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Van de redactie
Gisteren hebben wij als fractie de voorbereidingen voor de campagne van de Gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022 afgetrapt met een campagne training. Deze campagne training is ons aangeboden door het
Kennispunt Lokale Politieke Partijen. Dit is sinds 1 januari 2021 een onafhankelijke stichting waar wij, als lokale
partij, ondersteuning kunnen krijgen in de vorm van trainingen en een helpdesk. De training ging met name
over de campagne doelstelling en een sterkte/zwakte analyse van Sterk Meppel. Later deze maand gaan we als
campagne team de voorbereidingen treffen voor de officiele campagnestart op 1 september 2021.
Op 24 april is een raadsbrede studiedag georganiseerd door de Griffie. Een van de onderwerpen was het
Investerings en Ontwikkelprogramma Regio Zwolle. Meppel is daar ook onderdeel van. Het belangrijkste
onderdeel is de uitbreiding van de haven in Meppel en de financien die daarvoor beschikbaar komen. De
uitbreiding van de haven lijkt interessant, maar er kleven wel degelijk nadelen aan. Zo is de uitbreiding gepland
op het grondgebied van Staphorst en ligt dit grondgebied ten Noorden aangrenzend aan een Natura 2000
gebied en een natuurgebied aan de zuidzijde vormt de buffer naar Bergierslanden. Afgelopen raadsvergadering
was een Memo toegevoegd met een gedetaileerder plan en Sterk Meppel zal e.e.a. kritisch volgen.
Veel leesplezier

Klaas de Vries
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Worden bomen onnodig gesnoeid en gekapt?
De fractie van Sterk Meppel ontvangt de laatste tijd geregeld vragen over het snoei- en kapbeleid in Meppel. Bij
sommige inwoners ontstaat de indruk dat er meer gesnoeid en gekapt wordt dan in het verleden. Dat zou
vreemd zijn want Sterk Meppel wil naast meer biodiversiteit en beter groenonderhoud ook het onnodig kappen
van bomen tegengaan. Hoe zit dat? Bij navraag bleek dat het kapbeleid van bomen niet verandert is; het
snoeibeleid wel. Dat wordt o.a. gedaan om minder grote snoeiwonden te maken.
Vaker snoeien
Bomen worden dus inderdaad vaker gesnoeid. Sinds 2019 worden bomen eens in de 3 jaar gesnoeid waar dat
eerst eens in de 6 jaar was. Twee keer zo vaak dus. Bij navraag bleek dat dit juist wordt gedaan om de kwaliteit
van de bomen te verbeteren. Door vaker te snoeien ben je er sneller bij en ontstaan er minder grote
snoeiwonden. Dat is beter voor de boom, dus we geven het veranderde beleid graag een kans. Bovendien kan
er ook beter op noodzakelijke snoei in verband met de veiligheid worden gelet.
Zieke bomen en herplantplicht
Het kapbeleid is niet verandert. Bomen worden alleen gekapt als het gaat om zieke (essentakziekte of de
kastanje bloederziekte bijvoorbeeld) of dode bomen of bomen die ernstige overlast veroorzaken. Voor de
bomen die gekapt worden heeft Meppel een herplantingsplicht gebaseerd op kroonvolume. Als een boom met
een kroon van 10 meter moet worden gekapt moet er daar (of elders in de gemeente) ook tien meter aan
potentiële boomkroon voor terug geplant worden. Een grote boom 1 op 1 vervangen is onbetaalbaar met
duizenden zieke essen en kastanjes. Er wordt daarom gekozen voor de herplant van kleinere bomen die na
verloop van tijd minimaal die zelfde boomkroon krijgen of wellicht zelfs meer. Maar dit beleid zorgt voor dat we
in de toekomst minder hittestress en meer biodiversiteit hebben omdat er niet alleen andere maar ook meer
verschillende boomrassen worden geplant om ziektes tegen te gaan.
Energiestrategie voor Drenthe

Madelinde Visscher

Op weg naar de verkiezingen
Over een klein jaar is het alweer zover, in maart 2022 mogen alle Nederlanders weer naar de stembus om hun
gemeenteraad te kiezen. Voor ons begint het nu al. Afgelopen zaterdag mochten wij een training bijwonen
over campagnestrategie. Deze training was de eerste activiteit op onze weg naar de
gemeenteraadsverkiezingen. Een goede voorbereiding is het halve werk wordt er wel gezegd.
Tijdens deze training ging het over wat we willen bereiken en hoe we daar komen. Welke doelen willen we
vastleggen? Willen we bijvoorbeeld meer stemmers bereiken? En hoe gaan we dat doen? Samen gingen we aan
het werk met opdrachten om duidelijkste krijgen wat we als fractie zouden willen en welke tools we hierbij
kunnen gebruiken. Samen gingen we aan het werk met SWOT, een schema waarin we onze sterke en zwakke
punten noteerden en onze mogelijkheden en bedreigingen. Het was leerzaam om deze analyseren maken en
hierdoor inzicht te krijgen in onze sterke en zwakke punten.
Ook werd duidelijk dat we het eigenlijk best goed doen op een heleboel punten, we zijn zichtbaar in Meppel en
goed bereikbaar voor onze inwoners, we hebben een opvallende bakfiets waaraan iedereen ons herkend, we
zijn zichtbaar in social media en in de krant.
Deze training was een leuke start om nu vol frisse moed de campagnestrategie te gaan bespreken.
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De werkgroep gaat nu aan de gang om vorm te geven aan onze strategie rondom de verkiezingen, we zijn denk
allemaal benieuwd naar de uitwerking van het plan!
Wij hebben er in ieder geval enorm veel zin om alles uit de kast te trekken om er weer een mooie
verkiezingsstrijd van te maken!

Gaby Geertsma

Het gaat steeds beter met het groenonderhoud…… of niet?
De fractie van Sterk Meppel krijgt steeds minder klachten over het groenonderhoud. Daar zijn we blij mee.
Wethouder Jaap van der Haar is bezig met ander beleid dat in juni door de raad wordt besproken. Maar ook de
afgelopen jaren is er al veel verandert. Het bermbeleid om maar een voorbeeld te noemen. Afgemaaid gras
wordt nu op veel plaatsen afgevoerd om de grond te verschralen waardoor de hogere grassen verdwijnen en
plaats maken voor lagere bloemrijke inheemse planten waardoor de biodiversiteit toe neemt. Dat beleid wordt
steeds verder uitgebreid.
De komende maanden gaan we u op de hoogte brengen van wat er al is verandert en wat er nog gaat
veranderen in het nieuwe beleid. Hopelijk is dat ook een betere voorlichting vanuit de gemeente. Niet alleen
vermelden dat er gekapt of gesnoeid wordt maar ook waar en waarom. Daarna gaan we u via een poll vragen
over hoe tevreden of ontevreden u bent over het onderhoud (en de plannen) en waar nog verbeterpunten
zitten. Wordt vervolgd dus.

Elisabeth Bakkenes

Dorpsstraat Nijeveen.
Het is zover, eindelijk wordt de Dorpsstraat aangepakt, weliswaar niet zoals de bedoeling was, complete
renovatie, maar nu alleen herstraten, steentje er uit
steentje er in, met hier en daar verkeersremmende
maatregelen.
Hopelijk wordt het straatwerk beter dan toegepaste
werkwijze op Kolderveen, maar dat is dus afwachten.
Het zal straks in ieder geval al een verbetering zijn dan de
huidige toestand, nu rijdt men van links naar rechts
om de kuilen en gaten te vermijden wat de
verkeersveiligheid niet ten goede komt.
Eerst even genoegen nemen met de verschillende
omleidingen tijdens de werkzaamheden, waardoor de weg
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geschikt wordt om de toenemende verkeersdrukte in de toekomst, mede door aanleg van de Oostelijk
ontsluiting bij Meppel, aan te kunnen.

Frans Venema

Aanpak overlast hondenpoep: het is nu aan u!
De afgelopen jaren heeft Sterk Meppel zich (samen met het CDA) sterk gemaakt om de overlast van
hondenpoep in het openbaar gebied aan te pakken. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken en de
resultaten daarvan, inclusief de aanbevelingen, zijn door het college met goedkeuring van de gemeenteraad
overgenomen. En zo zijn nu op meer plekken poepzakjes beschikbaar, rijdt de nieuwe zuigmachine vaker rond
en is er meer communicatie over de vervelende gevolgen van de overlast.
Maar afgelopen week stond er een artikel in de Meppeler Courant over een toename van de hondenpoep
overlast. Een oorzaak zou zijn dat door de coronacrisis meer mensen een hond hebben aangeschaft. En dat is
leuk maar de toegenomen overlast is erg jammer. Meppel was juist redelijk bezig om die overlast te
verminderen maar door gedrag van mensen wordt dit weer teniet gedaan. En wat moeten wij (de gemeente) er
nu nog aan doen? Wie heeft het ‘gouden idee’? Laat het ons weten.
De gemeenteraad wil geen hondenbelasting gaan heffen en onze mogelijkheden om de overlast te
verminderen zijn dan ook op. Ja, er kan vaker beboet gaan worden maar daar moet je ambtenaren voor
inzetten die iemand op heterdaad betrappen. Dat is geen goede manier om samen te leven. De overlast kan
alleen structureel verminderen wanneer het gedrag van de hondeneigenaren veranderd. Ruim daarom aub de
hondenpoep op en gooi het in een afvalbak of als u dat al doet, blijf het doen. Het is een kleine moeite en u
voorkomt er veel ellende mee!

Eduard Annen

Van afval naar grondstof: nog een lange weg
In 2050 moeten we van Den Haag in een afval loze samenleving leven. In Meppel hebben we zelfs de
doelstelling om dit al in 2040 te doen. Dat is nog een flinke opgave als je bedenkt dat we op dit moment nog
zo’n 134 kg restafval produceren per persoon per jaar. Dit had in 2020 al 100 kg moeten zijn; maar we zijn
gelukkig goed op weg. We scheiden met elkaar namelijk al zo`n 70%. We doen het dus zeker zo slecht nog niet.
Maar we hebben wel nog een lange weg te gaan.
Hoe gaan we dat doen?
Onze eerste doelstelling ligt nu in 2025. Het doel is om het aantal kilo`s restafval tegen die tijd in ieder geval te
hebben terug te brengen naar 60 kg per persoon per jaar. Een gezin van vier personen gooit dan 240 kilo afval
per jaar weg. Dit willen we gaan bereiken door in te zetten op het terugdringen van afval dat uw huis inkomt.
Nu moet ik daar bijzeggen dat we hier als gemeente helaas niet heel veel mogelijkheden voor hebben.
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Supermarkten zullen bijvoorbeeld hun producten anders moeten gaan verpakken maar als gemeente kunnen
we dat niet afdwingen. Wij als consumenten wel. Waar we wel iets kunnen doen is bijvoorbeeld de hoeveelheid
reclame folders verminderen. Wilt u de reclame wel dan kunt u daar een ja/ja sticker voor krijgen bij de
gemeente. Wat we ook kunnen doen is mensen nog beter voorlichten en meer inzet te plegen op het
kwalitatief zo goed mogelijk gescheiden inzamelen van grondstoffen zoals GFT, papier en plastics. De service
wordt verhoogd om zo het gescheiden inzamelen van grondstoffen te optimaliseren. Zo zijn er plannen om een
brengstation voor groot afval in iedere wijk te maken. Door deze en nog wat andere maatregelen te nemen zou
ons restafval in 2025 naar 60 kg p.p.p.j. terug gebracht zijn.
Maar dan zijn we er dus nog niet!
Wat Sterk Meppel betreft zou er onderzocht moeten worden hoe we mensen die wel heel goed afval scheiden
zouden kunnen belonen. Zonder dat dit natuurlijk gaat leiden tot meer vervuiling van de grondstoffen. Een
positieve financiële beloning zou wat Sterk Meppel betreft dan ook een goede vervolg stap kunnen zijn om van
die 60 kg verder terug te zakken naar de 0 kg.

Madelinde Visscher

De inhoud van de Nieuwsbrief bevat informatie vanuit de SteM-fractie en
is beSteMd voor leden van Sterk Meppel, als ook donateurs en
belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld.
Aanmelden (of afmelden) voor de Nieuwsbrief kan per e-mail via:
kjdevries@planet.nl
Inhoudelijke reacties kunt u sturen naar de desbetreffende auteurs.
Voor algemene opmerkingen richt u zich tot
kjdevries@planet.nl
Foto’s (tenzij anders vermeld) uit eigen archief (of publiek domein).

Volg ons op Facebook, Twitter en YouTube:
www.facebook.com/SterkMeppel/
twitter.com/sterkmeppel
www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel
Sterk Meppel | vlogs op You Tube
Ga naar www.youtube.com en zoek naar Sterk Meppel.
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