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Van de redactie
Nu de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 achter de rug is en een mooie verkiezingszege behaald is,
is het tijd om ons te gaan focussen op het nieuwe politieke seizoen 2018-2022. Uiteraard nemen we daarvoor als basis
ons verkiezingsprogramma aangevuld met opmerkingen en toevoegingen die we gedurende de campagne te horen
hebben gekregen. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie zijn gestart en Elisabeth zal daar iets meer over
schrijven.
Met het verstrijken van het politieke seizoen 2014-2018 nemen we ook afscheid van 2 markante raadsleden; Peter de
Vries en Henk Schoemaker. De nieuwe raadsleden hebben zich reeds in de vorige nieuwsbrief aan u voorgesteld. En de
taakverdeling binnen de fractie wordt in de komende weken vastgelegd.
Veel leesplezier!

Klaas de Vries
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Bedankt voor het stemmen op SteM!
De verkiezingen zijn altijd een gezamenlijke inspanning. En dat hebben we ook echt gedaan: ieder droeg zijn of haar
steentje bij. Eduard Annen coördineerde de campagne activiteiten en samen met mij en Henk Tiemens de jubileumkrant,
Klaas de Vries regelde en organiseerde en was samen met Gaby Geertsma verantwoordelijk voor de SteM voor Steun
actie en het 40-jarig jubileumfeest voor de leden. Ron Dunselman en Henk Schoemaker verzorgden een geweldig
boeiende avond over 40 jaar Stadswacht/Sterk Meppel. Madelinde Visscher zorgde voor een aantrekkelijke nieuwe
website en facebook pagina. De tentoonstelling in de bibliotheek werd vooral door Peter de Vries opgezet met steun van
mijzelf en Pierre van Leeuwen. En Frans Venema zorgde ervoor dat de campagnematerialen overal beschikbaar waren en
organiseerde de straatgesprekken.
Je zou bijna denken dat er voor mij niets meer te doen was. Maar met het organiseren en schrijven van het
verkiezingsprogramma, de (geweldig mooie door Bert Hoevenberg ontworpen) folder over onze speerpunten, het
schrijven van stukjes voor de Stadswachter, bespreken van stellingen, schrijven van artikelen en persberichten voor de
verschillende media, contacten leggen, vragen beantwoorden, interviews geven en last but not least, de debatten was
mijn agenda flink vol.
Wat een geweldig leuke tijd was dit. En dankzij onze gezamenlijke inzet, de actieve leden en supporters en natuurlijk de
kiezers zijn we ook weer als grootste uit de verkiezingsstrijd tevoorschijn gekomen. Heel hartelijk dank voor jullie steun en
jullie stem. Dank ook aan het bestuur van onze vereniging die op alle fronten haar steentje bijdroeg.
De komende jaren gaan we graag aan het werk om Meppel vooruit te helpen met als motto: met respect voor het
verleden werken aan een gezonde toekomst waarin economische ontwikkelingen voor de toekomst net zo belangrijk zijn
als zorg voor mens en omgeving in het heden.

Elisabeth Bakkenes
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Uw vertegenwoordiging in de Raad
Dit team staat te trappelen om aan de slag te gaan! De formaliteiten zijn achter de rug... Dank zij de verkiezingsuitslag
mogen wij met zes SteMmers u vertegenwoordigen in de raadszaal. U gaat zeker van ons horen!

Vrnl: Elisabeth Bakkenes, Klaas de Vries, Gaby Geertsma, Pierre van Leeuwen, Frans Venema, Eduard Annen, Madelinde
Visscher
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40 jaar Sterk Meppel
Op 28 februari jl. bestond Sterk Meppel 40 jaar. Aanleiding genoeg om dit feestelijk te vieren. En dat hebben we gedaan!
Het mooie van een Jubileum is dat het volop gelegenheid biedt om de heldendaden van onze vereniging te bezingen, niet
alleen voor onszelf, maar zeker ook voor de inwoners van onze gemeente. Het open houden van de grachten, het behoud
van de monumentale bruggen en van de Indische buurt, het verhinderen van de komst van de luchtvervuilende
asbestfabriek, het stoppen met het gebruik van Monsanto's giftige onkruidverdelger Round UP door de gemeente en nog
veel meer. Juist in de periode van de verkiezingscampagne konden we laten zien dat SteM geen eendagsvlieg is, maar zich
als een volwassen partij actief, kritisch en betrokken al 40 jaar lang inzet voor behoud en verbetering van onze stad. "In
plaats van de lelijkste stad van Drenthe, die het geworden zou zijn, is het nu de mooiste stad van Drenthe!", zo riep Ed van
Tellingen het uit voor de radio van RTV Meppel.
We openden ons Jubileum op 27 februari in de bibliotheek van Meppel met de tentoonstelling van 40 jaar De
Stadwachter kranten die de geschiedenis van Grachtwacht-Stadswacht-Sterk Meppel en van Meppel zelf in beeld
brengen. De tentoonstelling werd door burgemeester Richard Korteland vol lof geopend.
Een dag later was er een warme feestelijke avond voor leden en donateurs die de weg naar restaurant ZIZO ondanks tien
graden vorst door de ijzige koude hadden gevonden. Een bruisende avond op de dag af 40 jaar na de oprichting van onze
politieke vereniging in 1978. Met muziek uit de zeventiger jaren, een spannende quiz en veel gezelligheid en dans.
En tenslotte de goed bezochte openbare avond op 13 maart in De Plataan met als thema "40 jaar Stadswacht-Sterk
Meppel, de meerwaarde van een lokale politieke partij in Meppel". Het was heerlijk om de prachtige en spannende
verhalen te horen van pioniers met wie alles begon en verder ging: Ed van Tellingen, Herman Jansen, Alberto Boon en
anderen namen ons onder leiding van Henk Schoemaker en zijn fraaie power point presentatie mee naar de oorsprong
van de Grachtwacht, gevolgd door de jaren van Stadswacht en Sterk Meppel.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat het een geweldig geslaagd Jubileum is geworden dat ook door de voortdurende
aandacht in de media de identiteit en waarde van Sterk Meppel -juist in de verkiezingstijd- steeds weer onder de aandacht
kon brengen.
Veel dank aan alle betrokkenen die zich zo geweldig hebben ingezet voor '40 jaar Sterk Meppel'!

Ron Dunselman
Voorzitter Politieke vereniging
Sterk Meppel
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Een coalitie vormen; hoe gaat dat?
Na de geweldig fijne zetel winst was Sterk Meppel voor de zevende periode de grootste partij in de gemeenteraad. Ook
CDA en VVD kregen er een zetel bij. Dat maakte dat SteM (6), VVD (5) en CDA (4) met elkaar de drie grootste partijen
vormen met 15 van de 23 zetels. PvdA, SP en CU hebben 2 zetels en GroenLinks en D66 één.
Tijdens de duidingvergadering hebben alle partijen dan ook aangegeven dat het voor de hand ligt dat CDA, VVD en SteM
onderzoeken of ze met elkaar een college kunnen vormen. Een informateur werd alleen door de CU voorgesteld.
Woensdagavond 28 maart vond het eerste verkennende gesprek plaats tussen de drie partijen.
We spraken in een goede sfeer over het proces zoals zij dat met elkaar willen gaan, wat voor soort coalitie we willen zijn
en wat de cultuur binnen het toekomstige college moet worden. Ook bespraken we hoe de andere partijen en de
samenleving bij het proces en de inhoud kunnen worden betrokken. Een onderwerp dat ik belangrijk vindt, want om de
dag na de verkiezingen een groot deel van de raad en haar kiezers opzij te schuiven is niet meer van deze tijd.
Namens CDA en VVD heb ik de fracties uitgenodigd om daarover mee te denken en te laten weten welke ideeën en
wensen zij daar zelf bij hebben. VVD, CDA en SteM hebben elkaar in het eerste gesprek goed kunnen vinden en hebben
op korte termijn een tweede gesprek waarin een eerste verkenning van de standpunten wordt uitgevoerd. Als ook dat
gesprek perspectief biedt gaan we gedrieën de ‘hei’ op met een technisch voorzitter en ambtelijke ondersteuning om tot
een coalitieakkoord te komen. Wordt vervolgd dus.

Elisabeth Bakkenes
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Afscheid van Henk en Peter
Op dinsdag 28 maart is er afscheid genomen van de gemeenteraad die de afgelopen 4 jaar Meppel bestuurd heeft.
Burgemeester Richard Korteland had mooie woorden voor de raadsleden die om wat voor redenen dan ook niet meer
terugkeren in de raad. Ook ons langstzittende raadslid Henk Schoemaker nam afscheid. Henk werd door Korteland 'het
geweten' van de raad genoemd. Namens de gemeente kreeg Henk een zilver draaginsigne in de vorm van de Meppeler
mug. Uiteraard was er ook een prachtige bos bloemen.
Ook Peter de Vries nam afscheid van de gemeenteraad. Helaas was Peter afwezig. Tijdens de eerstvolgende Algemene
Leden Vergadering (ALV) worden beide boegbeelden van onze vereniging op een gepaste manier door het bestuur
bedankt voor hun inzet.

Eduard Annen

Henk Schoemaker krijgt bloemen van burgermeester Richard Korteland
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Meer weten over art. 32 vragen, amendementen en moties?
Hiervoor kunt u kijken op onze website of via de raadsleden. Ook via de site van de
gemeente Meppel kunt u ook de vergaderkalender, agenda’s en verslagen van
Gemeenteraad en commissies vinden, en zelfs hoe u de vergaderingen live kunt
volgen.

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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