
 

 
Van de redactie 
2021. Het jaar waarin we landelijk gaan stemmen, Corona ons leven hopelijk minder beinvloedt en het jaar 
waarin wij als Sterk Meppel ons gaan prepareren voor de gemeenteraads verkiezingen in maart 2022. Het lijkt 
ver weg maar ons actieve bestuur is er al druk mee bezig.  
 
Natuurlijk zoeken we weer inwoners van Meppel die zich actief willen inzetten en namens SteM op de 
kandidatenlijst willen staan. Dus lijkt het u interessant of kent u iemand die dit wil, stuur de oproep verderop in 
deze nieuwsbrief door of laat het ons weten. 
 
In deze Nieuwsbrief vertelt Gaby over haar unaniem aangenomen motie. Het gebeurt wel vaker dat een motie 
unaniem wordt aangenomen, maar zelden met zo’n overtuigend verhaal en zelfs geholpen door onze 
burgemeester.  
 
Jaap geeft achtergrond bij het ontstaan van het prachtige plan aan het Zuideinde 76 en Madelinde gaat nader in 
op de politieke aspect van dit plan. 
 
Veel leesplezier! 

 

 

 

 

Klaas de Vries 
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Iconisch project Meppel Oud Zuid 
Donderdagavond debatteerde de Meppeler Raad over het bestemmingsplan Meppel Oud Zuid met o.a. de oude 
HBS aan het Zuideinde en de Zuiderschool in de Prinses Marijkestraat. Toen ik twee en een half jaar geleden als 
wethouder begon was net door het voorgaande college, waar SteM geen deel van uitmaakte, besloten dat de 
HBS als provinciale monument bleef staan maar de rest van de gebouwen, inclusief Zuiderschool, gesloopt 
mochten worden. Met mijn toenmalige collega-wethouder Roelof Pieter Koning (VVD), sprak ik veel over het 
hele terrein.  De HBS was als provinciaal monument veilig. De aansluitende aanbouw uit de 60er jaren was niet 
echt bijzonder; maar die compacte Marijkeschool? Bij nadere beschouwing een prachtig, op de Amsterdamse 
school geïnspireerd, gebouw. 
 
Moesten we de lijnen van die school niet behouden?  Die vormden een mooie overgang van de gebouwen  aan 
de Stationsstraat naar het Prinses Beatrixplantsoen. Als je goed keek waren de woningen in het plantsoen op de 
Zuiderschool geïnspireerd. En dan die mooie gymzaal van de HBS, een pareltje. Maar hoe, zo stelden we ons de 
vraag, behoud je al dat karakter en krijg je toch een sluitende businesscase  voor een ontwikkelaar? 
 
We spraken veel met de ontwikkelaar die al bij andere projecten had laten zien dat hij met respect voor 
bouwhistorie mooie plannen kon ontwikkelen. We betrokken “Het Oversticht”, onze welstand en monumenten 
organisatie. Mascha van Damme, architectuur-historicus van Het Oversticht stapte in.  Een gouden greep.  
Zij dacht mee met de architect en vormde de interface naar de monumenten commissie. Ze begreep heel goed 
dat we monumenten wilden transformeren naar de 21e eeuw; dat we als het ware een nieuw monument 
wilden creëren. Met elkaar slaagden we erin een plan te ontwikkelen waarin we stukken van monumenten 
durfden af te breken zonder het monumentale beeld te verstoren. Er werd nieuwbouw ontwikkeld dat 
gelijktijdig het karakter van de monumenten overnam. Langzaam ontstond een inbreiding rond de 
monumentale gebouwen. Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit zo hoog is dat het in 2050 zondermeer als 
totaal weer een monument status zou kunnen krijgen.  
 
Ook bij de inrichting van de openbare ruimte ging het anders dan anders. Als we de gemeenteljke normen 
volgden dan had dat consequenties (zodat onze machines het werk kunnen doen). We besloten ‘om te denken’. 
Laat de architect de openbare ruimte passend bij de bouw inrichten. De gemeente doet alles onder de grond en 
de rest wordt eigendom van de vereniging van eigenaren; van de bewoners. Dat is toch wat we met de 
gemeentelijke koers willen: inrichting van de openbare ruimte dicht bij de mensen die er wonen. Het lukte ook 
dit voor elkaar te krijgen. Sterk Meppel en VVD zijn er zo samen in geslaagd een iconisch project af te ronden. 
 
Op de valreep ontdekten we nog dat er in de oude HBS een bijzondere muurschildering was. Geschilderd in het 
midden van de 20e eeuw, maar één van de laatste behouden “De Haan” werken. We spraken met heel veel 
partijen. Van de erven van de schilder, het Cuypers genootschap, Het Heemschut, tot de provincie, het 
waarborgfonds, Oversticht en veel meer. Uiteindelijk vonden we de ruim € 50.000 om de muurschildering af te 
nemen en te herplaatsen in de aula van Stad en Esch; daar waar de HBS haar geschiedenis voortzet. 
Waarborgfonds en Cuypersgenootschap bedankt. Jullie maakten dit mogelijk! Ook de project ontwikkelaar 
draagt er aan bij. Het moet nog gebeuren, maar het geld is er en ik ga er voor.    
 
Dat we het met elkaar goed deden bleek wel. Nog voor dat de bouw begonnen is zijn bijna alle woningen en 
appartementen verkocht.   
 

 
Jaap van der Haar 
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Een goede raad is jouw SteM waard 
Doe met ons mee en meld je aan als kandidaat raadslid   
 
Over een jaar zijn er al weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg maar het is nu al hoog tijd om 
leden te zoeken die interesse hebben in het werk als raadslid. We zoeken dan ook mensen die zich actief, 
kritisch en betrokken voelen bij Meppel  en zich in willen zetten voor hun gemeente.  
 
Als raadslid houd je je met veel vraagstukken bezig. Laten we scholieren massaal over een spoorovergang 
fietsen? Mogen die bomen gekapt worden? Is schouwburg Ogterop ons 16 miljoen waard? Hoe zorgen we voor 
meer biodiversiteit? Moet die school in Nieuwveense Landen er echt komen? Het is maar een kleine greep uit 
de vele onderwerpen waar onze raadsleden in 2020 mee bezig waren. Daarnaast maken we met elkaar vlogs, 
schrijven stukjes voor de nieuwsbrieven en staan geregeld op straat om met onze kiezers in gesprek te gaan.  
 
Dat is super interessant werk om te doen maar vraagt wel om een tijdsinvestering. In onze grote fractie kunnen 
we gelukkig veel verdelen maar gemiddeld moet je toch wel aan tien uur per week denken.  
 
Ben jij één van de mensen die in november op onze kandidatenlijst wil staan en kun je vanaf maart of april in de 
steunfractie mee gaan doen? Neem dan contact op met onze fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes, tel. 06-
12733686. Wie weet kunnen onze inwoners dan straks op jou stemmen en spreek jij mee over de toekomst van 
Meppel.  

 
Ron Dunselman, voorzitter 
 

Pittige oproep van Raden in Verzet  
In September vorig jaar informeerde ik u al over de actie Raden in Verzet. Gemeenten komen structureel geld 
tekort omdat taken overgedragen worden zonder daar voldoende geld voor te krijgen zoals o.a. bij de WMO en 
Jeugdhulp gebeurde. Onze gemeenteraad nam daarom unaniem het besluit om een motie van Raden in Verzet 
te steunen  en het kabinet via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te laten weten dat gemeenten 
acuut en structureel meer geld nodig hebben voor de taken die ze krijgen. 
 
Nu, met een demissionair kabinet, is er geen zicht meer op snelle financiële hulp. De VNG richt zich daarom op 
de nieuwe kabinetsformatie om er voor te zorgen dat in de toekomst de financiële positie van de gemeenten 
verbeterd. Raden in Verzet en vele gemeenten vonden dat we verder in actie moesten komen.  
 
De actie groep is ervan overtuigd dat als de gemeenten niet dit jaar vast een extra bedrag minimaal van 2 
miljard krijgen voor het dekken van de structurele tekorten. er onherstelbare schade wordt aangericht in veel 
gemeenten. Een bibliotheek die wordt ontmanteld komt niet meer terug en achterstallig onderhoud van het 
openbaar gebied kun je best een jaartje hebben, maar eindigt onherroepelijk in verloedering. Vandaar dat de 
actiegroep Raden in Verzet een nieuwe motie naar de gemeenteraden stuurde. Die motie werd in overleg met 
de VNG opgesteld. Ook de VNG ziet en erkent dat er snel geld nodig is om de oplopende tekorten niet verder te 
laten oplopen. Wachten kan niet meer! 
 
In de nieuwe motie staat de oproep aan VNG om het kabinet te laten weten dat de 352 gemeenten, in 
afwachting op structureel geld voor het Gemeentefonds, nu een extra bedrag van minimaal 2 miljard euro voor 
2021 en 2 miljard euro 2022 nodig hebben. Ook word er aangegeven dat zolang er onvoldoende structurele 
financiële middelen zijn, er geen nieuw taken kunnen worden opgepakt. Tot slot wordt gemeld dat het overleg 
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met het Rijk zal worden opgeschort als bij de meicirculaire niet blijkt dat de gemeenten voldoende middelen 
krijgen om de huidige taken uit te voeren, waardoor er tussen de VNG en het Rijk uitsluitend nog gesproken kan 
worden over onderwerpen die van belang zijn voor de kabinetsformatie. Dat is een pittige motie.  
 
Binnen onze gemeenteraad werd dan ook argwanend naar de twee laatste punten gekeken. Als portefeuille-
houder legde burgemeester Richard Korteland uit dat het college de noodzaak deelde om nu echt een stevig 
geluid te laten horen en dat de motie de ingeslagen weg van de VNG ondersteund. Ook vertelde hij dat VNG 
met een initiatiefwet gaat komen om deze situatie blijvend op te lossen. Het tekenen van de motie legt echter 
druk op de zaak en dat is wat nodig is. Het is een actiegerichte motie, en dat voelt vreemd voor velen in de 
Raad. De motie werd unaniem aangenomen. 

 
Gaby Geertsma 

Weg open voor terugkeer gifspuit in Meppel, tenzij… 
Bij de ingekomen stukken bij de gemeenteraad van 28 januari 2021 was een brief van de Koninklijke Vereniging 
Stadswerk Nederland opgenomen. Hierin stond dat de rechter het landelijk verbod om gewasbeschermings-
middelen (gifspuit) in de openbare ruimte te gebruiken, ongedaan heeft gemaakt! De vraag is, wat dit voor 
Meppel kan betekenen. 
 
Het uitbannen van bestrijdingsmiddelen op verharding in Meppel is het resultaat van een langdurend proces. 
De Stadswacht en opvolger Sterk Meppel heeft zich daarvoor ingespannen met als resultaat dat Meppel al sinds 
2009 de gifspuit niet gebruikt. In 2016 werd eindelijk het landelijke verbod van kracht. Sterk Meppel zag dat als 
een kroon op het werk. De strijd leek gewonnen. Tot nu. In het coalitieakkoord staat: ‘We kiezen ervoor om de 
openbare ruimte met respect voor mens, natuur en milieu in te richten’. Je zou dus zeggen dat het beleid is 
vanuit de coalitie om geen gif te gebruiken. Maar nu het wettelijke verbod is opgeheven is deze zin te 
vrijblijvend. 
 
De huidige verantwoordelijke wethouder geniet het volledige vertrouwen van SteM. De fractie kan er dus zeker 
van zijn dat gedurende deze periode de gifspuit niet gebruikt gaat worden. Echter bij de bestrijding van de 
eikenprocessierups wordt soms wel een chemisch middel gebruikt dat alle rupsen en larven doodt. Het gebruik 
is beperkt, maar toch. 
 
Maakt dit de weg vrij om ook bij de bestrijding van het onkruid op termijn weer chemische middelen toe te 
staan nu de wet dit niet meer verbiedt? SteM kijkt hier zeer kritisch naar en zal alles in het werk te stellen om 
dit te voorkomen. Niet alleen bij het onkruid, maar ook bij de eikenprocessierups.  

 
Jan Vonk, fractiesecretaris 

 

Uitstel Integraal Veiligheidsplan (IVP) 
‘Met vijf naburige gemeenten zijn wij bezig om het Integraal Veiligheidsplan (IVP) te schrijven. De basis van deze 
plannen is bijna overal hetzelfde en daarom pakken wij dit samen op. De specifieke zaken die voor Meppel 
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geregeld moeten worden zijn klaar en kunnen worden toegeveogd aan het plan. Maar omdat alle ‘jaartallen’ 
van de plannen niet gelijk lopen stellen wij dit uitstel voor. Maar ook in deze coronatijd is het maar de vraag of 
het plan in 2021 ter bespreking naar de raad wordt gestuurd.’ Dit antwoorde burgemeester Richard Korteland 
op mondelinge vragen die de fractie stelde over het uitstel van het IVP. 
  
De fractie snapt dit uitstel maar houdt de vinger nadrukkelijk aan de pols. Dit komt vooral door het lange traject 
dat nodig was om het sportbeleidsplan te ontwikkelen. Dit duurde zo’n vijf jaar! Dat willen wij niet we niet 
weer. 

  
Eduard Annen 

 
Van het bestuur 
Op woensdag 16 maart volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is best al snel. En we moeten maar 
zien hoe we de voorbereidingen met al de corona maatregelen zo creatief en goed mogelijk kunnen voltrekken. 
Want er is best veel werk aan de winkel. Zo is het taak van het bestuur om een drietal commissies samen te 
stellen, die de verkiezingen gaan voorbereiden. 
 
In het Kiesreglement van SteM worden deze commissies genoemd en beschreven uit welke geledingen van de 
vereniging zij moeten bestaan. Het bestuur stelt dan de commissies samen. En dat hebben we ook gedaan, 
uiteraard in goed overleg met de fractie. 
 
Zo is er de Kiescommissie, die verantwoordelijk is  voor het verrichten van de door de Kieswet vereiste 
formaliteiten. Deze bestaat uit Henk Schoemaker, Wim Start (vervanger) en Jan Vonk (ondersteuning). 
De kandidatencommissie gaat in gesprek met de kandidaten voor het raadslidmaatschap en zorgt voor 
persoonlijke profielen van elke kandidaat die ter beschikking worden gesteld aan de aanwijzende 
ledenvergadering. Ron Dunselman, Henk Schoemaker en Jan Vonk zijn de leden van deze commissie. 
De Campagnecommissie draagt zorg voor het samenstellen van het verkiezingsprogramma en het bedenken 
van het thema van de verkiezingen. Zij organiseert deelname aan debatten, PR-activiteiten, brengt de 
verkiezingskrant uit (speciale uitgave Stadswachter), onderhoudt perscontacten etc. Leden van deze commissie 
zijn: Klaas de Vries, Elisabeth Bakkenes, Eduard Annen, penningmeester Erik van Eldik en wethouder Jaap van 
der Haar. Deze commissie kan ter ondersteuning worden uitgebreid. 

Ron Dunselman, voorzitter 

 
Parkeren of niet parkeren, dat was de vraag… 
Onze wethouder Jaap van der Haar schrijft in deze nieuwsbrief al over de ontwikkeling van het plan Oud-Zuid, 
waar de oude HBS aan het Zuideinde deel van uitmaakt. We zijn reuze trots op het mooie erfgoed dat hier 
behouden wordt maar ook op de nieuwe bebouwing die erbij komt. Er was maar één negatief punt in het hele 
plan: voor de oude HBS bleken zes parkeerplaatsen te komen. Geen raadslid, inclusief die van Sterk Meppel, 
had gezien dat daar al een parkeerbestemming op lag. In het bestemmingsplan dat werd ontwikkelt werden die 
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parkeerplaatsen dus ook gebruikt. Sterk Meppel wil het pleintje graag vrij van auto’s houden en overwoog een 
amendement om de parkeerplaatsen te schrappen maar kwam in een spagaat terecht tussen het aanzicht van 
het monumentale pand en de parkeerdruk in deze buurt. En niet alleen de fractie.  
 
Spagaat  
Ook omwonenden, insprekers, indieners van bezwaren en het wijkplatform zaten in een spagaat. Ze willen ook 
liever geen parkeren voor het gebouw want daar zijn ze trots op, maar er moeten wel parkeerplaatsen bij 
komen. Alleen is daar geen ruimte voor in onze dichtbebouwde binnenstad. Wellicht kan het terrein achter 
Ogterop in de toekomst ruimte bieden maar dat is allesbehalve zeker, vooral als de schouwburg wordt 
behouden, bewoners van de Weerdstraat er parkeren en het plan voor het oude Postkantoor op het Zuideinde 
in ontwikkeling komt. 

 
Wat voor ons ook meespeelde was dat de raad een jaar geleden bezwaar had moeten maken tegen de 
parkeerplaatsen. Dan had de projectontwikkelaar daar rekening mee kunnen houden bij het maken van het 
plan. Nu zou een verandering betekenen dat het plan terug moest óf de parkeerdruk de komende jaren nóg 
hoger zou worden. Natuurlijk hebben we u, inwoners en leden, gevraagd wat u ervan vond. En ook die uitslag 
liet dezelfde spagaat zien. De ene helft wilde wel parkeren ivm de druk en de andere helft niet ivm het aanzien 
van het gebouw. Daarom gingen we op zoek naar een compromis. 
 
Compromis: omzomen met groen én een paarkeervisie voor het gebied 
Een compromis waarin we enerzijds de buurtbewoners niet met parkeeroverlast op zouden zadelen, het project 
geen vertraging op zou lopen en de mooie HBS tóch zijn monumentale uitstraling zou krijgen. Daarom heb ik 
namens de fractie uiteindelijk een amendement ingediend waarin we het college de opdracht gaven om de 
parkeerplaatsen zoveel mogelijk te omzomen met groen zodat auto’s uit het zicht waren en zoveel mogelijk van 
de oude leibomen te laten staan. Geen ideale oplossing, dat is duidelijk, maar wel het eerlijkste compromis voor 
alle betrokkenen. En natuurlijk vinden we dat er snel een nieuwe parkeervisie voor deze buurt moet komen. 
Omdat het CDA daar een motie voor indiende hebben wij die besluitregel uit ons amendement gehaald en de 
motie samen met het CDA VVD en CU ingediend. Ons amendement en de motie werden aangenomen. 
Energiestrategie voor Drenthe 

 
Madelinde Visscher  
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Wat missen we elkaar! 
Bij Sterk Meppel zijn we niet alleen actief en kritisch maar ook gezellig. Na een fractievergadering gingen we 
geregeld met elkaar naar het café om met een biertje, glaasje wijn of kopje thee nog even na te praten. Ook na 
raadsvergaderingen zitten we met soms wel 10 tot 15 raadsleden even na te praten. En nu? Nu zitten we thuis 
in ons eentje achter de computer te vergaderen en zwaaien we na afloop even naar elkaar. We passen ons dus, 
net als u, aan.  
  
Want deze corona crisis heeft heel wat veranderd. Onze rechten moeten op sommige vlakken wijken voor de 
goede zaak: het ontlasten van de gezondheidszorg. We veranderen noodgedwongen onze gewoonten, we 
beperken onze fysieke contacten en jonge ouders raken soms overbelast door het werken thuis in combinatie 
met thuisonderwijs van de kinderen. Je merkt dan ook dat op sommige momenten de frustraties hoog op 
kunnen lopen. Gelukkig kunnen de meesten van ons daar goed mee omgaan maar ik kan ook goed begrijpen 
dat de onvrede, boosheid, verveling of juist te hoge druk mensen soms teveel wordt.  
  
En dan heb ik het natuurlijk niet over die rellende en plunderende idioten; die moeten gewoon hard aangepakt 
worden. Maar laten wij vooral met elkaar in gesprek blijven. Elkaar proberen te begrijpen. Elkaar helpen als het 
allemaal eventjes teveel wordt. Of juist om hulp vragen. Wie weet wil die alleenstaande buurvrouw dolgraag 
een of twee ochtenden jouw kinderen helpen met hun lessen zodat jij en je partner ongestoord kunnen werken. 
Dus kijk om je heen, zet een buurt app op, steun elkaar, vraag en biedt elkaar hulp. Maar doe dat wel op een 
veilige manier en blijf gezond. 
 

 
Elisabeth Bakkenes 
 

Vergunningsvrij bouwen 
Eind december werd ik benaderd met de vraag hoe het zit met de bouw van een mestsilo bij een loonbedrijf in 
Nijeveen. Na informatie bij de gemeente en deze weer bij het RUD, bleek er geen vergunning voor afgegeven 
maar ook niet nodig te zijn. Het ging hier om een mestopslag in een grote kunststof zak welke een meter 
verdiept werd aangebracht met een gedeelte boven de grond. Dit kan vergunningsvrij worden uitgevoerd. Als u 
ook wilt weten wat er al dan niet vergunningsvrij mag dan kunt u op de website van 
www.vergunningsvrijbouwen.com  alle benodigde informatie vinden.  
 

 

Frans Venema 

Respect voor de Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA) 
Wij zien de BOA ’s natuurlijk allemaal wanneer zij bijvoorbeeld parkeerboetes uitdelen. En dan heeft iedereen 
er een mening over. En wanneer je dan hoort of leest wat zij aan (ongefundeerde) kritiek over zich heen krijgen; 
niet normaal meer. Ook tijdens de coronacrisis hebben de BOA’s een bijzondere taak waar iedereen weer wat 
van vindt. 
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Daarom hebben raadsleden in beslotenheid met de BOA’s gesproken over hun werk. Maar ook over wat 
agressie van inwoners met hen doet. En het was verrassend voor de raadsleden om te horen wat de BOA”S 
allemaal doen. De BOA”S zijn de oren en de ogen van de wijk. Zij sluiten bij verschillende (sociale) overleggen 
aan om feeling met de inwoners in een wijk te houden. Maar zij kennen ook de inwoners en weten waar de 
knelpunten liggen. En deze werkzaamheden zijn niet altijd zichtbaar maar heel erg belangrijk. Het was goed om 
hierover met elkaar te spreken. 
  
De raadsleden hebben de BOA’s bedankt voor het werk wat zij doen voor de inwoners van de gemeente 
Meppel. 

  

Eduard Annen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De inhoud van de Nieuwsbrief bevat informatie vanuit de SteM-fractie en 

is beSteMd voor leden van Sterk Meppel, als ook donateurs en 

belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld. 

Aanmelden (of afmelden) voor de Nieuwsbrief kan per e-mail via:  

kjdevries@planet.nl 

 

Inhoudelijke reacties kunt u sturen naar de desbetreffende auteurs.  

Voor algemene opmerkingen richt u zich tot  

kjdevries@planet.nl 

 

Foto’s (tenzij anders vermeld) uit eigen archief (of publiek domein). 

 
 

Volg ons op Facebook, Twitter en YouTube:  

www.facebook.com/SterkMeppel/ 

twitter.com/sterkmeppel 

www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel 

 

Sterk Meppel  | vlogs op You Tube 

Ga naar www.youtube.com en zoek naar Sterk Meppel.  
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