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C O M M E N T A A R
 
 Postzegelpolitiek

De term ‘postzegelpolitiek’ werd in Mep-
pel, lang geleden, voor het eerst door 
oud-raadslid Jan Jonker van de PvdA 
genoemd. Onlangs kreeg de raad weer 
een voorstel dat onder die categorie 
valt te plaatsen.
Na de (politiek) succesvolle actie om 
te komen tot flitsparkeren in de Touw-
straat, kreeg de raad als voorstel een 
nieuw voorstel tot flitsparkeren aan 
het Zuideinde. Dat wekte verbazing. 
De herinrichting van Zuiderbrug tot 
Randweg is juist een uitstekend voor-
beeld van goede inspraak van de 
buurt.
Andere belanghebbenden uit de buurt 
klagen achteraf dat de parkeerplaat-
sen op het Zuideinde, bij de brug, zijn 
vergeten. Deze zouden onmisbaar zijn 
voor de middenstanders.  De VVD 
kwam hen direct tegemoet met een 
voorstel voor een paar flits-parkeer-
plaatsen.
Dat is lieve postzegelpolitiek. 
Lief, maar niet verstandig. Het is strij-
dig met het doel om de binnenstad 
autoluw te maken. Voor dat doel is 
in het verleden in het verkeersplan de 
functie van het Zuideinde gewijzigd. 
Het moest niet langer dienen als toe-
gangsweg naar het centrum. Auto’s 
moesten ontmoedigd worden om deze 
weg te kiezen. Op basis daarvan is de 
herinrichting ook tot stand gekomen. 
Flitsparkeren zou de automobilist juist 
weer aantrekken.

Met een geluidsoverlast veroorzakende 
druk op de knop van een voetbaltoeter 
heeft fractievoorzitter Elisabeth Bakke-
nes de website www.meldpuntgeluids-
overlastmeppel.nl geopend. Het meld-
punt is bedoeld om de geluidsoverlast te 
inventariseren en die te onderbouwen 
met uw eigen geluidsmetingen. 

“De laatste jaren komen er steeds meer 
signalen dat het geluid tijdens de vele 
evenementen die van Meppel zo’n leuke 
bruisende stad maken voor overlast bij 
bezoekers en omwonenden zorgt. Ervaart 
u geluidsoverlast bij een evenement dan 
kunt u dat bij ons melden via de website” 
aldus fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes. 
Eind september worden alle reacties ver-
zameld en geanalyseerd. Wat er daarna ge-
beurt is afhankelijk van het aantal meldin-

gen en de hoogte van de gedane metingen. 
SteM zet zich sinds 2012 in om de geluids-
overlast bij evenementen terug te dringen. 
Wij zien graag dat er geluidsnormen in de 
vergunningen voor evenementen worden 
opgenomen. Het blijkt namelijk dat de 
ergernis rond de volumeknop door velen 

wordt gedeeld. In een enquête (eind 2013) 
heeft SteM de inwoners van alle wijken en 
Nijeveen en buitengebied gevraagd waar 
zij tevreden over zijn en wat beter kan. Bij 
die laatste vraag was het meest voorko-
mende antwoord:  geluidsoverlast. Niet al-
leen in het centrum maar in alle wijken en 
ons dorp Nijeveen.
Het college van Meppel kiest er echter 
voor om geen regels te stellen. Die regels/
normen zouden immers  gecontroleerd en 
gehandhaafd moeten worden. Het college 
legt daarom de verantwoordelijkheid bij de 
organisatoren en de inwoners neer. Samen 
met de organisatoren worden (vrijblijven-
de) richtlijnen geformuleerd.  Als er geen 
klachten komen heeft de organisatie het 
goed gedaan. Als er wel klachten komen 
worden die aan de organiserende partij 
doorgestuurd.
Sterk Meppel is van mening dat het col-
lege daarmee voorbij gaat aan haar ver-
antwoordelijkheid voor de gezondheid 
van de inwoners. Geluidsoverlast tast niet 
alleen het woongenot van omwonenden 
aan maar ook de gezondheid van bezoe-
kers van evenementen. Te hard geluid bij 
evenementen is één van de oorzaken van 
het steeds toenemende aantal mensen dat 
gehoorschade oploopt.
Omdat SteM graag inzicht wil krijgen in het 
aantal mensen dat daadwerkelijk overlast 
ervaart van het geluid bij evenementen is 
er een tijdelijk meldpunt geluidsoverlast 
opgezet. Wij willen graag weten hoeveel 
geluidsoverlast onze inwoners ervaren en 
die last liefst ook onderbouwen met ge-
luidsmetingen. Heeft u dus een melding 
over het geluid bij evenementen laat het 
ons dan weten via de website.

Meldpuntgeluidsoverlast-
meppel.nl open Eduard Annen/Elisabeth Bakkenes

Terugplassende verf voor wildplassers
     Eduard Annen

Bewoners van de binnenstad zijn er 
klaar mee, het wildplassen. De raads-
commissie erkent het probleem. Mo-
gelijke oplossingen zoals een urilift zijn 
kostbaar. Terugplassende verf is een 
optie maar goede ideeën zijn welkom.
 
Stem heeft een groot aantal handteke-
ningen ontvangen van bewoners van het 
centrum van Meppel over het wildplas-
sen. De bewoners zijn er helemaal klaar 
mee dat tijdens evenementen en in de 
weekenden er tegen de gevels en hun 
deuren wordt geplast. Het stinkt vreselijk 
en het is schadelijk voor het metselwerk. 
Volgens de bewoners lozen per nacht 
zo’n 50-60 personen hun plas tegen een 
deur, gevel of raam. 

In de commissievergadering hebben de 

bewoners ingesproken om ook daar hun 
boosheid te laten horen. Duo-raadslid 
Eduard Annen heeft het onderwerp 
‘wildplassen’ daarna met de commis-
sie besproken. Is wildplassen een pro-
bleem? Welke verantwoordelijk hebben 
de raad, het college en de ondernemers? 
Op deze vragen wilde de fractie graag 
een reactie hebben.

Alle fracties zijn het er gelukkig over eens 
dat het wildplassen een grote ergernis 
is en zijn benieuwd met welke concrete 
vervolgacties Sterk Meppel gaat komen. 
Stem gaat nu samen met bewoners, on-
dernemers, college en raad in gesprek om 
te zoeken naar mogelijke oplossingen van 
dit ‘smerige probleem’. Wilt u ook mee-
praten? Hebt u DE oplossing? Neem dan 
contact op met Eduard Annen.

Fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes opent 
met een geluidsoverlast gevende druk op 
een toeter het meldpuntgeluidsoverlast-
meppel.nl. Erin go Bragh zorgde voor de 
muzikale omlijsting. (Foto’s: RTV Meppel/
Leo de Harder)

Wie leest de 
papieren  
Stadswachter nog?
Is een papieren krant als de Stadswachter 
nog wel van deze tijd? Via de Stadswachter 
leggen wij iedere drie maanden politieke 
verantwoording aan u af. Huis-aan-huis 
informeren wij u over de standpunten die 
SteM in de gemeenteraad inneemt en de 
acties die wij buiten de raadszaal onder-
nemen. Maar via de digitale weg kunt u 
dit nieuws veel actueler volgen. Op onze 
website www.sterkmeppel.nl en op Face-
book treft u bijna iedere week wel nieuwe 
stukjes aan over politieke onderwerpen die 
in Meppel spelen. Op deze Stadswachter 
moet u iedere keer drie maanden wachten.  
Voegt deze papieren krant dus nog wel iets 
toe? Wilt u haar nog wel blijven ontvangen? 
Laat het ons weten via het enquêteformu-
lier op pagina 7. Leest u ons nieuws liever 
via digitale kanalen of gewoon helemaal 
niet? Laat het weten via datzelfde enquê-
teformulier. De enquêteformulieren kunt u 
bij onze raads- en bestuursleden inleveren. 
De adressen staan onderaan de enquête. 
Bent u slecht ter been dan kunt u het for-
mulier ook opsturen: Sterk Meppel, Oos-
terboerweg 94, 7943 KD Meppel. Mailen 
mag ook: stadswachter@sterkmeppel.nl.
De uitkomsten van deze enquête zijn mede 
bepalend voor de toekomst van de Stads-
wachter dus laat uw SteM zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval voor 1 september ho-
ren. De enquête staat op pagina 7 van deze 
Stadswachter.
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SteM op bezoek bij “MZ&PC De Reest”
Eduard Annen

SteMbokaal voor de “Weggeefschuur”
 Eduard Annen

Wildplassen is niet normaal 
Eduard Annen

Ieder kwartaal staat Sterk Meppel op 
straat om uw mening te horen over een 
actueel probleem. Dit keer over de klach-
ten van inwoners van de binnenstad over 
asociaal gedrag. Wildplassen. We vinden 
het met elkaar een terechte klacht.

Het zonnetje kwam mooi door de be-
wolkte lucht heen toen de fractieleden van 
SteM weer met de inwoners van Meppel in 
gesprek gingen tijdens het straatinterview.  
Mede door de stelling kwamen veel men-
sen langs om hun mening te geven.  De 
stelling “Wildplassen in de binnenstad is 
normaal” was een inkoppertje. 
Ruim 98% gaf aan dat het geen normaal ge-
drag was, wel asociaal gedrag! Over moge-

lijke oplossingen werd wel verdeeld gedacht. 
Waar de een vindt dat de horeca extra plas-
mogelijkheden (voor dames en heren) moet 
plaatsen, vindt ook een deel van de inwoners 
dat dit een gemeentelijke taak is. Als een stad 
evenementen promoot mag het ook wel wat 
kosten. Waar mensen zich wel zorgen om 
maakten was dat inwoners bang zijn om 
(vaak dronken) wildplassers op hun verant-
woordelijk te wijzen. Een steen door je ruit 
heb je zomaar! Maar er werden ook meerde-
re creatieve en leuke oplossingen  aangedra-
gen om het wildplassen tegen te gaan. 
Inwoners zijn blij dat SteM met dit ‘sme-
rige’ probleem aan de slag gaat. Hopelijk 
kunnen wij met een paar acties het pro-
bleem verminderen.

Jaarlijks reikt Sterk Meppel de SteMbo-
kaal uit aan verenigingen of instellin-
gen die ‘iets goeds’ doen voor Meppel 
of voor de Meppelers. Dit jaar krijgt de 
Weggeefschuur onze SteMbokaal. 
 
Voorzitter Eduard Annen: “De Weggeef-
schuur voorziet in een belangrijke behoef-
te. Overgebleven en niet meer gebruikte 
spullen worden hier naar toe gebracht zo-
dat mensen die het niet zo breed hebben 
het hier gratis kunnen ophalen. Een fan-
tastisch initiatief waar veel mensen voor-
deel bij hebben. Voor ons reden om hun 
inzet te waarderen met deze SteMbokaal”.
Een weggeefwinkel is een winkel waar 
spullen gratis te verkrijgen zijn. Iedereen is 
er welkom om spullen te brengen of te ha-
len zonder dat hieraan voorwaarden wor-
den gesteld. Het motto van de weggeef-
winkels is ontleend aan Mahatma Gandhi: 
“Er is genoeg voor ieders behoefte, maar 
niet voor ieders hebzucht”.
Initiatiefnemer Ann en haar dochters 
zijn erg blij met de waardering van Sterk 
Meppel. “Wij ervaren dat de behoefte aan 
gebruikte spullen toeneemt en zijn daar-
om erg blij dat we nu de ruimte naast de 
Werkboerderij mogen gebruiken. Hopelijk 
mogen wij deze ruimte nog lang van de ge-
meente gebruiken”.
De Weggeefschuur is nog op zoek naar 
kleding voor de oudere kinderen. Heeft 
u nog grotere maten kinderkleding? Gooi 

deze kleding niet weg, maar breng ze naar 
de Weggeefschuur aan de Bremenbergweg 
(naast het LeerWerkCentrum). U doet an-
dere mensen er veel plezier mee! Kijk voor 
de openingstijden op de Facebook pagina: 
de-Weggeefschuur-Meppel.

De fractie van Sterk Meppel heeft een 
bezoek gebracht aan de “Meppeler 
Zwem- en Polo Club De Reest”. Eli-
sabeth Bakkenes, Henk Schoemaker, 
Soerma Jethoe en Eduard Annen wer-
den door voorzitter Edwin Koelink har-
telijk ontvangen in het warme Bad Hes-
selingen.
 
De voorzitter vertelde vol trots over ‘zijn’ 
club die binnenkort 80 jaar bestaat. De 
ruim 210 leden doen aan wedstrijdzwem-
men of spelen waterpolo. Bijna iedere dag 
is er wel een training of wedstrijd in het 

Meppeler zwembad. De vereniging heeft 
volop ambities, maar is afhankelijk van de 
inzet van vrijwilligers. Na de introductie 
mocht de fractie aanschuiven bij de wed-
strijdbespreking van Heren 1 tegen de Gra-
naet uit Dokkum.
Sterk Meppel probeert door het bezoeken 
van sportverenigingen zicht te krijgen wat er 
leeft binnen een club. Wat zijn de knelpun-
ten? Wat gaat goed, en wat kan beter?! Dat 
zorgt ervoor dat de fractie betere afwegingen 
kan maken bij beleidsstukken en als er even-
tueel besluiten genomen moeten worden 
over bijvoorbeeld verdere bezuinigingen.

SteM voor Steun: Dakajam  
Margriet Kwint

Vorig jaar heeft Sterk Meppel vooraf-
gaand aan de verkiezingen gedurende 
zes weken een “SteM voor Steun” che-
que ter waarde van Euro 250,-- uitge-
reikt aan verenigingen en stichtingen 
die wel een extra steuntje in de rug 
konden gebruiken. Sterk Meppel is be-
nieuwd hoe de winnaars onze donatie 
hebben besteed. 

Bij veel Meppelers is Dakajam een begrip. 
Ze wonnen deze SteMronde dan ook met 
overweldigende meerderheid. In 1950 is 
het fundament gelegd door een donatie 
van toenmalig Koningin Juliana. In die 65 
jaar is er veel veranderd. Was Dakajam er 
vroeger vooral voor de bleekneusjes die 
niet op vakantie gingen. Tegenwoordig 
mag ieder kind meedoen. 
Voorafgaand aan de Dakajam weken moet 
heel wat werk worden verzet. Herman 
Rozendal en Jan Jansen zijn de drijvende 
krachten achter Dakajam. Zij zijn zo’n 
beetje het hele jaar bezig met de voorbe-
reidingen. Vanaf januari worden, samen 
met een werkgroep van 14 vrijwilligers, de 
praktische zaken geregeld en het program-
ma samengesteld. Daarna volgt aanvragen 
van vergunningen, toiletten regelen en 

overleg voeren met defensie, marechaus-
see en een natuurorganisatie. Want je mag 
niet zomaar een paar weken in de bossen 
spelen en kamperen. 
Jan en Herman zijn tijdens Dakajam drie 
weken aan het kamperen. De eerste week 
is voorbereiding. De vijf tenten worden 
dan ingericht voor sport en spel, keu-
ken en EHBO. Er wordt gezorgd voor een 
vuilafvoersysteem. Defensie levert 1.500 
liter water per dag. In deze week wordt ook 
een informatiedag georganiseerd voor 70 
vrijwilligers. De EHBO afdeling wordt ver-
zorgd door Herman. Hij zorgt er ook voor 
dat medicijnen aanwezig zijn voor kinde-
ren die dat nodig hebben. 
Als Dakajam een week later van start gaan 
zijn leiding en vrijwilligers al die dagen 
verantwoordelijk voor de veiligheid en 
het welzijn van 500 kinderen. Ze gaan dan 
ook pas naar huis als het laatste kind vei-
lig thuis uit de bus is gestapt. Wat Herman, 
Jan en de werkgroepleden allemaal doen 
om Dakajam elk jaar weer voor elkaar te 
krijgen is onbetaalbaar. Petje af voor hun 
werk! De SteM cheque was zeer welkom. 
Net als iedere andere (vrijwillige) donatie.
Nog even dit:
Dit jaar start Dakajam op 3 augustus. De  
sport- en spelweek kost 45,- euro en een 
kampeerweek 75,- euro.

Van Links naar rechts: Soerma Jethoe, Ann, 
Eduard Annen. Links Herman Rozendal, rechts Jan Jansen

Van links naar rechts: Henk Schoemaker, Eduard Annen, Soerma Jethoe, Elisabeth Bakkenes 
geflankeerd door leden van De Reest

Van links naar rechts: Frans Venema, Eduard Annen, Jeanet Kraaij van SteM

Waterschapspartij wint zetel Peter de Vries

Voor de verkiezingen van het Waterschap Reest en Wieden had Peter de Vries zich be-
schikbaar gesteld als kandidaat voor de Algemene Waterschapspartij. De partij deed 
het prima en won een zetel.

Sterk Meppel en het Waterschap hebben vaak overlappende doelen en kunnen elkaar 
daarin versterken. Peter voelt zich dus prima thuis bij deze club waarvan Arja Doorn-
bos de lijsttrekker is. Hij kwam als vierde kandidaat op de lijst. De Algemene Water-
schapspartij heeft het goed gedaan. De partij is van een naar twee zetels gegaan. Een 
behoorlijke winst. Peter had niet voldoende voorkeurstemmen maar heeft het volste 
vertrouwen in beide fractieleden. 

De Algemene Waterschapspartij heeft tegen de fusie met het Waterschap Groot Sal-
land gestemd. Zij wilden Reest en Wieden graag dicht bij de inwoners houden en het 
kantoor in  Meppel.  Een meerderheid van het bestuur van Reest en Wieden stemde 
wel voor de fusie: ook PvdA en VVD. Maar nu stelt de PvdA Meppel de vraag aan haar 
eigen bestuurders: wat heeft u gedaan om het kantoor in Meppel te behouden? Beetje 
laat. De afgevaardigde van de PvdA had tegen moeten stemmen, dan hadden we het 
kantoor van Reest en Wieden in Meppel kunnen houden. Nu vragen stellen is mosterd 
na de maaltijd! Een gemiste kans! 
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Jtax Jtax J v. DijkJ. VAN DIJK & ZN
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7941 XB Meppel f. 0522-258854 www.vandijk-interieur-kleur.nl

Javastraat 1-3, 7941 XB Meppel
Woldstraat 87-89, 7941 LH Meppel

t. 0522-256494
f. 0522-258854

info@interieurvandijkmeppel.nl
www.interieurvandijkmeppel.nl

Ruim de troep in het 
centrum eens op!
In verband met de toekomstige ontwikkelingen in 
het transitiegebied (de aansluiting van Nieuwveense 
Landen op de stad) word de raad gevraagd om mee te 
denken welke kwaliteit men in ontwikkelingen wenst. 
Ik heb in het verleden altijd volop meegedacht en  
gebrainstormd over belangrijke ontwikkelingen in 
Meppel. Bijvoorbeeld bij de Stadsvisie 2030 en de  
invulling van de Kromme Elleboog en het Vledder.
Maar wees eerlijk: wat is er nu van al die luchtfietserij 
terecht gekomen? De Stadsvisie van Riek Bakker ver-
dween al snel naar de prullenbak. De plannen op het Vledder zijn zodanig versobert 
dat de kwaliteit die de planvorming aangaf allang niet meer haalbaar is. De plannen 
aan de Kromme Elleboog worden ook al weer aangepast. En Nieuwveense  Landen 
begint op de wijk Koedijkslanden te lijken. En wat gaan we met al die leegstaande 
school gebouwen doen? 
Het zou goed zijn als het huidige college de inwoners eens op de hoogte brengt van 
alle gewijzigde plannen. Het college fietst wel rond om met inwoners in gesprek te 
komen, maar neem ze dan ook serieus! 
Mijn mening is: STOP met het transitiegebied en ruim eerst de troep in het centrum 
van onze gemeente op! Anders moeten we voor de komst van Sinterklaas de halve 
binnenstad met zeilen en kleden aan het zicht ontnemen!

S T E M g E l u i d   Peter de Vries

Toen SteM na de verkiezingen buiten het colle-
ge werd gehouden en ik fractievoorzitter werd 
had ik mij stellig voorgenomen om niet zuur te 
doen. Ook als grootste partij kun je in de op-
positie terecht komen. Maar het college maakt 
het mij wel erg moeilijk. 
Ze doen erg lang over dingen die zij blijkbaar 
niet belangrijk vinden. Twee jaar geleden (!) 
stelde ik een vraag over de begraafplaats. De 
tarieven worden steeds hoger en ik weet dat 
veel mensen een natuurbegraafplaats mooi 
vinden. Ik vroeg de wethouder of het goedko-
per voor onze inwoners zou zijn om een deel 
van de begraafplaats als natuurbegraafplaats 
in te richten. Het antwoord zou uiterlijk in de-
cember 2014 komen. Best lang, maar met ver-
kiezingen ertussen wel acceptabel. Het college heeft nu voorgesteld om daar decem-
ber 2015 van te maken. Het kost de betreffende wethouder dus 2,5 jaar om die vraag 
te (laten) beantwoorden. Enig effect van de inzet van een extra wethouder is in ieder 
geval niet waar te nemen. Want er zijn nog veel andere voorbeelden. De Woonvisie 
zou in 2014 klaar zijn net als het onderzoek naar een regionaal havenbedrijf. 
Kom van die handen af college. Ga doen waar je in gelooft. Laat visie zien en ga er-
voor. Ook al ben ik het er niet mee eens; dat is beter dan steeds maar weer allerlei 
stukken doorschuiven.

S T E M g E l u i d   Elisabeth Bakkenes

KSM
















 
















Noodklok  
luidt voor  
Klokkehuis

Margriet Kwint

Sterk Meppel pleit al langere tijd voor het 
behoud van het Klokkehuis. De eigenaar, 
een projectontwikkelaar, wilde het pand 
het liefst met de grond gelijkmaken. D66 
stelde vragen over de staat van onderhoud 
van het eens zo mooie pand. Sterk Meppel 
deelt die zorg. 
De plannen voor het Klokkehuis houden 
nauw verband met de bouw van de par-
keergarage die de komst van H & M moge-
lijk moest maken. Maar die plannen liggen 
alweer een tijd stil. Het Klokkehuis ziet er 
inmiddels steeds slechter uit. Stukken dak-
goot en stenen uit de gevel laten los. Maar 
volgens wethouder Koning lijkt de in slech-
te staat verkerende buitenkant erger dan 

het in werkelijkheid is. De binnenkant is 
wind- en waterdicht. 
Een handhavingsambtenaar en de eige-
naar van het pand hebben de situatie be-
keken om te beoordelen wat nodig is om 
het pand in de huidige staat te houden. 
Met de eigenaar is afgesproken dat wan-
neer het verval toeneemt opnieuw overleg 
zal plaatsvinden met de gemeente om te 
beoordelen of er iets moet gebeuren. Wet-
houder Koning heeft toegezegd dat het niet 
de bedoeling is om het pand te slopen. 
Wat Sterk Meppel betreft moeten we niet 
blijven afwachten en het erop aan laten 
komen. En het begint erop te lijken dat de 
gemeente dat wel doet. Kijk maar naar de 
recente inbraak met vernieling in het voor-
malige pand van Stad en Esch op de Rand-
weg. Als de staat van een pand verslechtert 
dan wordt slopen wel een gemakkelijke 
optie voor de gemeente. Dat kan het voor 
een projectontwikkelaar weer makkelijker 
maken om geld aan de ontwikkeling te ver-
dienen. Het zou wel heel jammer zijn als 
daarmee weer een stukje historie van Mep-
pel verdwijnt. 

Stadspark Vledder?  Peter de Vries

Door de lege en kale plekken in de bin-
nenstad begint de situatie in ons stoere 
stadje steeds meer op die van de jaren 
70  jaren te lijken. Zullen we er tijdelijk 
een Stadspark van maken? 

In de jaren zeventig was de Grote Oever en 
menige andere plek in Meppel een zwart 
gat. En eerlijk is eerlijk. Ook de leegstand 
van winkels en schoolgebouwen maakten 
(en maken) ons stadje er niet gezelliger op.
De behoorlijke bult bouwmaterialen, zand 
en stenen rond de gasfabriek zorgen nu al 
een jaar of drie voor een rommelig gezicht 
in de binnenstad. Omdat er op dit moment 
voor het ontwikkelen en bouwen op bijv. 
het Vledder geen geld is lijkt het ons goed 

om daar (tijdelijk) een stadspark van te 
maken. De projectontwikkelaar kan daar 
best wat in investeren. De gemeente hoort 
in ieder geval toezicht te houden op de vei-
ligheid van de braakliggende stukken!
Op het Vledder was een groot deel van de 
hekken omgewaaid; ze hebben twee da-
gen op de rijbaan gelegen! Daarna lag de 
hele bende op het plein! Dit zijn voorvallen 
die de gemeente niet hoeft te accepteren!  
Ook bij de sporthal zijn al ramen kapot ge-
gooid. Gaan we wachten totdat de sporthal 
in de fik wordt gestoken? 

College zet jullie fietsen aan de kant en ga 
hiermee aan het werk! Zo kun je de Sint 
straks toch niet ontvangen in Meppel?

Einde paardenweide  Elisabeth Bakkenes

De aanleg van waterberging Engel-
gaarde is in volle gang. Het plan zorgt 
ervoor dat Meppel droge voeten houdt 
als er teveel water naar Meppel stroomt. 
Het wordt een prachtig geheel met na-
tuurlijke oevers. Bovendien was er goed 
overleg tussen Waterschap, gemeente 
en de actiegroep “Redt het Meppeler 
Wandelbos”. Eind goed al goed zou je 
denken...  

Wat bij het vaststellen van het bestem-
mingsplan niet voldoende duidelijk was, 
is dat de paardenweide bij het Wandelbos 
gaat verdwijnen. Daarom heeft Sterk Mep-
pel een maand later een motie ingediend 
- gesteund door GroenLinks, SP en D66 - 
om het bestemmingsplan alsnog zo aan te 
passen dat er een kleine stal voor de paard-
jes kon blijven staan. Wethouder Koos de 

Vos wilde hier niet in mee gaan. Hij liet 
weten dat een aanpassing van het bestem-
mingsplan voor de schuilhut van de paard-
jes teveel geld ging kosten. Collegepartijen 
PvdA, VVD, CDA en CU steunden de wet-
houder daarin. Dat is extra wrang, want 
het Waterschap wilde voluit meewerken 
en was bereid om de paardenweide te ver-
plaatsen.
De fractie van Sterk Meppel begrijpt niets 
van de bezwaren van de wethouder en 
de steun van de coalitie. Het college zegt 
de verbinding te zoeken, maar in deze 
situatie heeft ze naar onze mening een 
flinke steek laten vallen. De eigenaar van 
de paardjes was zelfs zo wanhopig dat hij 
een poeder(suiker)brief naar de gemeente 
stuurde. Hij wilde aandacht voor zijn situ-
atie en gaf zichzelf na het versturen van de 
brief meteen aan bij de politie. 
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Statiegeldglazen tijdens een evenement 
is een mooie manier om de enorme af-
valberg aan plastic te verminderen. Het 
college steunde een in 2013 aangeno-
men motie om het statiegeldglas in te 
voeren en was in overleg met de horeca 
ondernemers. De VVD-fractie dacht er 
anders over. Zij wil het plasticafval ac-
cepteren omdat de horeca van Mep-
pel tegen de invoering is en diende een 
amendement in om het besluit te wijzi-
gen.

Plasticafval is een groot probleem aan het 
worden omdat het niet verteert en alleen in 
steeds kleinere stukjes uiteen valt. Dieren 
in zee en op land zien daardoor niet meer 
wat voeding is en wat niet. De gevolgen zijn 
groot. Voor de dieren zelf maar ook voor 
ons. We krijgen steeds meer microscopisch 
kleine stukjes plastic binnen via onze voe-
ding.  Wat dat voor jonge mensen en jonge 
kinderen betekent is nog onduidelijk maar 
we weten wel zeker dat het niet best is. Op 
allerlei fronten wordt het gebruik van plas-
tic dus ontmoedigd via strenge regels. Ook 
het college van Meppel nam haar verant-
woordelijkheid en ging in gesprek met de 
horeca over de afvalberg aan plastic beker-
tjes die met name tijdens evenementen en 
op het pleinenfestival worden gebruikt. 
Er kwam echter een kink in de kabel. Ho-
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Het verkeer in Nijeveen
In Nijeveen ondervindt men steeds meer last van het 
zware landbouwverkeer. Tijdens de bijeenkomst van 
de Dorpsvereniging in de Schalle is dit ook bespro-
ken. Maar hoe los je dit probleem nu op en voor-
kom je dat het landbouwverkeer nog steeds door de 
nieuwbouwwijken bij het land moet zien te komen?
Er is wel een oplossing . Vanaf de 1e Kerkweg aan de 
noordelijke kant van de daar gelegen leiding kan het 
landbouwverkeer het land bereiken. Het probleem 
is dat daar het laagste gedeelte van de landbouw-
gronden ligt.  Heel vroeger stroomde daar een beekje 
langs. Wat overbleef was lage veengrond met hier en 
daar een rietkraag een nogal drassig gebied, waar de boeren voor de herverkaveling 
maar met moeite doorheen konden komen. 
Deze oplossing betekent o.a. een forse investering die eventueel gedeeltelijk zou 
kunnen worden gefinancierd door verkoop van de grond achter Danninge Erve Zuid. 
Maar veiligheid mag ook wel iets kosten gemeente!
Een ander punt is de Gedeputeerde Dekkersweg, een weg die door veel bewoners 
wordt gebruikt om van Nijeveen naar Meppel te gaan en omgekeerd. Door de 30 km. 
zone op de Dorpstraat en het probleem met het landbouwverkeer kun je zien dat 
deze weg duidelijk toe is aan verbreding door bijvoorbeeld grastegels. Nog maar weer 
een keer een balletje opgooien bij de gemeente…

S T E M g E l u i d   Frans Venema
Verdwijnen stadsbus is slag 
voor Openbaar Vervoer  

Kees van Leeuwen

Het dagelijks bestuur van het OV-
bureau heeft de beslissing genomen 
dat zowel in Hoogeveen en Meppel de 
stadsdiensten moeten verdwijnen. In 
Meppel gaat het om de lijn die rijdt van 
de Oosterboer via het station naar Berg-
gierslanden. Hoe het verder moet is nu 
onderwerp van gesprek in werkgroe-
pen. 

In 2014 heeft het OV-bureau Groningen/
Drenthe besloten om, vanwege Rijkskor-
tingen, te bezuinigen op de stadsdienst in 
Meppel en Hoogeveen. Het besluit van de 
OV-bureau komt hard aan maar volgens 
het OV-bureau wordt er te weinig gebruik 
gemaakt van de stadsdienst. 

Omdat protesten en gesprekken niet hel-
pen heeft SteM met CU en GL een nota 
over het openbaar vervoer geschreven. 
De kaders daarin zijn leidraad voor de ge-
meenteraad. Twee werkgroepen met men-
sen uit het werkveld zijn nu aan het werk. 

Thema: hoe moet de gemeente verder met 
het openbaar vervoer in Meppel? Uit het 
overleg zijn twee werkgroepen ontstaan 
die onderzoeken of en hoe er verschillen-
de vervoersoorten gecombineerd kunnen 
worden. Het gaat dan om de combinatie 
van (sommige soorten van) leerlingenver-
voer, WMO-vervoer en openbaar vervoer. 
De eerste werkgroep houdt zich bezig met 
de praktische uitvoering zoals een vervan-
gende dienstregeling, route, bus(sen) en  
kaartsoorten. De andere werkgroep gaat 
zich bezighouden met de personele kant 
van de zaak. Zij zullen aan de hand van 
prognoses berekeningen uitvoeren wat er 
haalbaar is.
 
Eind mei hebben de werkgroepen in con-
cept een voorstel gemaakt over hoe het 
complete plaatje eruit zou kunnen zien. 
Dat wordt na ambtelijk overleg voorge-
legd aan de gemeenteraad van Meppel. De 
Raad neemt daar dan uiteindelijk zo snel 
mogelijk het definitieve besluit over. 

Ondergrondse containers  
helpen bij afvalscheiding 

Eduard Annen

Er wordt door de gemeente Meppel 
hard gewerkt om de doelstellingen die 
afgesproken zijn in het afvalbeleidsplan 
te behalen. Conclusie: we zijn goed op 
weg maar zijn er nog lang niet. Onder-
grondse containers moeten helpen. 
Maar waar komen die? Op de website 
van SteM kunt u de kaartjes vinden.

Met het scheiden van het restafval kan 
de gemeente nog veel geld verdienen. Nu 
stort iedere Meppeler gemiddeld nog 158 
kg. restafval in de container. Dat moet 
in 2020 naar 30 kg. Een behoorlijk am-
bitieuze doelstelling! De scheiding van 
papier, glas, groen en dergelijke loopt 
op schema, maar kan altijd beter. Uit de 
resultaten van een sorteerproef bleek dat 
er bijvoorbeeld veel kleding in contai-
ners wordt gegooid. Deze kleding moet 
in de kledingcontainer van Humana (ook 
al is het vies of kapot). Humana is er blij 

mee en het scheelt Meppel, u dus, weer 
geld.
De gemeente plaatste daarom versneld 
ondergrondse containers en er volgen er 
dit jaar nog meer. Alle inwoners van Mep-
pel, Nijeveen en Rogat krijgen dit jaar een 
pas voor de ondergrondse. De grijze con-
tainers worden dan geschikt gemaakt voor 
plastic, blik en melk- en sappakken. Dat 
wordt buurt voor buurt gedaan. U krijgt 
daar vanzelf bericht over. Als u nieuws-
gierig bent waar een container bij u in de 
buurt komt kunt u de gemeente bellen of 
mailen of op de website van Sterk Meppel 
kijken. 

Voor de wijken Nijeveenseweg, Ooster-
boer, Stad/Haveltermade en Rogat kunt u 
op http://sterkmeppel.nl/meppel-actueel/
kaartjes vinden. Na aanklikken kunt u de 
kaartjes vergroten. De ondergrondse contai-
ners zijn dan als rode stippen te lokaliseren.

Geen statiegeldglas bij evenementen
Elisabeth Bakkenes

Poort v DrenthePoort v DrenthePoort v Drenthe
HOTEL CAF  RESTAURANT KEGELHUIS

Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.
De Poort van Drenthe
t.o. N.S. station Meppel

Tel. 0522-251080

HOTEL CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS

Fong ShengFong Sheng

Elke dag open 11.30 - 24.00 uur
maandag gesloten

Het grootste
assortiment
afhaalsnacks

0522-256412

Heinsiusstraat 151-153

Elke dag open 11.00 - 23.00 uur
maandag gesloten

Elke dag open 11.30 - 22.00 uur onderdelen en accessoires voor 
huishoudelijke apparaten

Woldstraat 53 Meppel tel. 0522 260530

U KUNT OOK BESTELLEN VIA 
onze website

WWW.HOMEPART.NL
volgende dag gratis afhalen in de winkel 

of tegen kleine vergoeding thuis bezorgd

O N D E R D E L E N H U I S

HOMEPART POBO

EleveldWoldstraat 44-46
7941 LK Meppel

Tel. 0522 - 25 25 05

Bloemen, planten,  
bruidswerk,  

rouwarrangementen
Prinsengracht 6, 7941 KD Meppel

Tel. 0522-243090, fax 0522-241834
info@bloemenpetersen.nl
www.bloemenpetersen.nl

reca ondernemer Hillard Worst liet namens 
zijn achterban weten dat statiegeldglazen 
niet werkbaar zijn en aanmerkelijk meer 
kosten dan het opruimen dat ondernemers 
nu betalen. Zijn achterban kreeg steun van 
de VVD-fractie die samen met CDA en D66 
een wijziging in het evenementenbeleid 
voorstelde waar coalitiepartijen PvdA en 
CU zich bij aansloten. Een meerderheid 
dus. Alleen SteM, GroenLinks en SP stem-
den tegen. 
De winstmarge tijdens de evenementen is 
voor de horeca natuurlijk belangrijk. Daar 
zijn het ondernemers voor. Van de mensen 
die u in de gemeenteraad vertegenwoor-
digen mag je een bredere afweging ver-
wachten. De VVD had wel een doekje voor 
het bloeden. Het college werd door hen 
opgeroepen om vooral naar alternatieven 
te gaan zoeken. Het publiek moet bewus-
ter worden(?) en de partij denkt dan aan 
doeken met de welkomst tekst “Leuk dat 
je er bent, wil je het afval in de daarvoor 
bestemde bakken doen?” Wat dit initiatief 
ons en onze kinderen werkelijk gaat kosten 
wordt waarschijnlijk pas over tien of vijf-
tien jaar duidelijk. 

Ook adver-
teren in de 
Stadswachter?

Neem dan contact op met  
Diana Hendriksen: penning-
meester@sterkmeppel.nl. 
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VoetinnVoetinnVoetinn

Weet u hoeveel kilometer u
loopt in een heel leven?

Heel veel toch!
Dat wilt u zeker blijven

doen!

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535

HEMA
Meppel 0522-252494

R. van de Veen
Tel.

0522-492383

zwemmen en andere
sportactiviteiten

SPORTCENTRUM

R. v.d. Veen

WWW.HOEKSTRAKRANTENDRUK.NL

Uw krantendrukker sinds 1882

De krant
  is gewoon leuker!

DolsmaDolsma
* fleetmarking* stickers
* autoreklame* lichtreklame* reklameborden* muurschilderingen* dekoraties

* gevelletters* standbouw
* glasreklame

S T E M g E l u i d   Jeanet Kraaij

Toen een paar jaar geleden de plannen gelan-
ceerd werden om taken over te gaan hevelen van 
de overheid naar gemeenten was ik direct en-
thousiast.  Ik geloofde, en dat doe ik nog steeds, 
dat de zorg en begeleiding van mensen die on-
dersteuning nodig hebben echt anders kan dan 
het voorheen gebeurde. Niet de professional die 
bepaalt wat goed is voor iemand, maar diegene 
die de ondersteuning nodig heeft mag zelf  bepa-
len wat goed voor hem/haar is.

Tot zover roep ik niets raars. Maar dan komt de 
de weerbarstige praktijk om de hoek kijken. Want 
we mogen het als gemeente wel zelf gaan doen, 
maar daar komen wel de nodige voorwaarden bij 
kijken. Ook krijgen we als gemeente alvast een ‘korting voor de kiezen’ van het Rijk. 
En de financiële situatie van de gemeente Meppel is niet dusdanig rooskleurig dat 
we een groot verschil even eenvoudig bij kunnen passen. 

De centrale vraag, hoe gaan we op een zo optimaal mogelijke manier de ondersteu-
ning zo goed mogelijk inregelen, blijft moeilijk te beantwoorden.  Dat kunnen wij 
als politiek niet alleen bedenken, daar hebben we betrokken inwoners heel hard bij 
nodig! Ik wil dan ook iedereen van harte uitnodigen om tips, maar ook zaken die nu 
niet goed lopen, bij mij te melden! 

Nog niet zo lang geleden werd de voormalige tech-
nische school aan de Randweg prooi van vandalen. 
Wethouder Vos sprak er schande van. Voor de vuist 
weg somde hij de mogelijke gevolgen op. De schade 
schatte hij in op € 50.000. Maar de mogelijke verkoop-
prijs zou er ook onder lijden. En misschien… moest 
de gemeente het pand maar slopen.
Ik stelde daar schriftelijke vragen over. De antwoor-
den van 16 april jl. riepen weer nieuwe vragen op. De 
gebouwen staan nog niet te koop. De gebouwen zijn 
zelfs nog niet getaxeerd. De optie van sloop vereist 
een extra krediet van de raad. Voor de gebouwen aan 
de Randweg tussen de € 250.000 en € 300.000.
Ondertussen is mij ook ter ore gekomen dat de ge-
meente de inboedel van de oude gebouwen van Stad & Esch verkocht heeft. Wat los 
en vast zat. En bij dat laatste is men ruw te werk gegaan, waardoor veel schade is 
ontstaan. Is dat ook op conto van de vandalen geschreven?
Als raadslid had ik verwacht dat de focus van de gemeente zou liggen op snelle ver-
koop van de gebouwen aan de Randweg. Wethouder de Vos dacht dat ook. Maar er 
gebeurt niets. Verkoop, sloop, schade herstellen of in beheer geven aan een zoge-
naamde leegstandsbeheerder zijn allemaal opties. Maar het lijkt of er ambtelijk ge-
wacht wordt op iemand die de regie neemt.

S T E M g E l u i d   Henk SchoemakerWindmolens in Meppel?
Elisabeth Bakkens

GroenLinks, PvdA en SP riepen het col-
lege op om het gesprek over windmo-
lens met de provincie aan te gaan. Zij 
willen weten of de provincie het toe zou 
staan dat er windmolens, bijvoorbeeld 
langs de A32, komen. SteM heeft milieu 
hoog in het vaandel en stemde uitein-
delijk in met het gesprek. 

De gedachte achter de GroenLinks motie is 
dat - als de provincie het toestaat - onder-
zocht kan worden of er plekken zijn waar 
het mogelijk is zonder overlast te veroor-
zaken. Sterk Meppel is van mening dat dit 
de verkeerde volgorde is. Wij kijken liever 
eerst óf er plekken zijn waar dat mogelijk 
is. Omwonenden mogen geen last krijgen 
van slagschaduw of voortdurende geluids-
overlast. Dat is funest voor de gezondheid. 
Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat dit 
betekent dat de afstand tot een woning 
minstens 1 tot 1,5 kilometer moet zijn. De 
vraag is of dit wel mogelijk is in onze kleine 
gemeente. 

GroenLinks bracht de motie toch in stem-
ming. Wat doe je dan? Ben je vóór omdat 
wij voorstander zijn van duurzame zon- en 
windenergie en omdat we onze (klein)kin-
deren graag een leefbare aarde na willen 
laten en fossiele brandstoffen echt opra-
ken? Of zijn we tegen omdat we vermoe-
den (zeker weten doen we het niet) dat er 
in Meppel nauwelijks plekken zullen zijn 
waar plaatsing van windmolens mogelijk 
is zonder overlast te veroorzaken voor de 
inwoners? 

De fractie heeft uiteindelijke besloten om 
voor de motie te stemmen. Het is in the-
orie mogelijk dat er bij een industrieter-
rein, langs de spoorbaan of de A32 haal-
bare plekken zijn waar niemand er last 
van heeft. Dan ben je het aan je principes 
verplicht om na te gaan of je een bijdrage 
kunt leveren.

Stilte rondom leegstaande 
gebouwen Peter de Vries

Op dit moment staan veel gebouwen 
leeg. De fractie van Sterk Meppel roept 
het college dan ook op om samen met 
de ondernemers een goede invulling 
voor de leegstaande panden te vinden.

Over het Klokkehuis - wat meegenomen 
zou worden in de ontwikkelingen van de 
Kromme Elleboog - hoor je niets meer. Dit 
pand staat te verpauperen. Straks komt het 
college met de verrassende conclusie dat 
opknappen teveel geld kost en de gemeen-
te sloop adviseert. 

De Watertoren: ook een aankoop waar we 
in eerste instantie blij mee waren, omdat 
het behoud en verantwoording voor on-
derhoud bij de gemeente en Woonconcept 

Foto: https://meppel.groenlinks.nl/nieuws/
schone-energie-uit-meppel

lag. Maar ook hier liggen de plannen stil. 
Er wordt niets aan onderhoud gedaan. Het 
eerste gevarenbord met de tekst ‘vallende 
stenen’ hangt er al! 

Maar ook veel schoolgebouwen staan leeg 
na de verhuizing van Stad en Esch. Om het 
karakter van Meppel als ‘sfeervol en gezel-
lig stadje’ te versterken moet voor dit soort 
locaties actief naar onderhoud en invulling 
gekeken worden. 

We begrijpen dat in de huidige tijd oplos-
singen niet voor het grijpen liggen. Maar 
college: ga actief aan de slag en informeer 
inwoners en gemeenteraad over mogelijk- 
en onmogelijkheden! Dit vergroot alleen 
maar de betrokkenheid.
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RestariaRestariaFong Sheng

Chinees-Indisch Specialiteitenrestaurant

Stationsweg 9,
7941 AH Meppel
Tel. 0522-251313

Chinees-Indisch
specialiteitenrestaurant

Fong Sheng
U kunt genieten van onze speciale
exclusieve kantonese, sichuanese
en oosterse gerechten.
GRAAG TOT ZIENS.Jan PlezierJan PlezierKUIN PARKET

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

Blankensteinweg 40

Meppel, tel. 0522 25 23 22

www.kuinparket.nl

25 jaar geleden in de
Stadswachter    Henk Schoemaker

Ook adver-
teren in de 
Stadswachter?

Neem dan contact op met  
Diana Hendriksen: penning-
meester@sterkmeppel.nl. 

S T E M g E l u i d   Eduard Annen

Wat doe je toch in de politiek? Het kost allemach-
tig veel tijd, je bereikt niks en welk voorstel je ook 
doet, er is altijd kritiek. Pak toch de fiets man en 
ga er lekker op uit. En dat klopt helemaal; maar 
toch is het leuk om met allerlei maatschappelijke 
thema’s bezig te zijn. Alle thema’s? Nee, dat zeker 
niet. Maar ja, zoete koekjes worden niet gebak-
ken.
Naast de onderwerpen uit mijn portefeuille haal 
ik energie uit het meedoen en denken aan zaken 
die Meppel en Meppelers raken.  Een mooi voor-
beeld daarvan is de actie om een bioscoop voor 
Meppel te behouden. Veel respons op de actie 
maar helaas nog geen bioscoop.
Ook het bezig zijn met het Meldpunt Geluidsoverlast is leuk en nuttig! En dan is het 
ene nog niet klaar en staat de volgende alweer te wachten: het wildplassen in de 
binnenstad. Vorig jaar kreeg ik zelf bijna klappen achter de Hema. Een jongeman 
(rond de 25 jaar) stond tegen een raam van Hema aan te zeiken. Ik zei er iets van 
en hij wilde mij wel even klappen geven. Nu de bewoners van de binnenstad tegen 
het wildplassen gaan protesteren, wil ik hier ook mee aan de slag. Het gezeik in de 
binnenstad moet stoppen.
Van dit soort acties krijg ik energie en ze maken het politieke werk leuk..

Hoogste bieder krijgt landbouwgrond
Frans Venema / Jeanet Kraaij

Het college wil landbouwgronden in de 
Nieuwveense Landen verpachten via 
loting. D66, VVD, SP en GL namen het 
voortouw om meer inkomsten te gene-
reren en de pacht aan de hoogste bieder 
te gunnen. 

Meppel heeft veel grond over nu er in 
Nieuwveense Landen veel minder snel ge-
bouwd wordt. De meeste van landbouwers 
gekochte gronden is dan ook weer in regu-
liere (geregelde) pacht gegeven. 

Over de wijze van verpachting (van los 
land) was verschil van mening. Het col-
lege wilde verpachten door loting voor 
een periode van 6 jaar tegen vastgestelde 
pachtprijzen. D66, VVD, SP en GL wilden 
liberaliseren, meer concurrentie. In  hun 
amendement (een wijzigingsvoorstel) 
werd het voorstel gedaan om deze grond 
te verpachten aan de hoogste bieder, om 
zodoende meer inkomsten te genereren. 
Ondanks het pleidooi van de wethouder 
dat loting toch echt de meest eerlijke ma-
nier van verpachten was om zo iedereen 
een kans te geven. Landbouworganisatie 
NLTO ondersteunde deze zienswijze. De 

indieners hielden vast aan hun mening en 
brachten het voorstel in stemming.  

Binnen onze partij was verschil van inzicht 
over het onderwerp. Jeanet Kraaij  gaf in 
een stemverklaring mede namens Frans 
Venema aan blij te zijn met de insteek van 
het college en de mening van het college 
en de boeren te delen. Zij stemden beiden 
tegen het amendement. De andere fractie-
leden stemden voor. Het voorstel werd met 
11 stemmen voor en 9 stemmen tegen aan-
genomen. In de agrarische sector was er 
vooral verbazing en boosheid te horen dat 
de VVD, de partij die pal staat voor het on-
dernemersschap, dit amendement mede 
indiende.  

Sterk Meppel informeert u sinds 1981 
over het wel en wee  in de gemeente 
Meppel. In juni van dat jaar verscheen 
het eerste exemplaar  van ons huis-aan-
huisblad. Dat doet geen politieke par-
tij in Nederland ons na. Als je die oude 
kranten doorbladert valt op dat som-
mige onderwerpen nog steeds actueel  
zijn.

Tegeltuintjes
In de binnenstad van Meppel komen we 
veel straten tegen zonder voortuin. Voor 
bewoners heeft dat minder plezierige kan-
ten. Zo stap je uit je voordeur direct het 
trottoir op. Voorbijgangers hebben – on-
gewild – direct een inkijk in de huiskamer. 

Maar sinds mei 1982 verschenen her en 
der tegeltuintjes in deze straten. Een smal-
le strook langs de gevel van één stoeptegel 
breed. Met fleurige bloemen, geurige la-
vendelbosjes, een buxushaagje, van alles 
werd mogelijk. Het creëerde een beetje af-
stand en het stond ook vrolijk.

Blijvertjes
Je zou verwachten dat na verloop van de 
tijd de animo voor zo’n minituintje wel zou 
slijten. Maar niets is minder waar. Bijgaan-
de foto is april 1983 gemaakt in de Juliana-
straat. We maakten in de Stadswachter de 
mensen attent op deze mogelijkheid. En 
anno 2014 staan diezelfde tuintjes er nog 
steeds vrolijk bij.

Geen randvoorwaarden voor het werk
van arbeidsgehandicapten Elisabeth Bakkenes

Is het verantwoord om arbeidsgehandi-
capte Reestmond medewerkers bij drie 
of vier verschillende werkgevers te la-
ten werken? Namens Sterk Meppel, SP 
en GroenLinks stelde fractievoorzitter 
Elisabeth Bakkenes deze vraag aan de 
gemeenteraad. VVD, PvdA, CDA en CU 
vinden het nog te vroeg om daar ant-
woord op te geven en wachten de ont-
wikkelingen af. 
 
De 72 medewerkers van Reestmond die 
geen vast contract krijgen moeten hun geld 
gaan verdienen bij gewone werkgevers. 
Daar is niets mis mee. Als het tenminste 
om gewone banen gaat. VVD-wethouder 
Koning liet eind mei weten dat hij alles 
gewoon vindt. “Een 0-uren contract voor 
drie maanden is ook gewoon werk”, waren 
zijn woorden. “Tot het aantal werkuren vol 
is wordt er gewoon gestapeld.” In de prak-
tijk is al gebleken dat dit voor één van de 
medewerkers  betekent dat hij nu bij twee 
verschillende werkgevers werkt en de res-
terende uren bij Reestmond gedetacheerd 
wordt. Drie werkgevers dus. Die alle drie 

verschillende eisen aan hem stellen. Maar 
het kunnen er ook vier worden. Er wordt 
immers doorgestapeld tot het volle aantal 
werkuren is bereikt. Een 0-urencontract 
voor 3 maanden is moeilijk vast werk te 
noemen. Wat SteM, SP en GL betreft mag 
dat alleen als het om een kennismaking 
gaat. Onderzoeken of werkgever en werk-
nemer bij elkaar passen. 
De Sterk Meppel fractie vroeg zich dan 
ook af of dit nu werkelijk de bedoeling is 
en ging samen met SP en GL de discussie 
aan. Wilden de coalitiepartijen aan kaders 
mee werken?  Dat was niet het geval. Coali-
tiepartijen VVD, PvdA, CDA en CU vonden 
het ‘te vroeg’. Eerst maar eens kijken hoe 
het gaat. 

Voor mensen zonder arbeidshandicap is 
werken voor drie werkgevers al een hele 
opgave. Voor de medewerkers van Reest-
mond kunnen het er dus ook wel vier of 
vijf worden. Waarom vindt een deel van 
de gemeenteraad dat geen probleem? Wat 
Sterk Meppel, SP en GL betreft mogen dat 
er liefst niet meer dan twee zijn. 

Redding voor Kastanjebomen
Elisabeth Bakkenes

Aan de Kastanjelaan dreigen 5 monumentale Kastanjebomen gekapt te worden. Ze 
hebben last van de kastanjebloedingsziekte. Een ziekte waarmee bijna de helft van 
alle paardenkastje bomen in Nederland last van heeft. 

Vijf bomen zijn door de kastanjebloedingsziekte aangetast. Eén van die bomen is niet 
meer te redden. De andere vier waarschijnlijk wel. D66 kwam met een alternatief dat de 
landbouw-universiteit Wageningen heeft ontwikkeld. Gedurende een week worden de 
kastanjebomen omwikkeld met slangen waar warm water doorloopt. Over deze slangen 
wordt isolerende zwarte folie aangebracht waardoor de bomen tot 45 graden worden 
opgewarmd. Door deze methode wordt de ziekte veroorzakende bacterie gedood en de 
conditie van de kastanjeboom gestabiliseerd. Deze methode is bovendien ook nog eens 
vele malen goedkoper dan kap van de boom. D66 heeft het college gevraagd of ze deze 
methode heeft overwogen en voorlopig niet tot kap over te gaan. Een mooie actie die wij 
graag steunen.
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KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN EMMELOORD
Margriet Kwint

Zonder adverteerders geen 
Stadswachter. In elke Stads-
wachter willen wij onze 
kleinschalige, lokale onder-
nemers de ruimte geven hun 
bedrijf te presenteren. Voor 
deze keer maken we een 
uitzondering en laten we 
de drukker van deze krant, 
Hoekstra Krantendruk uit 
Emmeloord, aan het woord. 
Goed om eens uit te vinden 
waarom de Stadswachter in 
Emmeloord wordt gedrukt. 

We kunnen het niet meer pre-
cies achterhalen maar zeker 
30 jaar lang werd de Stads-
wachter in Meppel gedrukt 
door Veenstra & De Vries. Maar 
om te overleven in de wereld 
van drukwerk zijn fusies aan 
de orde van de dag. Zo is ook 
Veenstra & De Vries enkele 
jaren geleden overgenomen 
door Hoekstra Krantendruk. 
En Hoekstra is gevestigd in Emmeloord. 
Vandaar dat onze krant meeging naar Em-
meloord. 

Wanneer je bij Hoekstra Krantendruk bin-
nenkomt lijkt het eerder een chalet dan een 
kantoor. Veel houtwerk binnen, wat een 
warme uitstraling geeft. Zo voelt ook de 
ontvangst door Arie Lunenborg, algemeen 
directeur en Gert Sjoerdstra, commerci-
eel directeur. Deze bevlogen ondernemers 
houden Hoekstra Krantendruk draaiende. 

Hoekstra Krantendruk heeft twee drukper-
sen voor het maken van allerlei soorten 
kranten en krantachtige producten. Zoals 
de Meppeler Courant, de Nieuwe Meppeler, 
de Hoogeveensche Courant, folders voor 
makelaars, vakantiekranten en veel op-
drachten van reclamebureaus en uitgeverij-
en. Hoekstra drukt uitsluitend in opdracht 
van derden. Arie en Gert zijn trots op hun 
bedrijf. Dat merk je tijdens de rondleiding 
waarbij ze allebei enthousiast informatie 
geven. Hun hard werkende medewerkers 
werken 5 dagen per week 24 uur continu. 

Indrukwekkende rollen papier, afkomstig 
uit Rusland en Zweden van 1.600 kilo, uit-
gerold 20 kilometer lang, zijn nodig voor het 
drukken. 

Voordat een krant kan worden gedrukt wor-
den de persen opnieuw ingesteld en voor-
zien van drukplaten die worden gemaakt in 
de CTP-ruimte (computer to plate) door de 
heren van de prepress. De pagina’s van de 
klant komen bij de prepress binnen als PDF, 
worden gecontroleerd waarna de drukpla-
ten voor de drukpersen gemaakt worden. 
De gedrukte kranten arriveren via lange 
kettingbanen op hun eindbestemming, de 
afwerking en verpakking. Gert geeft aan dat 
binnen Hoekstra - met een compact team 
van zo’n 30 medewerkers - in totaal 80 ti-
tels en 1,5 mio. kranten per week worden 
gedrukt. Voor het drukwerk voor de N.O.P. 
is zelfs een eigen bezorgingsdienst aanwe-
zig met zo’n 350 bezorgers. Dat zegt genoeg 
over het ondernemerschap van Arie en Gert. 

Twee bevlogen ondernemers: Gert Sjoerd-
stra (links) en Arie Lunenborg.

Wie leest de papieren 
Stadswachter nog?
Is een papieren krant als de Stadswachter nog wel van deze tijd of leest u de Stadswachter 
liever via onze website of Facebook? De uitkomsten van deze enquête zijn mede bepalend 
voor de toekomst van de Stadswachter dus laat uw SteM zo snel mogelijk, maar in ieder ge-
val voor 1 september horen. De enquêteformulieren kunt u bij onderstaande adressen in-
leveren, verzenden naar Sterk Meppel, Oosterboerweg 94, 7943 KD Meppel of mailen naar 
stadswachter@meppel.nl. 
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C O M M E N T A A R

Verlies-Verlies  
situatie
Zullen we het maar voorzichtig “dilem-
ma’s in de thuiszorg” noemen? Het Rijk 
zocht een bezuinigingsmogelijkheid en 
droeg de uitvoering van de huishoudelijke 
hulp over aan de gemeenten. Volgens het 
Rijk en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten kunnen de gemeenten dat be-
ter en goedkoper. Maar er ontstaan tussen 
gemeenten wel grote verschillen in hoe ze 
dat aanpakken. In veel gevallen zal deze 
bezuiniging betekenen dat ontvangers van 
hulp, minder recht op hulp overhouden. 
En de hulp die ze ontvangen, zal geleverd 
gaan worden tegen de laagst mogelijke 
tarieven. Er zijn dus minder hulpverleners 
nodig, die bovendien moeten werken 
voor lagere lonen. De “overbodige” hulp-
verleners zullen ontslag krijgen en komen 
via de uitkering weer bij de gemeente op 
de stoep te staan.
Zo lijkt een vicieuze cirkel te ontstaan, 
waarin alle deelnemers verliezers wor-
den. Het Rijk ontspringt de dans, door-
dat ze het bekostigingsprobleem op 
bordje van de gemeenten heeft gelegd. 
Het doet direct denken aan de “vergif-
tigde” hypotheken in Amerika. De men-
sen kunnen die hypotheek niet aflossen 
en de Amerikaanse banken voorzagen 
een verliespost. Heel handig verkochten 
ze de hypotheken als “leuke” belegging 
aan Europese investeerders.
Gemeentebestuurders zijn gezagsge-
trouw en zullen hun taak zo goed moge-
lijk willen uitvoeren. Maar de dilemma’s 
blijven. Wanneer blijkt dat kwetsbare 
medeburgers en hulpverleners door deze 
systeemverandering bekneld raken, moe-
ten gemeenten terug naar de eindverant-
woordelijke: het Rijk. Immers: “niemand 
is gehouden aan het onmogelijke”.

Het College B&W van Meppel heeft een 
begerig oog laten vallen op een stuk Oe-
verlanden in de gemeente Staphorst om 
op een ‘goedkope’  manier de verwachte 
toename van het containervervoer te 
kunnen opvangen. Uitbreiding van de 
haven en het bedrijventerrein op die 
plek is voor SteM onaanvaardbaar. SteM 
staat daarin niet alleen. Ook Groen 
Links heeft zich onlangs hierover dui-
delijk uitgesproken. 

Het vervoer van containers naar en van 
Meppel is belangrijk, omdat containers 
vervoeren per schip het milieu vele malen 
minder belast dan via de weg. Hierover 
geen discussie. Wel kunnen we discussië-
ren of eventuele groei dan moet leiden tot 
uitbreiding van de containerterminal in de 
Oeverlanden. Want er zijn tekenen dat het 
containervervoer minder snel zal groeien 
dan voorstanders van de uitbreiding den-
ken. Deze groei kan makkelijk plaatsvinden 
binnen de gemeentegrens van Meppel. 
Heel belangrijk zijn de uiterwaarden. De 
uiterwaarden van het Meppelerdiep ma-
ken deel uit van de zogenaamde ecolo-
gische hoofdstructuur waardoor ze extra 
beschermd zijn. Staatsbosbeheer heeft 
daarom stukken grond gekocht waar de 
oude natuurwaarden weer hersteld zijn. 
Daar groeien nu planten die uniek zijn 
voor het gebied. Ook veel bedreigde wei-
devogels broeden daar en op de agrarische 
gronden daar omheen. De uiterwaarden 
moeten dus beschermd worden. Uitbrei-
ding van havenactiviteiten in die richting 
zal onherstelbare schade aanbrengen. Met 
name de Natuurbeschermingswacht van 
Meppel huldigt hetzelfde standpunt.

Ook hebben de Oeverlanden een zeer grote 
archeologische waarde. Volgens de Stich-
ting Werkgroep Archeologie Regio Stap-
horst (SWARS) is dit noordelijke puntje van 

Staphorst een geschiedkundige goudmijn. 
Zo werd daar een van de meest bijzondere 
vondsten ooit uit de grond gehaald: een 
puntgave witte vuurstenen naald van on-
geveer 10.000 jaar oud en nog altijd vlijm-
scherp. Hier ga je toch geen containers 
neerzetten?
Kortom: de “Oeverlanden” kan niet slechts 
een onderwerp zijn dat alleen tijdens ver-
kiezingscampagnes de aandacht krijgt. Dit 
verdient doorlopende aandacht. Daarom 

hebben Henk Schoemaker, Peter de Vries 
en Jan Vonk besloten een “voorlopige” 
werkgroep te gaan vormen. In de algemene 
ledenvergadering van SteM zal dit trio wor-
den benoemd als werkgroep. Tijdens deze 
vergadering zullen zij uitleg geven over 
hun standpunten en voorgenomen acties. 
Bent u geinteresseerd? U bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te wonen 
op 8 april 2015, Meppel’s Inn, L. Springer-
laan 14. Aanvang 20.00 uur.

Handen af van Oeverlanden Jan Vonk

Aanbieden van de steunbetuigingen

3.429 Likes  Elisabeth Bakkenes

“Bloed zweet en tranen” kopte de poster van de film die niet meer vertoond wordt. 
Vrijdag 20 maart koos Sterk Meppel deze locatie voor de afsluiting van haar face-
book-actie ‘Red de bioscoop van Meppel’. 

Volgers lieten hun steun blijken via ‘likes’ en berichtjes op facebook. Zij vinden deze voor-
ziening belangrijk. Wethouder Roelof Pieter Koning nam, samen met de voorzitter van 
de Meppeler Handelsvereniging Jan Meijer, de steunbetuigingen in ontvangst. Er zijn ge-
sprekken met serieuze investeerders gaande. Onze facebook-actie is daarbij een steun 
in de rug. Een ondernemer kijkt immers naar het rendement van zijn investering. Uit de 
massale steun voor de  actie blijkt wel dat Meppel echt behoefte heeft aan een bioscoop.”

Decibels aan banden
Elisabeth Bakkenes

Voor sommige bewoners van het 
centrum is de maat vol. Voor hen 
is de geluidsoverlast bij (muziek)
evenementen te groot. Zij maken 
bezwaar tegen het ontbreken van 
geluidsnormen in het gemeentelijk 
evenementenbeleid. Ook Sterk Mep-
pel wil dat er geluidsnormen in het 
beleid worden opgenomen en komt 
voor de zomer met een meldpunt ge-
luidsoverlast.

Eind 2012 had ons, toenmalig, raadslid 
Jan Vonk het onderwerp geluidsoverlast 
ook al op de agenda gezet. De hele ge-
meenteraad was het met hem eens, dat 
het te gek werd met het geluid bij eve-
nementen. Wethouder De Vos gaf aan 
dat het concept evenementenbeleid al 
klaar lag en dat hij de geluidsnormen 
daarin alsnog mee zou nemen. Nadat 
van tijd tot tijd gevraagd werd waar het 
evenementenbeleid toch bleef kreeg de 
raad twee jaar later antwoord. Er kwam 
een nieuwe beleidsopdracht voor het 
evenementen¬beleid. Dat was teleur-
stellend. Maar het uiteindelijke resultaat 
was dat nog meer. 

In het nieuwe evenementenbeleid wil 
het college juist regels afschaffen. De  or-
ganisatoren van evenementen moeten 
verantwoordelijk gemaakt worden voor, 
onder andere, het beperken van geluids-

overlast. De vraag hoeveel geluidshinder 
omwonenden in redelijkheid dienen 
te accepteren blijft dus onbeantwoord. 
Voor SteM aanleiding om het college op 
te roepen om nog voor de zomerevene-
menten van start gaan normen rond ge-
luidsoverlast op te nemen. Het college 
houdt het op richtlijnen en gaat met or-
ganisatoren in gesprek.

Een aantal bewoners van het centrum 
maken ook bezwaar middels een inge-
diende zienswijze. Zij vinden dat orga-
nisatoren in het nieuwe beleid de vrije 
hand krijgen. Pas achteraf kunnen om-
wonenden een klacht indienen. En die 
klacht wordt door het college dan door-
gesluisd naar de organisator van het eve-
nement. Want het college vindt zichzelf 
in deze opzet zelf niet verantwoordelijk. 
De bewoners zijn van mening dat de ge-
meente Meppel de verantwoordelijkheid 
voor de geluidsnormen wel hoort te ne-
men. 

Sterk Meppel steunt hen in die opvatting. 
Wij willen dat het college geluidsnormen 
opneemt voor evenementen. Daarnaast 
gaat Sterk Meppel nog voor de zomer 
een meldpunt geluidsoverlast instellen 
inclusief een link naar een app om zelf 
geluidsmetingen te doen zodat de feite-
lijke overlast kan worden vastgesteld en 
eindelijk aangepakt wordt.

Omcirkel het antwoord dat voor u van toepassing is:

Ik lees de Stadswachter Altijd Bijna altijd Geregeld Soms Bijna nooit  

Wat vind u van de inhoud van de Stadswachter Heel interessant Interessant Beetje interessant  Geen mening Niet interessant

Wilt u de papieren Stadswachter blijven ontvangen? Heel graag Graag Hoeft niet Liever niet Nee

Bezoekt u onze website of Facebookpagina? Vaak Geregeld Soms Bijna nooit Nooit

Zou u de Stadswachter liever via website/Facebook lezen? Ja  Liever wel Mag ook Liever niet Nee

Ik woon in de wijk ………………...........………………………  Mijn leeftijd is …………………………………….. jaar

Handhaven verbod alcoholgebruik 
jongeren onvoldoende  Jan Vonk

Veel  gemeenten handhaven het verbod 
op alcohol schenken aan jongeren in 
horecagelegenheden weinig of niet. Het 
is de vraag of een verbod wel het juiste 
middel is om het doel, geen alcohol on-
der de 18, te bereiken. Een mengeling 
van repressie en preventie is in onze 
ogen het meest effectief.

Dat alcohol zeer schadelijk is voor jonge 
mensen is zo langzamerhand wel bij ie-
dereen doorgedrongen. Toch drinken te 
veel jongeren onder de 18 nog steeds. 
Omdat de hersenen bij hen nog niet vol-
ledig ontwikkeld zijn brengt de drank 
blijvende schade te weeg. De overheid 
heeft de verkoop van alcohol aan jonge-
ren onder de 18 jaar daarom verboden. 
Het is de taak van de gemeente dit wette-
lijke verbod te handhaven. Uit onderzoek 

van het NRC Handelsblad blijkt dat veel 
gemeenten dit niet of te weinig doen. 
Een slechte zaak, wetten moeten worden 
nageleefd en gehandhaafd, anders zijn 
ze overbodig en moeten ze weg. Aan de 
andere kant moet handhaving ook niet 
doorschieten. 

Wat dan wel? Gedragsbeïnvloeding blijkt 
wel degelijk mogelijk. Laat jongeren zelf 
ontdekken dat drinken slecht is. Voer cam-
pagnes die jongeren aanspreken zoals de 
Maklukzat campagne. Beloon ze als ze gaan 
speuren op internet naar wat alcohol met 
jonge hersenen doet. En niet in de laatste 
plaats: geef zelf het goede voorbeeld. Het is 
een weg van lange adem om het gewenste 
resultaat te bereiken. Daarom zal het ver-
bod en de handhaving daarvan helaas ook 
moeten. Ook in Meppel. 

Zeg nee tegen TIPP Elisabeth Bakkenes

Multinationals zijn soms machtiger dan het land waarin wij wonen. TTIP is een 
handelsverdrag in wording tussen de EU en VS dat de weg vrij maakt voor be-
drijven die winst maken ten koste van mens en milieu. TTIP is schaliegas toe-
staan of een vette boete betalen. TTIP is eerst bedrijven raadplegen voordat je 
een wet maakt. TTIP is van dierenwelzijn een ‘handelsbelemmering’ maken.   

Door het TTIP verdrag krijgen multinationals nog meer macht dan ze al hebben. Het 
is een verdrag dat deze multinationals boven de wetten van de democratie tilt. Er zijn 
private rechtbanken die achter gesloten deuren landen miljardenboetes opleggen 
voor onze eigen democratisch genomen beslissingen. Beslissingen die ons bescher-
men maar deze bedrijven in de weg zitten. Het is nu al zo dat overheden via uitspra-
ken van deze rechtbanken astronomische bedragen aan buitenlandse investeerders 
moeten betalen op basis van een handelsverdrag dat boven de nationale wet uitgaat. 
Of ze nemen bepaalde maatregelen om ons te beschermen niet omdat ze bang zijn 
voor zulke claims. 

Eén voorbeeld. De groene Duitse stad Hamburg is op de knieën gedwongen door de 
fossiele energiereus Vattenfall. De stad kreeg de keuze: 1,7 miljard euro boete betalen 
óf je milieunormen afzwakken en –tegen de democratische wens van de bewoners 
in– de bouw van een kolencentrale toestaan. Drie keer raden wat er gebeurt is. Inder-
daad. De kolencentrale kwam er.

In Europa groeit het verzet tegen dit TIPP verdrag met de dag. Er staan al twee mil-
joen Europese handtekeningen onder. Waarvan 60.000 uit Nederland. Milieudefensie 
voert de actie aan. Ze willen er vast nog wel een paar uit Meppel bij! 
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Deze keer een foto van een oude, histori-
sche plek in Meppel. De enige hint die we 
kunnen geven is dat het o.a. met de Tweede 
Wereldoorlog te maken heeft. Weet u waar 
dit is? Laat het ons weten. Uit de goede in-

zendingen selecteren wij een prijswinnaar. 
Deze ontvangt het boek “Een kwart eeuw 
Meppel” van Herman Jansen. Tevens ont-
vangt de winnaar een door wijnhandel De 
Moor aangeboden fles heerlijk Bruisend 
Meppel. Oplossingen kunnen worden in-
gestuurd voor 21 juli 2015 naar: redactie 
Stadswachter, Jan Steenstraat 136, 7944 TP 
Meppel of per mail naar: stadswachter@
sterkmeppel.nl.

34e Jaargang, nr 3
Een uitgave van de Politieke 
Vereniging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>
Verschijnt in een oplage van 14.000 exem-
plaren en wordt in Meppel, Nijeveen, Rogat, 
Broekhuizen, Schiphorst, Haakswold en Nij-
entap huis aan huis bezorgd.
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Gerrit Munsterman, Rolf Nes, Sita Neutel, 
Harm Nijhuis, Monique Oechies, Jenny Schip-
per, Henk Schoemaker, Jan Schoemaker, Henk 
Tiemens, Lies Schokker, Anko Scholtens, Al-
bert Schuurman, Joke Sinnema, Wim Start, 
Harm Steenbeek, Dick Strijk, Frans Venema, 
Hendri Venema, Marian Venema, Trudy Vene-
ma, Ed Verweij, Jan Vonk, Else de Vries, Peter 
de Vries, Harrie op de Weegh, Jan Wessels, Jan-
neke Wessels, Welmoed Wessels, Harry Wit-
tenberg.

DRUK
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

C O l O F O N

K E N  u w  g E M E E N T E
Margriet Kwint

Uitslag 93
In de “Ken Uw Gemeente” in onze vorige 
uitgave stond een foto van een vrij nieuwe 
plek in Meppel. Het ging om het apparte-
mentencomplex “De Kade” aan de Prins 
Hendrikkade. De foto is genomen vanuit 
de Havenstraat. Een mooie doorgang met 
kunstwerk naar de Prins Hendrikkade. Dit 
keer waren er niet zoveel inzendingen. 
Zou de plek niet zo bekend zijn? De heer 
Evert IJzerman is winnaar geworden van 
de prijsvraag. Hij wist ons te vertellen dat - 
voordat er sprake was van de bouw van het 
appartementen complex op de Prins Hen-
drikkade – hier de houthandel van TEKA 
was gevestigd en eveneens De Ruiter tas-
sen en Formido. 
Uit handen van SteM-fractievoorzitter Eli-
sabeth Bakkenes ontving Evert IJzerman 
het boek “Een kwart eeuw Meppel” van 
Herman Jansen. En niet te vergeten een 
fles “Bruisend Meppel”.

Deze bon kunt u opsturen naar de ledenadministratie van Sterk Meppel,

t.a.v. Margriet Kwint, Jan Steenstraat 136, 7944 TP Meppel

www.sterkmeppel.nl

Twitter.com/sterkmeppel

Facebook.com/sterkmeppel

K i J K  E E N S  O P

Achtergronden? Discussies, Commentaar?

‘Zorgen om de Zorg‘ tijdens dorpsvisie-
bijeenkomst Nijeveen Jeanet Kraaij

‘Hoe zien Nijeveners hun dorp over 10 
jaar?’ Dat was de insteek voor de eerste 
dorpsvisiebijeenkomst in buurthuis de 
Schalle. Zo’n 60 Nijeveners waren aan-
wezig om mee te praten. 

Na een inleiding van Casper Veen (voorzit-
ter van de dorpsvereniging) en Jan Willem 
Wolff (gespreksleider) gingen de deelne-
mers uiteen in acht verschillende werk-
groepen om verder te brainstormen over 
onderwerpen als jeugd en sport, zorg, 
duurzame energie, verkeer en landbouw, 
wonen, recreatie en ondernemen .
Het animo voor deze onderwerpen was 
groot. Heel snel kwam aan de orde dat 
het er naar uit ziet dat de 24-uurszorg 
uit Nijeveen gaat verdwijnen. Dit omdat 
woonzorgcentrum Het Kerspel door alle 

veranderingen niet langer dezelfde zorg 
kan bijven bieden zonder dat dit tot grote 
tekorten leidt. Betekent dit dat mensen die 
voortdurend zorg nodig hebben in de toe-
komst moeten verkassen naar Meppel? 
En waar moet Nijeveen met al haar vragen 
over zorg en ondersteuning naar toe? Kan 
dat niet op een vast punt in Nijeveen? En 
hoe zorgen we er voor dat mensen niet ver-
eenzamen? 
Sterker nog, hoe krijg je deze mensen in 
beeld? En is het niet mogelijk dat de activitei-
ten die nu al georganiseerd worden door Wel-
zijn Ouderen Nijeveen ook door blijven lopen 
in de vakantieperiode? Zo maar een greep uit 
het grote aantal vragen dat naar voren kwam. 
De Dorpsvereniging gaat hiermee aan de 
slag als onderdeel van de in ontwikkeling 
zijnde dorpsvisie 2015-2025.

Provincie stopt steun Meppel Actief
Sport Drenthe coördineert in opdracht van de gemeente de uitvoering van de spor-
timpuls/buurtsportcoaches. Het Sportteam Meppel Actief heeft tot doel buurt, on-
derwijs en sport zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. 

De gemeenteraad heeft met het beschikbaar stellen van de provinciale subsidie voor de combi-
natiefuncties de inzet van Sportteam Meppel Actief voor 2015 weer geregeld. Daar is SteM blij 
mee. Sportteam Meppel Actief is goed bezig met het organiseren van sportieve activiteiten in alle 
wijken van Meppel. Ze zijn letterlijk en figuurlijk zichtbaar voor iedereen de wijk! Zij zien ook de 
kinderen die meedoen aan de activiteiten. Door met deze kinderen te praten krijgen de combina-
tiefunctionarissen een beeld van eventuele problemen en kunnen, waar dat nodig is, actie onder-
nemen. Ze vormen daardoor een belangrijke schakel in de signalerende functie op wijkniveau. 
Maar hoe zit dat na 2015? De provinciale subsidie stopt en het college heeft SportDren-
the de opdracht gegeven om de cofinanciering voor de komende jaren te gaan regelen. 
Een hele klus… De subsidie van het Rijk blijft doorgaan  net zoals de bijdrage van de ge-
meente. Het tekort door het niet meer ontvangen van de provinciale subsidie zou kunnen 
betekenen dat de inzet van Sportteam Meppel Actief gaat stoppen. 
Wethouder de Vos heeft toegezegd dat, wanneer de situatie veranderd, hij de Raad infor-
meert. Onze inzet zal zijn dat het Sportteam Meppel Actief haar werk kan blijven doen en 
zichtbaar blijft in Meppel.


