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Nieuwsbrief
Fractienieuws Politieke Vereniging Sterk Meppel
April 2019
www.sterkmeppel.nl nieuwsbrief@sterkmeppel.nl

Van de redactie
De aangekondigde Thema avond over Sport op 9 april gaan niet door. Eduard verteld elders in deze nieuwsbrief
waarom dat zo is.
Iedere maand zijn we met de bakfiets te vinden op een locatie in de gemeente Meppel. In maart was dat in de
Koedijkslanden. Het in gesprek gaan en blijven met inwoners is het doel en gezien de grote hoeveelheid
gesprekken lukt dat prima. Het is altijd goed om te merken dat de bakfiets aandacht trekt en de meeste
inwoners positief en open met SteM in gesprek willen gaan.
Politiek gezien heeft SteM afgelopen donderdag een belangrijk signaal afgegeven; Het roer moet om, we
moeten van geld uitgeven naar bezuinigen. Nu de keuze gemaakt is voor een veilige fietsontsluiting voor
Nieuwveense Landen en kredieten beschikbaar zijn gesteld voor de binnenstad is het hoogste tijd om de
financiele positie van de gemeente Meppel minder slecht te maken. Voor de Perspectief Nota zullen moeilijke
integrale afwegingen gemaakt moeten worden. Naar verwachting zal het Sociaal Domein veel extra geld kosten
en dus moet er bezuinigd gaan worden.
Geen leuke boodschap, maar wel een strikt noodzakelijke. Desondanks veel leesplezier met deze Nieuwsbrief!

Klaas de Vries
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Vlinderpopulatie neemt dramatisch af!
SteM heeft zich de afgelopen jaren al ingezet om de bijenpopulatie en natuurlijk
andere bestuivingsinsecten te ondersteunen door in te zetten op meer en betere
biodiversiteit. Deze week kwam daar weer een onthutsend bericht over heen. De
vlinderpopulatie dunt, net als die van de bijen, dramatisch uit. Zo blijkt uit
onderzoek van het CBS en de vlinderstichting dat de populatie tussen 1890 en
2017 met 84% af nam.
Ook dit jaar schenkt Sterk Meppel
weer aandacht aan de Nationale zaaidag deze vind dit jaar plaats op
22 April 2019. Wij vragen iedereen om ons te helpen en hopen dat
heel veel mensen op deze dag veel bloemetjes gaan zaaien zodat de
Bijen en Vlinders het weer een beetje makkelijker gaan krijgen.
Heeft u geen bloemen zaad? Op zaterdag 13 April staat Sterk Meppel
van 10:00 tot 12:00 weer in het centrum om zakjes bloemenzaad uit
te delen.

Madelinde Visscher

Problemen rondom sporthalverhuur fors verminderd
Het aantal problemen rondom de verhuur van de sporthallen in Meppel is fors verminderd. De contacten met
de sportverenigingen zijn verbeterd en wanneer er problemen zijn worden deze gezamenlijk besproken en naar
een oplossing gezocht.
Een aantal verenigingen vertelde ons in 2017 dat er problemen waren maar wilden niet dat wij hun namen
doorgaven aan het college. Dit tot ergenis van de toenmalige wethouder toen wij hier vragen over stelden. Toch
is het college achter de schermen bezig geweest met de problemen en wij kregen onlangs van wethouder Jaap
van der Haar te horen dat de problemen fors waren verminderd. En dat is mooi om te horen, daar doen wij het
voor.

Eduard Annen
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Leonard Springerlaan
Geregeld krijgt de fractie verzoeken binnen of zij iets kunnen betekenen voor een inwoner. Vaak is er sprake
van een probleem tussen inwoner en de gemeente. Wij bespreken het probleem dan in de fractie en
onderzoeken of het een algemeen probleem is en of wij een rol kunnen spelen.
Zo ook een bewoonster van de Leonard Springerlaan. Zij is in bezit van een woning met garage en oprit, maar
kan zo nu en dan haar auto niet gebruiken omdat de oprit gedeeltelijk wordt afgesloten door geparkeerde
auto’s. Die geparkeerde auto’s zijn afkomstig van treinreizigers.

Volle parkeerplaats bij het station
Zij heeft dit probleem doorgegeven aan de gemeente, waarna enkele dagen extra gehandhaafd is. Het
probleem was daarmee niet verholpen. Vandaar dat ik namens de fractie bij haar op bezoek ben geweest om
het probleem ter plekke te bekijken. Na het plezierige gesprek heb ik contact opgenomen met de afdeling
verkeer en parkeren en de situatie besproken. Het resultaat van dit gesprek is dat er binnenkort belijning
aangebracht wordt bij de uitritten. Daarmee is het probleem hopelijk definitief opgelost. Uiteraard zal ik toezien
op de uitvoering van de werkzaamheden.

Frans Venema

Aanbieden rapport afvalbeleid: minder plastic!
Namens de fractie mocht ik donderdag 28 maart het rapport afvalbeleid aan de voorzitter van de
gemeenteraad, burgemeester Richard Korteland, aanbieden. In het halve jaar ervoor heeft sterk Meppel
informatie, aanbevelingen en pijnpunten van bewoners van Meppel verzameld omtrent het gescheiden
inleveren van afval. We zijn begonnen met een thema-avond waarin bewoners vanuit verschillende
invalshoeken alles konden benoemen wat zij als storend of juist positief ervaarden.
Duidelijk is dat we minder plastic moeten gebruiken.
Dit was zowel storend bij het boodschappen doen
waarin alles in plastic verpakt zit als in de horeca
waarbij je tijdens een avondje stappen of een
evenement overal plastic zwerfvuil tegen komt.
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Ook was een duidelijk bezwaar dat je voor je grofvuil helemaal naar de
milieustraat in Havelte moet rijden. Dit werd door veel mensen die op de
thema-avond waren als een bezwaar gezien maar ook voor de mensen die
via sociaal media hebben gereageerd. De bewoners zouden graag zien dat de
afvalstraat terug keert naar Meppel of dat er andere mogelijkheden worden
aangeboden.
Wel waren de mensen die naar de milieustraat reden heel positief over de
service en de netheid die ze daar aantroffen en was voor hen eigenlijk het
grootste nadeel dat de openingstijden erg beperkt zijn.
Voor de verdere informatie die we hebben opgehaald bij bewoners nodig ik iedereen uit om het rapport te
lezen. Deze kunt u vinden op onze website.

Madelinde Visscher

Motie over aanpak overlast hondenpoep unaniem aangenomen
Het college gaat kijken wat het kost om de zeven aanbevelingen die zijn gedaan om de overlast van
hondenpoep uit te voeren. Daarnaast wordt er een voorlichtingscampagne opgestart om hondenbezitters op te
roepen de uitwerpselen van hun hond op te ruimen.

Zie ook de vlog op www.sterkmeppel.nl
SteM raadslid Eduard Annen en duo-raadslid van het CDA Claudia ter Veen hebben de afgelopen maanden
gezamenlijk onderzoek gegaan naar de overlast van hondenpoep. Er is een enquete via Social Media uitgezet, er
zijn gesprekken met dorps- en wijkverenigingen gevoerd en ook aan de raadsleden is hun mening gevraagd. Het
rapport met de sesultaten werd aangeboden aan burgemeester Richard Korteland.

Eduard presenteert het rapport in de raadszaal
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De uitkomsten van de deze acties, in combinatie met de reacties op onze Faceboekberichten hebben
geresulteerd in zeven aanbevelingen aan het college. Denk hierbij aan het (ver)plaatsen van zakjes dispensers
en afvalbakken, politiekids samen met de handhavers de overtreders aan spreken, uitlaatstroken aanleggen
enz.
Het college heeft toegezegd om voor 29 juni met een overzicht te komen van de kosten om de aanbevelingen
uit te voeren. Uiteraard houden wij u op de hoogte van het vervolg.

Eduard Annen

Verbod op oplaten van (wens) ballonnen
Ballonnen oplaten is al vele jaren een traditie bij allerlei gelegenheden. Maar hier begint een duidelijke
kentering in te komen. Steeds meer mensen realiseren zich dat deze ballonnen als zwerfvuil in onze
leefomgeving terecht komen en daarmee eindigen in de natuur en
vervolgens voor veel dierenleed zorgen.
Als we tijdens een wandeling of een avondje uit papier of plastic
op de grond gooien dan vinden we eigenlijk allemaal dat dit niet
kan. Sterker; we riskeren een boete die begint bij 140,- als een
handhaver dat ziet. Beelden die circuleren over stranden vol afval
zien we vol afschuw voorbij komen. Maar als we ballonnen oplaten
realiseren we ons wellicht niet dat die ook weer naar beneden
komen en als zwerfvuil in onze leefomgeving belanden.
Daarom heb ik namens Sterk Meppel een motie ingediend, die het
verbiedt om ballonnen in de buitenlucht op te laten en dit verbod
op te nemen in de APV. De Motie is bijna unaniem aangenomen
door de raad en wordt zo snel mogelijk ten uitvoer gebracht.

Madelinde Visscher
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Terrassen voldoen niet aan de regels
Eind 2018 heb ik namens de fractie vragen gesteld over de afmetingen, overkappingen en windschermen
binnen het vastgestelde terrassenbeleid. Portefeuillehouder Richard Korteland beloofde een onderzoek in te
stellen. Dat is inmiddels uitgevoerd en het bleek dat het met de afmetingen van de terrassen over het algemeen
wel goed zit. Als er al eens een overtreding is wordt dit snel opgelost en wordt het terras weer binnen de
aangebrachte punaises geplaatst.

Maar bij de overkappingen en windschermen
bleek dat niet altijd het geval te zijn. Een aantal
overkappingen zijn niet als parasol aan te merken
maar als bouwwerken waar geen vergunning voor
afgegeven is. Ook zijn er windschermen hoger dan
de toegestane 120 centimeter. Op dit moment, gaf
het college aan, worden de regels niet strikt
toegepast en gehandhaafd waardoor
onduidelijkheid is ontstaan over de toepassing en
handhaving van regels bij alle partijen, zowel de
gemeente als de ondernemers.
Het college wil daarom op zeer korte termijn de
Nadere Regels (waarin o.a. afmetingen,
overkappingen en windschermen worden
geregeld) herzien. Portefeuillehouder Richard
Korteland gaat daarom in de eerstvolgende commissie de raad consulteren over het terrassenbeleid alvorens
met belanghebbenden in gesprek te gaan.

Elisabeth Bakkenes

Gemeente komt gemaakte afspraken niet na!
Sterk Meppel kreeg onlangs van een bezorgde bewoner het verontrustende bericht dat
gemaakte afspraken in de wijk Koedijkslanden niet worden nagekomen. Tijdens een
informatie avond in 2016 werd met de bewoners van de Koedijkslanden besproken hoe
(o.a.) de beplanting in de Koedijkslanden eruit zou komen te zien. Rond de ‘parkeerkoffers’
werden bijvoorbeeld heesters geplant zodat de auto’s minder opvallen. Dat is ook keurig zo
uitgevoerd. Maar….
Helaas zijn onlangs alle heesters die niet zijn aangeslagen (mogelijk door de hitte van de
zomer 2018) en alle heesters die ernaast stonden weggehaald. Het gevolg is duidelijk. De
auto’s staan vol in het zicht aan o.a. de Jan Tooroplaan, Breitnerhof, Theo van
Doesburgplantsoen.
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Dat maakt het er niet mooier op, is zeker niet in overeenstemming zijn met de gemaakte afspraken met de
bewoners en daarnaast niet in overeenstemming met de mooie inrichting van de rest van de wijk.
Sterk Meppel neemt de klacht over het rooien van de heesters
heel serieus en is bij het laatste straatinterview in dat deel van
de Koedijkslanden de straat op gegaan om zelf polshoogte te
nemen. We hebben met meerdere omwonende gesproken en
kregen veel reacties dat dit echt niet volgens afspraak is.
Namens de fractie ben ik aan het werk om boven tafel te
krijgen hoe dit allemaal precies is gelopen. Het spreekt voor
zich dat we natuurlijk heel graag zien dat de heesters weer
terug geplaatst gaan worden.

Madelinde Visscher

Thema-avond Sport gaat niet door
De thema-avond over het nieuwe Sporbeleid die Sterk Meppel op 9 april in de Plataan zou organiseren gaat niet
door. Binnenkort bespreekt de gemeenteraad het nieuwe sport- en gezondheidsbeleid en de fractie wilde graag
van de sportverenigingen weten wat voor hen belangrijk is. Het sport- en gezondheidsbeleidsplan verschijnt wat
later dan verwacht dus dat maakt de inhoudelijke voorbereiding nu erg lastig. Wij willen graag op basis van de
sportnota weten wat de sportverenigingen hiervan vinden, wat ze waarderen maar ook wat ze nog missen. Op
basis van deze inbreng gaat de fractie van Sterk Meppel haar mening vormen. ‘Wanneer verenigingen nu al hun
mening en wensen willen vertellen dan kunnen ze altijd contact met ons opnemen’ aldus raadslid Eduard Annen
Van uitstel komt zeker geen afstel. Binnenkort wordt er een nieuwe datum geprikt om met de
sportverenigingen in gesprek te gaan.

Eduard Annen
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Fout parkeren
Je hebt een elektrische auto en je wilt de auto opladen. In het centrum van Meppel staat een publieke laadpaal
met daarbij 2 parkeerplaatsen. Maar vaak staan daar “gewone” auto’s geparkeerd!!

Deze klacht was kennelijk nog niet bekend. Gelukkig was de verkeersdeskundige het direct met me eens dat
deze situatie ingrijpen vereist. De handhaving wordt geintensiveerd en om de communicatie en handhaving te
verbeteren is het bord vervangen door een E1003 bord. Nu is echt duidelijk en handhaafbaar dat alleen
geparkeerd mag worden als ook opgeladen wordt.

Frans Venema

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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