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Van de redactie
Als er twee dingen bij elkaar passen is het wel Eduard en reuring. Een groot artikel in de krant, heel veel
reacties op social media en als klap op de vuurpijl Drents in de Raadszaal. En dat alleen maar omdat hij een
paar vragen beantwoord wilde hebben…
Politiek gezien maken we ons op voor de PPN (Perspectief Nota). De PPN vormt de basis voor de begroting
2020 en bepaalt dus waar wij ons geld in 2020 aan gaan uitgeven. Op donderdag 27 en vrijdag 28 juni zal
Elisabeth in een marathon sessie onze visie geven en visies van andere fracties beoordelen. Als fractie gaan
we haar maximaal ondersteunen. Mocht u inbreng hebben bent u van harte welkom op de openbare
fractievergaderingen of kunt u contact opnemen met een raadslid.
Graag breng ik u nu alvast op de hoogte van onze komende thema avond op woensdag 12 juni van 19.30
tot 21.30 uur over biodiversiteit en bijen.
En dan is er natuurlijk de braderie in Nijeveen op dinsdag 18 juni. Verderop in de Nieuwsbrief geeft Frans
aan waarom het leuk is om daar heen te gaan.
Veel leesplezier.

Klaas de Vries

Möppelt, Möppel of Muppel veroorzaakt reuring
In de Meppeler Courant stond een groot artikel met als kop dat Sterk Meppel het voorstel doet om de
Drentse schrijfwijze van Meppel (Möppelt), Nijeveen en de Schiphorst op de bebouwde kom borden te
plaatsen. Iedereen die het artikel heeft gelezen weet dat het iets anders in elkaar zit maar de kop
veroorzaakte reuring in Meppel en omstreken. Ik leg graag uit wat er aan de hand was.
In april stond een brief van Drents op Stee bij de ingekomen stukken. Er werden in deze brief vier vragen
gesteld aan de commissie-/raadsleden in Drenthe over de Drentse taal en of er draagvlak is om de Drentse
naam van de plaats, in dit geval van Meppel, op het bebouwde kom bord te plaatsen. SteM vindt het dan
wel zo fatsoenlijk om deze vragen als raad te beantwoorden. Dat kan alleen door de brief in de raadscommissie te behandelen. Het raadslid dat dit doet schrijft dan een katherstuk zodat duidelijk is wáár een
antwoord op gegeven moet worden.
Dat heb ik gedaan: de tekst en de vragen die in het katheterstuk staan zijn dezelfde vragen als in de brief
van Drents op Stee. Wij vragen de commissieleden in het stuk om een antwoord te geven op deze vragen.
Er lag dus geen voorstel van SteM of een initiatief om dit te gaan regelen! Doel van het katheter stuk was
dat de vragenstellers antwoord op hun vragen krijgen. Doordat één vraag (van de vier) in de pers werd
uitgelicht, de borden met Drentse namen, ontstond er op social media een discussie over iets wat
helemaal niet aan de orde was.
De commissie was overigens duidelijk in haar reactie. Wij dragen de Drentse taal een warm hart toe. Wij
zijn trots op onze gebied en dialekt. Maar om nu Möppelt, Möppel of Muppel op de borden te plaatsen
ging de commissieleden te ver. Een helder standpunt én een antwoord op de vragen die gesteld werden.
En dat was ons doel.

Eduard Annen

Feestweek Nijeveen, Tiet Veur:
Dat betekent ook tiet veur Sterk Meppel op de braderie die dinsdag 18 juni van 14.00 tot 19.30 uur plaats
vindt aan de Dorpsstraat. Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig om over verschillende onderwerpen van
gedachten te wisselen met de bezoekers. Maakten wij voorgaande jaren altijd gebruik van een
marktkraam, deze keer nemen wij de bekende bakfiets mee.
Het thema is: “Het kan nog mooier als iedereen mee doet”.
Dit aan de hand van foto`s van met bloemen bezaaide bermen en de vraag Doet U ook mee? Natuurlijk
delen we dan nog zakjes bloemzaad uit om het u makkelijk te maken. Het is zeker aan te raden dat indien u
in de gelegenheid bent deze braderie te bezoeken en een zakje bloemzaad mee te nemen.

Frans Venema

Beleids- actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport komt eraan
Het college van Meppel moet hard aan de slag met het ontwikkelen van het beleidsplan Gezondheid,
Bewegen en Sport. En dat hoeft zij niet alleen te doen, daar is naast de kennis van alle sportverenigingen,
individule sporters en sportscholen ook de de inzet van gezondheidsinstellingen voor nodig.
Dat is de uitkomst van bespreking van dit onderwerp in de gemeenteraad. Vier elementen moeten
uitgewerkt komen in het plan, nl. Positieve gezondheid, Versterken van de kracht van de samenleving en
inzetten op Preventie. Daarnaast moet er ook worden gekeken naar de samenhang tussen gezondheid,
bewegen en sport, samenhang met andere beleidsterreinen, focus op positieve gezondheid en link naar het
sociaal domein.
Dit is een forse klus voor het college (lees SteM wethouder Jaap van der Haar) maar samen met de kennis
en inzet van de alle betrokkenen moet dit gerealiseerd kunnen worden. Wanneer u ideeën heeft of ook wilt
meedenken om tot breed gedragen beleidsplan te komen neem dan contact met ons op.

Eduard Annen

Duo raadslid: Martijn Groot Nibbelink
Donderdag 29 mei ben ik geïnstalleerd in de raad
als duo-raadslid voor Sterk Meppel. Goed om me
even voor te stellen.
Martijn Groot Nibbelink, 43 jaar, vader van 2
kinderen en sinds 12 jaar inwoner van onze
mooie gemeente Meppel. Eerst een tijd in de
Haveltermade en de laatste jaren in de
Oosterboer, de vlinderbuurt.
Ik heb al geruime tijd een goed gevoel bij het
werk van Sterk Meppel. Met een duidelijke
stempel en nadruk voor het behoud van het
eigen karakter van stad en dorpen. Waarbij het
belang van de eigen inwoners en de prettige
woon- en werkomgeving van Meppelers voorop
staat. En dus ook een gemeente nodig is die de
inwoners, ondernemers en verenigingen betrekt
(en ze laat participeren) in de besluitvorming.
Ik was een tijd vooral passief lid voor Sterk
Meppel. Laatste tijd begon het echter meer en
meer te kriebelen om echt actief iets te gaan
doen voor onze vereniging. Het werk en de privésituatie liet het meer toe, en de politieke
betrokkenheid was er nog steeds. Na een korte
periode als fractie-ondersteuner nu dus duoraadslid. Ik zal vooral in de portefeuilles van Eduard actief zijn en heb een brede belangstelling qua
onderwerpen zoals Wonen, Sport en Gezondheid, Participatie en Fysieke Leefomgeving.
Heb er veel zin in! Hopelijk tot snel!

Diversiteit moet meer boomziektes voorkomen
Als wethouder van Sterk Meppel zet ik mij er dagelijks voor in om, samen met de medewerkers van de
afdeling beheer openbare ruimte, de kwaliteit van het bomenbestand in Meppel te verbeteren. Dat is een
hele uitdaging omdat de laatste jaren veel bomenziektes opspelen. Die ziektes hebben meer kans om
problemen te veroorzaken als er veel bomen van hetzelfde ras staan. In het nieuwe beleid is diversiteit bij
de aanplant van bomen dus een belangrijk deel van de oplossing.
Bomenziektes
Paardenkastanjes in Nederland worden al jaren bedreigd door de kastanjeziekte. Ze krijgen bruine vlekken
op de stam en bloeden donker vocht. In 2006 werd de veroorzaker van de ziekte - een bacterie - gevonden.
maar een remedie kwam er niet. Bomen monitoren en wanneer ze sterk achteruit gaan (en een gevaar
voor de omgeving worden) rooien, is de enige optie. Bij de essen is het beeld niet veel positiever. Een
schimmelziekte die uit Noordoost Europa komt, tast jonge scheuten en takken aan. Veel bomen gaan
geleidelijk achteruit. Boomkronen raken uit balans, doordat delen afsterven. Naar behandeling wordt nog
onderzoek gedaan. Ook de platanen hebben dit jaar een zwaar jaar. Een schimmel veroorzaakt bruine
vlekken op de bladeren door de hele kroon. Deze bladvlekkenziekte komt al jaren voor. Platanen kunnen
gelukkig tegen een stootje maar een aantasting van de huidige sterkte kan zich beter niet te vaak
voordoen.
Voorkomen
Bij de ontwikkeling van bouwplannen zoals in Nieuwveense Landen worden beplantingsconcepten meer
ecologisch ingericht. Monoculturen, de aanplant van één soort of variëteit, worden dus vermeden. Met
een diversiteit aan bomen en vegetatie die beter op de bodem, waterhuishouding en bloeiende insectenplanten inspelen zijn bomen minder vatbaar voor ziektes. We zetten er natuurlijk ook op in dat de
komende jaren geleidelijk aan ook in het huidige bomenbestand een ecologisch rijker beeld gaat ontstaan.

Jaap van der Haar

Sterk Meppel organiseert inspiratieavond biodiversiteit en bijen
Sterk Meppel wil het groenonderhoud op een beter niveau krijgen en daarbij rekening houden met meer
biodiversiteit. Wethouder Jaap van der Haar werkt samen met de wijkplatforms aan het verbetertraject.
De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Maar ook inwoners kunnen een bijdrage
Aan de biodiversiteit leveren. Daarom organiseert SteM op 12 juni a.s. een inspiratieavond. Diverse
sprekers zullen u inspireren.
Bijenkoningin Sonne Copijn zal
spreken over nut en noodzaak
van biodiversiteit en
bestuivinginsecten. Sonne is
door SteM wethouder Jaap van
der Haar inmiddels betrokken bij
het plaatsen van bijenoases en
het vergroten van de
biodiversiteit. Zij leert ons om
door de ogen van de bij te kijken
en geeft tips welke planten we
zelf in de tuin of op ons balkon
kunnen zetten en voedsel bieden
voor insecten. Uiteraard is er ook
gelegenheid om vragen te
stellen.
IVN natuureducatie biedt via Natuur in de Buurt inspiratie door vanuit de praktijk te laten zien hoe
buurtbewoners samen met de gemeente, hun leefomgeving groener, socialer en gezonder kunnen maken.
Tot slot wordt aangegeven welke regels er voor het groen in Meppel er zijn. Mogen de
inspiratievoorbeelden zomaar in Meppel uitgevoerd worden? Wat zijn de regels? Wat houdt tegel eruit,
plant erin in? Mag u dat perkje of veldje in uw buurt zomaar zelf gaan onderhouden? De meer praktische
insteek dus.
De inspiratieavond wordt gehouden op woensdagavond 12 juni in de Plataan. De toegang is gratis, de
koffie staat klaar vanaf 19.30 uur en om 19.45 uur start het programma. Aanmelden is niet verplicht maar
verzekert je wel van een plekje. Email: m.visscher@gemeenteraadmeppel.nl

Madelinde Visscher

Struinen door Meppel
De raadsleden Klaas, Madelinde en Eduard waren onlangs weer te vinden in en rond het centrum van
Meppel. Nog voordat ‘de Gouden Koets’ stilstond op de Wheem stond de eerste dame al bij hun met een
aantal vragen. Deze gingen over veilige huisvesting voor studenten, te snel vernietigen van documenten,
Möppelt of Meppel en Tineyhouses...

Na een kop koffie liepen zij via de Hoofdstraat naar het Vledder. Daar hebben zij de mensen gevraagd hoe
zij aankeken tegen de bouwactiviteiten aldaar. Men is blij dat er gebouwd wordt en het weer opknapt.. tja,
het is niet wat er beloofd was maar toch, blij dat deze ‘rotte’ plek aangepakt wordt.

Bij het station in Meppel kregen de drie raadsleden vooral vragen over verkeerssituaties in de binnenstad
en groenonderhoud. Kortom, het was weer nuttig om ‘op straat te staan’...
Hebt u nog vragen of opmerkingen voor de fractie? Laat het ons weten..

Eduard Annen

Informatieve bijeenkomst Perspectiefnota
De samenleving verandert. Dat betekent dat de rol van de gemeenteraad en het college ook veranderen.
Op 27 en 28 juni wordt dat zichtbaar bij de behandeling van de Perspectiefnota.
In een Perspectiefnota worden financiële en beleidsmatige keuzes gemaakt. De raad discussieert daarover
met het college. Nieuw is dit jaar dat er een informatieve bijeenkomst wordt georganiseerd waarbij
inwoners, instellingen en andere externe partijen uitgenodigd worden om met de raad in gesprek te gaan
over de effecten van de voorgestelde maatregelen.
U bent woensdag 12 juni vanaf 19.30 uur welkom in het stadhuis. Als u hier gebruik van wilt maken moet u
zich wel aanmelden bij de voorzitter. Dat kan via griffie@meppel.nl.

Elisabeth Bakkenes

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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