alle Meppelers terecht. En zo wil SteM het 
ook.  
 
Waar ik nu hard aan werk is om het ook met de productie van windenergie zo te regelen dat we er met z’n allen 
voordeel van hebben. Dat het ons werk en lagere lasten brengt. Daarnaast wil ik ervoor zorgen dat er voor de 
mensen die er direct last van hebben ook directe voordelen bij komen. Voor wat hoort wat. Als wethouder 
namens SteM is dat mijn grootste streven. 
 

 
Jaap van der Haar 
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Wijziging Leerlingenvervoer 
De wijzigingsverordening van het Sociaal Domein stond afgelopen week op de agenda om goedgekeurd te 
worden door de Raad. Door wijzigingen in het beleid, jurisprudentie of wetswijzigingen moest de verordening 
sociaal domein weer aangepast worden.  
In deze wijziging stond een onderwerp waar ik me zorgen om maakte. Er werd voorgesteld om het 
afstandscriterium voor leerlingenvervoer naar speciaal onderwijs te wijzigen van 2 km naar 6 km . Deze 6 
kilometer is de maximale afstand die een gemeente mag hanteren volgens de wet. 
Korte uitleg: leerlingen van het speciaal onderwijs kregen vervoer van en naar school vergoed als zij verder dan 
2 kilometer van school woonden. In de nieuwe regeling zou dat betekenen dat leerlingen in de toekomst 
leerlingenvervoer vergoed krijgen als zij verder dan 6 kilometer moeten reizen naar school.  De adviesraad van 
het sociaal domein heeft het advies gegeven om dit in te stellen voor nieuwe instromende leerlingen. Dit advies 
werd overgenomen door het college. In een kleine stad als Meppel betekent dit eigenlijk dat er straks nog maar 
enkele kinderen recht hebben op vervoer.  
We hebben het hier over kinderen van het speciaal onderwijs! Kinderen die kwetsbaarder zijn dan andere 
kinderen. Natuurlijk moet men ook bij deze kinderen streven naar zelfstandigheid en zullen de ouders en het 
onderwijs hun uiterste best doen om het maximale in het kind te ontwikkelen.  
Wij vinden als SteM dat het mogelijk moet blijven om in specifieke gevallen gebruik te kunnen blijven maken 
van het leerlingenvervoer ook al woon je binnen de 6 kilometer die het afstandscriterium stelt.  Dit  zou 
mogelijk blijven door de hardheidsclausule te gebruiken. Wij als Stem willen zeker niet dat er kinderen tussen 
wal en schip vallen. Om daar voor te zorgen leek het ons beter om een amendement in te dienen om de tekst 
aan te passen rond dit onderwerp.  
Wij wilden dat bij de beoordeling  van  de aanvraag van leerlingenvervoer de expertise van school werd 
betrokken. De school kent het kind en de situatie waar het kind in zit het beste. In de raadsvergadering van 29 
oktober werd door wethouder Ten Hulscher uitgelegd dat er naast de hardheidsclausule een convenant is 
tussen de gemeente en de scholen. In dit convenant staan afspraken om in specifieke gevallen bij problemen 
rond een leerling samen tot een oplossing te komen. Dit convenant maakte ons amendement dus overbodig. Na 
het ontvangen van deze informatie hebben we het amendement ingetrokken en is zeker gesteld dat leerlingen 
van het speciaal onderwijs als het nodig is nog steeds gebruik kunnen maken van leerlingenvervoer ook al 
wonen ze dichter dat 6km van hun school. 

 
Gaby Geertsma 

Van het bestuur 
Op 30 september jl. vond onze jaarvergadering plaats in Meppels Inn met een onderlinge afstand van 1,5 
meter, wat het er niet gezelliger op maakte. Maar goed, de vergadering kon nu gelukkig na het uitstel in mei 
plaatsvinden en er konden besluiten worden genomen. In vogelvlucht: het jaarverslag werd vastgesteld en aan 
het bestuur werd op voorstel van de kascommissie per acclamatie décharge over 2019 verleend. Het voorstel 
van het bestuur om de jaarlijkse contributie, die al 10 jaar lang € 20.- bedraagt, te verhogen naar € 25.-, werd 
aangenomen. Aan de vergadering werd advies gevraagd aan welke organisatie, gezien diens activiteiten in de 
corona tijd, de SteM Bokaal 2020 kan worden uitgereikt. Deze vraag was ook gesteld op de sociale media en 
had enorm veel reacties gekregen. Zowel in de sociale media als in de jaarvergadering spraken velen zich uit om 
de Bokaal dit jaar uit te reiken aan Dakajam (DagKampen JeugdActie Meppel). Inmiddels heeft het bestuur 
besloten om dit advies op te volgen en zijn afspraken met Dakajam gemaakt.  
 
Tijdens de vergadering toonde zich Martijn Groot Nibbelink, die per 1 november terugtreedt als duo-raadslid, 
bereid om op termijn tot het bestuur toe te treden, hetgeen met enthousiasme werd begroet.                                                                                                                         
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Na de pauze was er een levendig gesprek met onze wethouder Jaap van der Haar over zijn beleid, resultaten en 
voornemens. 
 
Ingrijpend was de ernstige ziekte en het overlijden van ons medelid Geesje Keizer op 12 oktober, partner van 
onze secretaris Henk Schoemaker. “Het was een ongelijke strijd tegen een ziekte waartegen niemand kan 
blijven vechten. Ondanks de pijn en het verdriet is het gelukt om op een goede manier afscheid te nemen van 
mijn lieve partner”, zo konden we lezen in de uitnodiging voor de afscheidsdienst en in rouwadvertenties. We 
hebben in die periode met hen meegeleefd en waren onder de indruk van de afscheidsdienst, waarin Herman 
Jansen op fijnzinnige wijze het verhaal van haar leven met de genodigden deelde.  
Natuurlijk worden we ook belemmerd door de corona pandemie. Geen DMD optocht dit jaar met onze bakfiets, 
kleurplaten en gelukkige jonge prijswinnaars. Geen braderie Nijeveen, evenmin thema avonden, de altijd goed 
bezochte bijeenkomsten die de actualiteit en SteM onder de aandacht brengen. Nu, met de gedeeltelijke 
lockdown kunnen we ook niet meer als voltallig bestuur in levende lijve bijeenkomen; we bezinnen ons op de 
beste oplossing om ons werk vorm te geven. 
 
Op een ALV van enkele jaren geleden is besloten om jaarlijks één Stadswachter uit te brengen. Ondanks dat er 
vanwege corona minder te melden valt, gaan we een Stadswachter maken, maar wel op een andere manier. 
Ook omdat we ongelukkig waren over de gebrekkige verspreiding van de laatste uitgave, is de gedachte 
ontstaan om advertentieruimte te kopen in de Meppeler Courant Huis aan Huis. D.w.z. twee bladzijden , 
tegenover elkaar liggend, in deze krant, die op dinsdag verspreid wordt in Meppel, Nijeveen, Rogat, De Wijk en 
Wanneperveen, bijna 18.000 kranten huis aan huis. Dat is een nog ruimere verspreiding dan voorheen en voor 
een prijs binnen onze begroting. We hebben goede hoop om in de loop van november deze nieuwe uitgave van 
De Stadswachter te kunnen begroeten. 
 
Dit brengt me bij het Media Plan SteM, waaraan al enkele maanden is gewerkt, o.a. met fractieleden, met als 
doel: het versterken van de (online) positionering en communicatie van SteM, waarin we toewerken naar een 
nog beter resultaat voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 
Maar daarover een andere keer meer.  

 
Ron Dunselman, voorzitter 
 
Afscheid als duo-raadslid 
Helaas heb ik moeten besluiten om per 1 november te stoppen als duo-raadslid. Met pijn in het hart, maar wel 
overwogen. De combi met het werk en gezinsleven was de afgelopen periode steeds moeilijker vol te houden. 
Ik had het gevoel regelmatig achter de feiten aan te lopen. Ook schoot de voorbereiding er vaak bij in. 
 Ik blijf graag bij “de club” van Stem.  Wat ik inmiddels nog meer als “mijn club” ben gaan zien:  door de 
gezamenlijke inhoud die we delen, de verscheidenheid aan mensen en  de leuke gesprekken. Erg fijn. 
In die zin kijk ik op dit moment wat ik op andere wijze kan doen voor Stem. En op de achtergrond wil ik de 
fractie graag nog ondersteunen op bepaalde thema’s. Ik blijf dus ‘ actief en betrokken”  richting de verkiezingen 
van 2022! 

 
Martijn Groot Nibbelink  
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Hoe verwarmen we in de toekomst onze huizen? 
Afgelopen donderdag hebben we de startnotitie voor de warmte transitievisie vast gesteld; maar waarom 
hebben we daarvoor een startnotitie nodig? 
Deze startnotitie geeft de route aan naar de in 2021 vast te stellen warmtetransitievisie. Hierin wordt aangeven 
welke  wijken of buurten op welk moment van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die 
voor 2030 gepland staan worden ook warmte-alternatieven vermeld. 
Heel belangrijk voor Sterk Meppel is dat lokaal eigendom een belangrijke plaats heeft. Als wij de lasten krijgen, 
moeten we ook de lusten krijgen. Maar mensen moeten ook weten waar ze aan toe zijn? Wat kan en mag je 
wanneer verwachten? En van wie. En wat moet of mag je zelf doen? Welke mogelijkheden zijn er en zijn er nog 
alternatieven? Gelukkig konden we deze en nog veel meer belangrijke uitgangspunten duidelijk terug zien in 
deze startnotitie. We kijken dan ook met goede moed uit naar de warmtetransitievisie die eind 2021 klaar moet 
zijn. 
rgiestrategie voor Drenthe 

 
Madelinde Visscher  
 
Een nieuwe toekomst voor de watertoren 
De watertoren staat al enige tijd in de verkoop. Het provinciale monument is één van de iconen van Meppel. Maar 
na 127 jaar is dat icoon toe aan een tweede leven. Om grip te houden op wat er na verkoop mogelijk is heeft het 
college een notitie gemaakt waarin de kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling beschreven zijn. Een belangrijk 
document. Want daarna is deze notitie het toetsingskader voor Welstand die weer bepaalt of de plannen in 
overeenstemming zijn met wat er wel of niet mag.  

 
 
Maar dat was niet altijd duidelijk; wat er nou precies wel of niet mocht. De notitie beschrijft mooi de 
cultuurhistorische waarden van het gebied maar geeft anderzijds veel ruimte aan initiatiefnemers. Zo lezen we 
wensbeelden, uitnodigingen noemde de wethouder ze, over de directe omgeving, over het opengraven van de 
Grift, het sluisje, de landschappelijke structuur. Maar de gemeente ziet daar geen rol in voor zichzelf en stelt geen 
voorwaarden bij de verkoop. De tekst in de notitie is daarmee een vrijblijvende uitnodiging om ideeën uit te 
voeren; maar als dat niet gedaan wordt is het ook goed.  Want die ruimte is er. Het is een mooie kans als de Grift 
open gegraven wordt lezen we op pag 7, maar het hoeft niet. Je mag er ook een parkeerplaats van maken lezen we 
op pagina 10.  
 
Om de ontwikkeling van het cluster watertoren mogelijk te maken mag er ook bijgebouwd worden. Tot 
maximaal 1000 m2 bvo (bruto vloeroppervlak). Maar hoe dat ingevuld moest worden daar werden geen kaders 
voor gegeven. Dus dat zou een éénlaagsgebouw kunnen worden van vijftig meter breed en twintig meter diep. 
Het is maar de vraag of dat zonder problemen kan naast de watertoren. Maar als die 1000 m2 over meerdere 
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etages wordt verdeeld in een stijl die past bij de uitstraling van de watertoren en de nabij gelegen huizen, dan 
zou dat prima passen.  
 
Omdat de watertoren een provinciaal monument is zit het met die ontwikkeling wel goed. Onze belangrijkste 
zorg was dus de kwaliteit van de nieuwe bebouwing. Daarom hebben wij, samen met de Christen Unie een 
amendement ingediend waarin werd bepaalt dat de 1000 m2 bebouwing over meerdere etages verdeeld moest 
worden, verwant moest zijn aan de uitstraling van het cluster watertoren en de tegenover gelegen woningen en 
de Welstands- en monumentencommissie in een vroeg stadium betrokken worden bij de uitwerking van de 
plannen.  
 
Het amendement werd door het college omarmd omdat het paste bij de intenties van de ontwikkeling. Alleen 
de VVD stemde tegen. Daarmee krijgen de initiatiefnemers alle ruimte om een mooi plan te ontwikkelen en 
krijgt de watertoren de passende omgeving die zij verdient.  

 
Elisabeth Bakkenes 
 
Ongeluk bij speeltuin Burg.Weimalaan 
Over dit ongeluk heb ik in de vorige nieuwsbrief al iets geschreven en contact gehad met de buitendienst over 
de onveilige situatie. Donderdag 29 oktober heb ik samen met een medewerker gekeken wat hier de 
beste oplossing zou zijn om herhaling te voorkomen.  

Achter de boswal en heg aan de straatzijde ligt een trapveldje, de speeltuin op zich ligt verder weg in zicht van 
de bewoning, dus veilig. De boswal blijkt destijds nog door de voormalige gemeente te zijn aangelegd i.v.m. 
overlast van de ballen die regelmatig in de tuin kwamen van de overburen. Om nu een veilige en overzichtelijke 
situatie te maken wordt een gedeelte naast het voetpad laag gehouden, waardoor meer zicht vanaf de weg op 
dit pad, probleem opgelost. 
 

 

Frans Venema 
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Hoe gaan we met dierenwelzijn om? 
Het antwoord op die vraag kun je vanuit verschillende richtingen benaderen. Dat werd duidelijk toen er een 
voorstel ter bespreking kwam om mogelijk te maken dat twee vergunningen voor intensieve veehouderij  
werden samengevoegd op één adres.  
 
Enerzijds eten mensen vlees en een boer voorziet in die behoefte. Bovendien wordt de nieuwe stal beter voor 
de omgeving dan de huidige stal. Er worden filters geplaatst om schadelijke stoffen te verminderen en ook zou 
het welzijn van de dieren al met al beter zijn. De provincie bleek geen bezwaar tegen de samenvoeging te 
hebben en er zijn ook geen bezwaren van omwonenden of milieuorganisaties ingediend. Dat zou reden kunnen 
zijn om in te stemmen met de wijziging.  
 
Tegelijkertijd kun je je afvragen welk dieren welzijn? De kalfjes worden in een paar maanden opgefokt voor ze 
naar de slacht gaan en naar het buitenland geëxporteerd. Werkgelegenheid levert dat niet op voor onze 
gemeente. En hoe groot is de footprint die dit bedrijf achterlaat? Er wordt landelijk niet voor niets ingezet op 
een hervorming van de intensieve veehouderij. Het is noodzaak om een nieuw evenwicht tot stand te brengen 
tussen het gebruik en de kwaliteit van het landelijk gebied.  
 
Er zitten dus meer kanten aan dit verhaal. Dat was voor de Sterk Meppel fractie reden om, vanuit principiële 
gezichtspunten, verdeeld te stemmen. Twee raadsleden stemden tegen het voorstel, vier stemden voor. 
rgiestrategie voor Drenthe 

 
Madelinde Visscher  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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.  
 


