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Van de fractievoorzitter
Wat een hectisch jaar!
De laatste online raadsvergadering van het jaar 2021 was pas om 23.45 uur (!) afgelopen doordat de bespreking
van woningbouw aan de Schuttevaershaven enorm uitliep. Je kunt dan niet direct slapen en onder het drinken
van een glas melk dacht ik terug aan de vele onderwerpen die het afgelopen jaar op de agenda hebben gestaan.
Alle interessante besprekingen tijdens het fractieberaad, de zaterdagen dat we aan het struinen zijn geweest.
De werkbezoeken die we als fractie hebben afgelegd. En dan zie je dat er door de fractie enorm veel werk is
verzet. En dat allemaal onder lastige omstandigheden door Corona. Wij hebben ons keurig aan de maatregelen
gehouden ook was dat wel eens vervelend. Want er gaat niets boven het bezoeken van inwoners die een vraag
hebben of ons iets willen laten zien.
Maar het team Sterk Meppel liet zich niet uit het veld slaan en daar ben ik als nieuwbakken fractievoorzitter erg
trots op! Er was/is een positieve flow om de werkzaamheden die van ons verwacht worden op te pakken! Een
groot compliment voor alle (steun)fractieleden. Maar ik wil ook het bestuur van Sterk Meppel bedanken voor
hun inzet en betrokkenheid. Zij doen zoveel werk achter de schermen waardoor de vereniging echt kan
floreren. Dank daarvoor!
De afgelopen maanden zijn de voorbereidingen gestart voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alle wijken en
dorpen zijn bezocht en de input (zo’n 1.000 reacties) uit de gesprekken die zijn gevoerd worden nu verwerkt in
het verkiezingsprogramma. Een enorme klus die veel positieve reacties heeft opgeleverd! Begin januari 2022
wordt het verkiezingsprogramma gepresenteerd en alle leden nodigen wij van harte uit om mee te praten
tijdens de ALV.
Terugkijkend naar een vol 2021 is het goed om nu even weer op adem te komen, de druk moet even van de
ketel. Natuurlijk wordt er wel doorgewerkt maar er is ook tijd voor dingen die misschien wel belangrijker zijn
dan het raadswerk, zoals het gezin. Want neem van mij aan dat de aandacht voor onze partners, kinderen en
familie er wel eens bij in schiet. Daarom wens ik de fractie, het bestuur, alle leden en iedereen die ons volgen
een geweldig 2022 toe!

Eduard Annen
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Van het bestuur
Op 2 december jl. hebben we de prachtige SteM Bokaal uitgereikt aan de Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen.
Erik, Henk en ik werden in Dorpshuis De Schalle hartelijk ontvangen door het voltallige bestuur van de Stichting.
Het bestuur en de vele vrijwilligers zetten zich in om ouderen in staat te stellen betrokken te blijven bij elkaar
en de samenleving. Er worden vele activiteiten aangeboden, zoal een kleine noden dienst, tuinonderhoud, hulp
bij het invullen van de belastingpapieren, maar ook ontspanning als biljarten, klaverjassen etc. Want ieder mens
is belangrijk en verdient het niet om te vereenzamen.

Het was heel fijn om een uur lang met de mensen van dit bestuur samen te zijn om te horen wat hen beweegt
om zich in te zetten voor de ouderen in Nijeveen. Prachtig werk!
Na het uitreiken van de Bokaal sprak Stichting-voorzitter Jan Oosterkamp zijn vreugde uit over deze erkenning
van het werk van velen en onderstreepte dit met het schenken van het boek "Canon van Nijeveen" aan elk van
ons. Je merkt op zulk een moment hoeveel het betekent voor de Bokaal winnaars om door Sterk Meppel gezien
en erkend te worden!
En dan, reserveer reeds in de agenda de Algemene ledenvergadering op woensdagavond 26 januari 2022 in
Herberg Het Plein, aanvang 19.30 uur. Het is de ledenvergadering waarop we ons Verkiezingsprogramma voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s. vaststellen.
Het concept Verkiezingsprogramma zal aan alle leden tijdig worden toegezonden, zodat ieder zich op de
bespreking kan voorbereiden.
We verheugen ons om velen op 26 januari te ontmoeten!

Ron Dunselman, voorzitter
Nieuwsbrief Januari 2022

Pagina 3 van 7

Schuttevaerhaven; het past gewoon niet!
Afgelopen maand was het zover. Het bestemmingsplan Meppel – centrumschil, herziening Prins Hendrikkade
lag er weer. Een paar maanden geleden besprak de commissie dit plan ook al maar stuurde het toen terug
omdat het niet rijp was voor besluitvorming. Afgelopen raadsvergadering moesten we dan toch gaan besluiten
of we dit plan wilden gaan goedkeuren. Voor SteM was het antwoordt heel erg duidelijk: het past gewoon niet!

We waren er niet op tegen om op dit kleine stukje grond aan de Schuttevaerhaven een bestemming wonen af
te geven. Sterker nog daar zijn we voorstander van. De woningnood is hoog en de mogelijkheid om op deze
prachtige locatie te kunnen wonen zou heel erg mooi zijn.
Maar plannen voor Meppel moeten wel passen bij onze stad: ze moeten zeg maar voldoen aan de ‘Meppeler
maat’. Dat betekent dat het moet passen in de omgeving. Geen hele hoge gebouwen naast kleine lagere huizen.
Er moet voldoende ruimte zijn voor groen, hier moet een duidelijke balans zijn. Er moeten voldoende
mogelijkheden zijn om de auto te parkeren (anders gooi je de parkeerproblemen bij de buren neer). En het
moet veilig zijn.
Nu zagen we een aantal bezwaren bij de wijziging van dit bestemmingsplan. De huizen die er gebouwd zouden
gaan worden waren veel hoger als de ernaast gelegen bebouwing. Er was niet voldoende bouwgrond dus moest
er letterlijk tot aan de rand van het water gebouwd worden met een terras boven het water. Hierdoor kwamen
de 11 tot 14 meter hoge huizen te dicht op de tegenover liggende huizen. En ook van groen was weer weinig
sprake; om nog maar niet te spreken over eventuele speelruimte voor kinderen in de buurt.
Wat Sterk Meppel betreft voldeed dit plan dus niet aan de Meppeler maat en werd bovendien het woongenot
van de huidige bewoners zwaar aangetast. We hebben dan ook tegen de wijziging van het bestemmingsplan
gestemd, net als bijna alle andere partijen (alleen de VVD en CU stemden voor). Ook werd samen met bijna alle
andere partijen een motie ingediend waarin de redenen om niet in te stemmen met het bestemmingsplan
werden vastgelegd zodat de afwijzing ook voor de Raad van State stand zou houden.
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We hopen van harte dat er op korte termijn -met participatie van de buurt- nieuwe plannen worden opgesteld.
Zodat dit stukje Meppel een hele mooie plek kan worden waar onze inwoners met plezier kunnen wonen en het
woongenot van de huidige bewoners en die van de toekomstig bewoners van gelijke waarde zijn.
ergiestrategie voor Drenthe

Madelinde Visscher

Ondernemersfonds bewijst haar waarde
Sinds 2011 is er een fonds in Meppel waar alle ondernemers via een specifieke opslag op de OZB aan
meebetalen. De gemeente int die bijdrage en sluist die op haar beurt weer in haar geheel terug naar de
ondernemers in een Ondernemersfonds. Reden van deze toeslag op de OZB is dat alle ondernemers nu
meebetalen aan de activiteiten die worden georganiseerd. Het bestuur van het fonds kan zelf besluiten voor
welke activiteiten ze het geld inzet. Algemene doelstelling van het fonds is echter in brede zin het organiseren
van projecten die de economische aantrekkingskracht van Meppel stimuleren en bevorderen.
Daar is het Ondernemersfonds goed in geslaagd door het organiseren van activiteiten zoals onder adere de
bekende Donderdag Meppel Dagen, Sinterklaas intocht en Zandtovenaar. Maar ook de Open Bedrijven dag en
activiteiten rond duurzaamheid, inventarisatie asbestdaken en de Regiocampus werden vanuit het fonds medegefinancierd.
In de commissievergadering van deze maand was er dan ook nauwelijks discussie over het verlengen van de
regeling voor het Ondernemersfonds. Ook Sterk Meppel is overtuigd van de meerwaarde van het
Ondernemersfonds. De commissie adviseerde dan ook om het besluit als hamerstuk door te sturen naar de
raadsvergadering zodat de regeling de komende vijf jaar op dezelfde voet voortgezet kan worden.

Elisabeth Bakkenes

Bericht uit Nijeveen
Het gaat heel goed in Nijeveen. De inwoners beoordelen het dorp in het onderzoek van de Dorpsvereniging met
een 8!
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Uiteraard zijn er nog wel een aantal klachten en verbeterpunten. Hoewel sterk verbeterd, zou het onderhoud
van de zwemplas en het groen onderhoud naast paden nog beter kunnen.
Ook de renovatie van de Dorpsstraat verdient nog aandacht en de aanleg van de land-bouwweg laat nog steeds
op zich wachten. Een ander punt van aandacht wordt gevraagd voor de bereikbaarheid van Meppel en met
name voor de fietsers, veel oudere mensen durven niet meer op de fiets naar Meppel in verband met de
gevaarlijke oversteek bij de watertoren, vraag waar blijft de fietstunnel?
Positief is ook nu weer het initiatief van de Handelsvereniging met de kerstbomen actie, er staan weer veel
versierde bomen in het dorp, de winnaars met de mooiste bomen ontvangen elk jaar een mooie statafel voor de
buurt.

In Danninge Erve Zuid wordt momenteel hard gewerkt en gebouwd, al laat de sociale woningbouw op zich
wachten, op dat gebied zijn er na de renovatie van het Oevertje en de Julianastraat weinig activiteiten te zien.
Positief is het voorzien van zonnepanelen op de huurwoningen door Actium in het kader van duurzaamheid.
Al met al, het is goed wonen in Nijeveen.

Frans Venema

Omgevingsvisie
In de laatste Comissie- en Raadsvergadering van 2021 stond de Visie op de fysieke leefomgeving op de agenda.
Deze visie is onderdeel van de Omgevingsvisie, een wet die midden 2022 zal worden ingevoerd. De visie geeft
aan hoe Meppel er qua fysieke leefomgeving uitziet in 2040 en beschrijft dit middels 5 centrale kwesties. Vanuit
heel veel verschillende partijen is input geleverd voor deze visie. Het participatietraject is dus goed gevolgd en
dat is voor Sterk Meppel natuurlijk heel belangrijk. Qua inhoud geeft de visie aan wat SteM ook graag wil en
daarom hebben we ingestemd.
Voor de geintereseerde heb ik hieronder de hoofdpunten benoemd.
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De 5 kwesties zijn:
1) Verstedelijking: centrumgemeente met voorzieningen; schouwburg, ziekenhuis, onderwijs, binnenstad,
toegankelijkheid (water, spoor, weg), woningen, duurzaam
2) Verduurzaming: CO2 neutraal, regionale duurzame opwekking, circulair, klimaatadaptie, groen
3) Gezonde leefomgeving: Balans dynamiek en rust, cultuur, groen, biodiversiteit, meer bewegen
4) Bedrijvigheid: Bereikbaarheid (water, spoor, weg), circulaire economie. Bedrijvigheid krijgt meer ruimte
maar moet meerwaarde bieden door bijvoorbeeld werkgelegenheid, energieopwekking, duurzame
mobiliteit, biodiversiteit, klimaat bestendigheid of sociale verbinding
5) Toekomstbestendig buitengebied: Gezonde stikstofbalans, voedselproductie is gezond, duurzaam en
natuur-inclusief, windmolens en zonnepanelen op daken, biodiversiteit, kringlooplandbouw.
Vrijgekomen agrarische bebouwing is naast wonen ook getransformeerd naar andere passende
bedrijvigheid.
Naast de 5 centrale kwesties zijn er ook principes omschreven. De principes komen in elke kwestie voor en zijn
een soort dwarsverbanden.
-Duurzaamheid
-Groeien vanuit Kwaliteitsmanifest basisprincipes
-Groeiend kwaliteit toevoegen: klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteitstransitie, gezonde leefomgeving,
woning voor ieder doelgroep, wonen en werken in balans, voorzieningen op peil, diversiteit in bedrijfsleven
benutten, menging van functies in een gebied
-groeien door inbreiding en uitbreiding
-meervoudig grondgebruik (gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde)
-menselijke maat voorop
-hoofdstructuur: stabiel, veilig en toekomstbestendig, laatste kilometers duurzaam, groen en natuur

Klaas de Vries

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).
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Volg ons op Facebook, Twitter en YouTube:
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