
 

 
Van de redactie 
 
We zijn dit weekend gestart met de inwoner interviews! We gaan proberen om gedurende de komende 4 
weekenden zoveel mogelijk inwoners te interviewen in al onze verschillende wijken en dorpen. Op 30 oktober 
zijn we gestart in Nieuwveense landen, Nijeveen en Rogat. Ondanks het weer hebben we ruim 76 interviews 
kunnen houden. En ook op Facebook en Instagram wordt de enquete veel gedeeld en ingevuld. 
 
Wilt u ook een interview invullen? Klik dan op de volgende link: https://stemuitdesamenleving.nl 
 
Met de informatie uit de interviews gaan we ons verkiezingsprogramma schrijven. Alle inwoners kunnen dus 
invloed hebben op ons verkiezingsprogramma. Dat is dus participatie ten top! 
 
Veel leesplezier 

 

 

 

 

Klaas de Vries 
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Enthousiaste reacties op interviews Sterk Meppel  
Het weer was bar en boos op de eerste zaterdag dat Sterk Meppel vol goede moed bij de inwoners van 
Nieuwveense Landen, Nijeveen en Rogat aanbelden. De reacties die zij kregen waren echter hartverwarmend. 
De raadsleden kregen veel positieve reacties en nuttige input op hun vraag wat het grootste probleem was dat 
in de buurt opgelost moest worden.  
 

 
 
In Nieuwveense Landen was opmerkelijk dat slechts 8% van de geïnterviewden als grootste probleem aangaf 
dat ze overlast ondervonden van de biomassa centrale terwijl ruim twee keer zoveel mensen de ontsluiting van 
Nieuwveense Landen het grootste probleem vond. In Nijeveen werd een gebrek aan woningen geschikt voor 
ouderen het meest benoemd. In Rogat blijft het handhaven van de snelheid een belangrijk probleem maar 
vaker werd de verlichting van het fietspad tussen Tolhuisje en de dierenartsenpraktijk in de Oosterboer 
genoemd.  
 
Zaterdag 6 november bellen de raadsleden aan bij de inwoners van Koedijkslanden en zal de gele SteM-koets 
rond het winkelcentrum te vinden zijn. Bewoners kunnen daar precies vertellen wat de verbeterpunten in hun 
wijk zijn maar ook waar ze tevreden over zijn. Heb je ze gemist of hebben zij jou gemist en wil je ze iets 
meegeven voor het verkiezingsprogramma? Doe dit dan via www.stemuitdesamenleving.nl   

 

 

 

 

Klaas de Vries 
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Participatie in de gemeente 
De gemeente is steeds meer bezig met participatie met inwoners, instellingen, organisaties en bedrijven om 
gezamenlijk tot een oplossing te komen, plannen te bespreken of om te kijken wat er verbeterd kan worden. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de wijkaanpak Oosterboer, door onze wethouder Jaap van der Haar, waar een 
aantal avonden een inspraak mogelijkheid was voor bewoners van de Oosterboer om mee te praten over de 
toekomst van de wijk.  
De raadsleden van Sterk Meppel luisteren graag mee om te horen wat er leeft onder de inwoners. Maar helaas 
horen wij hier als (duo)-raadsleden niets van vanuit de gemeente. Binnenkort gaan wij dit dan ook navragen 
binnen de gemeente waarom wij hier, net als vroeger, niet beter over op de hoogte worden gebracht. Tot die 
tijd horen wij het graag van u als de gemeente u uitnodigt voor een collectief gesprek met de wijk, buurt of 
straat. Wij luisteren graag mee naar wat er speelt en hoe wij hier vervolgens eventueel aandacht aan kunnen 
geven binnen de gemeente(raad).  
 

 
Robbert van Leeuwen 
 

Aanwijzende vergadering 
Woensdag 6 oktober kwamen 25 leden van Sterk Meppel bijeen in Herberg ’t Plein om in de Aanwijzende 
Vergadering de kandidatenlijst van Sterk Meppel vast te stellen. De kandidatencommissie had de negen eerste 
kandidaten in de uitnodiging gepresenteerd. Voor de lijst van aanbeveling werden tijdens de vergadering nog 
eens 15 namen gepresenteerd. 
Elisabeth Bakkenes had het bestuur op de hoogte gesteld dat zij, door uitdagende veranderingen in haar 
persoonlijke omstandigheden, het fractievoorzitterschap over wilde dragen aan de huidige vice-
fractievoorzitter: Eduard Annen. Logischerwijs leek het haar ook verstandig om haar kandidatuur voor het 
lijsttrekkerschap over te dragen. Gelukkig bleek Eduard bereidt om het fractievoorzitters- en lijsttrekkerschap 
op zich te nemen. Een wisseling die door de Aanwijzende Vergadering via de stemming unaniem werd 
gesteund. 
Staande de vergadering werd gewezen op de stemmentrekkende kracht van onze zittende wethouder Jaap van 
der Haar. Zijn naam werd derhalve toegevoegd  aan de lijst van aanbeveling en hij kwam op nummer 25 als 
lijstduwer op de lijst. Achteraf bezien was dat echter een voorbarig besluit. Jaap woont net over de 
gemeentegrens, in Staphorst. Als kandidaat-raadslid zou hij moeten verklaren dat hij bereid is te verhuizen, 
mocht hij benoemd worden. Dat zou niet geloofwaardig zijn, aangezien Jaap als wethouder jaarlijks ontheffing 
heeft gekregen van zijn verhuisplicht. Het bestuur vindt dat moreel niet juist en de voorzitter heeft dat ook met 
Jaap besproken. Jaap is niet van plan te verhuizen en deelt de opvatting van het bestuur. Derhalve stelt hij zich 
ook niet beschikbaar als lijstduwer. 
In de dagen na de vergadering is Martijn Groot Nibbelink  tot de conclusie gekomen dat er een te groot verschil 
zit tussen de tijdsinzet die in de fractie van hem verwacht en dat wat hij denkt waar te kunnen maken. Hij ziet 
liever dat de volgende op de lijst de gelegenheid krijgt om wel aan die verwachtingen te gaan voldoen en heeft 
zich derhalve terug getrokken van de kandidatenlijst en zal het bestuur in haar werk gaan steunen.  
 
Resultaat van de verkiezing van de kandidaat raadsleden 
De kandidatenlijst Sterk Meppel voor de verkiezing in maart 2022 ziet er als volgt uit. 

1. Eduard Annen 

2. Elisabeth Bakkenes 

3. Madelinde Visscher-Bakkenes 
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4. Gaby Geertsma 

5. Pierre van Leeuwen 

6. Robbert van Leeuwen 

7. Martijn Wieringa 

8. Klaas de Vries 

9. Ron Dunselman 

10. Jan vonk 

11. Erik van Eldik 

12. Henk Schoemaker 

13. Hans Geurts 

14. Sam Elharty 

15. Leo Erberveld 

16. Tineke Hoving 

17. Wim Start 

18. Jan Wessels 

19. Aty de Ruiter 

20. Ron Meijer 

21. Henk de Kuijper 

22. A.S. van den Bergh 

23. Auke Kuipers 

Herbenoeming bestuur. 
De bestuursperiode van Wim Start was verstreken. In de Algemene ledenvergadering stond zijn herbenoeming 
daarom op de agenda. De bestuursperioden van Ron Dunselman en Erik van Eldik zullen begin 2022 verstrijken. 
Dat is in de periode dat de vereniging volop is gefocust om de aankomende gemeenteraadsverkiezing. Het leek 
daarom verstandig om de herbenoeming van beide ook te agenderen voor de ALV 6 oktober j.l. Alle drie  
bestuursleden zijn unaniem herkozen. Zowel de leden in de ALV als het bestuur is daar zeer content mee. Het 
bestuur zit in een rustige stabiele periode en wil haar werk graag op eenzelfde wijze voortzetten. 

 
Henk Schoemaker 
 

Sportverenigingen verdienen eenduidig beleid 
Meppel kent veel sportvoorzieningen. Dat past ook bij een gemeente die een regiofunctie heeft. Onderzoek liet 
zien dat het voorzieningen pakket voor sport goed past bij het aantal inwoners en de regiofunctie van Meppel. 
Maar het maakte ook iets anders zichtbaar. Er zijn grote verschillen in de steun die verenigingen krijgen. Dat 
moet anders. 
 
Voor de voetbalverenigingen op Ezinge heeft de gemeente drie kunstgrasvelden aangelegd. SVN, de 
voetbalvereniging in Nijeveen heeft die steun niet gekregen. Een zelfde vraag van de hockeyclub op sportpark 
Berggierslanden voor steun werd ook niet gehonoreerd. Die verschillen kwamen ook tevoorschijn bij andere 
voorzieningen, zoals de veldverlichting van de verschillende verenigingen.   
 
Het Meppeler sportbeleid is dus een soort lappendeken waarvan het ontstaan alleen in historische context te 
begrijpen is. Meppel was lang een relatief kleine gemeente waar de PvdA het voor het zeggen had. Toen er in 
de 60-er jaren meer aandacht kwam voor sport en gezondheid werd bijna vanzelfsprekend gekozen voor 
voorzieningen voor minder bedeelde groeperingen. En die voetbalden vooral. Mensen die hockey of tennis 
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speelden hadden het beter en konden de voorzieningen zelf wel betalen. In de tijdgeest van die jaren is dat wel 
begrijpelijk maar in 2021 is dat niet meer passend. Sport is allang niet meer gebonden aan bepaalde sociale 
lagen in de samenleving.  
 
Dat betekent dat in feite het hele Meppeler sportbeleid op een nieuwe leest geschoeid moet worden. Dat kan 
natuurlijk niet van vandaag op morgen, want dan vallen er verenigingen om. Maar er moet wel een visie, een 
eindbeeld voor ogen komen, waar we met het sportbeleid naar toe willen. Daar ben ik na het onderzoek mee 
aan de slag gegaan.   
 
Vooral het bestuur van de sportkoepel kan daar een belangrijke rol in gaan spelen. Daar moeten 
vertegenwoordigers uit alle sportstromingen in komen. Met die brede vertegenwoordiging krijgt de gemeente 
dan een aanspreekpunt waarmee een toekomstbeeld en afspraken gemaakt kunnen worden die passen bij de 
financiering van sport in 2025. Dat plaatje moet op niet al te lange termijn duidelijk worden en daarmee een 
beoordelingskader vormen voor vragen die verenigingen stellen. Gelijke monniken gelijke kappen. Als de 
gemeente bijdraagt aan het kunstgrasveld van de één moet je dat ook doen bij de ander. Tenzij er goede kaders 
zijn waaruit duidelijk wordt dat het in dit specifieke geval anders ligt.  
 
Voor mijn gevoel zou elke toezegging die we vanaf heden aan een sportvereniging doen voor alle verenigingen 
moeten gelden. Want sport is belangrijk. Sport brengt mensen in beweging en leert dat je door samenwerking 
verder komt dan alleen. Maar de kans dat ik dit beleid af kan ronden voor mei 2022 is erg klein. Wat vind ik dat 
jammer. Ik had het thema de komende coalitieperiode graag uitgewerkt en hoop dat mijn opvolger dit nu op 
gaat pakken. Want Meppel verdient een goed sportbeleid en de clubs verdienen heldere eenduidige steun. 
 

 
Jaap van der Haar 

 

Buitenplanse activiteiten 
In de omgevingswet die volgend jaar ingevoerd gaat worden zullen sommige bevoegdheden van de Raad naar 
het college overgaan. Als Raad hebben wij gedetailleerd aangegeven welke kaders er gelden bij deze 
bevoegdheidsoverdracht. Omdat het nogal moeilijk is om dit uitputtend te doen hebben we raadsbreed een 
amendement opgesteld om deze kaders te evalueren in 2023. 
Alleen de positie van Cultuur Historisch Erfgoed zorgde bij ons voor hoofdbrekers. Wij hebben dit nader 
bekeken en zijn ervan overtuigd dat het Erfgoed beschermd is via het vastgestelde Erfgoedbeleid en de 
Omgevingsvisie. Tijdens de evaluatie zullen we de bescherming van het Erfgoed goed meenemen. Daarnaast is 
het zo dat er een rest categorie  is opgenomen (Overige gevallen) die ook gebruikt kan worden omdat Erfgoed 
altijd aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving. 

 

 

 

Klaas de Vries 
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Grip op jeugdzorg 
Sterk Meppel wil ouders en kinderen goede en betaalbare Jeugdzorg bieden ,maar ook weten of de geboden 
zorg de gewenste resultaten heeft. Daarom hebben we een motie gesteund om raadsbreed de discussie over 
het gewenste voorzieningen niveau in de jeugdzorg aan te gaan.  
 
In de bespreking van het onderwerp waren naast de raadsleden, ambtenaren en praktijkondersteuners (POH) 
van huisartsen aanwezig. Het werd een niet-politieke bijeenkomst waarin we samen bespraken wat het 
voorzieningenniveau in Meppel moet zijn. Op een ontspannen manier kregen we de mogelijkheid om op 
posters onze ideeën te posten over diverse stellingen. De vier posters hadden de volgende stellingen: 
 

• Wat moet er in de thuissituatie aanwezig zijn 

• Wat moet er in de wijksamenleving aanwezig zijn 

• Wat is de preventieve rol van de gemeente 

• Waar zijn we als gemeente we en niet verantwoordelijk voor 
 
Het was mooi om op deze manier bezig te zijn en te peilen wat ieder belangrijk vond in deze stellingen. Op deze 
manier kwam ook het gesprek goed op gang en kregen we inzicht in de knelpunten die worden ervaren. Het 
was daarmee een mooie start van het gesprek. Met een kleinere groep is inmiddels een opzet gemaakt voor 
een vervolgavond. Dan  gaan we kijken naar de volgende zaken:  
 

• De voors en tegens van een ander toelatingssysteem voor Jeugdzorg. 

• De vraag of we als raad voldoende ruggensteun bieden aan onze  medewerkers jeugd. 

• Meer cijfermatig inzicht in de voorzieningen van Jeugdzorg en datgene wat daarbij goed gaat of juist 
anders/beter kan.  

 
Deze avond (in december) gaan we met een brede groep van ervaringsdeskundigen, zorginstellingen, werkers 
uit de jeugdzorg, ambtenaren, raadsleden en huisartsen in gesprek. Willen we goede jeugdzorg verlenen die 
ook betaalbaar blijft dan moeten we samen gaan kijken hoe we dit gaan inrichten.  En als gemeenteraad 
kunnen we pas kaders meegeven als we goed geïnformeerd zijn over dit onderwerp en de mogelijkheden 
scherp hebben. 

 

 
Gaby Geertsma 

Wijziging APV, prostitutiebedrijven 
Het collegevoorstel om het gebied waar prostitutiebedrijven zich in Meppel mogen vestigingen te verruimen 
leverde in de commissie en gemeenteraad veel discussie op. Ook het voorstel om van vier naar drie (huidige 
situatie) schaarse vergunningen te gaan riep vragen over. Neem daarbij dat de raad wil dat er ook gewerkt gaat 
worden aan het prostitutiebeleid voor de gemeente Meppel. Hoewel het een technisch voorstel was leverde 
het onderwerp veel gespreksstof op die zich met name richtte op het ontwikkelen van prostitutiebeleid. 
 
En dat was goed, zeker na de indrukwekkende inbreng van drie bewoners van de Voorstraat. Zij vertelden de 
commissieleden welke overlast zijn ieder weekend ervaren. Fractieleden Klaas en Eduard zijn met de bakfiets 
ook de Voorstraat gereden en hebben daar bewoners gesproken die de vertelden dat de overlast er een beetje 
bijhoort. Sterk Meppel had de insteek dat die overlast hard moet worden aangepakt. En daar heeft de 
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gemeente en politie meerdere mogelijkheden voor. Wij roepen dan ook iedereen op om overlast te melden bij 
de gemeente. Want, wat de gemeente niet weet, kan zij ook niets aan doen. 
 
Na lange discussie is besloten dat de voorgestelde cirkel waar prostitutiebedrijven zich mogen vestigen blijft als 
in het voorstel en het huidige aantal uitgegeven schaarse vergunningen ( 3 stuks, 2 in de Voorstraat en 1 in 
Nijeveen) eveneens blijven. Wel werd gevraagd dat het college met de bewoners van de Voorstraat in gesprek 
moet gaan om te kijken hoe de overlast verminderd kan worden. Wanneer  het kabinet het landelijke 
prostitutiebeleid heeft vastgesteld kan ook Meppel hiermee aan de gang (hopelijk al heel snel). 
 

 

Eduard Annen 
 

 

Zelfwoonplicht nieuwbouw moet ‘pandjesbazen’ uitsluiten  
Dat de woningmarkt oververhit is hoef ik niemand uit te leggen. Als er al woningen te koop worden aangeboden 
is overbieden daarna aan de orde van de dag. Daarbij is er steeds vaker concurrentie van speculanten die in 
verhuur of doorverkoop van onroerend goed een goed verdienmodel zien. Dat zorgt voor oneerlijke 
concurrentie voor woonstarters.  
 
In juni hebben wij samen met de PvdA een motie ingediend om te onderzoeken of er voor nieuwe en bestaande 
woningen een zelfwoonplicht ingevoerd kon worden. We willen als gemeente immers niet bouwen voor 
investeerders maar jongeren en starters op de woningmarkt. een kans geven. Het aantal gemeenten dat een 
zelfbewoningsplicht instelt vaak gecombineerd met een anti- speculatiebeding groeit dan ook met de dag.  

 
 
In een memo laat het college weten dat ze liever in willen zetten op het verhogen van de bouwproductie. 
Bovendien, liet wethouder van Ulzen weten, is het maar de vraag of de zelfwoonplicht juridisch houdbaar is en 
vraagt het veel ambtelijke inzet om maatregelen uit te voeren.  
 
Natuurlijk zijn we het eens met het opvoeren van de bouwproductie van huizen. Maar het duurt zeker drie tot 
vijf jaar voor die nieuwe extra bouwplannen uitgevoerd kunnen worden. En al die tijd zitten onze inwoners te 
springen om betaalbare huur- en koopwoningen.  
 
Daarom dienen we deze week tijdens de begroting een motie in om de zelfbewoningsplicht bij 
nieuwbouwprojecten in te voeren. Door een clausule op te nemen bij grondverkopen voor woningen tot de 
Nationale Hypotheek Grens (NHG) nemen we een stap die onze inwoners een betere kans geeft bij de koop van 
die woningen. Een stap die bovendien nauwelijks inzet van ambtenaren vraagt. Een juridisch sluitende clausule 
wordt al in veel gemeenten toegepast. De bewaking daarvan is aan de projectontwikkelaar of de verkopende 
makelaar. En dat hij juridisch stand houdt is ook al duidelijk. In 2019 kreeg de koper van een appartement van 
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de gemeente een boete van 50.000 euro opgelegd omdat hij het appartement niet zelf ging bewonen maar 
verhuurde.  
 
Over een paar dagen weten we of er voldoende steun is voor de motie die we samen met PvdA en CU indienen 
en we starters op de woningmarkt  in ieder geval bij nieuwbouwprojecten kunnen beschermen tegen 
woningspeculanten. 

 
Elisabeth Bakkenes 
 

Noodopvang 
Toen in 2016 het college de Raad vroeg om medewerking aan de totstandkoming van een AZC aan de 
Steenwijkerstraatweg stemde de fractie van Sterk Meppel daarmee in. En dat doen wij nu weer bij de tijdelijke 
opvang van vluchtelingen in Meppel.  
 
De beelden op tv van de opvang in Ter Apel waar veel teveel mensen op een kluitje zitten, letterlijk en figuurlijk 
geen ruimte en privacy hebben, hebben wij allemaal gezien en dat moeten wij niet willen. In een land als 
Nederland moeten wij samen netjes kunnen regelen dat deze vluchtelingen op menswaardige manier worden 
opgevangen in afwachting van de asielprocedure. 
 
Een stad als Meppel, waar ‘Naoberschap’ een gemeengoed is, moet dan ook haar verantwoordelijk nemen en 
meewerken aan het oplossen van dit tijdelijke capaciteitsprobleem. En als Sterk Meppel nemen wij die 
verantwoordelijkheid, zeggen ja maar geven het college wel de volgende voorwaarden mee; wij vinden het 
belangrijk dat naast de opvang van de vluchtelingen ook onze inwoners niet worden vergeten. Want het 
betekent natuurlijk veel voor de omgeving waar de boot komt te liggen en daarom moet er extra aandacht voor 
de omgeving zijn. 
 

 
Aandachtspunten 
De aandachtspunten van Sterk Meppel zijn: 

• Wat ons betreft komen er alleen gezinnen met kinderen (de zg. nareizigers).  
• Er moet een programma gemaakt worden voor de vluchtelingen zodat zij zich niet gaan vervelen. Wat 

ons betreft worden Meppel Actief, sportverenigingen, Vluchtelingenwerk enz. ingeschakeld om hiermee 
te helpen. 

 
Daarnaast hebben wij nog een aantal vragen/zorgpunten naar het college uitgesproken: 



Pagina 9 van 10 

  

 Nieuwsbrief November 2021 

 

• Wij gaan er vanuit dat de (psychiatrische) medische zorg die nodig is via het COA wordt geregeld en dat 
dit niet ten koste gaat van de medische zorg in Meppel. Klopt dit? 

• Bij ons kwam het idee naar boven dat er kleding en speelgoed kan worden ingezameld. Is er in stadium 
al sprake van integratie met de vluchtelingen zodat verschillende humanitaire activiteiten kunnen 
worden opgepakt? 

• Is een contactpersoon bij de gemeente en COA waar inwoners overlast kunnen melden? Is die 
telefoonlijn 24/7 bereikbaar voor de inwoners en ondernemers? 

• Hoe blijft u contact met de buurt (inwoners en bedrijven) over de ontwikkelingen die het gebied waar de 
boot ligt? 

• Is er wel nagedacht over de veiligheid van de vluchtelingen? De vluchtelingen kunnen niet zwemmen en 
de kans op verdrinkingsongevallen is bij het Meppelerdiep heel groot. Hoe gaan het u en COA dit 
voorkomen. 

• Gaan deze kinderen ook naar school in Meppel? 
• Hoe regelt het COA het vaccineren tegen Corona of het testen van vluchtelingen? 

 
Gelukkig heeft het college op al onze vragen en zorgpunten een goed antwoord. Daarom een oproep aan de 
Meppelers die niet blij zijn met deze tijdelijke opvang van vluchtelingen en veel beren op de weg zien: Geef de 
vluchtelingen aub. letterlijk en figuurlijk de ruimte om tot rust te komen na een vreselijke zware tijd in bijv. 
oorlogsgebied of het leven in een dictatuur. Dat is wat ze nu nodig hebben en laten wij hun dat bieden. De 
asielprocedure moet daarna zijn werk doen om te kijken of ze mogen blijven of niet. Maar voor nu geldt: rust! 
 

 

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.  

 

mailto:kjdevries@planet.nl
mailto:kjdevries@planet.nl
http://www.facebook.com/SterkMeppel/
https://twitter.com/sterkmeppel
https://www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel
http://www.youtube.com/
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