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Rond de ontwikkeling van Het
Vledder is nog veel onduidelijk-
heid: de toekomstige verkeers-
circulatie in de binnenstad, de
behoefte aan winkels, extra 
parkeerruimte en de visie op de
totale binnenstad. Toch werden
de plannen om het Vledder te
ontwikkelen door de meerder-
heid van de raad al goedgekeurd.

Het Vledder is op dit moment een
grote open ruimte vlak bij de bin-
nenstad en schreeuwt om een
mooie invulling. Aan de rand staan
een sporthal en markthallen. Sterk
Meppel vindt dat, wat er ook ge-
beurt met die markthallen, de eve-

nementen die nu daar plaatsvinden
voor Meppel behouden moeten
blijven. Dat lijkt nu te lukken, want
het college ziet mogelijkheden in
het vrieshuis aan de Ezingerweg.

Aantrekkelijke kanten
De visie die het college maakte voor
Het Vledder heeft veel aantrekkelij-
ke aspecten. Zo wordt de voormali-
ge gasfabriek behouden. Ook is de
20 meter hoge woontoren (2 meter
hoger dan de gasfabriek zelf) in de
vorm van de vroegere gashouder
een leuk element, ook voor wie niet
van hoogbouw houdt. En de forse
binnentuin tussen de nieuw te
bouwen huizen juichen wij toe, he-

lemaal als ze vrij toegankelijk is. 
Het centrale plein dat overblijft is
net te klein voor grote evenemen-
ten. Wel is het uitstekend geschikt
voor bijzondere activiteiten. Een
prima ruimte voor een kunstmarkt
of straattheater. De huizen die te-
genover de bestaande bebouwing
zijn geprojecteerd, zijn bescheiden
in hoogte. Dat sluit goed aan. De
bestemming van de oude Gasfa-
briek, het creëren van een bioscoop
en horecavoorzieningen op een
tweede pleintje bij het water zou
Meppel er een levendig gebied bij
geven.

Autoluw
Maar er zijn ook minpunten. De
rest van de bebouwing wordt be-
hoorlijk hoog en dat verdraagt zich
slecht met de schaal van Meppel.
Bovendien vragen wij ons af of er
genoeg ruimte is voor huurhuizen
voor mensen met een smalle beurs.
Ook het parkeren baart ons zorgen.
In dit plan krijgt Het Vledder min-
der parkeerplaatsen, terwijl er ver-

keersaantrekkende voorzieningen
(zoals bioscoop en supermarkt) bij-
komen. Extra parkeerruimte op de
Kromme Elleboog, roept de wet-
houder dan, maar Sterk Meppel wil
het centrum juist autoluw maken. 
Een ander minpunt is, dat door het
vertrek van de supermarkt en de
bioscoop de Swaenenborgh leeg-
loopt. We maken ons ernstig zorgen
over de toekomst van dat winkel-
centrum.
Binnenkort komen de particuliere
plannen voor de ontwikkeling van
de Kromme Elleboog op tafel, even-
als het verkeerscirculatieplan.  Sterk
Meppel vindt dat deze gegevens es-
sentieel zijn om de plannen voor
Het Vledder goed te kunnen beoor-
delen en stemde dus als enige tegen
de voorliggende Vleddervisie. 
Enkele andere fracties vonden dat
overigens ook, maar zij wilden de
verdere ontwikkeling van Het Vled-
der niet blokkeren en gaven de wet-
houder het voordeel van de twijfel.
Zit hier weer een prestigeproject
van een wethouder aan te komen? 

Het kan mooi worden, maar...

Nog te veel mist
rond Het Vledder

De mensen van Heijmans kwa-
men onlangs in de raad vertellen
waarom hun asfaltcentrale best
in Meppel zou moeten en mogen
komen. Het publiek reageerde 
afwijzend en de Industriële Com-
merciële Club (ICC) wil de raad
haar kant van het verhaal komen
vertellen. Zo gaat de strijd rond
de asfaltcentrale door. Sterk
Meppel is hoopvol gestemd. We
gaan met alle wettige middelen
door om de asfaltcentrale te
weren.

Heijmans had heus geen applaus
verwacht bij het bezoek aan de
raad van Meppel, maar de afge-
vaardigden moeten de kille hou-
ding wel heel duidelijk gevoeld
hebben. Het zijn echter keiharde
zakenjongens. En die laten zich
niet zo makkelijk wegjagen. 

Naar aanleiding van dit bezoek van
Heijmans wil de ICC (zeg maar de
grote industriebazen in Meppel) de
raad komen vertellen, waarom het
vindt dat deze centrale slecht is
voor de luchtkwaliteit in Meppel.
We denken dat dit binnenkort gaat
gebeuren.

Fijn stof
Onze adviseurs zien nog steeds
goede mogelijkheden om de komst
van de asfaltcentrale tegen te hou-
den. Op 1 januari 2005 is in Neder-
land het Europese besluit lucht-
kwaliteit van kracht geworden.
Daarin staat dat er geen milieuver-
gunningen mogen worden afgege-
ven als er te veel fijn stof in de lucht
zit op die plek. En dat is in Meppel
het geval!

Het is een groot probleem voor Ne-
derland, volgens Staatssecretaris
Pieter van Geel. Jaarlijks sterven
meer dan 5000 mensen voortijdig
door vervuilde lucht. In heel Euro-
pa gaat het om meer dan 100.000

mensen. Vandaar de nieuwe Euro-
pese wetgeving, die ook door Ne-
derland is ondertekend. 

Drenthe moet met deze wetgeving
rekening houden. In een andere
provincie is om deze reden al een
vergunning geweigerd. We hebben
dat ook in een brief aan de provin-
cie geschreven. Zolang de provin-
cie nog geen vergunning heeft afge-
geven, worden alle argumenten
nog meegewogen. 

De provincie verleent de vergun-
ning mede aan de hand van het
rapport van het RIMV (rijksinsti-
tuut milieuhygiëne en volksge-
zondheid). Maar dat rapport is bij
de gemeente tot op de dag van het

verschijnen van deze Stadswachter
nog steeds niet bekend. 

Bezwaarschriften
Mocht de provincie onverhoopt
toch een vergunning aan Heijmans
verstrekken, dan kan ze op een
regen van bezwaarschriften reke-
nen. Nee, als het aan ons ligt, dan
staat die centrale er nog lang niet
en zal hij er ook nooit komen! 
En als het aan de vele schrijvers en
schrijfsters van de ingezonden
brieven in de Meppeler Courant
ligt, ook niet! Sterk Meppel is nog
steeds hoopvol gestemd. We gaan
met alle wettige middelen door om
de asfaltcentrale uit Meppel te
weren. Steun daarom onze actie:
Houd Meppel schoon!

Asfaltcentrale staat er nog lang niet

Als we het kerntakenproces goed
doorkomen, heeft dat beslist gevol-
gen voor de omvang van de ambte-
lijke organisatie. In onze enquête
van BCO (onder 1400 inwoners)
zeggen veel inwoners dat ook. ‘De
gemeente gooit veel te veel geld
over de balk. Snij eerst maar flink
in die bureaucratische organisatie
van de gemeente zelf.’

Niet alleen in Meppel horen we die
geluiden. Nederland wordt de logge
ambtelijke organisaties met hun
vele ingehuurde dure bureaus zat! 

‘We zouden met minder wethouders
en minder raadsleden toe-kunnen’,
aldus Gerard De Kleijn, gemeente-
secretaris van Amersfoort. ‘Met
twee wethouders en vijftien raads-
leden zou de gemeente Amersfoort
ook gerund kunnen worden’, aldus
een artikel in Binnenlands Bestuur
van 4 februari 2005. Amersfoort
telt nu zeven bestuurders en 39
raadsleden. 

Meppel heeft vijf bestuurders en 23
raadsleden. Bij de verkiezingen in
2002 zei SteM al dat we het best
met een wethoudertje minder kon-
den doen. ‘Drie is genoeg voor
Meppel’, zei lijsttrekker Herman
Jansen toen. 

Waarom schuiven we de directie en
het wethoudersteam niet in elkaar?
Twee of drie wethouders die be-
noemd worden op basis van be-
stuurlijke capaciteiten in plaats van
politieke kleur zou een hele verbete-
ring zijn. Minder salarissen, minder
wachtgelden, minder lange verga-
deringen aan de top. Dan zouden
we beter en sneller kunnen werken. 

Als je er over doordenkt kan dit
best een mooi thema zijn voor de
burgemeestersverkiezing in 2006
(of 2010?). Welke burgemeesters-
kandidaat kan het best een slanke
en slagvaardige organisatie neer-
zetten?

Het was een geanimeerde zitting
van de raadscommissie, waarop
Heijmans zijn zaak kwam beplei-
ten. Voorzitter Harry Kaptein som-
meert hier actievoerder Harm
Steenbeek zijn paraplu in te klap-
pen. Met frissen tegenzin zou het
niet zo gezagsgetrouwe SteM-lid
aan de opdracht voldoen.

Meppel heeft van toerisme haar
speerpunt voor de komende
jaren gemaakt. De meest ideale
manier om de mooiste plekken te
zien, als toerist, is door wandel-,
fiets- en vaarroutes aan te leggen
en aan te geven met goede be-
wegwijzering. Maar aan dat laat-
ste valt in Meppel nog heel wat
aan verbeteren! 

Een fiets- of wandeltocht langs het
mooie Meppeler buitengebied (de
Havixhorst, Rogat, Broekhuizen,
Engelgaarde en het Meppeler wan-
delbos) of in de binnenstad is zeker
de moeite waard. Maar mensen die
niet erg bekend zijn in Meppel, zul-
len deze plekken moeilijk kunnen
vinden.
Hier en daar wordt wel wat aange-
geven, maar samenhang is er niet.
Soms worden er zelfs verkeerde be-
namingen gebruikt. Lekker verwar-
rend voor een toerist. Zo zijn onze

mooie molens helemaal niet aan-
gegeven. En wat te denken van
onze gezellige binnenstad met z’n
leuke grachten en pleinen? 
Gelukkig heeft Thijs Rinsema een
wandelboekje uitgegeven met
mooie routes. Zou het niet prak-
tisch zijn als dergelijke wandelin-
gen ook met bordjes bewegwijzerd
zouden zijn?
Zonder mooie wandelroutes is een
toeristisch gebied niet interessant.
Routes zijn namelijk de ideale ma-
nier om de bestemming te verken-
nen en de mooiste plekken te zien’,
staat in het raamwerk ‘Trop’. Dit
rapport geeft aan hoe Meppel toe-
ristisch beter op de kaart gezet kan
worden om zo binnen 8 jaar de toe-
ristische werkgelegenheid te laten
verdubbelen. Sterk Meppel vindt
dat het college liefst morgen nog
moet beginnen met het aangeven
van routes om aan te tonen dat het
ernst is met deze doelstelling.

Goede wegwijzers zijn schaars

Peter, 
we krijgen 60 meter!

Een goed idee:
Neem het mee 
voor Enschede!

Dat vinden we beter!
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Woensdag 9 maart vierde Sterk
Meppel het eerste lustrum met
een algemene ledenvergadering.
De begroting werd vastgesteld, er
werd afscheid genomen van twee
bestuursleden en er werd een
nieuwe voorzitter gekozen en een
algemeen bestuurslid. Daarna
werd in een fraaie menging van
hilarisch toneelspel en ernstig
oefenen een nieuwe kiesmethode
uitgetest.

Wim Start nam na tien jaar met pijn
in het hart afscheid van het bestuur
en liet meteen weten wel beschik-
baar te blijven voor de nodige
hand- en spandiensten. 
Ook René Wanders nam afscheid
van het bestuur. De afgelopen vier
jaar heeft hij als penningmeester
zijn waarde bewezen. Ook hij blijft
beschikbaar en heeft zich bereid
getoond voorlopig de boekhouding
van de vereniging te blijven verzor-
gen. Zowel Wim als René werden
met een daverend applaus bedankt
voor hun diensten.

Met eenzelfde applaus werden bij

acclamatie Gerard van der Meulen
tot voorzitter en Han van Zandber-
gen tot algemeen bestuurslid geko-
zen. 
Ook twee aspirant-bestuursleden
werden verwelkomd: Miranda
Sangster en Georgette Makkelie.
Met al deze inzet kan de vereniging
met een gerust hart de komende
verkiezingsperiode ingaan. 

Elkaar aanvullen
Maar er gebeurde meer deze
avond. Een speciale commissie had
een nieuwe manier ontworpen om
de kandidaten voor de verkiezings-
lijst te kiezen. In deze methode
staat het kiezen van een team voor-
op. 
Want om een goede fractie te vor-
men moeten de afzonderlijke kan-
didaten elkaar aanvullen en ver-
sterken. Bovendien lijkt de nieuwe
methode sneller en makkelijker te
werken en is het hoogtepunt, het
kiezen van de lijsttrekker, het sluit-
stuk van de avond. 

Om uit te testen of deze methode
inderdaad beter en sneller werkt,

werd een verkiezingsspel georgani-
seerd met een fictieve partij
(PRUT) en fictieve kandidaten.
PRUT stond die avond voor Partij
van Radicalen, Uitschot en Tegen-
stemmers. 
Het was dan ook allemaal flink
prut. Zo deed Kees heel Meppel op
slot om vervolgens toegangsgeld te
vragen van toeristen, vond Amalia
de hondenpoep affreus, wilde Mo-
hammed alles integreren, gedroeg
Evert-Jan zich zeer nichterig, was
Ingrid wel héél erg verlegen en stak
Johanna alle ambtenaren in huis-
stijlkleding. 

Kieslijst
Na deze hilarische introductie van
elf kandidaten werd alsnog bloed-
serieus een kieslijst vastgesteld. Na
afloop stelden de leden gezamen-
lijk vast dat deze nieuwe manier
van kiezen goed werkt. 
Natuurlijk zal er over de uitvoering
nog wel wat te bespreken zijn, maar
dankzij het fantastische toneelspel
van de ‘kandidaten’ hadden alle
aanwezigen ook nog een gezellig
avondje uit. 

SteM viert lustrum hilarisch doch serieus

Geheel onverwachts overleed op 28
december 2004 Roel de Lange. Roel
blijft voor ons altijd de man van de
mooie tekeningen over Meppel. In
1987 maakte hij voor ons zijn eerste
tekening, van de boerderij de Ram-
horst in volle glorie. Hij was onze
vaste tekenaar tot juni 1996. In de
loop der jaren ontwikkelde hij een
geheel eigen stijl. Zo ontstonden in
de jaren 90 de bekende tekeningen

die alleen maar bestonden uit ver-
ticale lijnen. Heel karakteristiek en
uitstekend aangepast aan de grafi-
sche mogelijkheden van kranten-
papier. 
Roel de Lange was biologiedocent
aan de Pabo in Meppel. Hij is 70
jaar geworden. Hoewel hij de laat-
ste jaren in Zwolle woonde, bleef
hij altijd contact houden met zijn
vrienden in Meppel.

IN MEMORIAM ROEL DE LANGE

In december 2004 stelde SteM
schriftelijk vragen aan wethou-
der Zwaan (PvdA) over de moge-
lijk negatieve effecten van umts-
zendmasten op flats, scholen en
andere hoge gebouwen. Umts is
het nieuwste mobiele systeem,
waarbij je met je telefoon ook
kunt internetten, filmpjes zenden
en mailen.Veel mensen schijnen
gevoelig te zijn voor de straling
die deze masten uitzenden. TNO-
onderzoek lijkt deze klachten te
steunen.

Sterk Meppel wilde van de wethou-
der weten waar dergelijke masten
stonden, hoe het met de vergun-
ningen stond en of de gemeente
bereid was voorlopig het oprichten
van umts-masten tegen te gaan tot
de effecten op de gezondheid dui-
delijk waren.
De wethouder kon niets doen, ant-
woordde hij. Hij was gebonden aan
landelijke regels, waarbij de umts-
masten zijn vrijgesteld van vergun-
ningen. Hij wist ook niet welke van
de huidige masten umts-antennes
waren. Een antwoord waar we niet
tevreden mee waren. In onze ogen
zijn er wel degelijk mogelijkheden.

Onder de grond?
Tijdens de raadsvergadering van ja-
nuari sprong de PvdA-fractie in op

de antwoorden van de wethouder
(ook PvdA). Zij maakte zich ook
zorgen over de gezondheid en be-
pleitte eveneens een andere aan-
pak. Voluit steun voor ons stand-
punt dus. In februari kwam het
onderwerp op initiatief van de
PvdA op de commissieagenda te
staan. Deze partij wilde weten hoe
de andere fracties dachten over het
umts-probleem en over het onder
de grond brengen van hoogspan-
ningskabels. 
De hoogspanningskabels, dat is
een ander probleem, gaf Sterk
Meppel aan, daarbij is sprake van
een andere straling. Bovendien is
umts een nieuw probleem, terwijl
hoogspanningsmasten een be-

staand gegeven zijn.

Onvrede
De vergadering was een mooi mo-
ment om onze onvrede over de ant-
woorden van de wethouder te uiten
en aanvullende vragen te stellen.
Het onderwerp stond immers ge-
agendeerd, dus je mag aannemen
dat een wethouder goed voorbe-
reid is. Via het plaatsingsplan is het
namelijk wel degelijk mogelijk om
invloed op de plaats van de masten
uit te oefenen. Bovendien moeten
de masten aan allerlei criteria vol-
doen. 
We stelden dus vragen over de con-
trole op de plaatsingscriteria, over
de voorlichting, over de plaatsings-
eisen en of het college gaat onder-
zoeken wat de minst schadelijke lo-
caties zijn. Ook bepleitten we uit
voorzorg voorlopig geen umts-
masten op scholen te plaatsen. 
Maar de wethouder kon ter plekke
geen vragen beantwoorden. Hij
wilde de vragen graag schriftelijk
ontvangen en een week of vijf de
tijd krijgen om ze te beantwoorden.
Was hier een één-tweetje tussen
wethouder en fractie opgezet? 
Natuurlijk kun je een wethouder
niet dwingen om meteen antwoord
te geven. We hebben onze vragen
dus schriftelijk gesteld en wachten
ongeduldig op de antwoorden.

Vragen over umts-masten

Zelden was er zoveel discussie en
rumoer over een onderwerp als
bij de koopzondagen. De menin-
gen onder de inwoners, winke-
liers en in de politiek waren flink
verdeeld. Ook Sterk Meppel wor-
stelde met het onderwerp: stem-
de de fractie in eerste instantie
verdeeld over twee extra koop-
zondagen, uiteindelijk stemde ze
unaniem voor zes extra. Dát
vraagt om een toelichting.

Er mochten in Meppel altijd zes
koopzondagen gehouden worden.
Vier daarvan staan vast en vallen
op een feestdag (bijvoorbeeld op
tweede paasdag), twee waren vrij in
te vullen. Begin 2004 werden er
twee extra koopzondagen ge-
vraagd. V&D wilde namelijk het
landelijk beleid van het concern
volgen en twee keer per jaar een
‘prijzencircus’ op zondag houden.  

Kleinschaligheid
Binnen onze fractie volgde een
fikse discussie. Een deel van de
fractie vond dat nu de gemeente zo
haar best had gedaan om V&D naar
Meppel te halen ze er ook voor
moest zorgen dat dat concern een
financieel gezond bedrijf kon voe-
ren. 
Een ander deel vond dit puur eco-
nomische aspect een te zwak argu-
ment. Sterk Meppel is een voor-
stander van kleinschaligheid, dan
moet je ook niet mee willen doen in
de race rond de 24-uurs economie.
De zondag als rustpunt in de week
en de bescherming van de kleinere
winkeliers wegen zwaar voor Sterk
Meppel. 

Voor beide kanten viel wat te zeg-
gen en de fractie koos ervoor om
verdeeld te stemmen. Mede door
het conflict binnen de PvdA kwa-

men de extra koopzondagen er
toen niet door. 
Nog hetzelfde jaar kwam er een
nieuw verzoek voor twee extra
koopzondagen. Hoogst ongewoon.
Henk Schoemaker vroeg daarom
namens Sterk Meppel naar de ar-
gumenten om dit punt zo snel op-
nieuw aan de orde te stellen. Die
bleken er ook te zijn. Er was bij-
voorbeeld de Stichting Meppel Vol
Vaart. 
Deze wilde een groots driedaags
grachtenfeest organiseren, waarbij
de bruine vloot weer in de grachten
zou liggen. Een geweldig initiatief,
dat ook gedragen wordt door de
middenstand. Maar die wil er dan
natuurlijk ook iets mee verdienen.
Daar was een extra koopzondag
voor nodig. En daar wilde Sterk
Meppel wel aan meewerken. 

Criteria
Maar dat bracht ons bij een ander
dilemma. Voor ons is een grachten-
feest voldoende. Dus ja, een extra
zondag. Maar een modeshow dan?
Krijgt men daar ook een extra
koopzondag voor? Of dat prijzen-
circus van V&D? Hoe word je het als
politiek met elkaar eens over de cri-
teria voor extra koopzondagen? 

Sterk Meppel koos daarom een an-
dere aanpak. We vonden dat de
winkeliers zelf eigenlijk de enigen
waren die hier een besluit over
konden nemen. Als er een goede
invulling is en de winkeliers samen
besluiten dat ze ’s avonds (Wold-
straat!) of in een weekend extra
open willen zijn dan moeten ze dat
zelf maar weten. 
Wij wilden er niet elke keer op-
nieuw over discussiëren. Daarom
heeft SteM voor de mogelijkheid
van zes extra koopzondagen ge-
stemd. 

Waarom gaat SteM nu
ineens akkoord met 
zes koopzondagen?

Eerlijk is eerlijk, we schrokken
wel toen we hoorden dat burge-
meester Den Oudsten naar En-
schede vertrok. Natuurlijk heeft
hij groot gelijk, vanuit zijn invals-
hoek bezien. Helemaal met het
oog op het toekomstige feno-
meen: de gekozen burgemeester.
Het zal dan nog veel moeilijker
zijn voor een ‘buitenstaander’ om
ergens burgemeester te worden.

Maar goed voelt het niet. Vooral als
je kijkt naar het belang van Meppel.

Er was hier nog zoveel te doen, er
stond zoveel in de steigers. En was
er niet de indruk gewekt, dat we na
het korte verblijf van Cees Bijl een
burgemeester zouden krijgen die
langer zou blijven zitten? 
Hoe moet het nu met de nieuwe
aanpak van het klachtenbeleid?
Hoe moet het nu met Heijmans? En
zo kunnen we wel doorgaan met
het opsommen van onderwerpen
waar we Den Oudsten toch echt
graag bij hadden willen houden.
Desondanks: gefeliciteerd!

Den Oudsten nu al weg
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College besluit kunstwerk te slopen

Ze kúnnen wel snel werken!

Een stuurgroep van college, amb-
tenaren en raadsleden moest de
kerntakendiscussie vormgeven
waarmee Meppel 1,6 miljoen
moet gaan besparen. Sterk Mep-
pel stapte niet in. Het zag het niet
zitten om beschermengeltjes van
bepaalde zaken in de werkgroep
een flinke stem te geven. Onze
vrees werd bevestigd: tien onder-
werpen werden buiten de discus-
sie gehouden. Ook de rondetafel-
gesprekken leken teleurstellend.
Er werd geen kerntakendiscussie
gehouden, maar een bezuini-
gingsdiscussie. Toch kwam er een
aantal criteria naar voren die het
mogelijk maken om de kernta-
ken te herkennen.

De afgelopen jaren moest de ge-
meente Meppel bij herhaling be-
zuinigen. Eerst werd met de kaas-
schaaf overal een paar procent
geminderd, later werd met de stof-
kam nog eens gekeken naar ‘vuil-
tjes’ in de begroting. Het bleek niet
genoeg. Onlangs kwam het college
met de boodschap dat er structu-
reel 1,6 miljoen euro bezuinigd
moet worden op de jaarlijkse be-
groting van ruim 60 miljoen. Voor
de raad was duidelijk dat deze
nieuwe ronde zou gaan leiden tot
het stopzetten van een aantal ge-
meentelijke diensten. Maar welke
wel en welke beslist niet? Zo ont-
stond de gedachte van de kernta-
kendiscussie.

Beschermengeltjes
Hoe een kerntakendiscussie goed
gevoerd wordt, was direct al een
twistpunt tussen de collegepartijen
en Sterk Meppel. Er werd een stuur-
groep ingesteld waarin het college,
de ambtenaren en een aantal raads-
leden werden benoemd. Sterk Mep-
pel weigerde zitting te nemen in de
stuurgroep, omdat het de samen-
stelling onevenwichtig vond. 
De grote inbreng van college en
ambtenaren is in onze ogen bij
voorbaat verdacht. College en amb-

tenaren zijn vaak nauw betrokken
bij zaken die ze niet in zo’n discus-
sie willen zien sneuvelen. Door
deze beschermengeltjes kan het
proces zo worden gestuurd dat be-
paalde zaken buiten de discussie
vallen. 

Voorafgaand
Een tweede struikelblok was de na-
drukkelijke wens van Sterk Meppel
om voorafgaand aan de discussie
de bevolking te raadplegen. De
Meppeler inwoners zijn immers
diegenen voor wie je het doet. Te
vaak zien we bij ingrijpende plan-
nen, dat de burger pas in een laat
stadium zijn zegje mag doen. Plan-
nenmakers en uitvoerders hebben
de zaken dan al zo voorgekookt, dat
de inbreng van de burger slechts
tot weinig of zelfs geen veranderin-
gen kan leiden. 
Het rapport, in opdracht van de
stuurgroep door bureau K+O opge-
steld, kwam uit en onze vrees bleek
gegrond. De zoekrichtingen voor
de bezuinigingen waren op een rij-
tje gezet en tien onderwerpen ston-
den al direct in een apart rijtje. De
stuurgroep had zelf dus al een aan-
tal kerntaken aangewezen, voordat
de discussie zelfs maar begonnen
was. Sterk Meppel liet inmiddels

zelf een kerntakenonderzoek uit-
voeren. 1400 inwoners van de ge-
meente Meppel kregen van onaf-
hankelijk bureau BCO uit Zutphen
een enquête toegestuurd. 

Rondetafelgesprekken
De stuurgroep organiseerde ver-
volgens een aantal bijeenkomsten
met inwoners en maatschappelijke
instellingen. Jammer genoeg was
tijdens deze bijeenkomsten het be-
zuinigingsthema dominant. De
deelnemers mochten meezoeken
naar bezuinigingen. Een discussie
over welke kerntaken altijd over-
eind moeten blijven kwam daar-
door niet van de grond. Zo werd de
kerntakendiscussie tot een bezui-
nigingsdiscussie. 
Uit ons kerntakenonderzoek kwam
een aantal zaken naar voren die
Meppelers belangrijke vinden en
hoog waarderen zoals: de zwemba-
den, de bibliotheken, veilige wan-
delroutes, optreden tegen gevaar-
lijk rijden, onderhoud van

fietspaden in het buitengebied, be-
strijding van stille armoede en Og-
terop. 
We hadden in de rondetafelge-
sprekken graag gehoord waarom
onze inwoners deze zaken onder-
scheiden van andere zaken. Wat
hen tot kerntaken maakt. Dat ge-
beurde jammer genoeg niet. En
omdat raadsleden alleen mochten
luisteren kwam het er ook niet van.
In die zin was de eerste rondetafel-
bijeenkomst teleurstellend. Ook
voor een aantal van de deelnemers,
die in te korte tijd, met te weinig
deskundigheid moesten bezuini-
gen.

Kaders
Al luisterend waren er wel een aan-
tal criteria te noteren, die burgers
gebruiken om wel of niet ergens het
bezuinigingsmes in te zetten. Het
waren grove messen, zoals:
• als het voor de ‘fun’ is kan erop be-
zuinigd worden;
• projecten die vooral statussym-
bool zijn moeten maar in de ijskast;
• als het diensten zijn waardoor

derden dik geld kunnen verdie-
nen, kunnen de leges daarop wel
hoger;

• als het om sociaal noodzakelijke
dingen voor individuele mensen
gaat, moet je ervan afblijven;

• als het vrijwilligerswerk is dat de
gemeente al veel geld bespaart,
moet je dat vooral koesteren;

• als het wettelijk moet, kun je niet
anders.

Wanneer je handige sorteert kun je
in deze opsomming toch een aan-
tal kaders herkennen, die je als een
raster over de begroting van de ge-
meente kunt leggen. Sterk Meppel
is daar wel naar op zoek. Zo zou je
kerntaken kunnen ‘herkennen’ tus-
sen overige taken. En in de ‘overige’
taken zou je ook nog een onderver-
deling kunnen laten ontstaan.
Wanneer de rondetafelgesprekken
dit soort criteria boven tafel brengt,
zijn we de eerste teleurstelling snel
te boven.

Kerntakendiscussie veel te veel voorgekookt

Met uitzicht op Meppel biedt
SteM-fractieleider Herman Jansen
(rechts) burgemeester Peter den
Oudsten het resultaat van het
kerntakenonderzoek van Sterk
Meppel aan.

In 2003 ontving de gemeente
Meppel slechts acht klachten. Ze
lijkt het zo slecht dus nog niet te
doen. Toch stelde SteM vragen.
Want doet de gemeente het echt
zo goed, of wordt het indienen
van klachten zo moeilijk gemaakt
dat mensen er maar niet aan be-
ginnen? De burgemeester als
portefeuillehouder herkende de
zorgen en gaf aan dat er binnen
de organisatie nagedacht wordt
over de laagdrempeligheid van
de klachtenregeling.

Het aantal klachten is de afgelopen
jaren gedaald van 28 in 2000 naar
acht klachten in 2003. Voor een
grote organisatie een prima resul-
taat. Maar is dat ook echt zo? Hoe
kwam die spectaculaire daling ei-
genlijk tot stand?
In het jaar 2000 werd de helft van de
klachten via de ombudsfunctiona-
ris ingediend. Toen het spreekuur
werd afgeschaft halveerde het aan-
tal geregistreerde klachten. Ook het

aantal klachten per telefoon daalde
van gemiddeld negen naar drie. De
gemeente meent dat door een
goede afhandeling van het loket
leefomgeving nu veel (potentiële)
klachten voorkomen worden. Maar
er is dus geen sprake van een afna-
me, maar de afname van een laag-
drempelige mogelijkheid om een
klacht neer te leggen: het spreekuur
van de ombudsfunctionaris. En de
meldingen bij het wél laagdrempe-
lige loket worden niet als klachten
gezien. 

SteM stelde daarom vragen aan de
portefeuillehouder. Wat is eigenlijk
het doel van de klachtenregeling?
Zelf zijn we van mening dat een or-
ganisatie van tijd tot tijd onderzoek
moet doen naar de kwaliteit van
haar dienstverlening. Gelukkig
deelde de burgemeester onze me-
ning en is hij er intern mee aan de
slag. We hopen dat daar geen ver-
andering in komt door het vertrek
van Den Oudsten. 

Minder klachten, maar
waar zit ‘m dat in?

Vanaf 2002 is er een nieuwe ge-
meentewet. Als gevolg daarvan is
het dualisme ingevoerd, waardoor
de werkwijze van de gemeenteraad
en het college van burgemeester en
wethouders is veranderd. De raad
stelt de regels vast, controleert en is
vooral volksvertegenwoordiger. Het
college voert uit en bestuurt. Wet-
houders zijn geen lid meer van de
gemeenteraad en zijn ook geen
voorzitters meer van een commissie.
Ook was er voor 2002 geen raads-
griffier, maar deed de gemeente-
secretaris dat werk er ‘even’ bij. De
raad werkt nu met een presidium,
zeg maar een agenda- en procedure-
commissie en lang niet alles komt
meer op de raadsagenda. De ko-
mende jaren gaan de veranderingen
nog door. 

In 2006 zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen. We zijn ons
daarop aan het voorbereiden. In dat
kader organiseert Sterk Meppel een
bijeenkomst, waarin de nieuwe
werkwijze van raad en college
wordt uitgelegd. 

Als u belangstelling heeft voor het
besturen van onze stad, als u wilt
weten hoe het toegaat in de gemeen-
teraad, dan kunt u zich aanmelden.
Voor leden en donateurs van Sterk
Meppel is het gratis, niet-leden be-
talen 25 euro per persoon. De bij-
eenkomst is gepland op woensdag 6
april van 19.30 tot 22.00 uur. De
agenda en de locatie wordt u, na uw
opgave, schriftelijk toegezonden.

Opgeven kan bij Myriam Schut, 
De Veurdele 40, 7948 DN Nijeveen,
tel.: 0522-492580, 
e-mail: M.Schut-Jansen@Meppel.nl

Dualisme, 
wat is dat? 

Themabijeenkomst
Sterk Meppel
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Bert Visscher Nazca
Bouwknegt
woninginr. R. van de Veen M. vd Gaag

In Meppel lozen de woonschepen
nog steeds afvalwater op het op-
pervlaktewater. Sterk Meppel
vindt dit ongewenst. Door nieu-
we Europese richtlijnen is dit
sinds 1 januari 2005 gelukkig niet
meer toegestaan. Meppel ge-
doogt dit toch vanwege de hoge
kosten en bijkomende proble-
men. Een uitvinder in Friesland
ontwikkelde dé oplossing. Sterk
Meppel ging kijken en was zeer
onder de indruk.

Vanaf 1 januari 2005 is het door
nieuwe Europese normen niet
meer toegestaan ongezuiverd af-
valwater uit toilet, douche en goot-
steen rechtstreeks op het opper-
vlaktewater te lozen. Iedere
gemeente had voor die datum een
regeling moeten treffen in het
plaatselijke rioleringsplan om dit te
voorkomen. Dit is echter (vooral bij
woonschepen) niet gelukt. 
Ook in Meppel niet. De bewoners
van de woonboten hier lozen hun
afvalwater rechtstreeks op het op-
pervlaktewater. Sterk Meppel vindt
dat er op korte termijn maatregelen
genomen moeten worden om dit te
veranderen. Niet alleen vanwege de
nieuwe Europese normen, maar
vooral vanwege milieuaspecten.
Want een slecht milieu (ook van het
oppervlaktewater) is schadelijk
voor de volksgezondheid en geen
visitekaartje van de stad.
Aansluiting op de riolering brengt
echter hoge kosten met zich mee.
Een bijkomend probleem is name-
lijk dat de woonschepen mee gaan
met de waterstand in de Drentse
Hoofdvaart en soms lager liggen
dan het riool. Daardoor zijn extra
voorzieningen nodig om het afval-
water af te voeren. Deze voorzie-
ningen bestaan. Er zijn firma’s die
installaties leveren die het mogelijk
maken het afvalwater met een
pomp in het riool te persen. 
Waar geen riool ligt, wordt het lasti-
ger. Zeker omdat het Waterschap
liever niet wil dat er in de kades en

dijken wordt gegraven, die kunnen
daardoor verzwakken.

Compacte tank
Maar sinds een jaar of vijf zijn er
ook andere oplossingen. Zo kun-
nen schepen aangesloten worden
op een systeem dat Individuele Be-
handeling Afvalwater (IBA) heet.
Deze techniek is bijna even goed
als de bestaande rioolzuiveringsin-
stallaties van het waterschap. Eén
van de meest effectieve en moder-
ne IBA’s is ontwikkeld door Boele
de Jong (59) van de firma Afmitech
(Afvalwater, Milieu en Techniek).
Het unieke aan zijn IBA’s is dat het
een compacte tank is, die met wei-
nig energie functioneert. Dankzij
een actief slibsysteem wordt het af-
valwater biologisch gereinigd. Wat
overblijft, is schoon water en een
zuiveringsslibkoek, te gebruiken
als compost.
Deze IBA’s kunnen prima op sche-
pen ingebouwd worden, wegens de
relatief kleine ruimte die ze in be-
slag nemen. Maar ook op moeilijk
bereikbare plaatsen in buitenge-

bieden of recreatieterreinen blijken
IBA’s dé oplossing. 
De jongste ontwikkeling is een drij-
vende IBA. Zeer geschikt voor
woonschepen. Hiervoor is dus
geen riolering nodig en er hoeft
niet gegraven te worden in de
kades. Sterk Meppel denkt dat dit
dé oplossing is om op korte termijn
aan de nieuwe Europese richtlijnen
te kunnen voldoen.

IBA’s kunnen afvalwater woonschepen opvangen

De drijvende IBA, zeer geschikt
voor woonschepen in buitengebie-
den. Met deze tank, die weinig
ruimte inneemt, is geen riolering
nodig en hoeft er niet gegraven te
worden in de kades.

Het winkelcentrum Haveltermade wordt vernieuwd. Op deze foto de Heinsiusstraat met het kruispunt daarheen.
Het plan van het college is dit kruispunt af te sluiten voor auto’s. 
Op het terrein van de voormalige Renaultgarage is een nieuw winkelcentrum gepland met een vestiging van de
Aldi, een bedrijf dat veel autoverkeer aantrekt. De gemeente meent dat het de verkeersveiligheid ten goede komt
als de toegang tot het winkelcentrum niet vanuit de Heinsiusstraat gaat. De Johan van Oldebarneveltstraat wordt
daarom vanaf de Heinsiusstraat afgesloten; verkeer moet dan via de Hugo de Grootstraat rijden. 
Sterk Meppel vindt dit onlogisch, omdat de Heinsiusstraat de centrale toegang is van de wijk Haveltermade. Veel
omwonenden zijn bovendien bang dat in de omliggende straten het wegverkeer aanzienlijk zal toenemen. Wij
zullen daarom blijven pleiten voor het handhaven van tweerichtingsverkeer in de Johan van Oldebarneveltstraat.

Toegang nieuw winkelcentrum onlogisch

Nadat de Galgenkampsbrug van
een nieuwe deklaag was voorzien
werd zij een bron van ergernis
voor de omwonenden. Zij worden
gek van het geklapper, dat zelfs
binnenshuis te horen is. De ge-
meente stelde een onderzoek in,
maar kon de oorzaak van het
probleem niet vinden. Na in-
spraak bij de commissievergade-
ring is nu de oplossing nabij.

Nooit had de buurt last van de Gal-
genkampsbrug. Tot er een nieuwe
slijtlaag op kwam. ‘Kedeng, ke-
deng’, vooral als er vrachtwagens
overheen reden. Voor de omwo-
nenden reden om bij de gemeente
aan de bel te trekken. Na geruime
tijd was het gedreun nog niet ver-
holpen. De omwonenden hadden
het idee dat er niet serieus met hun
klacht werd omgegaan en kwamen,
na overleg met Sterk Meppel, in-
spreken bij een raadscommissie. 
De wethouder had geen oplossing,
maar de bewoners wel. Volgens hen
was de nieuwe slijtlaag te dun en
zou een dikkere het probleem op-
lossen. De commissie verzocht de
wethouder de klachten zo snel mo-
gelijk te verhelpen. Hij beloofde
een onderzoek. 
In de commissievergadering van
februari kwam wethouder Olde-
besten met de resultaten van het
onderzoek: de brug krijgt in mei
een dikkere slijtlaag en de overgang
tussen weg- en brugdek wordt aan-
gepast. Eerder kan niet wegens te
lage temperaturen. In juni en juli
worden opnieuw metingen ver-
richt om te zien of de maatregelen
het gewenste effect hebben. De be-
woners kregen dus gelijk. Straks
kunnen zij weer rustig slapen.

Geklapper nu
gauw voorbij?

Het heeft lang geduurd, maar de
zwemvisie van het college is ein-
delijk aangenomen. Dit kon
nadat het meest heikele punt,
centralisatie van het zwemwater,
eruit was gehaald. Door de cen-
tralisatiegedachte zou het zwem-
bad in Nijeveen waarschijnlijk
gaan verdwijnen.Voor Sterk
Meppel en CDA onaanvaardbaar.
Zwemles is belangrijk uit het
oogpunt van veiligheid en moet
dus dichtbij huis kunnen.

Was er niet ooit gezegd dat het dorp
dorp moest blijven en de voorzie-
ningen zoveel mogelijk intact? Hoe
kan het dan dat na het verlies van
de brandweer het Nijeveense
zwembad ook op de tocht stond?
Vooral Sterk Meppel en het CDA
wilden daar niets van weten. Zij
wezen de zwemvisie af en vroegen
wethouder Lanjouw met de eige-
naar van De Duker in overleg te
gaan. 
Na veel overleg werd uiteindelijk
vastgesteld dat De Duker een maxi-
male subsidie van 15.000 euro per
jaar kon krijgen. De eigenaar moet
daarvoor een (in principe) sluiten-
de begroting presenteren, in het
bad investeren en de financiële
boeken openen. Maar de relatie
met de gemeente Meppel lijkt ver-
stoord. De eigenaar heeft de schijn
tegen, dat hij niet volledig inzage in
de boeken wil geven en bij de ge-

meente lijkt de welwillendheid te
ontbreken. De subsidieaanvraag
van De Duker werd dit jaar dan ook
afgewezen. 

Onderhoud
In de strijd om het zwembad lijken
de inwoners van Nijeveen de groot-
ste verliezers. Er wordt weinig echt
onderhoud gepleegd en het bad
lijkt steeds verder achteruit te gaan.
Sterk Meppel is bang voor de toe-
komst van het bad en hoopt dat de
eigenaar snel gaat investeren,
zodat het bad gezond en aantrek-
kelijk blijft. Daarnaast is het de
enige manier om aanspraak te
maken op de beloofde 15.000 euro
van de gemeente.
Inmiddels heeft het college een
vernieuwde visie op tafel gelegd.
De centralisatiegedachte is er uit-
gehaald omdat het bad in Nijeveen
(in ieder geval) voorlopig nog blijft
bestaan en er dan dus genoeg
zwemwater is. Reden voor Sterk
Meppel om ditmaal wel in te stem-
men met de visie. Mocht het bad in
Nijeveen ooit moeten sluiten, dan
zal de centralisatievraag opnieuw
op tafel komen. Sterk Meppel zal
dan wederom pleiten voor zwem-
water in Nijeveen.
Wij willen dus graag een zwembad
behouden voor Nijeveen en roepen
college en ondernemer op om zich
daar zeer actief voor in te blijven
zetten!

Zwemmen Nijeveen blijft 
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Makelaar Meubel Uniek

Wijnand

In de plannen voor de Nieuw-
veense Landen wordt de Steen-
wijkerstraatweg aan beide kan-
ten afgesloten en verliest hij zijn
functie als doorgaande weg.
Daarmee wordt het voortbestaan
van restaurant De Drie Kalkovens
bedreigd: het restaurant zou
hierdoor bijna onbereikbaar wor-
den. Sterk Meppel vindt dit een
ongewenste ontwikkeling.

De gemeente wist zich jarenlang
geen raad met een industrieel mo-
nument: de drie op instorten
staande kalkovens aan de Steenwij-
kerstraatweg. Tot er een creatieve
ondernemer kwam die twee van de
drie ovens omtoverde tot een fami-
lierestaurant en de derde kalkoven
in de oorspronkelijke staat herstel-
de. Zo werd het industriële erfgoed
gered en was Meppel een bijzonder
restaurant rijker.

Cultuur
De idealistische ondernemer die
dit karwei op zich nam is Leo Er-
berveld. Een mooie, passende
vormgeving en omgeving was voor
hem één van de belangrijkste pun-
ten. Dit vind je terug in de kleinste
details. Zo liggen er schelpen op de
parkeerplaatsen, is de opslagruim-
te verborgen onder een schelpen-
berg en draait er een permanente
video over het verleden en heden
van dit bouwwerk. 
In het restaurant zelf is er iedere
drie maanden een nieuwe exposi-
tie te bezichtigen van een kunste-
naar uit de omgeving van Meppel.
Kortom: dit bedrijf voegt veel toe
aan de cultuur van Meppel.

Reünies
Maar het restaurant moet wel per
auto bereikbaar blijven. Erberveld:
‘Mijn gasten komen uit heel Neder-
land. Vaak worden er reünies geor-
ganiseerd en dan ligt Meppel mooi
centraal, maar ook passanten doen
mijn restaurant geregeld aan.’

En dat komt in gevaar. Bij de ont-
wikkeling van de Nieuwveense
Landen hebben de planologen
maar twee ontsluitingspunten ge-
pland. De Steenwijkerstraatweg
wordt aan twee kanten afgesloten.
Enkel via een zeer onlogische sluip-
route door de wijk zal het restau-
rant nog bereikbaar blijven. Een
van de oudste Drentse handelswe-
gen wordt zo afgesneden. 
De gemeente was blij dat dit indus-

triële monument kon worden be-
houden. Nu dreigt dezelfde ge-
meente dit bedrijf in de afgrond te
storten. Zo ga je niet met onderne-
mers om. Sterk Meppel vindt dit
onaanvaardbaar.

Donkere wolken boven 
‘De Drie Kalkovens’ 

Toen Bijl in Meppel kwam, sprak hij dat er wel heel wat moest ge-
beuren. Het was hier een grote puinhoop, dus handen uit de mou-
wen! Nu is hij niet zo heel lang gebleven, maar het bleek een door-
tastend man. Toen hij wegging liet hij voor zijn opvolger een keurig
op orde zijnde stad achter. In drie jaar tijd was Meppel er flink op
vooruitgegaan. Hulde aan Cees Bijl!

Toen Den Oudsten in Meppel kwam, sprak hij dat er wel heel wat
moest gebeuren. Het was hier een grote puinhoop, dus handen uit
de mouwen! Nu is hij hier nog niet zo heel lang, maar het bleek een
doortastend man. Nu hij vertrekt, laat hij voor zijn opvolger een
keurig op orde zijnde stad achter. In vier jaar tijd is Meppel er flink
op vooruitgegaan. Hulde aan Peter den Oudsten!

Toetert de locale pers. Als ik Den Oudsten was, zou ik me een beetje
generen met die valse veren in mijn kont! Want heeft hij nu zoveel
gefikst? Oké, in de eigen organisatie zal er vast wel het een en ander
zijn verbeterd. Toch hoor ik nog dagelijks dat brieven onbeant-
woord onder in de la belanden. Heeft hij goede bedrijven binnen-
gehaald? Ik denk dan meteen aan Heijmans. Mmm! Heeft hij goede
bedrijven binnengehouden? Ik denk dan meteen aan het Groene
Land en Yarden. Mmm! 

Heeft hij laten zien dat hij lef had door in te grijpen toen er een veel
te groot stadskantoor in een te klein straatje gebouwd ging worden?
Ik denk dan meteen aan het pand van het Groene Land, dat repre-
sentatief en groot genoeg is en dat de gemeente met snel handelen
nog had kunnen overnemen. Mmm! 

Heeft hij de debatten in de raadsvergadering goed geleid? Ik denk
dan meteen aan zijn vaardigheden om discussies de kop in te druk-
ken. En aan de lange betogen die zijn collega-collegeleden mochten
houden, terwijl raadsleden keurig werden kortgehouden. Mmm! 

Heeft hij goed gecommuniceerd met de burgers dan? Ik denk dan
meteen aan het laatste nummer van het propagandablaadje ‘Kijk
op Meppel’. Dat met een informatief gehalte van 0,0 schaamteloos
draaide om: ‘Kijk óns eens goed praten met de burger’. Waarin Den
Oudsten met een aantal oudere Meppelers om de tafel ging.Wat zo
uitzonderlijk was, dat er meteen een fotograaf bij moest om het
voor de historie vast te leggen. En waar aan het einde van het arti-
kel stond: ‘Dit moeten we vaker doen, burgemeester…’ in plaats
van: ‘Leuk u eens gesproken te hebben, burgemeester…’ Mmm!

Wat Peter Den Oudsten heel goed gedaan heeft, is vrienden maken
bij de plaatselijke pers.Want hij weet als geen ander wat hét medi-
um is om aan de weg te timmeren. Ook al doe je het nog zo slecht,
als je de krant op je hand hebt, dan red je het wel bij de verkiezin-
gen. Jammer voor hem dat ze in Enschede andere kranten lezen.

Als er een nieuwe burgemeester in Meppel komt, zal hij spreken dat
er wel heel wat moet gebeuren. Het is hier een grote puinhoop, dus
handen uit de mouwen!

Valse veren

Jan Plezier Jan Plezier
De ‘Lange Jammer’ in de Haveltermade is gesloopt. En daar is iedereen erg blij mee. Nieuwe moderne woningen
zijn daarvoor in de plaats gekomen. Moderne? Jazeker, maar wel met een herkenbare degelijke bouwstijl. Het
lijkt een oude bouwstijl uit de jaren dertig, maar wij vinden ze echt prachtig. 
Het kan dus wel: mooi en betaalbaar bouwen. De mensen die er inmiddels wonen, zijn de koning te rijk. Fijn dat
er in het kader van het Wijkontwikkelingsplan Haveltermade zulke resultaten zijn geboekt. Dankzij inspraak van
de bewoners en van het wijkplatform, en dankzij de goede samenwerking tussen Woonconcept, de gemeente en
Stichting Welzijn!

DIT VINDEN WE MOOI

In het masterplan Nieuwveense
Landen zijn slechts twee ontslui-
tingswegen gepland. Bij de wijk
Oosterboer is al gebleken dat dit
onvoldoende is. De wijk Nieuw-
veense Landen zal uiteindelijk nog
aanmerkelijk groter worden. Heeft
de Gemeente Meppel dan niets
geleerd bij de Oosterboer? Sterk
Meppel vindt het belangrijk dat
het forensenverkeer, maar ook het
bouwverkeer snel de wijk in en uit
kan. 
Ook vinden wij het van groot be-
lang dat de nieuw te ontwikkelen
sportvelden rechtstreeks (dus niet

dwars door de wijk heen) te berei-
ken zijn, evenals het restaurant De
Drie Kalkovens en het Joodse
Kerkhof. Bovendien denken wij
dat bij de geplande twee ontslui-
tingen de verkeersdruk op de
Sluisbrug te groot wordt. Daarom
pleit Sterk Meppel voor een derde
ontsluiting ter hoogte van de krui-
sing van de N375 en de Steenwij-
kerstraatweg, door middel van een
rotonde. Wij verwachten dat door
deze oplossing de verkeersdruk bij
de watertoren afneemt, omdat de
wijk vanaf de snelweg dan recht-
streeks bereikt kan worden. 

Niets geleerd van Oosterboer?

De drie kalkovens en het gelijkna-
mige restaurant lagen er van de
winter wel heel schilderachtig bij.
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Politiek en jongeren, als je naar de leden van de gemeenteraad kijkt, lijken dat twee tegengestelde zaken. Is de po-
litiek dan zo saai? Hebben jongeren geen interesse voor de politiek? Sterk Meppel vroeg er een paar wat zij wél be-
langrijk vinden in hun stad. Elfde ronde.

Jongeren aan het woord (11)

Jongere 1
Naam: Petra van Cooten
Leeftijd: 14 jaar
Woont in: de Koedijkslanden

Wat vind je leuk aan Meppel?
Het centrum is erg gezellig, de stad.
En de mensen om je heen in Mep-
pel zijn ook erg leuk.
Wat vind je niet leuk aan Meppel?
Dat er zo weinig hangplakken zijn
voor de jeugd. Die moeten er meer
komen, want dat is gezellig. Liefst
dan ook bij mij in de buurt, de Koe-
dijkslanden dus.
Ben je geïnteresseerd in politiek?
Nee, ik vind het helemaal niets.
Waar ben jij trots op in Meppel? 
Ik ben vooral trots op de stad zelf en
op de vele winkels. Die zijn hier wel
heel gezellig. Verder weet ik het
echt niet.

Jongere 2
Naam: Arie Mulderij
Leeftijd: 20 jaar
Woont in: Rond de Watertoren

Wat vind je leuk aan Meppel?
Wat is er nou niet leuk aan Meppel?
Alles is leuk! De stapgelegenheden,
de Donderdag Meppeldagen en de
sfeer hier. Als mijn vrienden uit
Steenwijk komen, denken ze vaak
eerst dat het hier niets is, maar een-
maal uitgeweest willen ze hier al-
tijd uit.
Wat vind je niet leuk aan Meppel?
Dat er wellicht een asfaltcentrale in
Meppel komt. 
Ben je geïnteresseerd in politiek?
Ja, ik wil graag weten wat er in Mep-
pel gebeurt. Vooral plaatselijke po-
litiek dus.
Waar ben jij trots op in Meppel? 
De Donderdag Meppeldagen.

Jongere 3
Naam: Maureen Luthen
Leeftijd: 12 jaar
Woont in: Nijeveen

Wat vind je leuk aan Meppel?
De winkels, de sportclub FC Mep-
pel (maar daar zit ik nu niet meer
op) en mijn school is ook heel leuk
(Stad en Esch - red.)
Wat vind je niet leuk aan Meppel?
Dronken mensen die je aanspre-
ken. Ik vind dat eng. In het week-
einde en met Oud en Nieuw zie ik
ze wel eens in Nijeveen en dan
komen ze naar je toe. Dat vind ik
dus niks.
Ben je geïnteresseerd in politiek?
Nee, weet ik eigenlijk helemaal
niets van.
Waar ben jij trots op in Meppel? 
Op de binnenstad met alle winkels
en zo, omdat hij zo gezellig is.

Precies een jaar geleden schreven
wij dat het winkelcentrum Oos-
terboer verbouwd ging worden.
Ook zouden er op het terrein
veertig extra parkeerplaatsen bij-
komen. Het overleg tussen ge-
meente en winkeliers ging in
maart 2004 van start, maar het
blijft nu al een jaar lang angst-
wekkend stil rond de plannen. Op
vrijdag en zaterdag is het nog
steeds zoeken naar een parkeer-
plaats en wordt er veel verkeerd
geparkeerd. Sterk Meppel stelde
vragen. Antwoord: er is een con-
cept-overeenkomst, maar de su-
permarkt en de drogist hebben
bedenktijd gevraagd.

Bij het winkelcentrum Oosterboer
is het al jaren een rommeltje met
het parkeren. De overlast begon
verkeersonveilige vormen aan te
nemen. De gemeenteraad besloot
daarom in februari 2004 een bijdra-
ge te leveren aan de herinrichting
en uitbreiding van het parkeerter-
rein. Ook het winkelcentrum zelf
zou verbouwd worden, zodat het
leegstaande pand van de SNS-bank
tussen C-1000 en drogist verdeeld
kon worden.

Vragen
Gemeente en ondernemers gingen
rond de tafel zitten om plannen te
maken voor de herinrichting. Er
zouden maar liefst veertig parkeer-
plaatsen bijkomen. De plannen
zouden voortvarend worden aan-
gepakt, maar daarna werd het stil.
Sterk Meppel stelde de wethouder
schriftelijke vragen over de stand
van zaken. De situatie rond het

winkelcentrum is immers nog
steeds even slecht. Op vrijdag en
zaterdag zitten de straten rond het
winkelcentrum geregeld verstopt.
De situatie is beslist verkeersonvei-
lig. Er komen dan ook regelmatig
klachten uit de buurt. 
Uit het antwoord van wethouder
Zwaan blijkt dat er ondertussen
schot in de zaak zit. Er is een con-
cept-overeenkomst tussen de Ver-
eniging van Eigenaren van het win-
kelcentrum en de gemeente. Maar
C-1000 en de DA-drogist hebben
bedenktijd gevraagd tot eind
maart. Zij lijken de eigen bijdrage
voor de herinrichting van het par-
keerterrein aan de hoge kant te vin-
den. 
Mocht de overeenkomst er uitein-
delijk komen dan zal er een infor-
matie-avond voor de omwonen-
den georganiseerd worden. Maar
dat kan dus nog wel even duren. In-
middels wordt er wel extra gesur-
veilleerd door de parkeerwachters. 
Dat lost het parkeerprobleem niet
op, maar de verkeersveiligheid is
daar wel bij gebaat. Ook voor de
omwonenden is het prettig om in
ieder geval hun eigen oprit af te
kunnen komen. 
Wethouder Wim Zwaan vroeg Sterk
Meppel om aan de bel te trekken
als de klachten blijven bestaan. Dat
zullen we niet laten, maar omwo-
nenden kunnen natuurlijk ook zelf
bellen met het loket leefomgeving
(850700).

Nog een rommeltje bij 
winkelcentrum Oosterboer

In de vorige Stadswachter vroe-
gen wij u waar u, als Meppeler,
trots op bent. Wat vindt u nou
mooi in uw eigen stad? Welke
persoon doet in uw ogen ontzet-
tend goed werk? Welk gebouw be-
kijkt u extra aandachtig? Welk
kunstwerk zou u absoluut nooit
willen slopen? En welke vereni-
ging zou wel een ereplaats ver-
dienen? Op deze vraag hebben
wij de afgelopen maanden al veel
antwoorden ontvangen.

U stuurde ons niet alleen uw nomi-
naties toe, wij kwamen ook naar u.
Wij stelden de vraag op de nieuw-
jaarsreceptie en stonden op straat.
Op een flap-over kon u uw nomina-
tie toevoegen, of iets dat al genomi-
neerd was steunen.
Genomineerd zijn tot nu toe: De
Meppeler Toren, de grachten, de
gezellige mensen, het ziekenhuis,

het station, de terrassen, de Mep-
peler pleinen, de bruggen, de sluis,
de molens, de zaterdagmarkt, het
beeld van de stadsomroeper, de
vernieuwde Haveltermade, onze
krant De Stadswachter, Korfbalver-
eniging DOS ’46 uit Nijeveen, Og-

terop, het Drukkerijmuseum, de
karakteristieke uitstraling van onze
binnenstad, Wilhelminapark, Kun-
stenaar Jeroen Boerwinkel, het ge-
zellige winkelbestand, de Maria-
kerk, de vele kroegjes, de mooie
oude gebouwen, de vele verenigin-

gen en gezellige woonbuurtjes in
de binnenstad. Ook zeiden veel
mensen trots op heel Meppel te
zijn.
De redactie heeft uit deze nomina-
ties de top tien voor dit kwartaal sa-
mengesteld. Sommige genomi-
neerden kwamen op een gelijke
stand uit:
Het karakteristieke stadscentrum
De grachten in Meppel
De gezellige terrasjes
De Meppeler Toren
Het ziekenhuis
Het NS-station
DOS ‘46
Haveltermade
De gerestaureerde bruggen
De gemoedelijkheid in Meppel.

Sterk Meppel is erg benieuwd waar
u nog meer trots op bent. U kunt
nog steeds nomineren! Wij zullen
geregeld op straat te vinden zijn om
uw mening te horen. Tevens kunt u
nominaties naar de redactie van
deze krant zenden.

Trots op…

Een bekend beeld in de Meppeler straten: SteM houdt een straatinterview.

We moeten bezuinigen. Daar is ieder-
een het over eens. Maar waarop? Het
college heeft voor de Nieuwveense
Landen een winst van 20 miljoen
euro in de boeken gezet. Het college
presenteerde een plan voor het Vled-
der, waarin we 2,6 miljoen euro ver-
dienen. En dan zit er ook een cultu-
reel gebouw bij in, de oude
Gasfabriek. Prachtig, maar we moe-
ten nu eerst 1,6 miljoen bezuinigen
volgens de kerntakendiscussie. Waar-
op? Op cultuur: de secretarie, het
drukkerijmuseum, het gebouw van
Oud Meppel of op Ogterop? Het ene
sluiten om het andere straks te kun-
nen openen? Het Cultureel Centrum
vraagt volgend jaar om veel meer
subsidie. Die gaan we nu eerst bezui-
nigen. Daar krijgt Sterk Meppel een
vreemd gevoel bij.
Als je zeker weet dat je over een paar
jaar erg veel geld krijgt en je zit nu
krap, wat doe je dan? Niet je fiets
verkopen of de auto de deur uit. Nee,
dan overbrug je die periode. Straks is
er weer voldoende geld. Straks levert
Nieuwveense Landen 20 miljoen op
(zegt het college). Straks levert het
Vledder volgens het college 2,5 mil-
joen winst op. Maar nu moet de raad
bezuinigen (zegt het college).
Daarom wilde SteM weten welke
zaken belangrijk zijn voor de inwo-
ners. Welzijn en leefbaarheid. Wat
vindt u van belang? Wat ziet u als de
kerntaken van het gemeentebestuur?
Vandaar ons onderzoek onder 1400
inwoners. Dat heeft veel informatie
opgeleverd. Het zwembad, de biblio-
theek, ons armoedebeleid, de Brede
School, de MTI-busjes... dat soort
zaken willen de inwoners niet kwijt.
Zelfs niet als we moeten bezuinigen.

Het ene gat met het
andere vullen
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Onraad
Waarin Klaas Neutel ‘geen ja, geen
nee’ speelt,  Herman Jansen gemeen
lijkt, Jan Jonker op de Onraadtrofee
aast, Harm Jan Lanjouw in de coulis-
sen verdwijnt, Catharina Abels in de
coulissen verdwijnt, Wim Zwaan een
nieuw stopwoordje ontdekt.

Geen nee, ja
Klaas Neutel (CDA) tijdens het vra-
genhalfuur:
‘Mijn vragen zijn als volgt. Vraag 1:
Klopt het dat er in Meppel geen re-
gels zijn voor het schieten met kar-
bit? Vraag 2: Indien het antwoord
‘nee’ is, is het dan niet verstandig
daarvoor regels op te stellen?’
De burgemeester: ‘Het antwoord is
ja, het klopt. En dan toch maar ant-
woord op vraag 2...’

Logica
Wethouder Lanjouw is altijd strikt lo-
gisch: ‘Als je de Albert Heijn ver-
plaatst, komt ‘ie op een andere plek.’

Gemeen
Herman Jansen (SteM), moe aan het
eind van een lange vergadering,
heeft het over ‘de heer Kneutel van
het CDA’. Naar verluidt niet expres,
terwijl hij toch verd zeer goed weet,

dat Klaas Neutel het schelden beu is
en zijn naam afkort als Kl. Neutel.

Vernieuwing
Er zijn weer nieuwe uitdrukkingen
uitgevonden:
Roelof Pieter Koning (VVD): ‘Het zou
elkaar kostenneutraal kunnen dek-
ken’
Frans Venema (SteM):’Kalamalitei-
ten’

Hulp
Sinds hij fractievoorzitter bij de PvdA
is, krijgt Jan Jonker meer kansen in de
strijd om de Onraadtrofee. Laatst:
‘Repareren is beter dan voorkomen
... eh...’ 
Rest van de raad: ‘hahaha’...
Jonker richting SteM: ‘Ja, da’s na-
tuurlijk weer leuk voor dat krantje
van jullie, maar ik heb er nog één. Ve-
nema zei net: kalamaliteiten!’

Volstrekt
Wethouder Wim Zwaan heeft tijdens
zijn betoog (bijna) altijd een leun-
woordje nodig, dat is nu raadzaal-
breed bekend. Hij leest Onraad altijd
zorgvuldig en weet nu dat hij ‘syner-
gie’ te vaak gebruikte en dat daarna
‘glashelder’ zijn stopwoord werd. Het

heeft even geduurd, maar hij heeft
een nieuw houvast. Tegenwoordig is
alles ‘volstrekt logisch’ en/of ‘vol-
strekt zorgvuldig’.

Toekomst
Wethouder Lanjouw doet een belof-
te aan de raad: ‘Wij kunnen ook toe-
zeggen, dat het college zich hierover
heeft gebogen.’

Coulissen
Visionair Lanjouw, die voor alle vei-
ligheid zijn vertrek al zelf heeft aan-
gekondigd, hoort kennelijk al niet
meer echt bij het college: ‘De mede-
deling die de voorzitter mede na-
mens mij en ook de rest van zijn col-
lege heeft gedaan...’

Coulissen 2
En zo hoort Catharina Abels ook niet
meer echt bij de VVD. Fractiegenoot
Roelof Pieter Koning: ‘Net als me-
vrouw Abels het JAZ (= Jeugd aan zet
- Red.) net betitelde als belangrijk
punt, willen wij als VVD dit punt ook
betitelen als zeer belangrijk.’

Onraadtrofee
Van de heren Bats en Ten Hulscher
niets vernomen.

Al jaren roept de directie van
scholengemeenschap Stad en
Esch dat de drie onderdelen van
de school op één plek gevestigd
moeten worden. De meningen
hierover liggen verdeeld bij leer-
krachten, politiek en de inwoners
van Meppel. Sterk Meppel is geen
voorstander van grootschalig-
heid en vind de plek van de uni-
locatie ongeschikt. Er zullen
goede argumenten op tafel moe-
ten komen om ons van dat stand-
punt af te krijgen.

Stad en Esch is momenteel geves-
tigd op drie locaties: Zuideinde,
Zuiderlaan en Randweg. De direc-
tie van Stad en Esch ijvert al jaren
voor een uni-locatie. Met een ge-
lijkblijvend budget moeten zij op
alle drie de locaties onderwijskun-
dige vernieuwingen uitvoeren.
Maar datzelfde budget wordt
steeds zwaarder belast met oplo-
pende stookkosten, schoonmaak-
kosten en improductieve leeg-
staande vierkante meters. 

Volgens de directie voldoet met
name het statige herenhuisachtige
gebouw aan het Zuideinde niet
meer aan de eisen die onderwijs-
vernieuwingen met zich meebren-
gen. Een nieuwe werkvorm als
teamteaching vraagt bijvoorbeeld
om grote ruimtes die aan het Zui-
deinde niet gecreëerd kunnen wor-
den. 

Ezinge
De plannen voor een uni-locatie op
Ezinge leken een oplossing. Toen
een campus op Ezinge echter on-
haalbaar bleek, werden de bakens
verzet richting nieuwbouw en ver-
bouw Randweg. Van VMBO tot
VWO zouden 2400 leerlingen
samen in één gebouw komen. Te-
genstrijdige argumenten zeggen
enerzijds dat het goed is voor leer-
lingen om met elkaar in één ge-
bouw te zitten en een eenheid te
vormen, en anderzijds dat we niet
bang hoeven te zijn dat de groot-
schaligheid verkeerd uitpakt. 

De school wordt zo ingericht dat de
verschillende groepen leerlingen
elkaar amper tegen zullen komen.
Maar een uni-locatie biedt volgens
de directie wel mogelijkheden tot
gestuurde ontmoetingen. Bijvoor-
beeld door nieuwe leermethodes
waarin leerlingen van het VWO la-
gere klassen VBMO in het leerpro-
ces bijstaan. 

Te duur
De kosten van de uni-locatie wer-
den op een slordige 16 miljoen euro

begroot. De raad maakte het colle-
ge al snel duidelijk dat ze dit enor-
me bedrag in deze tijden van bezui-
nigingen niet heeft. Wethouder
Scholtus (CU) bekeek de gegevens
daarom nog eens opnieuw. En zie:
de kosten zijn plotseling terugge-
draaid tot een derde van het oor-
spronkelijke bedrag: ongeveer 5
miljoen euro. 

Dat lijkt snel verdiend, maar klopt
de som? De groei van het leerlin-
genaantal is eruit gehaald. Dat be-
tekent dat tegen de tijd dat de
nieuwbouw af is de school alweer
te klein gehuisvest is. 

Sportruimtes
Ook de sportruimtes zijn uit het
plan gehaald. Het sporten zou dan
in een nieuw te bouwen sporthal
op Ezinge moeten plaatsvinden. En
dat bedrag komt uit een ander
potje. Stad en Esch moet de sport-
ruimte vervolgens wel weer huren,
wat weer op de exploitatie drukt die
de school toch al zo moeizaam
rond krijgt.

Het is maar zeer de vraag of dit af-
geslankte plan nog iemand blij
maakt. De directie van Stad en Esch
zal blij zijn met iedere mogelijkheid
om toch iets te bouwen. Maar is
zeker niet blij met de krappe opzet
en de uithuizige sportruimtes. De
politiek is niet blij met de plek van
de uni-locatie en de kosten die dit
met zich meebrengt. 

Zelfs college verdeeld
Zelfs binnen het college liggen de
meningen over de unilocatie ver-
deeld. De wethouders van CDA en
VVD kunnen zich tot nu toe niet
vinden in het plan van een groot
Stad en Esch. Ook binnen in het le-
rarenteam van Stad en Esch zijn de
meningen ernstig verdeeld. Zelfs
de inwoners van Meppel zijn hert
niet eens: slechts 42 procent is
voorstander.  

Voor Sterk Meppel zit het dilemma
niet uitsluitend in het probleem dat
er zoveel geld mee gemoeid is. Na-
tuurlijk is er begrip voor het feit dat
de directie op de kosten wil bespa-
ren en die liever in onderwijskun-
dige vernieuwingen stopt. Wij jui-
chen deze vernieuwingen van
harte toe. Maar de plek aan de
Randweg vinden wij volkomen on-
geschikt en de grootschaligheid
van de school blijft een punt van
zorg. 
Hoe dan ook zal de gemeenteraad
op korte termijn een besluit moe-
ten nemen over de toekomst van
deze school.

Stad en Esch nog
niet op één plek Te hard rijden geeft ergernis. We

weten ook precies wie dat doen:
jonge jongens met zo’n lawaaie-
rige uitlaat onder hun auto. Ook
taxi’s kunnen er wat van, om van
scheurende brommers en scoot-
ers maar niet te spreken. Toch
moeten we eerlijk zijn: soms zijn
we zelf de grootste boosdoeners.
Iedereen rijdt wel eens te hard.
Soms niet eens bewust. Er zijn si-
tuaties die uitnodigen om het gas
maar even flink in te trappen. De
Jan Tooroplaan is hier een voor-
beeld van.

De Jan Tooroplaan is geen mooie
brede asfaltweg. Integendeel: voor
het grootste deel is het een slecht
onderhouden klinkerweg. Toch
wordt er, volgens veel bewoners,
vaak veel te hard gereden. Dat komt
vooral doordat de weg geen enkele
zijweg van rechts kent, vanuit de
stad bekeken. Dat blijkt, want van-
uit de stad wordt er harder gereden
dan andersom. 

Rode fietsstroken
Het project Duurzaam Veilig biedt
mogelijkheden om de snelheid te

remmen. Hier zien wij op dezelfde
Jan Tooroplaan zelfs een voorbeeld
van. Het eerste stukje vanuit de
stad ziet er anders uit dan de rest.
Daar wordt ook minder hard gere-
den, omdat de weg smaller lijkt
door een vluchtheuvel en de rode
fietsstroken die daar aangebracht
zijn. Wij vragen ons af waarom de
hele straat niet op deze manier
aangepakt is.
Het gemeentelijke beleid is zo veel
mogelijk werk met ander werk te
combineren. Dat is efficiënt en be-
spaart geld. Sterk Meppel onder-

steunt dat beleid, maar wij vinden
ook dat er, als dat nodig is, van af-
geweken moet kunnen worden.
Net zoals ruim een jaar geleden op
de Schuttevaerstraat, Prins Hen-
drikstraat en Bleekerseiland. Na
klachten van omwonenden en be-
moeienis van Sterk Meppel werd
daar een dertig-kmzone ingevoerd
en zijn op de kruispunten plateaus
aangelegd.
Wat ons betreft gebeurt dat ook
met de Jan Tooroplaan, evenals
overigens voor de Stationsweg, die
vergelijkbare problemen heeft.

Jan Tooroplaan is een racebaan

Aan de Dorpsstraat is een nieuw
‘woongebouw’ gepland aan de ontslui-
tingsweg naar Danninge-Erve Zuid.
Een aantal omwonenden, die zich Be-
trokken Bewoners Nijeveen noemen, is
het daar niet mee eens. Het pand wordt
veel te groot en log en past niet in de
typische lintbebouwing van de Dorps-
straat, vinden ze. 
Om inzichtelijk te maken hoe groot het
pand daadwerkelijk wordt, hebben de
Betrokken Bewoners Nijeveen een lu-
dieke actie bedacht. Zij hebben het ske-
let van het pand neergezet, zodat ieder-

een kan zien hoe groot het gaat wor-
den.
Echt nieuw is dit idee trouwens niet. In
Zwitserland hoort zo’n skelet stan-
daard bij nieuwbouwplannen. Iedereen
kan dan duidelijk zien wat er gebouwd
wordt en op precies welke plek. Zo
lang het skelet er staat kun je ook je
bezwaar indienen. Eigenlijk jammer
dat die procedure in Nederland niet
bestaat!
De Betrokken Bewoners Nijeveen heb-
ben daar voor één keer verandering in
gebracht. Op zich vinden zij de bouw

van huizen in de particuliere sector
geen enkel probleem. De klachten zijn
gericht tegen de grootte van het ge-
bouw, dat op een historische open plek
aan de Dorpsstraat komt te staan. 
Ook maakt de actiegroep zich grote
zorgen over de ontsluiting van de
woonwijk en de enorme toename van
het aantal verkeersbewegingen op de
Dorpsstraat. Tegen deze punten heeft
zij bezwaar aangetekend bij de ge-
meente. 

Sterk Meppel heeft de groep in april
2004 ondersteund door middel van
twee moties. Deze moties hebben het in
de raad niet gehaald.

Ludieke actie in Nijeveen

Eleveld



Uitslag 56
Niet moeilijk te herkennen die reu-
zenpotloden in de Oosterboer.
Soms is kunst heel herkenbaar en
verleidt het mensen tot een glim-
lach. ‘Een glimlach bij dit kunst-
werk konden wij niet onderdruk-
ken’, schreven Jac. van der Woude
(Kluft) en D. Ham-Lankhof (Bor-
neohof ). Fris en fleurig
en van verre herkenbaar,
schreven anderen. Kort-
om dit kunstwerk wordt
door de inzenders ge-
waardeerd.

De prijs is door loting
deze keer gewonnen
door:
Mevrouw Ham, Borneo-
hof  15

Mevrouw Ham is een
heel actieve vrouw. Want
ondanks haar 82 jaar is ze ook dit
jaar weer van plan in mei met een
vrachttransport mee te gaan naar
het platteland in Zuid-Polen. Ze
heeft daar met haar familie een te-
huis voor gehandicapten geadop-

teerd. Daar verblijven ongeveer 700
gehandicapten onder zeer behoef-
tige omstandigheden. Ze zegt: ‘Je
bedenkt zoiets niet, je rolt er bij
toeval in. En daarna laat het je niet
meer los. Als je die armoede ziet,
dan moet je wel proberen te hel-
pen.’ Het helpen zit mevrouw Ham
in het bloed. Zo heeft ze ook 16 jaar
als vrijwilligster in de kringloop-
winkel gewerkt.

Op de foto neemt mevrouw Ham de
prijs in ontvangst. Ze heeft gekozen
voor het boek van Herman Jansen:
‘Een kwart eeuw Meppel’. Daar-
naast was er ook weer de traditione-
le fles ‘Bruisend Meppel’. 
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Deze brug is een echte Meppeler
Brug. 
Of hij nog net wel of niet op Mep-
peler grond ligt...? Wie weet welke
brug het is en waar hij lag en waar
hij nu ligt?
Onder de goede inzenders verloten
we:
1. Het prachtige boek ‘Een kwart
eeuw Meppel’
2. De cd van het Meppeler man-
nenkoor (voor zover nog leverbaar)

3. Een Irisbon van het VVV ter waar-
de van 10 euro.
En daarnaast ontvangt de winnaar
de inmiddels traditionele heerlijke
fles Bruisend Meppel!

U kunt uw inzendingen tot 15 mei
sturen naar:
Redactie Stadswachter
Kees Schoonderwoerd, 
Resedastraat 14,
7943 AD Meppel.

✃

❏ Ik steun STERK MEPPEL alslid, de contributie bedraagt € 15,- per jaar

❏ Ik steun STERK MEPPEL als donateur, à € 15,- per jaar

❏ Ik ben belangstellend

❏ Ik heb een nee/nee-sticker op de deur, maar wil graag de STADSWACHTER te ontvangen

Naam: ..................................................................

Adres: ..................................................................

Postcode: ..............................................................

Telefoon: ...............................................................

Deze bon kunt u opsturen naar de ledenadministratie van STERK MEPPEL,
t.a.v. Elly Jansen, Tuinweg 41, 7944 AB Meppel.

Leden ontvangen uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen.
Donateurs en belangstellenden ontvangen alleen uitnodigingen voor de vergaderingen.

Onze raadsleden

8 STADSWACHTER Lente 2005

Herman Jansen 
(fractievoorzitter)

Commissie: Bestuurlijke Zaken
Tuinweg 41, 7944 AB Meppel

telefoon 255843
e-mail: H.Jansen@meppel.nl 

Henk Schoemaker
Commissie: Bestuurlijke Zaken

Julianastraat 26, 7941 JC Meppel
telefoon 258141

e-mail: H.Schoemaker@meppel.nl

Jenny Schipper-Boes
Commissie: Ruimtelijke Zaken

Sluisgracht 28, 7941 BW Meppel
telefoon 244270

e-mail: J.Schipper-Boes@meppel.nl

Frans Venema
Commissie: Ruimtelijke Zaken

De Veurdele 49, 7948 DL Nijeveen
telefoon 491660

e-mail: F.Venema@meppel.nl

Jan Teunis Grimme 
Commissie: Bestuurlijke Zaken
Eikepage 13, 7943 RV Meppel

telefoon 258203
e-mail: jt.grimme@meppel.nl 

Myriam Schut
Commissie: Maatschappelijke Zaken
De Veurdele 40, 7948 DN Nijeveen 

telefoon 492580
e-mail: m.schut-jansen@meppel.nl

Peter de Vries
(fractiesecretaris)

Commissie: Maatschappelijke Zaken
Het Vledder 33, 7941 KL Meppel

telefoon 260305
e-mail: p.devries@meppel.nl

Onze duo-raadsleden

Ebel Zandstra
Commissie: Maatschappelijke Zaken

Pr. Hendrikkade 12, 7941 MA Meppel
telefoon 491975

e-mail: ebelzandstra@wanadoo.nl 

Jan Vonk 
Commissie: Ruimtelijke Zaken

Jan Steenstraat 83, 7944 TX Meppel 
telefoon 259543

e-mail: janvonk@zonnet.nl

Ken uw gemeente 24e JAARGANG, NR 2
Een uitgave van Politieke Vereni-
ging Sterk Meppel.
Verschijnt in een oplage van
14000 exemplaren en wordt in
Meppel, Nijeveen, Rogat, Broek-
huizen, Schiphorst, Haakswold
en Nijentap huis aan huis be-
zorgd.

REDACTIE
Resedastraat 14, 7943 AD Meppel
Kees Schoonderwoerd
(eindredactie), tel. 262728
kees.schoonderwoerd@planet.nl
Sandra Makkinje (vormgeving)
Elisabeth Bakkenes, tel. 259026
fam.bakkenes@home.nl
Dick Minkjan, tel. 259107
dminkjan@home.nl
Myriam Schut, tel. 492580
MM.Schut@hetnet.nl
Jan Vonk, tel. 259543
janvonk@zonnet.nl 

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE:
Frans Bultje, Herman Jansen,
Henk Schoemaker, Frans Vene-
ma, Han Zandbergen.

FOTO’S:
Elly Jansen, Henk Schoemaker

VERSPREIDING:
Centrale coördinatie:
Elisabeth Bakkenes-Van Hese,
tel. 259 026
Meppel-Noord: 
Peter de Vries, tel. 260305
Meppel-Zuid: 
Jan Vonk, tel. 259 543
Centrum-Ezingebuurt: 
Jenny Schipper, tel. 244 270
Oosterboer: 
Albert Konstapel, tel. 256433
Nijeveen: 
Myriam Schut, tel. 492 580
Overige buitengebied:
Dick Minkjan, tel. 259 107 en
Albert Konstapel, tel. 256433

ADVERTENTIES:
Elly Jansen, tel. 255843
Myriam Schut, tel. 492580

BESTUUR STERK MEPPEL:
Secretariaat: 
Romke E. Egbers, Heerengracht
15, 7941 JH Meppel, tel. 240517
Voorzitter:
Gerard v.d. Meulen
Penningmeester: 
René Wanders,
Comm. de Vos van Steenwijklaan
52, 7942 XJ Meppel, tel. 240916
postbank: 5474975
bank: 59.77.36.936

LEDENADMINISTRATIE: 
Elly Jansen, Tuinweg 41
7944 AB Meppel, tel. 255843

BEZORGERS:
Duco Andree, Jan Anneveldt, Fred Bak-
kenes, Hems Barink, Karin Beaufays,
Theo v.d. Berg, Fred van Boekel, Frank
den Broeder, Harriët den Broeder, Niels
den Broeder, Allard Busscher, Jan Bus-
scher, Rick Busscher, René Bijderwiede,
Egbert van Dijk, Harm Dingsté, Joke
Dingsté, Romke E. Egbers, Annette
Ferguson, Jan Gelderloos, Jaap Gerrits,
Jan Teunis Grimme, Joke de Groot,
Dina Gruppen, Henk Heite, Nelleke
Hooijschuur, Jan Huizinga, Herman
Jansen, Jeanet Jonker, Annelies Khan-
Bakker, Harry Keyl, Hennie Klamer-
Westerbeek, Albert Konstapel, Ben
Koppelman, Eduard Korpel, Peter Ko-
perberg, Jeanet Kraaij, Henk Kreeft, Ida
Maas-Geel, Jan Maas, Jan Meer, Gerard
van der Meulen, Elvira Minkjan, Barba-
ra Mossel, Rolf Nes, Harm Nijhuis, Jere-
my van Ommen, Henk Rous, Peter van
de Riet, Miranda Sangster, Henk Schoe-
maker, Lies Schokker, Anko Scholtens,
Susanne Schreuders, Sjanie Schroten-
boer, Marcel Schut, Joke Sinnema,
Hendrik Snel, Wim Start, Harm Steen-
beek, Ditie van der Valle, Lineke v.d.
Velde, Frans Venema, Henri Venema,
Trudy Venema, Reza Walker, René Wan-
ders, Josée Welbergen, Alie Wittenberg,
Han van Zandbergen, Ebel Zandstra.

DRUK:
Veenstra & de Vries


