Nieuwsbrief
Fractienieuws Politieke Vereniging Sterk Meppel
Maart 2020
www.sterkmeppel.nl nieuwsbrief@sterkmeppel.nl

Van de redactie
Wat een druk bezochte Thema-avond op 5 februari! En wat een actieve en positieve discussies. Ik had het
voorrecht om de discussie te leiden, maar had er de handen meer dan vol aan. Elisabeth doet in deze
Nieuwsbrief verslag. Naar aanleiding van de thema-avond hebben nieuwe mensen zich ook aangemeld voor de
Nieuwsbrief en daar zijn we blij mee. Welkom.
Naast de positief verlopen thema-avond hebben we ook de trashwalkers geholpen. Weer een actieve positieve
bijdrage aan Meppel!. Eduard doet ervan verslag. Hij informeert u ook over het Schonelucht akkoord en de
vragen over het marktplaatsen beleid. Madelinde vertelt over de stand van zaken om overlast door de
eikenprocessierups vroegtijdig aan te pakken. Frans (onze man van en voor Nijeveen) zet uiteen hoe de
busverbindingen van en naar Nijeveen lopen nu lijn 679 niet meer via Kolderveen loopt.
Politiek gezien zijn er in februari twee zaken geweest; de Digitale Sociale Kaart en de bestemmingsplanwijziging
voor de bouw van sociale huurwoningen aan de Dahliastraat. Gaby geeft in deze Nieuwsbrief aan waarom de
Digitale Sociale Kaart volgens SteM van belang is.
De bestemmingsplanwijziging om de bouw van sociale huurwoningen aan de Dahliastraat mogelijk te maken is
door de Gemeenteraad aangenomen en ook SteM is voor. Toch hebben wij wel aangegeven dat inbreiden (dus
een kavel of een oud gebouw herontwikkelen) wel zijn grenzen heeft. Want nieuwe inzichten en
klimatologische omstandigheden (hittestress, waterbuffering, biodiversiteit) vereisen dat niet alles
dichtgebouwd moet worden. Nu de Woonvisie overgaat in de nieuwe Omgevingswet zullen wij hiervoor kaders
aan gaan geven.
Aankondiging van het bestuur: op woensdagavond 13 mei is de Algemene Ledenvergadering
Veel leesplezier

Klaas de Vries
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Saneringscontainers op Blankenstein worden opgeruimd
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen dat de fractie van SteM onlangs de Trashwalkers, een groep
inwoners die tijdens het wandelen zwerfafval opruimen, heeft geholpen. Tijdens de wandeling kwam op
Blankenstein een meneer naar ons toe die ons vroeg wat er met de containers op de parkeerplaats bij Icare op
Blankenstein gebeurt.

Waarom staan die containers daar? Wij moesten daar het antwoord op schuldig blijven. Via via hoorden wij
later dat de containers er al heel lang staan en dat er niets mee gebeurt. De containers waren volgens zeggen
eigendom van Gist Brocades. Om meer informatie te krijgen hebben wij via Social Media een aantal vragen
gesteld aan de inwoners van Meppel. En dat leverde waardevolle informatie op waarom de containers daar al
bijna twintig jaar staan. Maar zijn de machines die in de containers staan nu nog steeds nodig voor het
langdurig saneren van de grond?

Onze wethouder Sterk Meppel wethouder Jaap van der Haar was daar duidelijk over. Nee, wij hebben in
december 2019 bericht gekregen van de provincie Drenthe dat de grond schoon is en dat de containers op
korte termijn worden weggehaald. Ondanks dat de gemeente hier niet voor verantwoordelijk is gaat het
college alles op alles zetten om de containers snel te verwijderen. En met het verwijderen van de containers is
Meppel weer een beetje mooier en schoner geworden.

Eduard Annen
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Wat doen we tegen de eikenprocessierups?
Vorig jaar was in het hele land, en dus ook in Meppel, de overlast van de eikenprocessierups erg groot.
Sterk Meppel heeft daarom een motie in gediend om vanaf dit jaar de behandeling tegen de eikenprocessierups
preventief en curatief stevig in te zetten.

Wat is er tot nu toe gedaan en wat gaat er gebeuren?
Wethouder Jaap van der Haar heeft het probleem serieus opgepakt en door heel Meppel mezenhokjes op laten
hangen. Een goede maatregel want koolmezen eten de processierups. En niet te weinig. Een jong eet ongeveer
62 rupsen per dag. Als je dan bedenkt dat een mezenkoppel een nest krijgt met 8 tot 10 jongen, eet een nest
vol dus 500 tot 600 rupsen per dag (Bron:
https://www.startpagina.nl/v/wetenschap/biologie/vraag/503934/rupsen-eet-nest-koolmezen-dag/.
De volwassen mezen eten ook nog eens een gelijk hoeveelheid. Door op plekken met veel eikenbomen nesthokjes op te hangen en daarmee de natuurlijke vijand een plek te geven is dus een belangrijke eerste stap
gezet.
Daarnaast, zo geeft de wethouder aan, is naar het oude beleid gekeken en wordt dat bijgewerkt. Ook wordt
communicatie over de rups voorbereidt, is er contact gelegd met ondernemers en zijn er nieuwe contracten
afgesloten. De aanpak van overlast door de eikenprocessierups is nu onderwerp van gesprek in het college en
de gemeenteraad wordt volgens de wethouder op korte termijn daarover geïnformeerd. Wordt vervolgd dus.

Madelinde Visscher

Erfgoed wel bewaren maar ook ontwikkeling mogelijk maken
Cultuurhistorisch erfgoed ligt SteM al 42 jaar nauw aan het hart. Dat was soms een lastige opgave omdat er
geen erfgoed beleid was. Daar komt nu verandering in. Onze SteM wethouder Jaap van der Haar is druk bezig
met het Kwaliteitsmanifest; het Erfgoedbeleid maakt daar deel van uit.
Wethouder Jaap van der Haar: “Het Kwaliteitsmanifest gaat verder dan de kwaliteit van de binnenstad. Het gaat
over kwaliteit in de breedste zin van het woord in de hele gemeente Meppel waar erfgoedbeleid deel van uit
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gaat maken. De bedoeling van het Kwaliteitsmanifest is het DNA van Meppel te gaan begrijpen. Niet om alles
dat oud is vast te leggen en te conserveren maar ook om nieuwe ontwikkelingen met oog voor dat DNA
mogelijk te maken zodat we deze ontwikkelingen over nog eens vijftig jaar als belangrijk erfgoed zullen zien. Het
manifest moet daar zo duidelijk in zijn dat je het kunt vertalen in instructies voor welstand toetsing.”
Vertel het verhaal van Meppel
Tijdens de thema avond werd gesproken over allerlei soorten erfgoed. Erfgoed onder de grond: bijvoorbeeld bij
de Prins Hendrikkade waar restanten van kasteel Kinckhorst werd gevonden. Hoewel de ruim veertig
aanwezigen dat ondergrondse erfgoed belangrijk vinden vonden ze aan de andere kant dat er zaken zijn die
meer prioriteit verdienen. Het moet relevant zijn om iets te ontwikkelen en te laten zien. De suggestie was: zet
informatieborden neer die het verleden zichtbaar maken en vertel het verhaal van Meppel daar.
Daarna werd gesproken over Stadsgezichten. Als voorbeeld van een stadsgezicht werden de Keizersgracht en de
Dorpsstraat besproken. Uiteindelijk was na het gesprek (bijna) ieder het er over eens dat het zinvol kan zijn om
gebieden als de Keizersgracht tot stadsgezicht te verklaren. In herinnering wordt geroepen hoeveel moeite het
heeft gekost om Van Wijnen te bewegen de vijfde etage van het complex Kromme Elleboog te halen. Dat was
makkelijker geweest als de Keizersgracht beschermd stadsgezicht was geweest. Voordeel van een stadsgezicht
is ook dat je het gebiedje zelf in enige mate kunt beschermen. Een eigenaar mag zijn of haar pand bijvoorbeeld
niet zomaar slopen en iets nieuws neerzetten. Nu mag dat op de Keizersgracht wel. Bijkomend voordeel is dat je
huis meer waard wordt door een authentieke omgeving. Nadeel: je beperkt de eigenaar in wat mogelijk is. Je
mag je huis niet oranje verven en voor zonnepanelen moet je toestemming vragen. De aanwezigen vonden dat
er dan wel gehandhaafd moet worden. Daar mankeert het nu soms aan.
Ontwikkeling van erfgoed
Het laatste onderwerp van deze avond was gebouwen. Urzo, Plataan, Zuiderschool enz. Tot mijn grote
verrassing was een overgrote meerderheid van de aanwezigen van mening dat het erfgoed absoluut behouden
moest worden maar dat het beter is om er geen stolp over te zetten. Ontwikkeling moest mogelijk zijn als dat
maar met behoud van de belangrijke karakteristieken was. Gevels en dakconstructies behouden, buitenkant
dus, maar binnenin mogen er comfortabele moderne appartementen komen en is behoud van erfgoed minder
belangrijk. Interessant was de opmerking dat als je het verhaal van een gebouw of zijn bewoners kent de
mening over dat gebouw ook verandert. Het verhaal moet dus veel meer verteld worden, bekend gemaakt
worden.
Op de vraag wat nu het DNA van Meppel is kwam een breed scala aan onderwerpen naar voren zoals: de
pleinen, het water, de grachten, oude pakhuizen, specifieke en unieke panden, een authentieke binnenstad en
de Meppeler Maat.
Aan het eind van de avond kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat het een inspirerende bijeenkomst is
geweest die om een vervolg vraagt. Daarom werd er afgesproken dat, zodra er een openbaar concept ligt van
het erfgoedbeleid, deze avond een vervolg gaat krijgen. Wat fijn om te merken dat onze SteM thema avonden
zo gewaardeerd worden.

Elisabeth Bakkenes
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Een warme plek in de Haveltermade
Wie van jullie is er geweest? De MensA in de oude Rechterenschool aan de Witte deWithstraat 2a. Ik woon in
de Haveltermade maar ik was er nog nooit geweest. Vorige maand was er een ruilmarkt, een initiatief van de
leerlingen van Stad & Esch, Drenthe College, Terra, Greijdanus en Dingstede. Een maand eerder vormden deze
jongeren de jongerengemeenteraad van Meppel. Samen mochten ze plannen bedenken voor een groene
duurzame gemeente. De leerlingen kozen uiteindelijk voor een ruilmarkt. De MensA opende haar deuren voor
het initiatief van deze jongeren. Als raadslid en rommelmarkt liefhebber leek het mij een prima idee om deze
markt te bezoeken. Op pad met een tas vol ruilartikelen toog ik naar de Witte de Withstraat. Op mijn route zag
ik nog een aantal raadsleden en bewoners uit de wijk, allen op weg naar de ruilmarkt.
Bij binnenkomst werd ik hartelijk begroet en er werd mij gewezen op de heerlijke koffie met koek in de
huiskamer. Na even rondgelopen en geruild te hebben, ging ik mijn neus achterna en volgde de geur van verse
koffie. Aan de grote tafel zaten verschillende mensen geanimeerd te kletsen. Met mijn warme bak kroop ik
tussen hen in, en kletste heerlijk mee over wat deze locatie betekende voor de bezoekers. Al snel kwam ik er
achter dat deze mensen ooit waren binnengekomen omdat ze eenzaam waren of nieuw in Meppel. Nu een
poos later waren zij de draaiende onderdelen geworden van een warm en goed lopende mensA. Voor ik het
weet wordt ik meegenomen op een grand tour en gaat mijn hart steeds luider kloppen voor deze mooie plek.
Mens Activerings centrum is een plek in de wijk waar je gezellig een bakkie kunt drinken, een fijn gesprek kunt
voeren, lekker mee kunt eten, Nederlandse les kunt volgen, naailes kunt krijgen, creatief kunt bezig zijn, je fiets
kunt laten maken, hulp kunt krijgen bij problemen van twee fijne sociaalwerkers, een plek waar het fijn toeven
is. Op deze plek wordt er op een ontspannen manier gewerkt aan het activeren van mensen. Het mooie is
echter dat het aanstekelijk werkt, mensen activeren elkaar en helpen elkaar. Van koffie drinken wordt het koffie
schenken, van vrijwilligers werk wordt het werk. Mensen worden hier weer in hun kracht gezet en komen zo
weer volop in het leven te staan.
Na afloop loop ik terug naar mijn huis en denk: wat mooi toch dat we zoiets hebben in Meppel: waar de hand
uitgereikt wordt naar mensen, waar veel wordt bereikt omdat de handen ineen geslagen worden en waar we
de hand uitsteken om kennis te maken ( logo van MensA )

Gaby Geertsma

Quick scan democratie
Midden februari was het mogelijk, voor bewoners van Meppel, raadsleden, burgemeester, griffie en
ambtenaren van de gemeente Meppel, om in gesprek te gaan over de democratie in Meppel. Samen met
Eduard was ik namens de fractie deze avond bij het Start gesprek aanwezig.
Dit start gesprek is de voorbereiding op een enquête die in heel meppel zal worden aangeboden later dit jaar.
Tijdens deze avond hebben zijn we in gesprek gegaan over de vragen; wat gaat er goed als u kijkt naar de
democratie binnen de gemeente Meppel en wat zou er verbeterd kunnen worden. Het was leuk om zo samen
met bewoners, raadsleden en ambtenaren kritisch te kijken naar hoe het in Meppel gaat. In de terugkoppeling
werd duidelijk dat in elk groepje duidelijk was aangegeven dat men positief was over de fracties en raadsleden
die in gesprek gaan met de inwoners. Ook de afval enquête werd als positief beoordeeld. Negatief was men
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over het moeizaam delen van informatie door de gemeente. Informatie voorziening over bijvoorbeeld
ontwikkelingen in wijken van Meppel. Inwoners zouden graag eerder betrokken worden bij nieuwe
ontwikkelingen en er zou meer ruimte moeten komen voor initiatieven van inwoners.
Nu gaat de voorbereidingsgroep aan het werk. Er wordt een bestaande enquête gebruikt en deze zal worden
uitgebreid met 4 vragen die speciaal voor Meppel worden uitgezocht. Alle inwoners van onze stad mogen straks
deze enquête invullen. We hebben aangegeven dat alle inwoners de mogelijkheid moeten krijgen om mee te
doen. Alle leeftijden, alle lagen in onze gemeenschap moeten de kans krijgen om de enquête in te vullen. De
voorbereidingsgroep gaat ook hiermee aan de gang.
We hopen dat er door deze quick scan locale democratie een betere samenwerking zal komen tussen inwoners
en gemeente en dat we een heleboel goede ideeën, tips en verbeterpunten ophalen. Meer informatie is te
vinden op www.locale-democratie.nl

Gaby Geertsma

De Digitale Sociale Kaart
Het is al weer even geleden. In juni 2019 dienden we samen met de CU en D66 een motie in om de raad een
raadsvoorstel voor te leggen voor de invoering van een digitale sociale kaart. In het voorstel wilden we inhoud,
vorm en kosten van de digitale sociale kaart terug zien. Deze motie werd unaniem aangenomen.
Digitale sociale kaart?
Zo’n sociale kaart is een website voor inwoners, vrijwilligers en professionals. Deze kaart helpt je op weg als je
hulp nodig hebt bij de opvoeding van je kind, de verzorging van een oudere of als je zelf hulp nodig hebt. De
kaart moet het eenvoudiger maken om de juiste hulp te vinden voor iedereen en door iedereen in het
uitgebreide landschap van zorginstanties, activiteiten wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen, opvoeden,
kinderen en jeugd.
Het college kwam keurig met een voorstel al was ze zelf geen voorstander van een sociale kaart. Toen het
voorstel er lag schrokken eigenlijk alle fracties wel een beetje van de kosten die het onderhoud van deze
digitale kaart met zich meebracht. Naast de ontwikkelingskosten werd er een budget gevraagd van 22.000 euro
per jaar om er een goedwerkende, interactieve, overzichtelijke, makkelijk leesbaar, toegankelijke en up to date
site van te maken. Dat bedrag was nodig want, zoals wethouder Ten Hulscher aangaf, het kost wat om een goed
werkende kaart te hebben.
Voor Sterk Meppel was het simpel. We wilden met deze kaart allereerst de zelfredzaamheid van onze inwoners
vergroten door het eenvoudiger te maken om hulp te vinden. Daarnaast zou de samenwerking tussen de
zorgverleners ook vereenvoudigen en de onafhankelijke clientondersteuner een beter overzicht geven in de
mogelijkheden van hulp. Uiteindelijk hoopten we dat dit een bezuiniging op zou leveren omdat er minder vaak
een beroep zou worden gedaan op de medewerkers van de gemeente.
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Natuurlijk is 22.000 euro per jaar veel geld. We krijgen veel te weinig geld van het Rijk voor alle uitgaven in het
sociale domein. Jaarlijks enkele miljoenen. Dus moeten we heel zuinig zijn met extra uitgaven. En natuurlijk is
22.000 euro veel geld. Maar niet als je bedenkt dat er meer dan 50 miljoen per jaar in om gaat. Dan heb je het
over een minimale investering van 0.04% (eenvierhonderdste procent) voor wat wellicht een belangrijke
verbetering en wellicht zelfs bezuiniging kan worden. Als je nee blijft zeggen tegen alle investeringen waarvan
niet duidelijk is of ze zich terug verdienen komen we nooit ergens.
Helaas ging het donderdagavond bij de VVD, CDA, PvdA en D66 vooral over geld. Het was een mooi plan maar
ondanks een positief advies van de Adviesraad Sociaal Domein bleken zij niet bereidt om dit mooie plan een
kans van slagen te geven. Zelfs niet voor twee jaar. Want na twee jaar zou er geëvalueerd worden om te
onderzoeken of de kaart iets had bijgedragen voor het welzijn en de zelfredzaamheid van onze inwoners te
vergroten.
De angst dat het een investering zou zijn die niet zou leiden tot bezuiniging werd uiteindelijk de ondergang van
de sociale kaart. Innovatie kost geld maar verdiend zich meestal weer terug, de kosten gaan vaak voor de baten
uit. Sterk Meppel was graag de uitdaging aangegaan. Met 1 stem teveel tegen heeft de digitale sociale kaart het
niet gered. Voor waren Stem, CU, SP en Groen links. De tegenstemmers waren CDA, VVD, PvdA en D66.

Gaby Geertsma

Een frisse neus en een groene berm!
De trashwalkers beginnen in Meppel al een begrip te worden. En wat zij doen is eigenlijk heel simpel, tijdens
een wandeling ruimen zij het zwerfvuil op wat ze tegenkomen.

De Sterk Meppel fractieleden Eduard, Frans, Madelinde (en dochter Sansa) en Pierre hielpen vanmorgen de
Trashwalkers met het opruimen van zwerfvuil. Uiteraard begonnen wij met koffie en al snel gingen wij bij het
station aan de slag. Via de tunnel onder het spoor liepen wij richting Stad en Esch. Onvoorstelbaar wat je daar
aan zwerfvuil en hondenpoep tegenkomt. Plastic, ijzer, vuurwerkafval, koplampen, snelbinders, papier enz.
Ook bij de sportvelden werd het nodige zwerfvuil opgeruimd. Via het Rumptigerpad liepen de harde werkers
richting de Bekinkbaan. En vanaf daar weer naar het station. Het rondje was 2.7 km lang en er werd, schrik niet,
in ruim een uur tijd 34 kg afval opgeruimd! 34 KG...😮😮😮.
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Ruim alstublieft uw eigen rommel op! Het is echt niet normaal wat er aan zwerfvuil in de openbare ruimte ligt!
Trashwalkers, dank jullie wel voor de leuke en vooral nuttige ochtend! Meppel is weer een beetje schoner
geworden!

Eduard Annen

Beantwoording art.32 vragen over het ‘Schone Lucht Akkoord’ positief verrassend
Een aantal weken geleden hebben wij vragen aan het college gesteld waarom de gemeente Meppel het ‘Schone
Lucht Akkoord’ niet mede heeft ondertekend. Het ondertekenen zou ervoor zorgen dat Meppel maatregelen
neemt om te zorgen dat we schone lucht hebben en houden.
Uit de beantwoording bleek dat de gemeente niet gevraagd is om mee te ondertekenen. De provincie Drenthe
wel en die heeft het akkoord wel ondertekend. Gelukkig blijkt wel dat de lucht in Meppel schoner is dan in een
groot deel van Nederland maar dat wil niet zeggen dat wij niets meer hoeven te doen.
Onverwacht vervolg
Maar de ‘reuring’ rondom het stellen van de vragen hierover leverde nog wel een mooi vervolg op. De Rijks
Universiteit Groningen (RUG) nam contact met Meppel en de scholen op. Zij willen graag onderzoek naar
schone lucht in o.a. Meppel doen met medewerking van scholieren. En daar is door de gemeente, maar ook
door de scholen positief op gereageerd. De komende tijd krijgen meerdere leerlingen een kastje op de fiets
wanneer zij naar school of huis fietsen. Op die manier kan op meerdere plekken in Meppel de lucht gemeten
worden. Daarnaast maken de kinderen kennis met techniek, milieu, gezondheid en onderzoek. Uiteraard
worden de resultaten met de gemeente gedeeld.

Zorgen om de markt en standplaatsen
De gemeente Meppel heeft een verouderd standplaatsenbeleid. In dit beleid wordt geregeld hoe wordt
omgegaan met het toewijzen van standplaatsen waar ondernemers hun kraam kunnen plaatsen en hun waar
verkopen. Wij zien en horen dat er ondernemers van ver komen om hun spullen te verkopen en dat het voor
ondernemers uit Meppel en de directe regio lastig is om een standplaats kunnen bemachtigen. Daarnaast
krijgen wij ook signalen dat het aantal standplaatsen op de weekmarkt terugloopt.
Wij hebben hierover vragen aan het college gesteld. Wethouder Koning herkende wel de terugloop van het
aantal marktkramen maar gaf ook aan dat het aanpassen van het standplaatsenbeleid niet in deze
collegeperiode plaatsvindt. Wel gaf hij aan dat er goed overleg is tussen de ondernemers over de invulling van
de markt.
Helaas gaat het beleid in deze periode dus niet veranderen maar wij hopen dat onze opmerkingen er toe leiden
dat er positiever wordt meegedacht wanneer er nieuwe aanvragen voor standplaatsen bij de gemeente
binnenkomen.

Eduard Annen
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Lijn 679
Buslijn 679 van Vollenhove naar Meppel is met ingang van 23 februari 2020 een andere route gaan rijden. Het is
een iets kortere route vanaf Wanneperveen via de Nieuw Dijk en N375 naar Meppel.
De oude route ging via Kolderveen en de Meppelerweg. Met de invoering van de nieuwe route is de bushalte op
Kolderveen komen te vervallen. Dat betekent voor leerlingen die gebruik maakten van lijn 679 om via de
Blauwe Hand en Zwartsluis naar de scholen in Zwolle te gaan, nu plotseling gebruik moeten maken van de bus
uit Steenwijk ( lijn 40 ) naar station Meppel om vanaf daar met de trein of bus naar Zwolle te gaan en uiteraard
weer terug. Helaas wordt zo’n besluit genomen, zoals zo vaak, zonder de mogelijkheid hier tegen ook maar
enige form van protest te kunnen aantekenen. Navraag bij de gemeente of de mogelijkheid voor uitbreiding van
de fietsenstalling bij halte tegenover de Schalle wordt opgepakt is positief bevestigd.
Waarom is deze wijziging doorgevoerd? De nieuwe route van Lijn 679 een heeft een betere aansluiting met de
dienstregeling van NS.

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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