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Van de redactie
Gelukkig hebben we veel attente lezers van de Nieuwsbrief. Jan van Dijk attendeerde me op een fout in het
laatste gedeelte van het “Het Wonder van Meppel” waarin staat dat de Stadswacht is opgericht in het jaar
1878. Dit moet natuurlijk 1978 zijn. Bij deze gecorrigeerd dus.
In de raadszaal blijft Sterk Meppel kritisch. Maar we zijn natuurlijk ook een coalitiepartij. Dat geeft tijdens de
fractievergaderingen regelmatig discussies over de te voeren route. En dat is heel zinvol. Het zou mooi zijn als
meer leden de weg naar de fractievergaderingen (ieder maandag vanaf 19.30u op het gemeentehuis, even
aanmelden bij Jan Vonk of mij) weten te vinden om verschillende visies op zaken te geven.
Graag wil ik u attenderen op de thema avond rond Afvalbeleid van de gemeente Meppel. De datum is 13
november. Dus hou de agenda vrij en meldt u aan bij Madelinde (zie laatste stukje in deze Nieuwsbrief).
Veel leesplezier!

Klaas de Vries
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Terrassen en pleinen
De terrassen in Meppel worden de laatste jaren zienderogen groter. Dat komt de gezelligheid op de pleinen
zeker ten goede en is mooi voor de omzet van de ondernemers. Maar sinds begin dit jaar zijn overkappingen
soms enorm geworden en de (plastic) schermen wel erg prominent aanwezig.

En dit komt de gezelligheid voor de bezoekers en de uitstraling van ons historisch centrum bepaald niet ten
goede. Bovendien: als één ondernemer twee meter hoge schermen neerzet laat de volgende niet lang op zich
wachten. Begrijpelijkerwijs zien zij ook in de winter hun terrassen graag vol. Maar voor inwoners en bezoekers
is het niet bepaald gezellig als ze tussen de plastic schermen door moeten wandelen. Reden dus om vragen te
stellen aan het college: mag dit zomaar? Burgemeester Korteland liet weten dat het inderdaad zo maar mocht;
de Nadere regels voor terrassen staan het toe.
Maar na ontvangst van die Nadere regels bleek dat zij aangeven dat windschermen alleen aan de zijkant van
een terras mogen staan en maximaal 130 cm hoog mogen zijn. Reden dus om de portefeuillehouder Reclame
(burgemeester Korteland) opheldering te vragen over zijn antwoord. Een opheldering die hij in de vergadering
van 8 november mondeling zal gaan geven. Wordt vervolgd dus.

Elisabeth Bakkenes
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Bomen rode pad Danninge Erve Noord.
Woensdagavond 24 oktober een volle zaal met belanghebbenden, zeg maar aanwezigen die problemen hebben
met de grote bomen langs dit fietspad. Na een welkomswoord van de wijkregisseur Henk den Toom en een
korte inleiding van onze wethouder Jaap van der Haar, verwoorde onze wethouder duidelijk dat het de
bedoeling is om samen met bewoners en gemeente een oplossing te vinden voor de ontstane problemen.
De klachten waren eensluidend;
-Regelmatig volle dakgoten van blad dat het hele seizoen blijft vallen
-Tijdens de bloei gele aanslag op ramen en daken, met daarbij vaak een glad fietspad met valpartijen als gevolg.
-Door de hoge bomen ( 15 meter, uitgroeiend tot 25 meter) geen zonneschermen meer nodig, geen zon meer
te zien.
Dus een duidelijke wens van de bewoners om de bomen te kappen en een nieuw type boom te herplanten. Op
voorstel van de wethouder wordt er een werkgroep samengesteld met vertegenwoordiging van de
Dorpsvereniging, enkele bewoners en ambtenaren die terug zullen komen met een plan van uitvoering naar een
volgende bijeenkomst. Iedereen is van mening dat het een prachtige laan is, maar de problemen zijn dermate
groot dat de gewenste aanpak toch de voorkeur heeft boven de mooie laan. Wordt vervolgd.

Frans Venema
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Het GVVP en de Camperparkeerplaatsen
Al meerdere malen is een verzoek tot het inrichten van camperparkeerplaatsen in de Gemeenteraad gewogen.
Sterk Meppel heeft altijd een duidelijk standpunt gehad; binnen het centrum is geen plaats voor
camperparkeerplaatsen.
Er is voldoende parkeerruimte voor campers direct buiten het centrum bijvoorbeeld op Blankensteijn, aan de
Jan van de Boschkade en aan de Paradijsweg. Daarnaast geeft de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) aan dat
camper bestuurders altijd wel een plekje vinden. Persoonlijk denk ik dat de meeste camper bestuurders de
voorkeur geven aan een parkeerplek buiten het centrum en vandaar rustig met de fiets of lopend naar het
centrum te gaan.
Daarnaast moet niet vergeten worden dat afname van het aantal parkeerplaatsen in een gebied altijd leidt tot
verhoging van de parkeerdruk bij een gelijkblijvende hoeveelheid parkerende auto’s.
Kortom, Sterk Meppel was en is tegenstander van het creeeren van camperparkeerplaatsen. En gelukkig van
een meerderheid van de raad het hiermee eens.
Het GVVP is een integrale afweging op het gebied van verkeer en vervoer in Meppel. SteM heeft aandacht
gevraagd voor het beter zichtbaar maken een vluchtheuvel op de rotonde bij de watertoren. Daarnaast krijgen
fietsers voorrang op gemeentelijke kruisingen bij regen zodra groot onderhoud aan deze kruising gaat worden
verricht.
Het voornemen voor de aanleg van een rotonde bij de kruising Setheweg/Handelsweg kon niet op onze
instemming rekenen. De hoge kosten wegen niet op tegen de geringe toename van de verkeersveiligheid.
SteM heeft aangegeven dat het in tijden waarin de begroting onder druk staat, het een slecht signaal is om een
structureel budget vrij te maken voor onbepaalde tijd van Euro 80.000 voor onderzoeken in het kader van het
GVVP. Middels een amendement hebben we kunnen bewerkstelligen dat dit budget voor 4 jaren en niet voor
onbepaalde tijd beschikbaar komt.
Moeilijker was de afweging rondom de herinrichting van Rogat. SteM wil graag burgerinitiatief stimuleren,
vandaar dat we graag mee willen gaan in het initiatief van de Wijkvereniging Rogat. Maar realistisch gezien is
het plan van de wijkvereniging nog niet rijp genoeg voor uitvoering. Daarom hebben we ingestemd met een
motie (een oproep voor het college) om het plan van de herinrichting rijp te maken voor uitvoering en uiterlijk
in 2021 over te gaan tot uitvoering.

Klaas de Vries
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Uit de ivoren toren en op zoek naar antwoorden
Een interview met onze wethouder Jaap van der Haar door Eduard Annen;
“Toen ik aantrad als wethouder werd mij gevraagd hoe vaak ik ‘naar buiten ging’ om in gesprek te gaan met de
inwoners. Ik gaf toen als antwoord dat ik minimaal twee dagen per week met inwoners, stichtingen en
verenigingen wilde praten over zaken die hun bezig houden. Daar valt zoveel input op te halen waar ik in
gemeentehuis mee aan de slag kan. En hoewel dat vaak erg lastig te realiseren is doe ik mijn best om dat toch
iedere week te doen. De afgelopen weken heb ik die doelstelling gehaald en veel met inwoners gesproken. En
dat vind ik zo leuk om te doen.
Ik sprak met ongeveer 75 inwoners van
Danninge Erve noord (Nijeveen). Samen
met de dorpsvereniging en de direct
betrokken bewoners werken wij aan een
goede oplossing voor de overlast die de
groot gegroeide Elzen geven.
De afgelopen week heb ik opnieuw met
het wijk platform Oosterboer constructief
gezocht hoe we het proces kunnen
optuigen om deze mooie Meppelse wijk
een upgrade te geven voor de komende
40 jaar. Ik werd er opnieuw enthousiast
van!
De gesprekken met de bewoners van de Ambonstraat over de vallende takken uit bomen die schade
veroorzaken aan auto’s zijn erg waardevol. Samen met de bewoners zoek ik naar oplossingen waar iedereen
tevreden over kan zijn. En dat kun je alleen in een gesprek doen.
Niet in de ivoren toren blijven zitten maar bij de inwoners op bezoek gaan en luisteren naar verhalen en zorgen,
maar ook samen zoeken naar antwoorden.
En daar krijg ik de energie van om het mooie ambt als wethouder te mogen invullen.”

Eduard Annen
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Uw zorg is onze zorg
Wij willen dat iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. De oudere en jongere inwoners van onze stad
hebben recht op goede zorg en steun. Niemand mag tussen wal en schip vallen.
Maar als we alle cijfers langs zien komen en de grote budget overschrijdingen op diverse onderdelen van het
Sociaal Domein en de begroting die voor ons ligt, dan zullen we enorm goed moeten gaan zoeken naar
innovatieve manieren om de zorg op het zelfde peil te houden voor minder geld.
Afgelopen maand is het interventieplan aan de gemeenteraad aangeboden een onderzoek en advies document
met daarin het koersadvies voor ons als raad. Het belangrijkste is innovatief te gaan werken, manieren vinden
om balans te krijgen in het Sociaal Domein.
Preventief werken is bijvoorbeeld een van de punten, als wij vroegtijdig problemen kunnen diagnostiseren zal
de hulpvraag ook lichter zijn. Dit blijkt uit onder andere uit een lopend project waarbij er in de huisartsen
praktijken een praktijk ondersteuner is ondergebracht die laagdrempelig gezins- en jeugdhulp biedt. Het is al
gebleken dat tot nu toe deze manier van werken veel mensen helpt maar ook geld bespaard.De tijd zal ons
leren hoeveel. Preventief werken laat vaak wat later de resultaten zien maar het lijkt goed.
Andere manieren om kosten te besparen vinden we hopelijk in samenwerkingsverbanden en wijzigingen in
contracten met zorgverleners. Ook hopen we dat het Rijk zijn verantwoording gaat nemen hierin en meer
budget gaat geven. Positief is het dat er allerlei buurt initiatieven ontstaan waarin mensen elkaar vinden en er
vriendschappen ontstaan en mensen elke keer weer laten zien dat ze er voor elkaar willen zijn in raad en daad.
Een kleine werkgroep van raadsleden zijn we begonnen om uit te zoeken wat wij als raad voor onze inwoners
kunnen betekenen in dit traject . Welke opdrachten willen wij geven aan de wethouder en het ambtelijk
apparaat en of de rekenkamer. Wij willen allemaal zo graag dat de zorg goed bereikbaar blijft en zullen daar
enorm ons best voor doen want Uw zorg is onze zorg.

Gaby Geertsma
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Thema-avond afvalbeleid
Op dinsdagavond 13 november organiseert SteM een thema-avond over het afvalbeleid in Meppel.
Waarom moeten we eigenlijk afval scheiden? Is de ondergrondse container wel of niet handig? Wat levert het
scheiden van afval eigenlijk op? Dit en een heleboel andere zaken komen deze avond aan bod.
Wethouder Jaap van der Haar geeft zijn visie over het nut en de noodzaak van afval scheiding. Vervolgens houd
Madelinde Visscher Raadslid een quiz waarbij iedereen kan meedoen. Hier kun je ook eigen inzichten en
problemen of oplossingen aankaarten.
Na een pauze gaan we vervolgens inventariseren en kunnen we met elkaar in gesprek.
Mocht je erbij willen zijn dan ben je uiteraard van harte welkom.
Op 13 november ben je vanaf 19:00 uur van harte welkom en hebben we de koffie of thee voor u klaar staan.
Om 19:30 willen we graag starten.
Wilt u zeker zijn van een plekje dan kunt u zich van te voren aanmelden via
m.visscher@gemeenteraadmeppel.nl
Bent u verhinderd en heeft u wel een vraag of opmerking die u graag met ons zou willen delen dan horen we
dat ook graag ook dat mag u via de mail naar ons toesturen.
Uiteraard hoop ik u van harte te mogen verwelkomen op 13 november in de Plataan.

Madelinde Visscher
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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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