
 

 
Van de redactie 
De afgelopen weken waren intensief. We zijn als voltallige fractie iedere zaterdag in een verschillende 
wijken/dorpen van Meppel geweest om deur aan deur de vraag te stellen; “wat is het grootste probleem dat de 
gemeente Meppel in uw omgeving op moet lossen?”. Dat kostte veel energie, maar leverde ook heel veel 
energie op, want vrijwel iedereen reageerde positief op ons aanbellen en vrijwel iedereen kon ons input geven. 
Wat mij persoonlijk verraste was dat het overgrote deel van de mensen heel tevreden is over het wonen in de 
gemeente Meppel. Tot 5 december kunnen inwoners de enquete nog online invullen. Op pagina 3 kunt u de 
voorlopige resultaten lezen. Daarna begint het schrijven van het verkiezingsprogramma dat midden Januari 
definitief vastgesteld gaat worden in de ALV. 
 
Eduard is onze nieuwe fractievoorzitter en onze nieuwe lijsttrekker. En die is de afgelopen vergaderingen in het 
diepe gegooid. En zoals het een goede badmeester betaamt goed boven water gebleven! Graag wil ik vanaf 
deze plek Eduard daarvoor complimenteren. 
 
Iemand anders die een compliment verdiend is Elisabeth. Zij heeft met enorme inzet de Stadswachter weer 
samengesteld. En tegelijkertijd de fractie ondersteund met haar ervaring en kennis. In december gaat ze vol 
door met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Elisabeth bedankt. 
 
Plezierig Sinterklaasfeest en alvast goede Kerstdagen! 
 
Veel leesplezier 

 

 

 

 

Klaas de Vries 
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Soms daagt het leven je uit 
De verkiezingstijd is een bijzondere tijd. Veel activiteiten en debatten: ik hou ervan. Maar soms loopt het leven 
anders dan gedacht. Het laatste jaar is mijn thuissituatie drastisch veranderd en dat had gevolgen voor mijn 
beschikbaarheid voor de fractie die sommige taken over ging nemen.  
 
Toen in september het politieke leven weer losbarstte bgon ik mij af te vragen of ik op dit moment ook nog wel 
de juiste vrouw op de juiste plaats was? Had ik voldoende tijd om recht te doen aan het werk voor de 
vereniging en de fractie? Na een aantal gesprekken met o.a. bestuursvoorzitter Ron Dunselman, heb ik Eduard 
’s avonds een appje gestuurd met de vraag of we ‘even een kopje koffie’ konden drinken.  Het vervolg is 
bekend. Eduard en ik zijn van plaats op de kieslijst én per direct van functie gewisseld. Dat laatste zodat hij zich 
de komende maanden kan inwerken in zijn nieuwe rollen als fractievoorzitter en lijsttrekker. 
 
Ik neem geen afscheid, want ik ga gewoon door als raadslid en vicefractievoorzitter maar ik wil fractie, bestuur 
en onze leden vanaf deze plaats van harte bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij stelden als 
fractievoorzitter. De uitstekende samenwerking de afgelopen jaren hebben ons als vereniging sterker gemaakt 
zodat we ons nog meer in kunnen zetten voor de inwoners van Meppel. Ik zal de komende tijd met veel plezier 
verder vorm geven aan de inzet van Sterk Meppel op het gebied van transparantie, cultureel erfgoed, inspraak 
van inwoners en het bevorderen van een fijne leefomgeving van onze inwoners.  

 
Elisabeth Bakkenes 
 
Een verrassende rollercoaster   
‘Zullen wij morgenvroeg even koffiedrinken? Groetjes Elisabeth’ zie ik ’s morgensvroeg in de app staan wanneer 
ik mijn tanden sta te poetsen. Ik voel de bui al een beetje hangen. Koffiedrinken lukte helaas niet maar bellen 
wel en de vraag die ik verwachtte kwam er direct uit, ‘wil jij bij de komende verkiezingen lijsttrekker van Sterk 
Meppel worden en dan ook per direct fractievoorzitter worden?’ 
  
En dan begint de rollercoaster. Kan ik dit wel? Wil ik dit wel? Wat zijn mijn sterkte punten? Wat zijn mijn 
verbeterpunten? Wie zou het ook kunnen overnemen van Elisabeth? Allemaal vragen die door je hoofd spoken 
en waar je niet echt een antwoord op kunt geven voor jezelf. Natuurlijk bespreek ik dit thuis: ‘als je het leuk 
vindt moet je het doen maar het mag niet meer tijd kosten dan dat je nu kwijt bent.’ Maar de twijfel blijft. ’s 
Avonds heb ik nog een langdurige gesprek met een collega-fractielid gevoerd. Dat heeft mij, ondanks alle 
twijfels enorm geholpen. De volgende dag heb ik Elisabeth verteld dat ik het ga overnemen. 
  
En dan wordt het bekend gemaakt en ontploft de telefoon met berichtjes. Wat een steun en waardering dat ik 
deze klus oppakt. Diezelfde steun heb ik ook tijdens de ALV gevoeld waar alle leden unaniem akkoord gingen 
met het lijstrekkerschap. 
  
Mijn eerste bijdrage als nieuwbakken fractievoorzitter was de discussie over de komst van de vluchtelingenboot 
en het prostitutiebeleid. Twee gevoelige onderwerpen en gelukkig, met steun van de fractie ging dat prima. 
Dank daarvoor collega’s. 
 
Wij zijn nu druk bezig met de voorbereidingen van de verkiezingen, de laatste grote onderwerpen bespreken in 
de raad voordat deze bestuursperiode afloopt en het is erg druk. Soms een beetje te druk als je ook nog een 
volledige baan hebt. Maar het is ook leuk en geeft energie. Het hele team zet de schouders er onder om 
verkiezingen tot een succes te maken voor Sterk Meppel. 
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 De komende tijd zult u veel van ons horen. Voor nu wens ik namens het hele team van Sterk Meppel een 
gezellige Sinterklaastijd toe en gezellige Kerstdagen. 
Blijf aub. gezond! 
 

 

Eduard Annen 
 

Bedankt voor uw SteM  
Sterk Meppel wil u hartelijk bedanken voor het delen van uw mening op de vraag “wat is het grootste probleem 
dat Meppel in uw omgeving op moet lossen?” De fractie heeft tijdens haar bezoeken in stad, dorp en 
buitengebied soms verrassende input gekregen. We gaan nog niet alles verklappen, maar we gaan er van uit dat 
u straks uw inbreng in ons verkiezingsprogramma zult herkennen. Want als lokale inwonerspartij vragen we niet 
alleen naar uw mening maar gebruiken we die ook.   
 
De afgelopen weken hebben Sterk Meppel raadsleden in alle delen van de gemeente bij u aan de bel getrokken.  
Het was mooi om te ervaren dat u zo positief op ons aanbellen reageerde. We hebben welgeteld één reactie 
gehad van iemand die liever niet mee wilde doen. In totaal hebben straks zo’n 1000 inwoners hun mening met 
ons gedeeld. U kunt dat online ook nog doen (tot uiterlijk 5 december) via onderstaande QR-code, de link op 
onze website www.sterkmeppel.nl of de interviewpagina  www.stemuitdesamenleving.nl .  
 
Het was mooi om in alle wijken, dorp en buitengebied te horen dat iedereen met veel plezier in Meppel woont 
en heel tevreden is over hun omgeving. Dat was echt een rode draad door alle interviews heen. Maar verder 
valt vooral op dat er in iedere wijk een ander thema naar voren kwam. 
 
In Nieuwveense Landen stond de ontsluiting van de wijk richting centrum met stip bovenaan. Inwoners maken 
zich daar zorgen over de snelheid van auto’s en de veiligheid van de fietsers. Opmerkelijk was dat de overlast 
van de biomassacentrale op plaats 4 kwam. Er is bij dit punt vooral behoefte aan een duidelijk aanspreekpunt 
bij klachten.  
 
In de Haveltermade kwam het zwerfvuil met stip naar voren. Net als het zwerfafval rond containers.  Ook werd 
zorg uitgesproken over de oevers van de Wold A die niet goed bijgehouden worden waardoor er veel 
ongedierte en stankoverlast is.  
 
In de Oosterboer werd heel vaak waardering uitgesproken voor het verbeterde groenonderhoud. Maar het 
onderhoud van voet- en fietspaden is onder de maat. Fietspaden en stoepen worden door gras overwoekert en 
met een rollator is er op sommige plekken niet te lopen. In Ezinge werd de behoefte aan een tweede 
fietsontsluiting van de wijk naar voren gebracht.  
 
In Nijeveen staat de hoeveelheid parkeerplaatsen bij het winkelcentrum hoog op de agenda. Net als de 
behoefte aan woningen voor Levensbestendig wonen. En ook daar werd het onderhoud van de trottoirs 
ondermaats genoemd.  
 
In Koedijkslanden/Berggierslanden kwam de fietsveiligheid weer naar voren. Net als het handhaven van de 
snelheid van automobilisten op doorgaande wegen.  

http://www.sterkmeppel.nl/
http://www.stemuitdesamenleving.nl/
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In Rogat werd ook aangegeven dat de verbetering in het groen zichtbaar is. De buurt heeft echter nog steeds 
veel last van sluipverkeer. Vooral jongeren noemden de slechte verlichting van het fietspad tussen Rogat en de 
Oosterboer.  
 
Natuurlijk gaan we de resultaten van de interviews verwerken in ons verkiezingsprogramma. Vanaf eind januari 
kunt u dat op onze website terug vinden.  
Heeft u de fractie gemist of hebben zij u gemist en wilt u toch nog iets meegeven dat belangrijk is in uw buurt? 
We hebben de inlevertermijn met een paar dagen verlengd tot 5 december. Gebruik daarvoor de link op onze 
website www.sterkmeppel.nl of www.stemuitdesamenleving.nl  

 

 

 

 

Klaas de Vries 
 

Samenlevingsschool 
In Nieuwveense Landen komt één schoolgebouw waarin zowel een school voor openbaar onderwijs komt als 
een school voor christelijk onderwijs. Een motie met daarin de oproep om de besturen van het Openbaar- en 
speciaal onderwijs in Meppel te enthousiasmeren voor een Samenlevingsschool op die plek en ze daarover met 
elkaar in gesprek te brengen leverde een interessante discussie op binnen de fractie. Want kies je voor nieuwe 
ontwikkelingen in het onderwijs door alle kinderen in één school onder te brengen en zoveel mogelijk samen te 
laten leren of kies je ervoor om de huidige situatie zo laten als die is. De meningen binnen de fractie liepen 
uiteen. 
 
Ook in de gemeenteraad leverde dat een mooie discussie op. Uiteindelijk heeft de fractie er unaniem voor 
gekozen om de motie niet te steunen. De gemeente gaat namelijk alleen over de huisvesting van de gebouwen 
en niet over hoe en of scholen samenwerken. Daarnaast werken beide scholen omdat ze samen één gebouw 
gaan delen sowieso al intensief samen, met behoud van de eigen identiteit. Daar kunnen natuurlijk mooie 
initiatieven uit ontstaan zodat kinderen samen (en van elkaar) kunnen leren. De motie heeft het nipt gehaald en 
het college moet de besturen nu gaan enthousiasmeren en met elkaar in gesprek brengen over een 
Samenlevingsschool. Wij volgen de resultaten van die gesprekken met belangstelling. 
  

 

Eduard Annen 
 

Unieke wijkaanpak Oosterboer   

Afgelopen donderdag hebben we de unieke wijkaanpak voor de oosterboer vastgesteld. Uniek omdat de 
inwoners van die wijk door onze wethouder Jaap van der Haar al vroegtijdig werden betrokken bij de plannen in 
hun omgeving en geen kant en klaar plan hoefden te bespreken. Inwoners van de wijk bespraken met elkaar 
vragen als: “Wat maakt de Oosterboer een fijne wijk om te wonen? Welke knelpunten moeten er worden 
aangepakt en wat is er nodig om de Oosterboer ook in de toekomst tot een fijne wijk te behouden?” Deze 
vragen zijn uitgebreid en veelvuldig aan bod gekomen.  

http://www.sterkmeppel.nl/
http://www.stemuitdesamenleving.nl/
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De resultaten zijn verzameld in een brochure en in een wijkaanpak waarin per buurt samen met de bewoners 
gekeken gaat worden wat er nog nodig is. Natuurlijk waren er ook een aantal punten die in de hele wijk van 
belang zijn zoals aandacht voor groen en bomen, de kwaliteit van de openbare ruimte, gezond opgroeien en 
vitaal ouder worden en als laatste aansluiten bij grotere opgaven zoals de warmte- en energietransitie.  
 
Sterk Meppel vind deze aanpak een voorbeeld van hoe wij een  participatietraject graag zien. We hadden echter 
nog wel een punt en dat was dat het budget voor met name 2022-2023 te laag is om kleine of grotere projecten 
tot stand te brengen. Door dat budget kan er sneller gewerkt worden en houd je het enthousiasme dat er nu in 
de wijk is in leven. We hebben daarom een amendement ingediend om hier meer budget voor vrij te maken. 
Helaas zagen andere partijen in de gemeenteraad liever dat een voorstel eerst naar de raad komt die daar dan 
over besluit. Wij vinden dit zonde omdat initiatieven dan allemaal op langere termijn pas tot eventuele 
uitvoering gebracht zouden kunnen worden. 
 
SteM staat voor participatie, dus dan moet die participatie (binnen alle redelijkheid) ook ten uitvoer gebracht 
kunnen worden.  
 

   
 Madelinde Visscher               

 
Nu wel een extern onderzoek naar de verkeersveiligheid Mulo-locatie 
In de Meppeler Courant van maandag 22 november stond een artikel waarin de buurtbewoners zorgen uiten 
over de verkeerssituatie rondom de Mulo-locatie op Het Vledder. De verwachte 400 extra verkeersbewegingen 
leveren levensgevaarlijke situatie op aldus de bewoners. Er is een verkeersonderzoek gedaan door de 
projectontwikkelaar, maar dat onderzoek was natuurlijk niet onafhankelijk. Daarnaast heeft de wethouder 
binnen de organisatie naar de verkeerssituatie laten kijken en ‘een onbekende van buiten’ mee laten kijken. 
  
Deze aanpak was bij de behandeling van de dit onderwerp eerder dit jaar al onvoldoende en o.a. daarom 
hebben wij toen tegen het Mulo-plan gestemd. Woningen bouwen is prima, maar dan wel met een goede en 
veilige afwikkeling van de verkeersstromen. De 85 bewoners hebben zelf een plan gemaakt om de verwachte 
levensgevaarlijke verkeerssituatie te verbeteren. 
Naar aanleiding van bovenstaand artikel hebben wederom aan de wethouder gevraagd om extern onderzoek te 
doen naar de verkeersveiligheid. En gelukkig gaf hij aan dat er extern onderzoek wordt gedaan en dat dit 
onderdeel zal zijn van de besluitvorming in de raad over de vervolgplannen op deze locatie.  

 

 

Eduard Annen 
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Meer dan 2000 mensen denken mee over Transitievisie Warmte  
In de raadsvergadering is de Transitievisie Warmte vastgesteld. Tijdens het opstellen is er veel aandacht voor 
participatie geweest. Op verschillende manier is bij de inwoners opgehaald wat zij belangrijk vinden en hoe zij 
zouden willen dat de transitie eruit zou komen te zien. De input van onze inwoners zien we dan ook gelukkig 
goed terug in deze visie en daar zijn wij ontzettend blij mee. Er was nog wel een punt van aandacht dat wij vaak 
te horen kregen tijdens de straatinvieuws van de afgelopen weken: hoe gaat het voor ons als huurders? 
Wanneer zijn wij aan de beurt?  
 
De gemeente Meppel heeft geen directe invloed op het beleid van de woningcorporaties. Gaan zij nog steeds 
uit van Co2 neutraal in 2050? Het zou dan ook heel mooi zijn als zij zich bij de gemeentelijke doelstelling zouden 
kunnen aansluiten om dit in 2040 geregeld te hebben. Maar wat er zeker moet komen is duidelijkheid voor 
onze inwoners. Wanneer kunnen zij wat verwachten en hoe wordt dit aangepakt. 
 
Een andere zorg die geuit werd was de slechte isolatie waarde van met name de oudere sociale huurwoningen. 
Deze mensen zijn letterlijk de aarde aan het warmen want de warmte ontsnapt via kieren en spleetjes direct uit 
het huis. Voor sterk Meppel staat voorop dat wij eerst willen isoleren en daarna pas warmte willen opwekken. 
We kunnen daar de grootste slag mee slaan. Zo wordt het woongenot voor onze inwoners vergroot en hoeven 
de mensen minder te stoken waardoor de energierekening lager uitvalt. Dat heeft dan weer als voordeel dat er 
minder energiearmoede ontstaat. En als klap op de vuurpijl dragen we gelijk bij aan de doelstelling naar een co2 
neutraal 2040. 
 
De wethouder heeft in ieder geval aangegeven dat hij voortdurend met de woningcooperaties in overleg is en 
dat hij de zorgen van de raad hier in mee gaat nemen. 
Energiestrategie voor Drenthe 

                  
Madelinde Visscher             Robbert van Leeuwen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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