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Van de redactie 
 

Afgelopen week was een spannende voor ons. De Bestuursrapportage werd in de gemeenteraad besproken en 
vastgesteld. Maar niet zonder slag of stoot; er is een forse overschrijding op het Sociaal Domein en er was 
onduidelijkheid over de boekhoudkundige verdeling van het resultaat. Sterk Meppel heeft duidelijk aangegeven 
dat wat betreft het Sociaal Domein in ieder geval gezorgd moet worden, dat iemand die zorg nodig heeft, die 
zorg krijgt. Tegelijkertijd hebben we echter de indruk dat de zorg efficienter of innovatiever kan. Hiertoe komt 
het college met een zogenaamd “Interventieplan”. Tijdens de begrotingsbehandeling 2019 zal dit 
Interventieplan besproken gaan worden. 
Toch nog even terug naar wat de Bestuursrapportage bespreking spannend maakte. In de eerste termijn heeft 
D’66 een amendement ingediend met als doel de verdeling van het resultaat transparanter te maken. Onze 
wethouder Jaap van der Haar heeft toen aangegeven het amendement af te raden. In de ogen van de fractie 
met onvoldoende steekhoudende argumenten. Het gevolg was dat SteM voor het amendement heeft gestemd 
en dus indirect tegen de eigen wethouder. Dualisme ten top! 
Volgens mij geeft bovenstaande aan dat de fractie van SteM actief, kritisch en betrokken is en niet wegzakt in 
het bestuurspluche.  
 
Graag wil ik u attenderen op de thema avond rond Afvalbeleid van de gemeente Meppel. Beoogde datum is 13 
november. Dus houdt de agenda vast vrij en let op onze mail met de uitnodiging. 
 
Veel leesplezier! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Klaas de Vries 
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Reclame spandoeken in de openbare ruimte 

 

Aan de Prinsenbrug hingen vorige week spandoeken van Yakult en Domino’s. Mag een commercieel bedrijf dat 
zomaar doen? Gewoon reclame ophangen aan onze bruggen of elders? Heeft Meppel daar eigenlijk spelregels 
voor? Deze vragen stelden wij aan burgemeester Korteland tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad.  
In antwoord op onze vragen liet de burgemeester weten dat er in de Algemene Plaatselijke Verordening een 
regel staat over het ‘verbod op hinderlijke of gevaarlijke reclame’ en dat reclame ophangen aan het eigendom 
van de gemeente als hinderlijk wordt beschouwd. Maar dat deze situaties in de praktijk worden opgelost door 
contact op te nemen met de overtreders en hen te vragen om de reclame te verwijderen. Hij liet weten dat dit 
ook meestal helpt. .  
Maar waarom zou je vragen om de reclame weg te halen als het niet mag? Weghalen die handel en als ze hun 
spandoek terug willen komen ze hem maar ophalen; toch? Nou nee, zo simpel is het dus niet. Je kunt niet 
zomaar reclame verwijderen. De gemeente moet bedrijven eerst aanschrijven en de ‘dwang’ aankondigen. Je 
kunt de spandoeken dus wel zomaar ophangen, maar zomaar verwijderen mag niet! Begrijpelijk dus dat het 
gesprek gezocht wordt. Maar dat betekent dan wel dat Domino’s zijn ‘stuntweek’ al weer achter de rug heeft 
als het spandoek wordt verwijderd en dus zijn doel bereikt.  
Het lijkt ons daarom zinvol om bedrijven die binnen een jaar weer in overtreding zijn, terwijl ze nu dus weten 
dat het niet mag, wél een flinke boete in het vooruitzicht te stellen. We gaan onderzoeken of daar 
mogelijkheden toe zijn.  
 

 

Elisabeth Bakkenes  
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De kleurplaat DDMD 2018 
Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering kwam het jaarlijks terugkeerde item aan de orde; de kleurplaat 
voor de optocht donderdag Meppel dag ter tafel. Omdat ik graag mijn bijdrage wil leveren heb ik aangeboden 
om de kleurplaat te maken. 
 
We waren het snel met elkaar eens dat de kleurplaat te maken moest hebben met het water en het mogelijk 
opengraven van de gracht. Zo was het idee voor de kleurplaat geboren maar nu de uitwerking nog. In de dagen 
erna heb ik geprobeerd om een beeld te vormen met betrekking tot het vroegere Meppel. Het Meppel met 
grachten in de binnenstad. Na het verzamelen van beeldmateriaal van o.a. Stichting oud Meppel bedacht ik mij 
dat de Groenmarkt een geschikte plek zou zijn om een soort van binnenhaven te maken. Waar mensen met hun 
bootje de stad in kunnen varen, de kade op kunnen klimmen en zo het terras op zouden kunnen lopen om een 
lekkere bak koffie of ijsje te kopen. Na een aantal dagen was ik er uit dat het een beeld moest zijn met een brug 
en de karakeristieke gebouwen van die plek. Het Klokhuis, de Nachtwacht, het pand van de oude Boompers en 
de SNS-bank. In het water pleziervaart en een oud Hollands schip. En mensen in het water zoals met de 
Cityswim. 
 
De optocht was weer een groot succes. De kleurplaat werd gretig afgenomen dus we hebben heel wat 
kleurplaten uitgedeeld. Natuurlijk kwam daarna het spannendste nog: bepalen welke kinderen de mooiste 
kleurplaten hebben ingeleverd. Daar kunt u in het volgende stukje meer over lezen.  
  
Fijn dat ik dit jaar de kleurplaat mocht maken. 
 

 
Pierre van Leeuwen 
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Prijsuitreiking kleurplatenwedstrijd Sterk Meppel 
Meppel. Zaterdagmorgen om  10 uur werden bij boekhandel Riemer Barth aan de Woldstraat de prijzen 

uitgereikt aan de winnaars van de kleurplatenwedstrijd van Sterk Meppel. De kleurplaten waren uitgedeeld 

tijdens de afsluitende optocht van reclame- en versierde wagens op de laatste Donderdag Meppeldag van 2018. 

Een flink aantal kinderen in drie verschillende leeftijdscategorieën hadden de kleurplaat bij boekhandel Riemer 

Barth ingeleverd. 

 

De jury, bestaande uit Gaby Geertsma, raadslid voor Sterk Meppel, Pierre van Leeuwen, duo-raadslid en Wim 

Start, bestuurlid, heeft daarna de winnaars bepaald. Winnares in de categorie tot 5 jaar is geworden Isabel 

Brinkman uit Meppel, die verschillende materialen gebruikte om de tekening te “pimpen”. De troostprijzen in 

de categorie 6 t/m 9 jaar gingen naar Elin uit Meppel en Milan, die helemaal uit Leeuwarden was gekomen. 

Beiden zijn 7 jaar. De 3e prijs in deze categorie ging naar de 6 jarige Lavinia Meijer, de 2e naar Susan van 

Spronsen, 9 jaar en de hoofdprijs naar de 7 jarige Ferre Valkema, alle drie uit Meppel. Ferre had zijn tekening 

een persoonlijk tintje meegegeven, door een gevel van een pand wit te laten: “ons huis heeft ook een witte 

muur”. Tenslotte ging de 1e prijs in de categorie 10 jaar en ouder naar de 10 jarige Roos uit Meppel, die met 

kleurpotlood een verfijnde, kleurrijke tekening had gemaakt. Alle winnaars gingen met een passend cadeau, 

mede aangeboden door boekhandel Riemer Barth weer blij naar huis. De kleurplatenactie werd mede mogelijk 

gemaakt door een groot aantal winkeliers die via naamsvermelding op de achterkant van de kleurplaat de actie 

sponsoren.       
 

 
Gaby Geertsma 
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Zorgen over recyclen kunstgrasvelden 
Op 12 september 2018 heeft het tv programma Zembla onthult dat Nederlandse  
recyclingbedrijven in Barneveld en Dongen die kunstgrasvelden recyclen structureel de milieuregels overtreden. 
Middels tv beelden was te zien dat de oude kunstgrasvelden torenhoog op een bedrijventerrein liggen 
opgestapeld. Dit zonder vergunning. Soms worden de kunstgrasvelden doorverkocht of gedumpt in het  
buitenland. Ook de enorme bergen vervuild zand met o.a. granulaatkorrels worden steeds hoger.   
  
Wanneer een eigenaar besluit om de kunstgrasvelden te renoveren of te vervangen betaald hij zo’n €20.000 per 
veld aan een recyclebedrijf. De genoemde bedrijven schudden de infill (soms) uit het kunstgras en gooien 
daarna alles op een grote bult en doen er verder niets mee... ‘Het is moedwillig de zaak vervuilen ter wille van 
winst’ aldus hoogleraar Biezeveld.   
 
Raadslid Eduard Annen heeft wethouder Jaap van der Haar  vragen gesteld over het recyclen van de Meppeler 
kunstgrasvelden. Van der Haar gaf aan dat bedrijven die de kunstgrasvelden recyclen aan strenge eisen moet 
voldoen. Het is wettelijk geregeld hoe de kunstgrasvelden aangeboden moeten worden om gerecycled te 
worden. Daarnaast moeten de papieren allemaal kloppen, denk bijv aan het aantal kilo’s rubbergranulaat en m2 
kunstgras wat afgevoerd en aangeboden wordt. Als alles klopt dan is het recyclebedrijf verantwoordelijk, de 
gemeente niet meer. 
 
Sterk Meppel zal bij de begrotingsvergadering van november een aantal extra kaderstellende maatregelen 
voorstellen om te voorkomen dat frauderende recyclebedrijven de kunstgrasvelden op een grote bult gaat 
gooien. In Meppel staat het renoveren of vervangen van kunstgras vanaf 2019 op de planning.  
 

 
Eduard Annen 
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Laaggeletterden kunnen op ondersteuning rekenen  

Laaggeletterden worden in Meppel op diverse manieren ondersteund. Ten eerste is er het Taalpunt in de 

bibliotheek; hier zijn 50 vrijwilligers actief die mensen ondersteunen bij het vaardiger worden met de 

Nederlandse taal. Zij helpen de cliënten om de door hun benodigde vaardigheden te verbeteren met brieven 

schrijven, lezen of met digitale oefeningen op de pc. Na deze basis kunnen ze als ze dat willen naar het Drenthe 

college om daar les te krijgen van docenten Nederlands om tot slot door te stromen naar het mbo.  

Tegenwoordig is de ‘taalmeter’ een nieuw instrument om te meten of iemand laaggeletterd is. Deze toets 
wordt vaak afgenomen als iemand een bijstandsuitkering aanvraagt zodat ze indien nodig ondersteunt kunnen 
worden. Personen die een opleiding hebben boven niveau 3 worden vrijgesteld van deze test.  

Ook komt men er op de werkvloer steeds eerder achter of iemand laaggeletterd is dit omdat er bijna overal een 
VCA diploma word geëist. Iemand die laaggeletterd is kan dit diploma niet halen zonder hulp. Taalpunt kan ook 
hierbij helpen. 

Bij de eerdere voorlichting over dit onderwerp kregen we te horen dat er landelijk 25 % van de kinderen 
laaggeletterd van school komen. In een gesprek met een ambtenaar over dit onderwerp, werd duidelijk dat dit 
in Meppel niet het geval is. Het landelijk hoge percentage is ontstaan doordat hierin ook kinderen met een 
beperking en of psychische problemen worden meegerekend. Door de cito op basisscholen wordt het niveau 
van de taalvaardigheid goed in de gaten gehouden. In de leeftijds categorie 50 plus zijn de meeste mensen met 
een taal achterstand.  

Het blijf moeilijk om alle personen die laaggeletterd zijn goed in beeld te krijgen omdat mensen zich hiervoor 
schamen en het dus zo lang mogelijk verbergen. We hopen dat dit taboe word doorbroken en dat men de hulp 
zal zoeken bij het Taalpunt.  
 

 
Gaby Geertsma 
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Energie neutraal in …???? 
Mooie doelstellingen en initiatieven om energieneutraal te worden passeren steeds vaker de revue. Maar hoe 
gaan we dit doen? 
 
Nederland is opgedeeld in 30 regio’s. Drenthe is 1 regio. In Meppel hebben we een mooie routekaart opgesteld 
die regionaal wordt opgenomen. Zoals het er op dit moment uitziet, en binnen de huidige mogelijkheden, 
kunnen we in de gemeente Meppel 0,9 PJ opwekken. Dit zouden we voor elkaar kunnen krijgen als we alle 
geschikte daken zouden vol leggen met zonnepanelen (incl. bedrijven) en 7 windmolens zouden plaatsen.  
Dit betekent dat we binnen de regio Drenthe nog een restopgave hebben te vervullen van 1,1 PJ. 
 
Maandag 1 oktober was de bestuurlijke aftrap van de regionale energiestrategie Drenthe. De boodschap die 
daar vooral klonk was dat we het echt met z’n allen moeten doen. Het rijk, de provincie en de gemeente 
kunnen het niet alleen; hier moeten we echt met alle inwoners samen aan werken. En de tweede boodschap 
was dat we gewoon moeten beginnen. 
 

 
Madelinde Visscher 
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Sterk Meppel en CDA: onderzoek naar overlast hondenpoep 
  

Het blijft ergernis no. 1: hondenpoep. Daarom starten het CDA en Sterk Meppel een onderzoek naar de overlast 

en mogelijke oplossingen voor dit probleem. Beide partijen verspreiden een enquête waar inwoners van de 

gemeente Meppel kunnen invullen of ze overlast ervaren van hondenpoep, waar dat het meeste gebeurt en 

welke oplossing volgens hen het beste werkt.  

 

Eduard Annen (raadslid Sterk Meppel): “Begin dit jaar schreef ik een column over de problematiek 

rondom hondenpoep. Daarop kwamen zoveel reacties op, het leeft echt onder de mensen. Maar toch lukt het 

niet om dit probleem onder controle te krijgen. Hoe kan dat? Hoe lossen wij dit op?” 

” Claudia de Koe (duo-raadslid CDA) vervolgt: “Als ik met mijn hond ga wandelen zie ik zo vaak dat 

mensen gewoon doorlopen en de poep van hun hond laten liggen. Terwijl het zo simpel is om even een zakje 

mee te nemen. En als ik het een keer vergeet, hangen er ook nog eens zakjesdispensers in mijn wijk. 

Makkelijker kunnen we het toch niet maken zou je denken.” 

 

Beide (duo-)raadsleden hebben aandacht gevraagd voor het onderwerp hondenpoep tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen. De vele reacties hebben ertoe geleid dat ze nu actie ondernemen. De Koe: “We 

willen weten van inwoners of zij ook overlast ervaren en waar dat het meeste gebeurt. We brengen het ook op 

wijk- of dorpsniveau in beeld, zodat we goed zicht krijgen op waar de problematiek het grootst is.” Annen: 

“Daarnaast vragen we mensen ook om aan te geven welke oplossingen hen het beste lijkt. Moeten we 

bijvoorbeeld meer prullenbakken plaatsen, of is hondenbelasting de beste optie? Dat willen we graag weten.”  

 

De resultaten van de enquête willen de (duo-) raadsleden bespreken met de wijk- en dorpsverenigingen. Dat 

moetvervolgens leiden tot een advies voor het college van B&W.  

De enquête is te vinden op de websites van beide partijen https://nl.surveymonkey.com/r/BSJJSDL  en via de 

Facebook.  

U heeft tot en met 31 oktober om op de enquête te reageren. 
 

 

Eduard Annen 
 

 

 

  

https://nl.surveymonkey.com/r/BSJJSDL
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Van het bestuur 

In onze eerste vergadering na de vakantie hebben we als “instap” aan elkaar verteld hoe voor een ieder de 
vakantie is geweest en hoe het voelt om de draad weer op te pakken.  
We hebben er zin in! 
Om te beginnen vraagt de nieuwe samenstelling van het bestuur sinds de afgelopen jaarvergadering erom dat 
we met elkaar eens goed kijken naar welke doelen we voor de komende tijd voor ons zien en naar de rollen die 
bestuur, leden en fractie hierbij spelen. 
Daarom zijn we met elkaar in gesprek over een bestuursbeleidsplan waarin ook de bevoegdheden en invloeden 
van de verschillende geledingen van Sterk Meppel worden onderzocht. 
Dit neemt niet weg dat we ook heel praktisch werken; in de zomerperiode waren er de voorbereidingen voor de 
laatste Donderdag Meppel Dag op 30 augustus waaraan we met een rubberboot op de bakfiets met als 
opschrift “Meer Boten in de Gracht” present waren. Duizenden kleurplaten werden onderweg uitgedeeld aan 
kinderen en grootouders (voor de kleinkinderen!). Vele sponsoren waren bereid de actie te ondersteunen en 
mooie prijzen konden op zaterdagochtend 14 september in boekhandel Riemer Barth aan de jonge 
prijswinnaars worden uitgereikt. Een heel feestelijk gebeuren! 
Om het maandelijkse struinen in barre weersomstandigheden wat aangenamer te maken, hebben we een 
partytent aangeschaft waarin spullen kunnen worden neergelegd, wat warms kan worden klaargemaakt en het 
-hopelijk niet te vaak- goed schuilen is. 
In de komende bestuursvergaderingen gaan we ook een overzicht van de ideeën, plannen en thema’s 
bespreken die in de ledenvergaderingen, brainstormavonden en andere bijeenkomsten hebben geklonken 
zodat we een actieplan kunnen opstellen om ruim verband te gaan bespreken. 
 

 
 
Ron Dunselman, voorzitter  
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Het wonder van Meppel  
In Dagblad van het Noorden verscheen zaterdag 23 september een artikel van Ed van Tellingen; journalist en in 
1976 een van de oprichters van de actiegroep Grachtwacht. Hij beschrijft het pionierswerk  dat architect Piet de 
Groot vijf jaar vóór de oprichting van actiegroep Grachtwacht deed om Bleekerseiland en het omringende water 
te behouden.   
 
In april 1971 besloot de gemeenteraad van Meppel die toen bestond uit PvdA (10 van de 19  zetels), CDA en 
VVD om de grachten rond Bleekerseiland te dempen en er een enorme parkeerplaats voor 400 auto’s aan te 
leggen. Er werd tijdens de raadsvergadering flink gediscussieerd maar uiteindelijk werd het college geen 
strobreed in de weg gelegd. Een raadslid motiveerde dat toentertijd met ‘er zijn deskundigen betrokken bij het 
ontwerp bestemmingsplan, dan moet het wel goed zijn’.  
 
Er waren veel bezwaarschriften ingediend waaronder die van de familie Massier en een  indrukwekkend  
bezwaarschrift in een boekwerk  van architect Piet de Groot. De Groot is een begenadigd tekenaar met een 
geweldige drive die fulmineert tegen de uit de maat schietende volumina die Meppel in die tijd al ontsieren of 
waarvoor plannen zijn. Hij constateert dat het weefsel van de stad kapot gemaakt zou worden door de demping 
van het water en de bouw van blokkendozen die als kankercellen het natuurlijke organisme van een 
fijnkorrelige binnenstad vernietigen. De Groot beschrijft ook dat Meppel de enige Drentse stad is met een 
stedelijke structuur die zijn vorm kreeg door de scheepvaart. Aan dit indrukwekkende boekwerk maakt de raad 
geen woord vuil.  
 
Bij de provincie vonden de bezwaarmakers later wel medewerkers die oog hadden voor de bijzondere 
stedenbouwkundige structuur van Meppel en het cultuurhistorisch erfgoed dat erbij hoort. De bezwaarschriften 
van de familie Massier en Piet de Groot worden in de kern gegrond verklaard. Meppel moet zijn huiswerk over 
doen. Dat doet het college in 1976 met een Knelpuntennota. Het water moet de stad uit en er wordt een 
visieloos document geproduceerd waarin de grachten worden gedempt omdat dat noodzakelijk is voor het 
verkeer en bovendien goedkoper. Alweer geen woord over de cultuurhistorische waarden van het water en de 
binnenstad. Dat document zorgt voor het verschijnen van de actiegroep Grachtwacht. 
 
 “De actiegroep gooit een steen in de grachten en het water klotst over de vervallen kademuren”, schrijft Van 
Tellingen. De rest van het verhaal is bekend. Meppel ontwaakt, komt in actie, gaat demonstreren en er 
verschijnen affiches en tegennota’s. Inwoners vegen op hoorzittingen de vloer aan met de ‘Kwelpuntennota’ 
zoals deze al snel heet. De steun van de bevolking is massaal maar de politiek blijft verdeeld tot op het bot. Dat 
leidt in 1878 tot de oprichting van De Stadswacht die later, na het samengaan met Gemeentebelangen Nijeveen 
, Sterk Meppel is gaan heten. 
 
Helaas heeft Piet de Groot niet meer mee mogen maken dat de grachten werden gerestaureerd. Hij overleed 
plotseling op 24 maart 1980; 66 jaar oud. Van Tellingen constateert dat er nog geen gevelsteentje in Meppel 
herinnert aan zijn enorme inzet en dat dit een ereschuld is die Meppel deze architect schuldig is. Daar kan ik het 
alleen maar hartgrondig mee eens zijn. De multomap met het bezwaarschrift van Piet de Groot is inmiddels wel 
een erfgoedstuk in het bezit van de provincie. 
 

 
Elisabeth Bakkenes 
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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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