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Van de redactie
De onderhandelingen zijn met succes afgerond. Op het moment dat u dit leest zijn de wethouders
geïnstalleerd en aan de slag met de vele vraagstukken die er op de gemeente af komen. Fractievoorzitter
Eduard verteld u meer over het karakter van dat akkoord. En ook op andere fronten is het drukker aan het
worden zodat deze nieuwsbrief vol onderwerpen staat.
Zo schrijft Pierre over het initiatief van twee jongeren voor een pumptrackbaan. Een initiatief dat de
gemeenteraad enthousiast heeft omarmd maar waar omwonenden vraagtekens bij plaatsten. Daarnaast
kunt u lezen over de vertegenwoordiging van lokale kennis in de commissie beeldkwaliteit, komen de
plannen voor de Mulo locatie Vledder weer voorbij en besteden we aandacht aan de algemene
ledenvergadering waar Frans Venema en Jan Vonk de eerste erepenningen van onze vereniging ontvingen.
Een lezenswaardige nieuwsbrief dus. Maar eenmalig ontvangt u dit keer over enkele dagen ook een tweede
nieuwsbrief waarin twee interviews staan met de vertrekkende en nieuwe wethouder.
Samen met Jaap van der Haar kijken we terug op vier jaar wethouderschap en laat hij weten dat het niet
meer van deze tijd is dat 23 mensen de hele bevolking van Meppel vertegenwoordigen, bespreken we hoe
door de complexe verwachtingen en mogelijkheden tussen raad, college en samenleving veel wethouders
voortijdig afhaken en deelt Jaap zijn zorg met ons dat het niet meer goed gaat komen met onze aarde.
In het interview met Klaas de Vries die de komende jaren namens SteM aan de toekomst van Meppel gaat
werken kunt u lezen hoe Klaas vanuit Stuttgart op de motor ‘even op de koffie’ ging bij een jeugdvriendin in
Italië en na een lange koude tocht op de motor uiteindelijk twee weken bleef. Hoe belangrijk het voor hem
is om een klik met mensen te hebben, waarom hij als directeur van Brink Trekhaken koos voor de
plaatselijke politiek van Sterk Meppel en wat hij voor onze gemeente wil gaan betekenen.
Ik wens u veel leesplezier met beide nieuwsbrieven.

Elisabeth Bakkenes

Pagina 2 van 8

Coalitieakkoord: Werk in uitvoering
Werk in Uitvoering; dat is de naam van het coalitieakkoord tussen Sterk Meppel, VVD en D66 dat ik op 31
mei jl. officieel mocht overhandigen aan burgemeester Korteland.
Een bijzonder akkoord dat nu eens niet dicht getimmerd is met
afspraken. Het is een akkoord geworden met uitgangspunten,
afspraken en ambities. Een akkoord op hoofdlijnen met een open
houding die past bij deze tijd en de verwachtingen van de gemeenteraad. Een akkoord waarmee we een hele nieuwe weg inslaan. Het
nieuwe college moet beter en meer met maatschappelijke instanties,
ondernemers en de gemeenteraad in gesprek om tot gedragen
voorstellen te komen. Met dit akkoord wordt een koers uitgezet
maar krijgen alle partijen meer invloed in de raad.
De afgelopen maanden hebben de onderhandelingsteams van Sterk Meppel, VVD en D66 elkaar goed leren
kennen. Aan dat teambuildingsproces is veel tijd besteed en dat geeft vertrouwen. En dat vertrouwen in
elkaar is nodig want ook in de afgelopen periode hebben wij elkaar geregeld diep in de ogen moeten kijken
wanneer er een meningsverschil was. Maar de wil om er dan toch gezamenlijk uit te komen is groot. En
daarom durven wij het aan om een coalitieakkoord met uitgangspunten, afspraken en ambities te
presenteren.
Gele punten. De fractie van Sterk Meppel is content met het eindresultaat. Het gaat nu te ver om alle
punten waar wij blij mee zijn te benoemen maar ik wil er een aantal uitlichten.
1) De fiets op 1. De inwoners die we in de hele gemeente hebben gesproken gaven massaal aan dat de
fiets alle aandacht moet hebben zodat je veilig op de fiets van en naar school, werk of de binnenstad
kunt gaan. Onze wethouder Klaas de Vries heeft dat de komende vier jaar in zijn portefeuille.
2) Groenonderhoud. Er komt een extra kwaliteitsimpuls zodat we door kunnen gaan met de
verbeteringen die zijn ingezet in de vorige periode. Biodiversiteit en een goede leefomgeving voor
de inwoners van onze gemeente.
3) We houden het ruimhartiger beleid voor schenkingen aan de minima vast, er is aandacht voor de
aanpak van laaggeletterdheid en wij intensiveren de steun aan kinderen die in armoede opgroeien
4) Er komt een onderzoek naar een tweede ontsluiting van en naar Engelgaarde
5) Voor wat betreft de uitbreiding van de Meppeler haven en de nieuwbouw voor Ogterop wachten wij
de uitkomsten van de onderzoeken af.
6) De collegeleden moeten binnen en buiten de gemeentegrenzen meer zichtbaar zijn.
7) Het college gaat met ‘de Sport’ in gesprek om samen afspraken te maken over de toekomst.
8) Er komen meer natuurlijke speelvoorzieningen in de wijken.
Tot slot: wij slaan de komende vier jaar dus een andere weg in dan dat we in Meppel gewend waren. Dat
geldt niet alleen voor de gemeenteraad maar ook voor het college. En hoe we dat allemaal gaan doen is een
mooie uitdaging die bij deze tijd past. Dat wordt vallen maar ook weer opstaan. Maar altijd met de intentie
om Meppel beter en mooier te maken. Wij wensen onze wethouder, Klaas de Vries, heel veel succes en
plezier toe in deze pittige functie!

Eduard Annen
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Pumptrackbaan mag er komen
Een pumptrackbaan is een verharde crossbaan met bulten en bochten waardoor je vaart kunt maken door
een pompende beweging. Helemaal van deze tijd, lekker sportief en het nodigt uit om te bewegen. Het
burgerinitiatief van de twee jongeren, Martijn en Wessel, hebben we dan ook toegejuicht. Zij hewisten in
oktober 2021 de raad te overtuigen van nut en noodzaak en daarom kreeg het college de opdracht om uit
te zoeken wat de mogelijkheden en kosten waren. Samen met de initiatiefnemers is gekeken naar het
beheer, de kosten en geschikte locaties. Bij de locaties bleek het Ringpark Oosterboer bij de bestaande
halfpipe de meest geschikte. De initiatiefnemers gingen samen met ouders en gemeente ook op zoek naar
sponsoren en kregen vanuit het Waarborgfonds al een toezegging zodat de kosten voor de gemeente
aanzienlijk lager worden.
Wel vroegen we ons in de fractie af of er een soort
eigenaarschap zou moeten komen zodat de pumptrackbaan er
over 3 of 5 jaar ook nog netjes bij ligt en goed gebruikt wordt.
Uit het gesprek dat ik met de ambtenaar voerde bleek dat de
gemeente eigenaar is en verantwoordelijk is voor het
onderhoud. In de commissie heb ik dan ook aangegeven dat we
blij waren met het initiatief en dat het als hamerstuk door
mocht naar de gemeenteraad.
Toch geen hamerstuk
Maar dat bleek voorbarig. Na de commissievergadering werden we benaderd door aanwonenden van het
park die zich niet gehoord voelden en de locatie van de baan juist niet geschikt vinden. Zij vrezen overlast in
geluid, lege bierflesjes en handel in wiet. Samen met Eduard ben ik met hen in gesprek gegaan. Ook kwam
een woordvoerder namens het buurtje inspreken tijdens de besluitende raadsvergadering om hun kant van
het verhaal te doen. De initiatiatiefnemers hebben weliswaar in het algemeen de draagkracht voor het
initiatief gepeild op social media, via de wijkkrant en via een handtekeningenactie maar niet de direct
omwonenden. Zij vroegen immers een pumptrackbaan en het maakte niet uit waar die in de wijk zou
komen. Om Jongerenwerk sprak in en gaf aan dat de kans op minder overlast bij de juiste aanpak groot is.
De aanwonenden vonden dat zij bij het besluit om de halfpipe locatie als meest geschikte te bestempelen
betrokken hadden moeten worden al was het maar via een brief of informatieavond. En daar hebben zij
natuurlijk een terecht punt. Dat werd bij monde van wethouder Klaas de Vries ook erkent. De gemeente
heeft daar een steek laten vallen. Toch hebben wij, en met ons de voltallige gemeenteraad, ingestemd met
het besluit voor de pumptrackbaan op deze plek. Wel werd afgesproken dat de verlichting aangepast wordt
en handhaving en Jongerenwerk de vinger goed aan de pols houden. Ook worden er op voorstel van de CU
gebruikersafspraken gemaakt met alle betrokkenen.

Pierre van Leeuwen met Wessel, Martijn en hun vrienden
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Spagaat rond mulo locatie Vledder
Wat een lastig dilemma was dat afgelopen donderdag in de raad. Want wat willen we graag zo snel mogelijk
bouwen om het grote tekort aan sociale huurwoningen te verminderen. En geloof me, dit tekort begrijp en
voel ik helemaal. Ik woon inmiddels al anderhalf jaar bij mijn ouders in huis samen met mijn twee kinderen.
En hoewel we veel van elkaar houden is dat zeker geen gezonde situatie. Maar aan de andere kant vinden
we ook dat mensen die een sociale huurwoning betrekken recht hebben op een gezonde en veilige
leefomgeving net als de huidige bewoners van het Vledder.
Momenteel is het Vledder op drie plekken in ontwikkeling. De bebouwing naast de Jumbo is zo goed als
afgerond, naast de gasfabriek komt een appartementencomplex met woningen ernaast en dan als laatste
straks de Mulo-locatie. Het gaat hier dus niet alleen om 75 appartementjes maar om veel meer. Dit is dan
ook de reden geweest dat we na veel wikken en wegen toch het gevoel hadden tegen deze plannen te
moeten stemmen.

De oude mulo op het Vledder

De nieuwe plannen met drie bouwblokken en
op de binnenplaats parkeerruimte voor auto’s

Dat kan overigens voor niemand een verrassing geweest zijn want dat standpunt hadden we twee jaar
geleden ook al toen we tegen de visie voor het gebied stemden en sinds die tijd hebben we herhaaldelijk
laten horen dat voor deze plannen de beschikbare plek echt te klein is. Het onbegrip bij de andere partijen
was echter groot. Hoe konden we tegen stemmen? We willen immers meer betaalbare woningen bouwen?
Meer zelfs dan in het coalitieakkoord opgenomen is! En ja, dat klopt. Dat willen we ook. Maar betekent dit
dat we met ieder plan op iedere plek in moeten stemmen? De discussie in de fractie was dan ook intens
maar uiteindelijk hebben we toch gekozen voor een goede leefomgeving voor de toekomstige bewoners én
voor de huidige omwonenden. Net als wij zijn ze absoluut niet tegen bouw op deze plek maar wel tegen de
gevolgen voor de veiligheid voor fietsers, kinderen en de leefomgeving.
De overige partijen in de gemeenteraad kozen ervoor om de plannen wel te steunen. Wel werd er een
motie voor natuurinclusief en duurzaam bouwen ingediend en kwam er (weer) een amendement om de
veiligheid voor fietsers te verbeteren. Zowel de motie als het amendement hebben wij natuurlijk wel
gesteund en beidem hebben het deze keer wél gehaald.

Madelinde Bakkenes
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Adviescommissie Beeldkwaliteit met gevoel voor Meppel
Als het om plannen gaat waar cultureel erfgoed bij betrokken is dan krijgt het college adviezen van de
commissie welstand. Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht over de plannen van de oude HBS en
Zuiderschool. Door de invoering van de Omgevingswet wordt Welstand opgeheven en komt er een
gemeentelijke adviescommissie Beeldkwaliteit.
Maar wie bepaalt eigenlijk wie de mensen zijn die dat advies geven? Het college vroeg daar een mandaat
voor. Maar het werk van die commissie moet aanbesteed worden. En een aanbesteding betekent dat
iedereen mee kan doen. Het zou in theorie dus mogelijk zijn dat een bureau uit Maastricht of Rotterdam de
aanbesteding wint. En de kans dat die met andere ogen naar ontwikkelingen in onze gemeente kijken dan
Meppelers zelf is wel heel groot.
Ik heb het college daarom gevraagd op welke wijze wij invloed uit kunnen oefenen op de samenstelling van
deze Adviescommissie. Wethouder van Ulzen had begrip voor de wens die ik, mede namens de CU, bij hem
neerlegde, en zegde toe dat hij er via een Beleidsregel voor zal zorgen dat er regionale expertise in de
commissie zal zijn. Er komen dus één of meer personen met affiniteit met Meppel, haar erfgoed en
inwoners in de adviescommissie. Daar zijn we blij mee.

Elisabeth Bakkenes

Beunbakken blijven toch nog even liggen
Namens de fractie heb ik samen met de PvdA wéér vragen gesteld over de beunbakken die nog steeds langs
de Prins Hendrikkade liggen. Die bakken lagen eerst in het zogeheten Politiegat maar moesten daar weg. Op
de plek waar ze nu liggen zorgen ze voor veel overlast.
Oud-wethouder Henk ten Hulscher beloofde in februari dat de bakken ‘binnen afzienbare tijd’ weg zouden
gaan” maar dat is dus niet het geval. “En voorlopig gaat dat ook niet gebeuren”, liet onze nieuwbakken
wethouder Klaas de Vries namens het college weten. Het college wil de ligplaats aan het Politiegat
legaliseren maar door complexe wetgeving duurt dat wat langer dan vooraf gedacht. Hij kon, ook na
aandringen van mijn kant, geen termijn geven waarop de bakken daar weg zullen zijn. Wat een
teleurstellende uitkomst. De enige troost voor de omwonenden is dat de bakken daar uiteindelijk écht weg
zullen gaan.
Eduard Annen
Uitstekende jaarrekening
De eerste jaarrekening van deze nieuwe raadsperiode was voor mij een bijzondere. Bijzonder omdat ik als
kersverse woordvoerder als voorzitter van de auditcommissie werd benoemd.
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De jaarrekening moet een goed (getrouw) beeld geven van de activiteiten en resultaten die in 2021 zijn
behaald en de uitgaven die de gemeente daarvoor heeft gedaan. Wethouder Klaas de Vries kreeg een paar
leerpunten mee van de auditcommissie en de gemeenteraad waar het om de rechtmatigheid gaat. Die gaan
bijvoorbeeld over de EU aanbestedingsregels (overschrijding van 2,5 miljoen euro), het meer grip houden
op de kosten in het sociaal domein en vooraf een kritischere blik vanuit de organisatie voordat de
accountant de jaarrekening krijgt want dat voorkomt extra kosten.
Ondanks deze puntjes is deze jaarrekening een van de betere van de afgelopen jaren. De vele
complimenten naar ambtenaren (en oud wethouder Jaap van der Haar) zijn dan ook terecht. Ook waren er
complimenten voor de uitvoering van de TOZO regeling i.v.m. Corona en de goede uitvoering van de
specifieke uitkeringen vanuit het Rijk.
Mijn eerste vergadering als voorzitter is zonder problemen verlopen en ik hoop dat we een waardevolle
commissie zijn in ondersteuning van de raad aangaande financiële kwesties.

Robbert van Leeuwen
Inwoners let op uw zaak: de Omgevingswet komt eraan
Door de Omgevingswet worden per 1 januari 2023 veel regels vereenvoudigd en samengevoegd zodat het
voor initiatiefnemers en projectontwikkelaars makkelijker wordt om bouwprojecten uit te voeren. Het is
dus belangrijk dat omwonenden of belanghebbenden over die plannen mee kunnen praten. Daarom heeft
het Rijk gemeenten verplicht om participatiebeleid op te nemen in haar Omgevingswet.
Goed dat het participatiebeleid wordt vastgelegd maar wat nu wordt vastgesteld is slechts het tijdelijk
beleid.
In het tijdelijke beleid staan goede punten en het is wettelijk nodig dat dit nu wordt vastgelegd. Het
amendement dat we samen met GL hadden voorbereidt om een extra participatie paragraaf voor
particuliere initiatieven op te nemen was daarom prematuur.
Op het moment dat het definitieve participatiebeleid wordt opgesteld worden daar veel partijen waaronder
de gemeenteraad en inwoners betrokken. Helaas is dat participatiebeleid alleen een verplichting voor
gemeentelijke initiatieven. Particuliere initiatiefnemers moeten alleen aan (kunnen) tonen dat zij wel of
geen participatie hebben uitgevoerd en wat de uitkomsten daarvan zijn. Op dat moment zullen we zorgen
dat de raad kan controleren of participatie goed heeft plaatsgevonden.
Robbert van Leeuwen

Van het bestuur
Op woensdagavond 22 mei hadden we onze jaarvergadering. Er werd teruggekeken op het het verenigingsen fractiejaar 2021, dat sterk door de corona-maatregelen was gekleurd. Vele activiteiten konden niet
plaatsvinden, zoals de Donderdag Meppel Dag optocht, waarin we altijd met onze bakfiets en duizenden
kleurplaten voor kinderen present zijn. Ook thema avonden waren niet mogelijk. Desalniettemin is er
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onderling goed gewerkt, veelal via zoom of teams, en werd er met zo’n 1000 inwoners in de wijken
gesproken om input te krijgen voor ons verkiezingsprogramma 2022.
Aan het bestuur werd décharge verleend voor het boekjaar 2021 en aanpassingen in het huishoudelijk
reglement en fractiestatuut werden besproken en deels aangehouden tot een volgende ALV op 22 juni a.s.
Daarin zal ook afscheid genomen worden van onze oud-wethouder Jaap van der Haar. De uitvoerige
notulen van de Jaarvergadering zullen de leden ontvangen bij de uitnodiging voor de ALV van 22 juni.

Een bijzonder en nieuw moment was de uitreiking van
de Erepenningen “Lid van Verdienste”. Het bestuur
had besloten om een Erepenning uit te reiken aan
leden, die zich gedurende langere tijd bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor onze politieke
vereniging. Frans Venema kreeg de penning na een
zeer lange staat van dienst. Gedurende 24 jaar was hij
raadslid voor SteM, waarin hij niet alleen voor
Nijeveen een echte volksvertegenwoordiger was,
maar ook voor de gehele gemeente. Steeds het
persoonlijke contact zoekend en verzorgend, de
menselijke maat voorop.

Ook ex-fractiesecretaris Jan Vonk kreeg de
Erepenning als blijk van waardering voor zijn 20
jaar lange vormgeving en redactie van het
Fractienieuws, de digitale uitgave van de fractie.
De zorgvuldige, inhoudelijke, beknopte notulering
en agendering vormden een solide basis voor de
kwaliteit van het fractieberaad. Altijd op tijd en
onmisbaar voor een goed functioneren van de
fractie.
Na de pauze gaf Klaas de Vries een terugblik op de onderhandelingen, die geleid hebben tot het
coalitieakkoord van SteM, VVD en D’66. Dit op hoofdlijnen geschreven coalitieakkoord zal voor de komende
ALV worden meegestuurd en dan kunnen er ook vragen over worden gesteld.

Ron Dunselman, voorzitter

Energiestrategie voor Drenthe
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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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