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Van de redactie
Politiek gezien is er deze maand niet heel erg veel gebeurd, met uitzondering van de visie op het oude Mulo
terrein. Wel werd er voor het eerst in de geschiedenis een raadsvergadering via Teams gedaan en niet live in
de Raadszaal. Een unieke situatie die we de komende maanden zullen herhalen. Elisabeth vertelt daar in
deze nieuwsbrief iets over. Net als over het overlijden van ons oud-raadslid Dick Minkjan. Dick Minkjan was
degene die vorm gaf aan onze standpunten rond o.a. milieu.
Ondanks de nieuwe vergadertechniek heeft SteM duidelijk stelling genomen bij de bespreking van de visie
rondom de Mulo locatie. In de Nieuwsbrief zet Madelinde (want zij is woordvoerder) uiteen wat ons
standpunt in deze is. Zij heeft deze maand sowieso de meeste inbreng in deze Nieuwsbrief, want bijna alle
politieke onderwerpen betroffen haar portefeuille.
En dan was er natuurlijk de besloten vergadering op 28 april. Daarin heeft Stem voor een
voorbereidingsbesluit gestemd zodat de huidige ziekenhuislokatie, die aan het prachtige Reestdal grenst,
niet zomaar gebruikt kan worden voor bouwplannen tot 30 meter hoog. Deze locatie vraagt om een goede
kaderstelling en dit voorbereidingsbesluit geeft de gemeente daarvoor de mogelijkheid.
Veel leesplezier

Klaas de Vries

Sociale woningbouw ten koste van alles?
Donderdag 23 februari heeft de gemeenteraad Meppel haar eerst digitale raadsvergadering gehouden. De
stedenbouwkundige visie Mulo locatie aan de Burgemeester Knopperslaan stond als belangrijkste punt op de
agenda. Het college heeft een visie opgesteld om daar 75 sociale huurwoningen te realiseren op dit zeldzame
stukje groen in het centrum van Meppel. Sterk Meppel heeft een gote zorgen of deze locatie wel geschikt is
voor zoveel woningen op zo’n klein druk stukje Meppel.

Natuurlijk zijn we eerst gaan struinen op de Mulo
locatie. We hebben met bewoners gesproken en de
situatie bekeken. Wat we hoorden en zagen leverde
bij ons een aantal zorgen op. Zo rijden iedere
ochtend via de Vleddertunnel alle fietsers vanuit
Oosterboer en Ezinge langs dit punt het centrum
van Meppel in. Waar we wel zagen dat de
verkeersveiligheid en doorstroming op de
Burgemeester Knopperslaan onderdeel maakte van
de visie misten we dit voor de Meester W.
Doornbosstraat. We hebben daarom geprobeerd
middels een amendement het college opdracht te
geven in samenwerking met de fietsbond te
onderzoeken hoe de situatie daar zo veilig mogelijk
kan worden gemaakt, met name voor fietsers.
Groen en spelen
Naast de verkeersveiligheid was het groen voor de bewoners en ons een grote zorg. De kinderen die
op dit moment al op het Vledder wonen hebben een ‘postzegel’ gras om te spelen. Als daar nog 75
woningen bijkomen verplichten we kinderen haast om binnen te spelen. Er is gewoonweg geen
ruimte! Daarnaast komt er om het hele complex maar aan twee zijden een groene strook. Er wordt
wel aangegeven dat een groene leefomgeving het woongenot bevorderd maar in de visie krijgt die
groene leefomgeving geen enkele ruimte en daarmee doe je de huidige en toekomstige bewoners
tekort.
Als laatste hebben we onze teleurstelling over de beeldkwaliteit van de visie uitgesproken. Volgens
Sterk Meppel is deze visie erop gericht om 75 sociale huurwoningen te realiseren en niet om het
Vledder zo goed mogelijk in te richten. Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat hier de komende 50
jaar een gebouw staat dat op deze belangrijke entreelocatie, qua uitstraling iets toe zou moeten
voegen.
Verbetering
We hebben daarom drie amendementen ingediend m ieder van deze punten te verbeteren. Die
konden niet op steun van andere fracties rekenen. Dat betekent dat de kwaliteit van deze visie wat
SteM betreft onder de maat blijft. Dat was voor ons aanleiding om tegen deze visie te stemmen. We
zijn uiteraard voor de bouw van sociale huurwoningen en hebben daar ook altijd voor gepleit. Maar
dat mag niet ten koste van de verkeersveiligheid, het leefgenot van de huidige en toekomstige
inwoners en de uitstraling van dit deel van het centrum gaan.
ergiestrategie voor Drenthe

Madelinde Visscher

Digitaal vergaderen kent zo zijn beperkingen
De Corona crisis brengt voor veel ouderen zorgen over de gezondheid mee en voor ons allen de
nodige beperkingen. Daarnaast is er onzekerheid over de (financiële) toekomst, de uitdaging van
digitaal werken en vergaderen en de fikse opgave van ouders om hun kinderen bij het huiswerk te
begeleiden. We wensen iedereen die door het virus is getroffen dan ook veel sterkte.
Daarnaast heeft het virus ook nu al effect op de financiën van de gemeente. Nog niet in cijfers, dat
komt volgend jaar, maar wel in het besluit om dit jaar geen Perspectiefnota te maken. Het is mooi om
plannen voor het komende jaar te bespreken maar als er geen enkel zicht is op de ruimte die er is om
die plannen uit te voeren dan is het een zinloze excercitie. Ik heb namens de fractie dan ook
ingestemd met het besluit om dit jaar geen Perspectiefnota vast te stellen.
Verder heeft de gemeenteraad haar eerste digitale raadsvergadering achter de rug. In Meppel ging
die vergadering technisch gelukkig helemaal goed. Maar het is toch een heel gedoe. De presentielijst
en het stemmen over onderwerpen of moties en amendementen neemt heel wat tijd omdat de
voorzitter, burgemeester Richard Korteland, alle aanwezigen in beeld en geluid moet zien en horen
om hun aanwezigheid of stem te kunnen noteren. Daar ben je iedere keer zo tien minuten mee bezig.
Ik kan mij niet voorstellen dat dit voor onze inwoners leuk was om naar te kijken. Want ook de
digitale vergaderingen zijn openbaar en worden dus uitgezonden. Maar bovenal blijkt dat digitaal
vergaderen zijn beperkingen kent. Een echte discussie is lastig. Het was deze eerste keer in ieder
geval meer een uitwisseling van standpunten dan een debat.
Er wordt nu gezocht naar een vergaderplek waar de raadsleden wel 1,5 meter onderlinge afstand
kunnen houden. Daar ben ik blij mee. Want ook al kunnen er nu noodzakelijke besluiten genomen
worden; digitaal vergaderen is geen vervanging van echte vergaderingen.

Elisabeth Bakkenes

I.M. Dick Minkjan: 1938 – 2020
Dick Minkjan: de man met het grote milieuhart
Op 1 mei jl. is oud Stadswacht raadslid Dick Minkjan, slechts enkele weken na zijn vrouw
Everline, op 81-jarige leeftijd overleden. Samen hebben zij zich tientallen jaren ingezet
voor Sterk Meppel en haar voorloper Stadswacht.
Dick werkte bij Scania als bedrijfsmilieudeskundige. In 1984 werd hij lid van de
Stadswacht. Toen hij actief werd als raadslid (in de periode van 1986 tot 1997) zette hij
zich dan ook in voor milieubescherming en energiebeleid. Dick werd daarmee de man die
inhoud gaf aan de groene kant van onze politiek. Eind negentiger jaren riep hij al: “afval
bestaat niet, het is een waardevolle grondstof.“ Een uitspraak die zijn opvolger Jan Vonk
bij veel gelegenheden heft herhaald. Hij zette zich er niet alleen voor in dat de
hoeveelheid afval minder zou worden maar wilde ook dat de inwoners dan minder gingen betalen. Hij

Pagina 4 van 8

huldigde het principe “de vervuiler betaalt”. Dat was 25 jaar geleden nog niet een algemeen geaccepteerd
standpunt bij andere fracties. Een verkeersluwe binnenstad kon ook op zijn inzet rekenen mits dat in nauwe
samenwerking met alle betrokkenen tot stand zou komen. Daarnaast maakte Dick zich sterk voor het behoud
van cultuurhistorisch erfgoed en het bewaken van de natuurwaarden in natuurgebied Oeverlanden. Dick was
bovendien graag op straat. Hij vond het heerlijk om met mensen van gedachten wisselen over politieke
onderwerpen. We zullen in hem een actief, kritisch en betrokken man missen aan wie we met grote
genegenheid terug denken.

Elisabeth Bakkenes

Met respect voor historie zo bouwen dat nieuwe monumenten ontstaan
De wortels van ons ontstaan liggen in de bescherming van het erfgoed van Meppel. Al vanaf de zeventiger
jaren van de vorige eeuw hebben we steeds op de bres gestaan als de drang naar modernisering de waarde van
ons erfgoed niet zag. Daardoor is gelukkig veel van het authentieke in Meppel behouden gebleven.
Langzaamaan beginnen ook andere politieke partijen in te zien dat zorg voor ons erfgoed niet conservatief
hoeft te zijn. Integendeel. Onze binnenstad is een publiekstrekker. Dat weten we allemaal. Daar speelt onze
beleefbare historie een grote rol in. Gelijktijdig verdienen daardoor winkeliers en horeca een goede boterham.
Het behoud van erfgoed is naast het behoud van cultuur dus een belangrijke economische factor. Dat wordt
steeds meer in gezien. Natuurlijk werken we door aan behoud van erfgoed. De Urzo locatie kreeg in deze
bestuursperiode de monument status. De HBS aan het Zuideinde en de Marijke school idem dito. Molen De Vlijt
en het bijzondere Jugendstil pand in de Hoofdstraat (tegenover Bakker Bart) staan op de nominatie.
Gelijktijdig zoeken we binnen Sterk Meppel naar hoe ‘behoud’ toekomst gericht kan zijn. Het eerste succes
daarvan is de ontwikkeling van de HBS/Marijkeschool locatie. Vanuit mijn portefeuille erfgoed dacht ik mee in
de ontwikkeling van dit gebied. Het resultaat is de inpassing van monumenten in de 21e eeuw. Met respect
voor de historie zo bouwen dat er nieuwe monumenten ontstaan. Samen vormt het weer een nieuw
stadgezicht.
Om dit niet afhankelijk te laten zijn van of we al dan niet deelnemen aan het stadsbestuur gaan we deze
periode een stap verder. We willen voor het eind van deze coalitie periode graag een Kwaliteitsmanifest en
Erfgoedbeleid door de raad laten vasttellen. Daarmee borgen we als het ware wat we tot nu toe steeds
incidenteel doen.
Het Kwaliteitsmanifest geeft een denkkader voor welstand. Door het dna van Meppel te beschrijven willen we
vast leggen dat nieuwe ontwikkelingen passen in de lijn van onze cultuurhistorische ontwikkeling. Ontwikkeling
van Nijeveen sluit dan aan bij de historische lint bebouwing. Ontwikkeling van de Oosterboer oriënteert zich op
het ‘slagenlandschap’ dat daar ooit was. Ontwikkelingen in de binnenstad sluiten aan bij wat historisch
gegroeid is, maar groeit wel door richting de toekomst.
Onze partij moet vooral de actiepartij blijven die van alle Meppelers is. Maar de bestuurders die we leveren
moeten niet alleen behouden. Ze moeten Meppel ook naar de toekomst brengen. Eigenlijk bewust doen wat
vroeger van zelf ging. Ik lever daar met veel plezier mijn bijdrage aan.

Jaap van der Haar
Nieuwsbrief Mei 2020
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Beukenhaagjes weer terug rond parkeerkoffers
Verleden jaar trok een betrokken bewoner van de Koedijkslanden aan de bel bij Sterk
Meppel. Hij maakte zich boos over het niet nakomen van de gemaakte afspraken met
bewoners tijdens een informatieavond. Tijdens deze avond was aangegeven dat de
parkeerkoffers niet storend zouden zijn omdat ze door beukenhaagjes aan het zicht
onttrokken zouden worden.
Helaas sloegen de beukenhaagjes niet aan en werden ze na een eveneens mislukte
tweede poging door grasstroken vervangen. Dit echter zonder de omwonenden daarbij
te betrekken. Maar, zo gaf hij aan, dat was de afspraak niet.
We zijn inmiddels een jaar verder en het heeft wat voeten in de aarde gehad. Ik
heb namens Sterk Meppel de nodige contacten gehad, gesprekken gevoerd en veel
uitgezocht. Het probleem bleek vooral in de grond te zitten. Maar het resultaat was
dat ik in februari met het hoofd van de afdeling groen een fietstochtje hebben
gemaakt langs de parkeerkoffers aan de Jan Tooroplaan. In uitstekend overleg
kreeg ik daarna de toezegging dat ze het nog een keer wilde proberen. De beukenhaagjes zijn inmiddels in nieuwe grond geplant. Nu hopen dat ze aanslaan zodat dit
stukje van de Koedijkslanden net zo mooi wordt als de rest van de wijk.
ergiestrategie voor Drenthe

Madelinde Visscher

Aanleg skatebaan in Nijeveen een project van lange adem en doorzettingsvermogen.
8 jaar geleden is er al een poging gedaan om een skatebaan in Nijeveen aan te leggen. Maar helaas niet gelukt,
te duur en hoeveel mensen gaan gebruik maken van de baan, veel overleg met diverse commissie, maar elke
keer met een teleurstellend resultaat. Maar vanwege het feit dat op een aantal plaatsen overlast werd ervaren
van skatende jongeren heeft jongerenwerk van Welzijn Mensenwerk dit met de jongeren besproken en zij
gaven aan geen alternatieve locatie te hebben om vrij te kunnen skaten. Dit is opgepakt. Na gehoord te hebben
wat de wensen van jongeren waren, is hen gevraagd een eerste schets te maken. Deze schets bleek veel te
duur. Daarom is gekeken of werd voldaan aan de voorwaarden voor subsidie van de provincie voor
dorpsinitiatieven. Met positief resultaat. De provincie wilde subsidie geven als de gemeente 50 % co-financiert.
Ook dat is na wat zoekwerk gelukt. De DVN heeft met de jongeren de buurt geïnformeerd en de jongeren
hebben nog wat hand en spandiensten verricht door een aanwezig tegelplateau weg te halen.
Door de samenwerking tussen jongeren, Welzijn Mensenwerk, de Dorpsvereniging Nijeveen en de gemeente
(wijkregisseur Henk den Toom, wijkwethouder Henk ten Hulscher en niet te vergeten achter de schermen de
inzet van onze wethouder Jaap van der Haar) ligt er nu een mooie skatebaan naast de voetbalkooi. De jeugd
maakt al volop gebruik van de baan.

Frans Venema
Nieuwsbrief Mei 2020
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Meppel pakt de eikenprocessierups aan
Geschiedenis
Vorig jaar zorgden de brandharen van de eikenprocessierups voor veel overlast. De klachten die door de
brandharen ontstaan veroorzaken niet alleen ernstige jeuk en uitslag maar ook klachten aan ogen en
luchtwegen. Daarom heeft Sterk Meppel tijdens de PPN in 2019 gevraagd om preventief en curatief
behandeling tegen de eikenprocessierups in te zetten. Op 23 februari 2020 hebben we vragen gesteld tijdens
de commissievergadering naar de stand van zaken. Daaruit bleek dat Meppel dit probleem gelukkig serieus
heeft opgepakt. En bleken er al veel stappen te zijn gezet.
Wat gaat er gebeuren?
Wethouder Jaap van der Haar zet sinds zijn aantreden volop in op meer biodiversiteit maar heeft vorig jaar in
samenwerking met scholen ook nestkastjes voor koolmezen opgehangen, insectenhotels geplaatst en
vleermuiskasten opgehangen. Belangrijke instrumenten om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te
bestrijden. Daarnaast gaan de mensen van de afdeling groenonderhoud preventief aan de slag met Xen-Tari
een natuurlijk bacteriemiddel dat alleen rupsen dood maar niet schadelijk is voor andere insecten of het milieu.
Het doodt echter wel álle rupsen waar het gebruikt wordt en moet dus heel spaarzaam ingezet worden waar
het absoluut nodig is. Bijvoorbeeld bij overlast rond scholen, kinderopvang en sportgebieden. Daarbij wordt
nauw samengewerkt met de Vlinderstichting en wordt de kaart met beschermde en kwetsbare vlindersoorten
van de Vlinderstichting gebruikt om te bepalen waar het middel toegepast kan worden. Daarnaast zullen
curatief nog steeds de nesten op de meest risicovolle plekken weggehaald.
De gemeente Meppel is dus hard aan het werk om de overlast van de eikenprocessierups te verminderen. Daar
kunnen de Meppelers ook zelf een steentje aan bijdragen door insecten, vogels en vleermuizen te helpen door
het plaatsen van een nestkastje of insectenhotel en een wilde bloemenhoek aan te leggen. Alle beetjes helpen
om in je eigen leefomgeving de overlast van de eikenprocessierups te verminderen.
In mei 2020 zullen we het aanvalsplan en beheersing eikenprocessierups in de raad gaan behandelen. Hierin
wordt gevraagd om een structureel budget beschikbaar te stellen om zo de overlast blijvend te beperken.

Madelinde Visscher

Komen er ruimere openingstijden afvalbrengstation?
We zien om ons heen dat veel inwoners hun huis opruimen of verbouwen tijdens de Corona crisis. Daardoor
zien we ook dat er weer meer huisvuil en meubilair rond ondergrondse containers wordt neergezet en dat onze
inwoners soms erg lang moeten wachten bij het wegbrengen van afval naar de stort in Havelte. Als je daarnaast
bedenkt dat de kringloopwinkels dicht zijn in Meppel en dat er signalen zijn dat er meer dumpingen in de
natuur plaatsvinden dan brengt dat de vraag naar boven of de dienstverlening aan onze inwoners tijdelijk
anders moet worden ingericht. Daarom hebben we het college vragen gesteld.
De eerste vraag was of de wethouder die signalen ook had. En zo ja, of hij wil overwegen om de openingstijden
van het afhaalbrengstation (tijdelijk) te verruimen om zo de wachttijden terug te brengen? Wethouder Jaap van
der Haar gaf aan dat hij al aan het begin van de Coronacrisis contact had gehad met Westerveld (ons
afvalstation bemannen we samen met Westerveld). Ze hadden verwacht dat het extra aanbod inmiddels af zou
nemen, maar dat is niet gebeurt. Daarom gaat hij opnieuw met hen in gesprek of het nodig is om extra
maatregelen te treffen en zo ja welke.
Onze wethouder gaf ook aan dat hij hoopt dat de inwoners zich zullen realiseren dat het niet netjes is om je
afval gewoon op straat te zetten, soms zelfs bijna bij een ander voor de deur. Hij roept de inwoners ook op om
Nieuwsbrief Mei 2020
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op rustige tijden naar het afvalbrengstation te komen en beloofde ons dat hij die rustige tijden zal publiceren
zodat we daar rekening mee kunnen houden.
Het is dus even afwachten, maar ik hoop van harte dat we zijn adviezen met elkaar zullen volgen en dat de
openingstijden spoedig wat ruimer gaan worden; ook als dat maar tijdelijk is.

Martijn Groot Nibbelink

Corona, Corona en nog een keer Corona
Het zijn bijzondere tijden. Het coronavirus bepaalt voor een groot deel ons ritme in het dagelijks leven. Niet
alleen thuis, maar ook op het werk. En zelfs het raadswerk ligt stil. Zoals sommigen wellicht weten werk ik bij de
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Een van de taken die ik heb is Teamleider Opvang &
Verzorging in de gemeentelijke crisisorganisatie. En nu wij een Grip-4 situatie in Nederland hebben mag ik hard
aan het werk in het Gemeentelijke Crisis Team (GCT). Wat betekent dat eigenlijk, Grip-4? Omdat ook Meppel in
Grip-4 zit vertel ik daar graag wat meer over. De afkorting Grip staat voor Gecoördineerde Regionale
Incidentbestrijdings Procedure. De opschaling naar GRIP-4 wordt gedaan in situaties waarin een ramp of crisis
de grenzen van een enkele gemeente overstijgt. Er wordt dan er een regionaal beleidsteam gevormd waarin alle
hulpdiensten samenwerken. De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD, burgemeester Marco Out) is
‘de baas’ en bepaalt, uiteraard op advies van alle burgemeesters, welke stappen er moeten worden gezet om
de situatie aan te pakken.
In het gemeentelijk crisisteam werken verschillende lokale medewerkers samen om de opdrachten van de VRD
uit te voeren. Daarnaast krijgen zij ook veel lokale signalen waar ‘iets’ mee gebeuren moet. Bij de SWO werk ik
samen met drie collega teamleiders, de afdeling communicatie en een ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid.
En dit alles onder leiding van een Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Al onze werkzaamheden zijn gericht
op het belang van de inwoners. Tijdens het dagelijkse overleg bespreken we allerlei zaken. We krijgen een
toelichting op wat de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd voor ons betekenen. Wat is er de
afgelopen 24 uur gebeurd? Welke vragen zijn door inwoners gesteld? Is er actief gehandhaafd enz.
Vragen die in verband met het Coronavirus veel worden gesteld gaan vooral over de (financiële) ondersteuning
van Ondernemers. Zelf heb ik veel vragen beantwoordt van ondernemers zoals ‘Ík heb een visvijver. Mag ik
klanten laten vissen? Wat kan ik doen om de veiligheid van de klanten te garanderen? Maar ook vragen zoals:
wij willen zondag een kerkdienst organiseren. Mag dat? Hoe is het geregeld met het afhalen van eten? Een
hoestende arbeidsmigrant stapt gewoon in een vol personenbusje en gaat naar het werk. Mag dat zomaar?
Daarnaast heb ik bijna dagelijks contact met het AZC in Hoogeveen om te kijken of de asielzoekers zich ook aan
de maatregelen houden (gaat prima).
Eigenlijk komt alles waar een gemeente mee bezig is wel langs: publiek vervoer, voedselvoorziening, Sociaal
Domein, markten, handhaving onderwijs enz. enz. En daar leer je weer heel veel van. En ondanks dat het voor
heel veel mensen een vreselijke tijd is, is het toch mooi om dit te mogen doen. Je kunt echt iets betekenen en
een actieve bijdrage leveren aan de aanpak van het coronavirus. Enne, soms is ‘nee u mag niet open’ ook een
antwoord. Niet leuk om te doen maar wel duidelijk.
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Ik hoop dat wij samen met elkaar dit vreselijke virus de kop kunnen indrukken. Houdt u aub aan de maatregelen
die zijn afgekondigd. Pas goed op elkaar!

Eduard Annen

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.

Nieuwsbrief Mei 2020

