
 

 
Van de redactie 
De vereniging Sterk Meppel heeft sinds jaar en dag een opslagruimte in de Looierij. En dat die ruimte al 

heel lang in gebruik is bleek tijdens de grote schoonmaak afgelopen week. Waardevolle stukken werden 

zorgvuldig geselecteerd en overtollig materiaal op een grote aanhanger afgevoerd. Resultaat is een 

opgeruimde berging waarin documenten en promotiematerialen snel te vinden zijn. 

   

Vergeet aub vooral niet om de Algemene Ledenvergadering in de agenda te zetten. Op Woesdag 9 juni is 

het zover. Rest mij u veel leesplezier toe te wensen. 

 

 

 

 

Klaas de Vries 
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Route naar energietransitie in kaart gebracht 
 

 
 
Waar is de routekaart energietransitie eigenlijk voor? Wat moet er wel en juist niet in opgenomen 
worden? Dat was niet voor alle fracties even duidelijk. Daarom stelde ik namens Sterk Meppel 
verduidelijkende vragen in de hoop dat daardoor alle neuzen dezelfde kant op zouden gaan. We willen 
geen onnodige vertragingen.  
De motie die het CDA heeft opgesteld sloot hier mooi bij aan. Zij zien de routekaart als een werkdocument 
en willen halverwege volgend jaar een aanvulling. Dat was voor ons aanleiding om de motie mee in te 
dienen.  
Maar waar is de routekaart energietransitie nou eigenlijk voor? De routekaart heeft makkelijk gezegd drie 
belangrijke onderdelen. 

1. Inzicht krijgen in wat hebben we nodig aan energie om in 2040 co2 neutraal te zijn. 

2. Wat kunnen we binnen de huidige wet en regelgeving zelf opwekken aan energie? 

3. Hoe willen we hiermee omgaan tot dat we een duidelijke doelstelling krijgen vanuit de regio (medio 

2020) en hoe gaan we dit globaal insteken nadat het RES er is. 

Sterk Meppel vond het dan ook niet nodig om nu al mogelijkheden te creëren om kleine windmolens te 
plaatsen. Wij wachten liever af of dit ook uiteindelijk nodig blijkt te zijn en dit wordt medio 2020 duidelijk 
als de daadwerkelijke opgave voor Meppel er ligt. 
Wij vonden het dan ook een uitstekende routekaart die duidelijke richtlijnen geeft  aan hoe we de 
energietransitie willen insteken. Namelijk eerst zorgen voor draagvlak, inzetten op isoleren en besparen en 
daarna op opwekking. En vanzelfsprekend worden onze inwoners straks betrokken bij de routekaart. 
Draagvlak is belangrijk net als de mogelijkheid tot participatie. Lusten en lasten moeten eerlijk verdeeld 
worden. Die concretere doelstellingen worden gemaakt als de opgave bekend is. 
 

 
 
Madelinde Visscher  
  
  



De gemeenteraad zoekt u –nog meer- op  
Als gemeenteraad willen we zichtbaar en bereikbaar zijn voor álle inwoners. Nu de overheid steeds minder 
regelt is het belangrijk dat meer inwoners zich betrokken voelen, de juiste informatie weten te vinden en 
weten hoe ze kunnen participeren.  
Dat vraagt van de gemeenteraad een andere manier van communiceren. Niet afwachten tot de mensen ons 
opzoeken maar zelf de politiek naar de mensen brengen. Input ophalen bij belangrijke onderwerpen en die 
meewegen in de uiteindelijke besluitvorming. Een gemeentelijke website waar je vergaderingen, 
vergaderstukken en besluiten kunt vinden voldoet echt niet meer in deze tijd. Zo bereiken we alleen de 
mensen die al geïnteresseerd zijn. En dan soms niet eens op de juiste manier. De meeste van onze inwoners 
zijn niet zozeer bezig met de energietransitie; ze willen weten hoe ze zonder gas hun huis moeten 
verwarmen. Wat dat kost, wanneer dat gaat gebeuren, wie dat betaalt. Dat vraagt dus om een andere manier 
van communiceren: van politiek-taal naar publieks-taal.  
En natuurlijk de individuele fracties doen dat ook al. Sterker nog: het is precies datgene waar Sterk Meppel al 
40 jaar mee bezig is. Als er een besluit over Het Vledder genomen moet worden zoeken we u op.  
 

 
Maar daarnaast zoeken we u ‘gewoon’ iedere maand op; organiseren thema avonden en houden u via deze 
nieuwsbrief, facebook en onze Stadswachter krant op de hoogte van wat er speelt in de politiek. Maar als 
gemeenteraad hebben we ook een gezamenlijk belang om laagdrempelig de juiste informatie te delen, input 
op te halen en de betrokkenheid te verhogen.  
Gelukkig hebben we in Meppel een laagdrempelig kanaal dat daar geschikt voor is: RTV Meppel. Veel mensen 
luisteren of kijken al naar RTV voor het lokale nieuws en de achtergrondinformatie. Een goed werkende club 
deskundige vrijwilligers.  Zij zijn als geen ander in staat om politiek-taal in publieks-taal om te zetten en 
mensen te betrekken.  
Daarom dienden wij samen met D66 een initiatiefvoorstel in waarin we een bedrag van 5000 euro uit ons 
eigen raadsbudget beschikbaar stellen voor het opzetten, uitwerken en uitvoeren van een prestatie-
overeenkomst. RTV Meppel gaat daarvoor meerdere activiteiten uitvoeren rond de raadsvergaderingen en 
het politieke nieuwsaanbod intensiveren. Mooie bijkomstigheid is dat het beschikbare budget RTV Meppel 
helpt om de begroting sluitend te krijgen. De gemeenteraad stemde unaniem met het voorstel in. In het 
voorjaar van 2020 zal de gemeenteraad besluiten of zij de prestatieovereenkomst wil voortzetten.  

 
Elisabeth Bakkenes  



Meerderheid van de Gemeenteraad vindt geld belangrijker! 
Er worden nog steeds heesters gerooid en vervangen door gras. We willen dat de gemeente daarmee 
stopt.  Tijdens de raadsvergadering van 25 april j.l. heb ik namens sterk Meppel een motie ingediend “zo 
doen we groen dus niet”. Helaas stemde alleen D66 mee met de motie en vonden alle andere partijen de 
financiële kant belangrijker. Gras onderhouden schijnt goedkoper te zijn.  
 
Oud beleid? 
Ver voor mijn tijd is er drie keer een raadsvoorstel naar de gemeenteraad gekomen waarin werd 

aangegeven dat heesters voor gras moet worden vervangen in het kader van de 
bezuinigingen.  Een meerderheid van de raad stemde de eerste twee keer tegen. De derde 
keer werd er een informatieavond gehouden door de ambtelijke organisatie waarin o.a. 
werd aangegeven dat de biodiversiteit niet achteruit zou gaan. In tegendeel en zou juist 
alleen maar mooier en beter worden. De derde keer werd het voorstel daarom wel 
aangenomen en heeft ook Sterk Meppel voorgestemd. 
De hele operatie zou eind 2014 afgerond zijn. Toch worden er nog steeds heesters 
vervangen door gras. Het is echter niet duidelijk op welk beleid dit is gebaseerd en of er 
ooit een besluit is genomen om het groen te blijven omvormen. Daarnaast is niet duidelijk 
of de ombouw de beoogde besparingen heeft opgeleverd en of de beloofde biodiversiteit 
wel is behaald.  
Namens Sterk Meppel heb ik daarom een motie ingediend die het college opriep om per 
direct het omvormen van gemeentelijk groen te stoppen tot er nieuw beleid is gemaakt en 
daarnaast te evalueren wat het omvormen van heesters voor gras voor effect op de 

biodiversiteit heeft gehad. 
Helaas heeft onze motie geen meerderheid behaald en zullen we opnieuw moeten gaan zoeken naar 
antwoorden en oplossingen om dit (mogelijk onnodig) rooien van heesters te stoppen. 
 

 
Madelinde Visscher 
 

ALV 
Op woensdagavond 19 juni a.s. vindt onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. 
De aanvang is om 19.30 uur in Wijkcentrum De Poele, Groen van Prinstererstraat 1A, Meppel. 
U bent alvast van harte uitgenodigd! 
De schriftelijke uitnodiging met de bijbehorende stukken zal u ruim tevoren worden toegezonden. 
Ik kan reeds melden dat u in het inhoudelijke deel van de Jaarvergadering in gesprek kunt gaan met onze 
wethouder Jaap van der Haar. Jaap is nu ruim een jaar wethouder. Dat is een mooie periode voor een 
terugblik. Wat heb je opgepakt als typische SteM onderwerpen. Wat lukte wel, wat niet? Aan de hand van 
beeldmateriaal zal Jaap ons meenemen in zijn terugblik. En een blik vooruit. 
We hopen u op onze Jaarvergadering te ontmoeten! 
 

 
Ron Dunselman, voorzitter 



Duurzaamheid is vooral vertrouwen op jezelf  
 Sterk Meppel wil een maximaal draagvlak voor de transitie naar duurzame energie. Dat past bij onze 
uitgangspunten én bij ons als Meppelers. Wij Meppelers, zijn nuchter. Wij laten ons niet gek maken. Paniek 
past al helemaal niet bij ons, noorderlingen. Wij werken rustig aan onze toekomst en die van onze 
kinderen. Tientallen jaren geleden keken we nog verbaasd op als onze buren zonnepanelen op hun dak 
legden. Nu is dat heel gewoon.  
  
Ons zwembad wordt al zo lang op temperatuur gebracht door de restwarmte van Xella, dat de installatie al 
weer aan een nieuwe generatie toe is. Op zo'n moment kijken andere bedrijven of zij mee kunnen doen. 
Maar geld uitgeven, investeren: het moet passen. Je koopt geen nieuwe verwarmingsketel als de huidige 
nog prima is. Een ondernemer gooit geen goed functionerende installatie weg. Zonde van het geld en 
bovendien helemaal niet duurzaam. Daarom is de energietransitie een lange weg, waar we gelukkig nog 
jaren de tijd voor hebben.  
 
Dat betekent niet dat we stil gaan zitten. Natuurlijk niet, want bij nieuwbouw kiezen we altijd voor de 
beste en de modernste techniek. Nieuwveense Landen laat zien hoe in korte tijd het aanbod beter is 
geworden en de prijs tegelijk aantrekkelijker! We leren heel snel van elkaar. We werken graag samen om 
kennis te verwerven, om ervaringen uit te wisselen. In Nijeveen en Berggierslanden hebben de mensen 
elkaar al gevonden in coöperaties. Wijkplatforms en de dorpsvereniging zijn heel ambitieus in nieuwe 
initiatieven. Maar overal is het uitgangspunt dat je zoekt naar wat het best past bij jouw persoonlijke 
situatie. Je kiest uiteindelijk zelf, jij weet als geen ander wat je de komende jaren van plan bent. Als 
ondernemer in een bedrijf, maar ook gewoon in je eigen huis.  
  
Dat geeft het goede gevoel: duurzaamheid is gewoon je eigen leven en dat van de mensen waar je mee 
leeft. Wij laten ons niet opjagen, wij maken samen doordachte keuzes. Wij willen geen halve oplossingen, 
wij raken niet in toekomstpaniek of duurzaamheidstress. Maar we houden ook niet van wachten. Nog voor 
de zomer delen Meppelers hun ervaring op het gebied van duurzaamheid en energie in sprintsessies. 
Daarmee inspireren ze de gemeente, instellingen en bedrijven om net zo enthousiast en vernieuwend te 
denken. Én aan het werk te gaan natuurlijk. Want duurzaamheid is doorzetten, iedere keer weer een stap 
vooruit! Dat geeft ons leven de extra kwaliteit waar we zo trots op zijn. Meppel is van ons allemaal, 
aantrekkelijk voor iedereen. Die traditie houden we in ere, dat mooie geestelijk erfgoed koesteren we! 
 

 
Jaap van der Haar 

 

  



Laat die plannen nu maar komen 

De gemeenteraad heeft ontwikkelrandvoorwaarden vastgesteld waaraan plannen op de URZO locatie in de 
toekomst aan moeten voldoen. Die ontwikkelrandvoorwaarden (leuk woord voor scrabble) zien er goed 
uit. De cultuurhistorische waarden van de URZO locatie worden behouden, het Slotplantsoen wordt een 
klein stukje groter en in de Kruisstraat wordt er aangesloten op de kleinschalige historische schaal.  
 

Toch hebben we een amendement ingediend. De plannen voor Kruisstraat en 
Slotplantsoen zien er geweldig uit: voor de Noteboomstraat hadden we toch wat 
zorgen: De laatste huizen ter hoogte van de Floresstraat krijgen straks een 
bouwblok tegenover zich waar nu vrij zicht is. Deze bewoners zijn bang dat ze ’s 
winters na twaalf uur geen zon meer zien en dat het nieuwe huizenblok veel te 
dicht op de weg komt te staan. We wilden daarom vastleggen dat de rooilijn voor 
de nieuwbouw (die bepaalt tot waar er gebouwd mag worden) op zes meter komt 
te liggen net als bij de bestaande huizen. Op het Vledder hebben we immers 
gezien dat het flink mis kan gaan als een ontwikkelaar alle ruimte neemt die hij 
kan nemen. Daar kun je vanuit sommige huizen zien wat de overburen eten.  
Helaas kreeg ons amendement alleen steun van het CDA. Toch ben ik heel 

tevreden met het bereikte resultaat. Tijdens de raadsvergadering gaf wethouder Koning aan dat de rooilijn 
volgens de berekeningen nu ook al op 4.75 meter van de stoep ligt. Dat staat niet in de ontwikkelrand-
voorwaarden maar is nu dankzij deze mededeling in de raad wel vastgelegd. De omwonenden kunnen daar 
dus gerust op zijn.  
Tot slot heb ik aangegeven dat we de leefbaarheid en uitstraling van het laatste deel van de 
Noteboomstraat belangrijk vinden. Daar vinden we immers de oprit van de parkeergarage, een 
parkeerterrein, de achterzijdes van huizen en schuttingen van tuinen.  We vinden het belangrijk dat de 
nieuwbouwplannen een grote impuls aan de uitstraling aan geven. De ontwikkelrandvoorwaarden zijn daar 
namelijk wat  vaag over. 
 

 
 
Natuurlijk hebben we daarna met de ontwikkelrandvoorwaarden ingestemd. De opzet van de 
randvoorwaarden is verder uitstekend,  we zijn blij met het behoud van de cultuurhistorische waarden en 
hebben er vertrouwen in dat er zorgvuldig naar de privacy en bezonning van de omwonenden aan de 
Noteboomstraat en Floresstraat wordt gekeken als een plan ontwikkelt wordt.  

 

 

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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