
 

 
Van de redactie 
De spannende weken van de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn achter de rug en we hebben een mooie 
zetelwinst behaald! Na alle inspanningen de afgelopen weken zijn de nieuwe raadsleden dan ook 30 maart 
officieel benoemd. De informatiefase was achter de rug, hierover verteld Eduard wat meer, en we beginnen de 
eerste gesprekken volgens het advies van de informateurs met VVD en D66.  
 
Een week voor de installatie van de nieuwe raadsleden is afscheid genomen van twee van onze raadsleden. Frans 
Venema verlaat de politieke arena nadat hij in 1997 bij de herindelingsverkiezing voor het eerst gekozen was. 
Daarnaast werd Frans voor alle verdienste in Nijeveen en Meppel benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. 
Ook Klaas de Vries neemt na 4 jaar afscheid als raadslid. Maar Klaas zien we, als het formatieproces voorspoedig 
verloopt, terug als wethouder.  
 
De komende weken gaan we de taken verdelen binnen de fractie. Wilt u meer betrokken zijn bij de vereniging en 
een bijdrage leveren aan de steunfractie? Via fractiesecretaris@sterkmeppel.nl kunt u dit kenbaar maken. En kent 
u nog iemand die lid wil worden laat hen dan het foldertje onderaan de nieuwsbrief invullen. 
 
Veel leesplezier 
 

 

 

 

  

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

 
 
Fractienieuws Politieke Vereniging Sterk Meppel 
April 2022 
www.sterkmeppel.nl - 
nieuwsbrief@sterkmeppel.nl 
 

mailto:fractiesecretaris@sterkmeppel.nl
http://www.sterkmeppel.nl/
mailto:nieuwsbrief@sterkmeppel.nl


Pagina 2 van 7 

  

 Nieuwsbrief April 2022 
 

 
Uw vertegenwoordiging in de raad 
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Verkiezingsuitslag: een zetel winst voor SteM  
De verkiezingsuitslag was natuurlijk een fantastische uitkomst voor Sterk Meppel. 
Zoveel vertrouwen van onze inwoners: fantastisch. Van 6 naar 7 zetels, twee keer 
zoveel stemmen als nummer twee! Na de uitslag volgde een dag later het 
duidingsdebat waarin ik  namens de fractie heb aangegeven twee informateurs te 
willen aanstellen die gesprekken met alle raadsfracties gaan voeren om tot een 
advies te komen. Dat voorstel kon op steun rekenen.  
 

De informateurs werden dan ook een week later op pad gestuurd met de opdracht een inventarisatie te maken 
van de mogelijkheden van een brede samenwerking geleidt door inhoud en oog voor overeenkomsten en 
struikelblokken. Daarnaast inventariseerden zij de raadsonderwerpen en een visie op de relatie tussen, raad, 
college en inwoners. Dat alles moest leiden tot een advies dat recht doet aan de verkiezingsuitslag en uitzicht 
biedt op een stabiele samenwerking voor de komende raadsperiode. 
 
Dat advies kwam daags voor de installatie van de nieuwe raadsleden zodat hierover na de installatie 
gedebatteerd kon worden. En dat debat kwam er. Het was, ook voor ons, niet inzichtelijk op basis vana welke 
overeenkomsten en struikelblokken dit advies tot stand was gekomen. Wel was duidelijk dat D66 was genoemd 
omdat zij als enige andere partij een zetel winst hadden geboekt en de VVD als tweede grootste partij, ondanks 
een zetel verlies.  Maar gezien het zorgvuldige werk dat de informateurs hebben uitgevoerd en de uitgebreide 
gesprekken met de verschillende fracties volgt de fractie het advies van de informateurs en gaan wij oriënterende 
gesprekken voeren met de VVD en D66.  
 
Daarnaast was er veel discussie over raadsonderwerpen. Hoe pak je dat op, wanneer start je en wie neemt het 
initiatief. Ik heb de griffie gevraagd om dit punt op te pakken en met een voorstel te komen. Mede naar 
aanleiding van de ook in Meppel lage opkomst, is een belangrijk punt hoe we inwoners van de gemeente 
betrekken bij besluitvorming.  
 
Wij danken de informateurs Alberto Boon en Klaas Smidt voor hun inzet en advies.  
Eduard Annen 

 
Van het bestuur 

Woensdagavond 16 maart was voor fractie, bestuur en leden een groot feest met de 
geweldige verkiezingsoverwinning. Liefst 7 zetels in de nieuw gemeenteraad! Veruit de 
grootste fractie met evenveel zetels als VVD en CDA samen. Het betekent ook een grote 
verantwoordelijkheid, die in onze handen is gelegd. We hebben de kans -en ook de plicht- 
om ons verkiezingsprogramma, waarvoor 30 % van de kiezers heeft gekozen, zo goed 
mogelijk ten uitvoering te brengen. Natuurlijk in een coalitie, wat ook een geven en 
nemen is, maar het resultaat moet toch wel behoorlijk geel kleuren. Dat verwachten de   
inwoners van ons.                                                     

 
Deze grotere verantwoordelijkheid vraagt ook om een sterke Vereniging Sterk Meppel. Hoewel we nog altijd 
ruimschoots meer leden hebben dan welke Meppelse afdeling van een landelijke partij dan ook, zal er veel te doen zijn 
en hopen we ons als bestuur en fractie gesteund te voelen door een groeiende Vereniging, kortom: na meer kiezers, 
meer fractieleden, nu ook graag meer leden! Niet alleen als steun, maar ook als meedenkende en waar mogelijk 
meedoende vrienden, die de Vereniging een gezonde en betrokken basis geven. Dat geeft aan SteM vleugels om ons 
motto Actief, Kritisch en Betrokken waar te maken!      
                                    
Dus word lid, VerSterk Meppel! 
 
Aan het einde van deze Nieuwsbrief ziet u een formulier, waarmee u zich als lid kunt aanmelden. 
Ron Dunselman, voorzitter 
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Asielboot en opvang Oekraïners 
Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft naast de al bestaande druk op de 
opvang van vluchtelingen ervoor gezorgd dat nog meer opvangplekken noodzakelijk 
zijn. Ondanks dat er in oktober is besloten tot een tijdelijke noodopvang van 
vluchtelingen tot 1 april 2022 is deze verlengd tot eind december. In eerste instantie 
was de opvang daadwerkelijk tot 1 april 2022 maar door de veranderde situatie in 
Europa met de oorlog in Oekraïne waren de plekken die bedoeld waren voor de 
vluchtelingen die tijdelijk opgevangen worden op de boot aan de Paradijsweg nu 

vergeven aan Oekraïense vluchtelingen.  
 
Gelukkig is het Isala ziekenhuis verhuisd naar hun mooie nieuwe locatie waardoor de gemeente de mogelijkheid 
heeft om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in het oude Isala ziekenhuis. In eerste instantie zullen dit er 
ongeveer 90 zijn. De gemeente is verantwoordelijke voor deze vluchtelingen en is dan ook heel content met de 
vele aanmeldingen die zijn gedaan om te helpen bij deze vluchtelingen. De eerste vluchtelingen zijn maandag 4 
april gearriveerd. Sterk Meppel is blij met de opstelling van de gemeente en de raad over de opvang van 
vluchtelingen.  
 
We zijn blij dat de heren die op de Paradijsweg zitten mogen blijven en dat de omgeving blij is dat zij daar zitten. 
De heren houden de omgeving regelmatig schoon en zijn blij dat zij goed ontvangen zijn in Meppel. En we zijn 
trots als Sterk Meppel op onze inwoners die zich inzetten voor de vluchtelingen en helpen waar zij kunnen. Samen 
maken we Meppel elke dag een beetje mooier. 
Eduard Annen 
 
Afscheid na 24 jaar raadslidmaatschap 

Aan alles komt een eind, zo ook na 24 jaar als raadslid van de Stadswacht-Gemeentebelangen 
en later Sterk Meppel. Ik heb de rol als volksvertegenwoordiger altijd met plezier gedaan, maar 
het is nu wel genoeg geweest. De jonge en frisse kandidaten kunnen nu het stokje overnemen 
en aan de bak voor de komende periode, ik wens ze veel wijsheid en succes toe.  
Ik heb nog wel een tip voor ze, probeer zoveel mogelijk korte lijntjes met de ambtenaren, 
binnen en buiten te krijgen, de korte lijntjes werken nog steeds het beste    en bedenk dat het 
raadswerk zich voor 75% buiten en voor 25% in de raadszaal afspeelt.  
Het werk als raadslid zit er op, maar ik zal de fractie-commissie en raadsvergaderingen op 

afstand volgen en zo nodig nog wel eens bezoeken. Nu rest mij in 1e instantie iedereen te bedanken voor het 
vertrouwen wat ik al die jaren heb gekregen en de prettige samenwerking met het bestuur en fractie en niet te 
vergeten de vele felicitaties voor de ontvangst van de Koninklijke onderscheiding. 
Frans Venema 
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Veilig naar school  
Een brief van een bezorgde ouder uit Nijeveen trok onze aandacht. De 
werkzaamheden aan de Dorpsstraat zorgen ervoor dat de advies omleidingsroute 
veel drukte geeft op de tweede Nijeveense Kerkweg. Fietsende kinderen, die vanaf 
de Nijeveense Bovenboer van en naar school fietsen ervaren angst en onveiligheid 
door de langsrazende auto’s. Op verzoek van de ouders zijn Robbert van Leeuwen, 
Jan van der Woerdt (CDA) en ik, vroeg in de ochtend met de kinderen en de ouders 
meegefietst naar school. Samen met de kinderen en ouders hebben we de situatie 

besproken en kwamen we tot een plan van actie.  
 
De ouders gaan de kinderen veiligheidshesjes aan doen, zodat ze beter zichtbaar zijn. Zelf heb ik contact gezocht 
met wethouder van Ulzen. Het resultaat van dit gesprek is dat de omleidingsroute aangepast zal worden, ook 
komen er waarschuwingsborden die verwijzen naar werkzaamheden en zal de snelheid op de Tweede Nijeveense 
Kerkweg teruggebracht worden naar 30 kilometer per uur. Een vruchtbaar en fijn gesprek met wethouder van 
Ulzen. De uitvoering heeft inmiddels plaatsgevonden zoals op de foto’s zichtbaar is.  
 
De situatie is ook besproken met de Dorpsvereniging van Nijeveen, zodat zij de inwoners/automobilisten ook 
kunnen informeren over de zorgen van de ouders en kinderen. We hopen dat deze aanpassingen de kinderen 
weer een gevoel van veiligheid zullen geven.  
Gaby Geertsma 
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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 voor de Nieuwsbrief kan per e-mail via:  
rvleeuwen1986@gmail.com  
 
Inhoudelijke reacties kunt u sturen naar de desbetreffende auteurs.  
Voor algemene opmerkingen richt u zich tot  
rvleeuwen1986@gmail.com 
 
Foto’s (tenzij anders vermeld) uit eigen archief (of publiek domein). 

 
 
Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube:  
www.sterkmeppel.nl  
www.facebook.com/StemSterkMeppel/ 
twitter.com/sterkmeppel 
https://www.instagram.com/stemsterkmeppel/  
www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel 
 
Afmelden nieuwsbrief  
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Sterk Meppel bedankt alle kiezers voor hun stem. Nú is het zaak om Sterk Meppel ook te steunen bij het 
realiseren van de lokale idealen. Word lid en VerSterk Meppel. Stuur onderstaande informatie ingevuld op 
naar: 

Henk Schoemaker, Julianastraat 26, 7941 JC Meppel of stuur een e-mail naar hensch@home.nl en dan wordt 
deze bij u opgehaald. 

Geslacht  Vrouw  Man  Anders 
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