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Van de redactie 
 
Dit keer een korte Nieuwsbrief, want februari is een korte maand en er zijn geen grote gemeente politieke 
zaken geweest die uitgebreid aandacht behoeven. Wel graag uw aandacht voor 3 belangrijke data. 
 
Op 9 maart zal het informatiebord tegen de gevel van Sukade worden onthuld. Wij hebben hier voor gestreden 
omdat het tegenover de vast aanlegplaats van het schip De Vereeniging III is en een cultuurhistorische lokatie is 
van Meppel. 
 
Op dinsdag 9 april organiseren we een Thema avond over het onderwerp Sport. U krijgt hiervoor nog een 
gedetailleerde uitnodiging. 
 
De Europese verkiezingen zijn eind mei en in voorbereiding daarop is er een informatie avond georganiseerd 
door EURED op 24 april. Beslissingen in de EU hebben soms meer invloed dan op voorhand gedacht, dus 
vandaar ook deze datum in deze Nieuwsbrief. 
 

 

Veel leesplezier 

 

 

 

 

 

Klaas de Vries 
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Meppel gaat handhavend optreden tegen busjes in de binnenstad  

Tot ergernis van veel inwoners en middenstanders rijden distributeurs  die winkels en horecagelegenheden 
bevoorraden steeds vaker buiten de 'venstertijden' waarbinnen dat is toegestaan door het winkelge beid 
van Meppel.  
De busjes met goederen die afgeleverd moeten worden staan langere tijd met draaiende motor in de 
straat en het winkelend publiek moet door de stinkende uitlaatgassen heen lopen.   
Sterk Meppel heeft hierover mondelinge vragen aan het college gesteld over busjes die met draaiende 
motor op de promenade of de pleinen staan en de winkels bevoorraden.   
 
Het college herkent het probleem dat er steeds meer busjes op drukke momenten zonder noodzaak door 
voetgangersgebied rijden en gaat hier de komende tijd actief mee aan de slag. De ondernemers krijgen het 
verzoek om hun distribiteurs te informeren over de tijden waarop de winkels en horecagelegenheden 
bevoorraad mogen worden (van 's avonds 18.00 uur tot 's morgens 11.00 uur). Daarna wordt er 
handhavend opgetreden tegen de overtreders. Eerst waarschuwend, daarna verbaliserend. Als bedrijven 
buiten deze venstertijden in het gebied moeten komen, bijvoorbeeld omdat het om bederfelijke waar 
gaat, hebben ze een vergunning nodig. Stem is erg blij met deze toezegging van het college. 
Raadslid Eduard Annen, ‘Wij kregen een aantal klachten en hebben ook zelf geconstateerd dat het erg 
vervelend is als deze, vaak stinkende, busjes op de drukke momenten door de binnenstad rijden. Het 
college gaat dit nu langere tijd in de gaten houden en indien nodig handhavend optreden. Hopelijk draagt 
dit bij aan een nog veiligere binnenstad waar mensen graag verblijven.’  
 

 
Eduard Annen 
 
 

SteM onderzoek afvalbeleid in Meppel afgerond  
 
De afgelopen maanden heeft Sterk Meppel op verschillende manieren onderzoek gedaan naar het afvalbeleid 
van de gemeente en welke problemen onze inwoners tegenkomen als zij hun afval makkelijker en beter willen 
scheiden. Dit onderzoek is nu afgerond en de conclusies en aanbevelingen zullen op de eerstvolgende 
raadsvergadering aan het college worden aangeboden. 
 
Als eerste gingen tijdens een drukbezochte thema-avond rond het afvalbeleid de inwoners van Meppel met 
elkaar in gesprek om zo de problemen binnen rond het afval beleid in kaart te brengen. Ook kwamen zij met 
aanbevelingen hoe het beter zou kunnen.  
 
Vervolgens zijn er via Facebook enquêtes gehouden waar de bewoners konden reageren op diverse stellingen. 
Uiteraard konden zij ook eigen input doorgeven. Daar werd gebruik van gemaakt. Op de post over de afval-app 
Meppel kwamen nogal wat reacties. De app zou met name op Android toestellen niet goed werken. Dit 
probleem heeft de fractie direct doorgegeven zodat de gemeente meteen actie kon ondernemen. De app moet 
natuurlijk wel voor iedereen goed werken. 
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Als afsluiting van het onderzoek hebben een aantal raadsleden het maandelijkse straatinterview  bij het 
afvalbrengstation in Havelte gehouden. Hier werden naast veel positieve reacties ook weer een aantal 
aanbevelingen meegegeven.  
 
Alle bevindingen en de aanbevelingen zijn in een rapport samengebracht dat op de eerstvolgende 
raadsvergadering van 28 maart aan het college wordt aangeboden zodat Meppel een nóg beter afval beleid 
krijgt. 
 

 
 
Madelinde Visscher  
  
 

 
Meppelers geven de afvalapp een ruime voldoende 
 
Over het algemeen zijn de inwoners van de gemeente Meppel tevreden over de  
Afvalapp. Natuurlijk zijn er verbeterpunten maar er zitten veel voordelen  
aan het gebuik van de app. En na de update van de app moeten de  
opstartproblemen verholpen zijn en goed gaan werken. 
 
Tot die conclusie komen drie raadsleden van Sterk Meppel (Klaas de Vries,  
Frans Venema en Eduard Annen) nadat zij tientallen Meppelers bij het  
afvalbrengstation in Havelte naar hun ervaringen hebben gevraagd. 
In het begin waren er vooral problemen met de pushberichten die verstuurd  
worden over wanneer welke containers werden opgehaald. Doordat de  
pushberichten nu wel goed worden verstuurd neemt de ergenis af. Wat als heel  
erg goed ervaren wordt is het doen van meldingen via de app. ‘Als je iets in  
de openbare ruimte ziet kun je er een foto van maken en uploaden via de app.  
De melding komt direct bij de juiste mensen van de gemeente terecht en er  
wordt (als het kan) snel actie ondernomen’ aldus een tevreden inwoner. 
 
Het overgrote deel van de Meppelers die grof afval naar Havelte moeten  
brengen vindt de afstand geen probleem. ‘Het is natuurlijk gemakkelijker om  
het in Meppel te kunnen brengen, maar dit is een prima oplossing. En zo vaak  
kom ik hier niet, dus dat stukje rijden maakt mij niets uit.’ zegt een  
mevrouw die met een aanhanger vol met snoeiafval op de weegbrug staat. 
 
Alle mensen die de raadsleden gesproken hebben zijn erg te spreken over de  
orde en netheid op het afvalbrengstation. ‘Gelukkig is het niet zo’n bende  
als op het voormalige brengstation in Meppel. Ik schaamde mij zelfs om daar  
afval heen te brengen. Maar ook de medewerkers willen je hier graag helpen’  
zegt een bezoeker. 

Valt er dan niets te verbeteren? Jazeker wel. De ondervraagden zouden erg  
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graag zien dat je voor het brengen van het groenafval niet meer hoeft te  
betalen. Dat moet nu nog steeds. Ook zouden ze graag een verruiming van de  
openingstijden willen zien. Er staan nu soms lange rijen met auto’s en  
aanhangers die hun afval willen brengen. 
 
De raadsleden van SteM bieden bovenstaande conclusies en aanbevelingen, in  
combinatie met de resultaten van de onlangs gehouden thema-avond over het  
afvalbeleid aan aan het college van b&w. 
 

 
Eduard Annen 
 

Eenzaam in Meppel 
 
Begin van dit jaar kreeg de gemeenteraad het Burgerbelevingsonderzoek  aangeboden. Daarin wordt 
onderzocht hoe het met de inwoners gaat. In het onderzoek was een lichte groei te zien op het gebied van 
eenzaamheid. Dit vond de fractie een reden om vragen te stellen aan het College, want wat wordt er nu 
eigenlijk gedaan om de eenzaamheid terug te dringen? Op welke manieren zorgen we in Meppel ervoor dat 
mensen elkaar vinden, zodat er een einde komt aan de groei van eenzaamheid? In het antwoord op onze 
vragen werd aangegeven dat er in Meppel op meerdere manieren aan het tegengaan van vereenzaming wordt 
gewerkt.  
 
Meedoen is een sleutelwoord.  De gemeente stimuleert mensen om elkaar te ontmoeten in de wijken. 
Voorbeelden hiervan zijn voorzieningen als de MensA, de Inloop en de Buurtkamer in Nijeveen. Op dit soort 
locaties ontmoeten mensen elkaar om even een kopje koffie te drinken of om mee te doen aan een activiteit. 
Voor deze activiteiten heeft de gemeente Meppel de afgelopen jaren subsidies verstrekt. Het stimuleren van  
vrijwilligerswerk en burenhulp is ook een manier om weer mee te doen.  Meppel Voor Elkaar is een voorbeeld 
waarbij vrijwilligers in contact worden gebracht met mensen die een maatje nodig hebben om bijvoorbeeld af 
en toe naar de stad te gaan, omdat ze dat alleen niet meer kunnen of om iemand te vinden die wil voorlezen 
omdat zelf lezen niet meer lukt. 
En dat werkt twee kanten op. Door vrijwilligerswerk te doen leg je zelf ook weer contacten en kom je onder de 
mensen. 
Het thema eenzaamheid is onderdeel van de opdracht aan Welzijn MensenWerk en het  
overgrote deel van hun werk gaat over signaleren en het verbinden van mensen. Welzijn  Mensenwerk 
ondersteunt de wijkplatforms bij het onderwerp “omzien naar elkaar”. Ze gaan gesprekken aan om 
eenzaamheid te signaleren en om deze mensen vervolgens te leiden naar passende activiteiten. Ook is er 
aandacht voor de mensen die op of onder de armoede grens leven om hen te verbinden aan mensen die juist 
uit hun overvloed willen delen en hen willen steunen. Mooi dus dat er al zoveel aan gedaan wordt. Maar 
eenzaamheid is verschrikkelijk dus blijft het voor mij een vast aandachtspunt. 

 
Gaby Geertsema 
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Onthulling informatiebord over De Vereeniging III en het Pakhuis  
 
De fractie van Sterk Meppel nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij het onthullen van het informatiebord 
over de historie van stoombeurtschip De Vereeniging III en het pakhuis (nu restaurant Sukade). 
Het onthullen van het informatiebord vindt plaats op: 
 

zaterdag 9 maart, 13.30 uur  
 
bij Smaeckpakhuys Sukade, Stoombootkade 10, 7941 BS in Meppel. 
Het informatiebord wordt onthuld door een iemand die veel van de historie van Meppel weet en er mooi over 
kan vertellen. Als afsluiting van de bijeenkomst gaan wij toasten op een behouden vaart voor De Vereeniging III 
en op een mooie nieuwe hotspot in Meppel. 
 
 

Europese Verkiezingen 
 
EURED heeft SteM gevraagd aandacht te geven aan de Europese verkiezingen op 24 april. Op deze thema-
avond kunnen geinteresseerden kennis nemen van de verschillende standpunten van Europarlementariers en 
hun partijen. De invloed van Europees beleid op Meppel is soms groter dan verwacht, vandaar dat wij als locale 
partij u toch oproepen om ook deze datum in de agenda te zetten. 
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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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