
 

 

Van de redactie  
 
Na de verkiezingen ligt het politieke werk een tijdje stil. Er wordt een nieuwe gemeenteraad geinstalleerd, 
onderhandeld over een coalitieakkoord en tot slot een nieuw college gevormd dat met elkaar aan de slag 
gaat.  Er stonden dan ook geen spannende onderwerpen op de agenda van de laatste raadsvergadering 
voor het reces (de vakantieperiode van de raad). Tot het CDA samen met VVD en PvdA een motie indiende 
over het stikstofbeleid en de gevolgen ervan voor de boeren. Het was fijn om te merken dat de boeren in 
Meppel en Nijeveen op een goede manier hun betrokkenheid lieten zien. Met ruim 40 tractoren en ander 
materieel en ruim 100 aanwezigen verliep de bijeenkomst in een prettige sfeer.  
 

De motie stikstofplannen zoals die oorspronkelijk door CDA, VVD en 
PvdA werd ingediend kon de fractie  niet steunen. In de 
gemeenteraad schetse fractievoorzitter Eduard Annen een mooi 
beeld van onze overwegingen voor en tegen de motie. Want 
natuurlijk begrijpen wij, net als iedereen, de zorgen van boeren. 
Maar tegelijkertijd is het de hoogste tijd om nu daadwerkelijk aan 

de slag te gaan met het terugbrengen van de stikstof uitstoot. Op kaartjes van de stikstof uitstoot in Europa 
staat Nederland met stip bovenaan. Nederland stoot vier keer zoveel stikstof uit als gemiddeld in Europa.  
 
In de oorspronkelijke motie werden bedenkingen geuit bij het stikstofbeleid, de doelstellingen en de feiten 
die het beleid noodzakelijk maken. Maar die discussie hoort niet in Meppel gevoerd te worden dat is 
landelijk beleid. In de toelichting op de motie werd door het CDA, bij monde van Egbert Knorren, 
herhaaldelijk betoogd dat het er alleen om ging steun te betuigen aan de boeren. En daar waren alle 
partijen graag toe bereidt.  
 
De motie werd door de initiatiefnemers aangepast: de passage over de landelijke regelgeving werd 
geschrapt zodat er een oproep in stemming werd gebracht om het gesprek aan te gaan met alle 
betrokkenen, hen perspectief te bieden en de grote zorgen die er bij boeren leven te onderkennen. Die 
oproep werd door het college omarmd en door alle fracties gesteund.   
 
De volgende nieuwsbrief zal rond 1 oktober op uw digitale deurmat vallen.  
Ik wens u een hele fijne zomer toe.  
 

 

Elisabeth Bakkenes  
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Terugblik op een hectisch jaar  
 

‘Allememachies’ riep clown Bassie al jaren terug wanneer hij zich verbaasde. En dat gevoel kreeg ik ook 

toen Elisabeth mailde dat we nu de teksten moesten aanleveren voor deze nieuwsbrief. Het politieke jaar 

2021 – 2022 is alweer voorbij en ik kijk graag even met u terug naar een aantal onderwerpen die zijn 

besproken en waar besluiten over zijn genomen. Er zijn drie onderwerpen waar veel over is gezegd en 

geschreven en die ook tot discussies in de fracties hebben geleid.  

 

De discussie over de Mulo-locaties was erg lastig voor een deel van de fractie. Je wil toch dat iedereen in een 

mooie en vooral veilige woonomgeving woont en daarom is er uiteindelijk tegen het plan om op die 

postzegel 75 woningen te bouwen gestemd. Maar dat was ook erg lastig want in het coalitieakkoord stond 

ook dat er maximaal ingezet wordt op de bouw van woningen om mee te werken aan het oplossen van het  

woningentekort. Alleen betekent dit dan ook dat we dan maar alles goed moeten vinden op iedere plek? Zie 

hier ons dilemma die tot de nodige discussie in de fractie leidde.  

 

In de raadsvergadering waar de woningbouw aan de Prins Hendrikkade werd besproken leverde het voorstel 

voor hoogbouw de nodige emoties en discussies. De fractie was vanaf het eerste moment tegen het plan wat 

totaal niet binnen de omgeving past maar waar vooral de bewoners op tegen waren. Het voorstel werd door 

bijna de voltallige gemeenteraad afgewezen en ligt nu bij de Raad van State. Wij zijn er benieuwd hoe dit 

afloopt!  

 

Een van de hoogtepunten van het politieke jaar was voor mij het initiatiefvoorstel van twee jongens voor de 

aanleg van een pumptrackbaan in de Oosterboer. De raad omarmde het voorstel en de omwonenden worden 

nu goed betrokken. De schep gaat vanaf september de grond. Van dit soort initiatieven worden wij vrolijk!  

 

Maar ook de Gebiedsvisie Stationsgebied, motie over de Zelfbewoningsplicht, Tijdelijke Noodopvang 

vluchtelingen, Wijziging APV prostitutiebedrijven, Fusie Stad en Esch en Dingstede, Port of Zwolle, de 

Samenlevingsschool, Transitevisie Warmte, Uitgangspunten wijkaanpak Oosterboer, het Interpellatiedebat 

Meppel Energie, de gemeenteraadsverkiezingen enz. enz. 

 

Kortom, het was weer een druk, vol en boeiend jaar waar de fractie bezig is geweest om Meppel een beetje 

mooier te maken. Want dat is wat ons drijft en waar wij vanaf september 2022 mee verder gaan! Alhoewel, 

ik kijk ook erg uit naar het reces. Even geen politiek maar rust en genieten van de vrije momenten met 

Jacqueline die de afgelopen periode toch vaak alleen in huis zat. 

 

Ik wens u een goede en gezellige zomerperiode toe. Blijf gezond en tot na de vakantie. 

  

 
Eduard Annen  

 
 

Plan sociale huurhuizen NvL kan op ons enthousiasme rekenen  
 
Waar we vorige maand nog kritisch waren op de bouwplannen voor het Vledder (te groot, te veel en zorgen 
over de verkeersveiligheid) kan het plan voor 32 sociale huurwoningen op de voormalige Worst-locatie aan 
de Nieuwe Nijeveenseweg bij Nieuwveense Landen juist op onze volmondige steun rekenen.  
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Begin 2021 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan Nieuwveense Landen vastgesteld. Dit plan 
vormt het overkoepelende, globale beeldkwaliteitskader voor de ontwikkeling van de deelgebieden van 
Nieuwveense Landen zoals Centrumwonen 4: de voormalige Worst-locatie. Het deelplan geeft  een 
inspirerend beeld van de bebouwing, de openbare ruimte en de na te streven beeldkwaliteit en 
architectuur. Bovendien wordt er natuurinclusief gebouwd. Het beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 4 
vormt daarmee de kaders waaraan de stadsbouwmeester de bouwplannen kan toetsen. 
 
In de commissievergadering heb ik onze waardering voor het beeldkwaliteitsplan uitgesproken. Net als de 
andere fracties in de raad. Het is dan ook als hamerstuk naar de raadsvergadering doorgegaan. Als deze 
woningen gebouwd worden is Meppel een mooi gebiedje rijker geworden.  
 

 
Pierre van Leeuwen 
 
 

Braderie Nijeveen: leuke en goede gesprekken  
 
Een groot aantal fractie-en bestuursleden was aanwezig tijdens de jaarlijkse braderie in Nijeveen. Het was 

prachtig weer en dat was te merken: wat een drukte! En ondanks dat de nieuwe partytent rommelig in elkaar 

zat (            ) hebben we toch leuke en goede gesprekken gevoerd.  

 

Met name het verdwijnen van de enige pinautomaat 

leverde verontwaardigde reacties op. En er werd uiteraard 

gesproken over het coalitieakkoord en kritische vragen 

gesteld en beantwoord. Het was weer leuk om in 

Nijeveen te zijn.  

 

Het hele jaar zijn wij maandelijks op straat te vinden, dat 

heet bij ons struinen. Daar gaan we gewoon mee door na 

de zomer. Want goed in gesprek blijven met de bewoners 

is het succes van onze mooie lokale inwonerspartij! 

                                                                                           Eduard Annen  
 
 
 

Festival van de sport 

 
Raadsleden uit verschillende gemeenten werden in Assen bijgepraat over de toekomst van sport in 
Drenthe. Omdat sport in mijn portefeuille zit ben ik daar namens SteM naartoe gegaan. De Vereniging van 
Sport Gemeenten, de Nederlandse Sportraad en Sport Drenthe samen met de Drentse Gemeenten en de 
Provincie Drenthe informeerden ons over ontwikkelingen rond het sportbeleid en de stand van zaken in 
Nederland en Drenthe. Duidelijk werd dat door samenspel de inzet van sport en bewegen gestimuleerd kan 
worden. In de avond werd er speciaal ingezoomd op de lokale sportakkoorden. In een viertal 
verdiepingssessies die aansluiten bij de ambities: Vitale verenigingen (iedereen moet kunnen meedoen), 
Bewegen in de openbare ruimte en de uitdagingen van organiseren van evenementen in de natuur.  
Pierre van Leeuwen  
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Mijn eerste weken als wethouder: procedures en afkortingen  

 
Nadat de gemeenteraad unaniem voor mijn benoeming stemde ging het eindelijk gebeuren: de start van 
‘wethouder de Vries’. De eerste tijd staat bol van de kennismakingen. Niet alleen met mensen maar vooral 
met procedures, afkortingen en de rol van de wethouder in de gemeentelijke organisatie.  
 
Procedures en gebruiken 
De procedures vertragen het werk, maar geven de organisatie houvast en zorgen ervoor dat er geen 
stappen worden gemist. Die transparantie is belangrijk omdat vrijwel alles wat een wethouder doet 
openbaar gemaakt wordt of kan worden. Maar ik moest/moet daar wel aan wennen! Zo kan ik bijvoorbeeld 
niet zomaar even de gemeenteraad informeren met een memo. Die moet namelijk eerst opgesteld worden 
door een ambtenaar, dan moet de concept tekst ingebracht worden in het wekelijkse Portefeuille-houders-
overleg (FPO) op maandag, dan wordt de tekst een voorstel in het college overleg de dinsdag van de daarop 
volgende week en dán pas kan de memo naar de raad. Dus de minimale doorlooptijd is 2 weken.  
 
En dan zijn er de gebruiken. Zo heeft iedereen een vaste stoel in de collegekamer en is er geen discussie wie 
welke kamer heeft: de wethouder van de grootste fractie heeft een werkkamer het dichtst bij de 
burgemeester. Wat mij ook opviel is dat de wethouder met ‘U’ of  ‘wethouder de Vries’ aangesproken 
wordt in het stadhuis. Er is dus afstand tussen de wethouders en de ambtenaren. Maar nadat ik 
ambtenaren daarop aangesproken heb, lid ben geworden van de Personeelsvereniging en heb 

aangedrongen op een zomer BBQ gaat het er al een stuk gemoedelijker aan toe      . 
 
Schriftje nodig voor de afkortingen  
En dan fkortingen. Dat zijn er zó achterlijk veel dat ik ze bijhoud in een schriftje. ME=Meppel Energie, 
MKNN=Meldkamer Noord Nederland), OvD=Officier van Dienst, BRE=Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem, 
BDU=Brede Doeluitkering, COPI=Commandant plaats incident, enz. enz. Er zijn mensen die er een sport van 
maken om zoveel mogelijk afkortingen in één zin gebruiken. Die moeten mij dus met ‘U’ blijven aanspreken….  
 
Wat voor wethouder wil je zijn 
De rol van de wethouder in de organisatie is wettelijk omschreven. Je bent verantwoordelijk en bevoegd, 
maar je hebt hiërarchisch geen personeel. Je hebt alleen ondersteuning. Die ondersteuning komt van de 
ambtelijke organisatie. Zij bereiden alles voor en de wethouder zegt ja of nee met een korte motivatie. Je 
kunt de rol van wethouder dus vervullen op een heel afstandelijke wijze. Dat probeer ik/het college, in lijn 
met het SteM gedachtegoed en het coalitieakkoord, juist niet te doen. Zo ga ik vaak mee naar besprekingen 
met inwoners en wijkplatforms, maar veelal wel vergezeld met een ambtenaar, zodat de ambtelijke 
organisatie weet wat ik afspreek en zij e.e.a. in lijn daarmee kunnen uitwerken. Gelukkig heeft Jaap in het 
vorige college deze manier van werken al toegepast en is het dus niet nieuw voor iedereen. 
 
Piket is eindverantwoordelijke zijn 
Waar ik slecht van heb geslapen is mijn eerste lange weekend piket. Als je piket hebt, ben je eindverant-
woordelijke voor de gemeente Meppel en heb je de rol van burgemeester. Als er ongeregeldheden zijn 
wordt je gealarmeerd via een speciaal telefoonnummer waarop je altijd bereikbaar moet zijn. En je moet 
binnen één uur na alarmering de crisisorganisatie op het gemeentehuis voorzitten. Dus geen drank en thuis 
klaar zitten voor het geval dat. Tijdens mijn eerste piket ging het alarm af op zaterdag om 22.33u. 
Adrenaline beukt door je lichaam, want wat is er aan de hand en hoe ernstig is het? Gelukkig was degene 
die belde zeer ervaren en rustig. Hij melde mij dat er sprake was van zware mishandeling en dat de daders 
gearresteerd waren. Het gesprek was dus informatief en ik hoefde niet handelend op te treden. Maar echt 
lekker slapen doe je daarna niet. 
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Zoals je uit bovenstaande kunt concluderen zijn mijn eerste weken voorbij gevlogen en is het werkgebied 
van een wethouders erg breed, maar ook heel interessant. Ik hoop in deze rol een goede bijdrage te kunnen 
leveren voor Meppel en alle Meppelers, ondanks het roller-coaster gevoel dat de eerste weken met zich 
meebrengt.  
 

 
Klaas de Vries  
 
 

 

 

Er is er veel behoefte aan extra woningen voor vrijwel elke doelgroep. Naast nieuwbouw in Nieuwveense 

Landen wordt er daarom ook gewerkt aan inbreiding in verschillende wijken en buurten. Dat heeft als 

voordeel dat men direct kan aansluiten op bestaande voorzieningen, vaak dicht bij bestaande kernen. Maar 

het brengt ook extra aandachtspunten mee. Passen deze nieuwe plannen wel op een plek die daar 
oorspronkelijk niet was bedacht. Denk bijvoorbeeld aan een oude woning of stuk groen dat wordt 
vervangen door een groot appartementencomplex. 
 
Bij SteM spreken we vaak over de ‘Meppeler Maat’. Hoe zorgen we er samen voor dat nieuwe plannen de 
leefbaarheid voor bestaande huishoudens in de wijk niet aantast? Blijft er voldoende ruimte voor groen en 
spelen?  Bijft parkeer- en verkeershinder beperkt? Kkunnen de bestaande voorzieningen de uitbreiding 
aan? Kortom, we beoordelen bouwplannen niet los, maar bekijken ze als deel van de wijk of buurt. 
 
Voor de bouwplannen ‘De Hulsen te Nijeveen’ hebben we ons verdiept in de stukken en zijn we op locatie 
geweest om de situatie te bekijken. Ook heb ik uitgebreid gesproken met enkele buurtbewoners en de 
directe buren van het kavel. Bij deze gesprekken zijn geen bezwaren naar voren gekomen. Er worden daar 

twee nieuwe woningen op een ruim kavel gebouwd. De bouwplannen sluiten goed aan bij naastgelegen 
bestaande bouw en er blijft genoeg ruimte voor groen. Verkeershinder blijft beperkt en de kavels zijn groot 
genoeg om op eigen terrein te kunnen parkeren.  
 
We zijn blij met de geschetste plannen en denken dat deze prima passen in de wijk. We hebben daarom 
voor de plannen gestemd. 
 

 
Martijn Wieringa 
 
 

Goede dienstverlening essentieel bij schulden  

 

 

Voor inwoners die een grote schuldenlast  hebben is er de gemeenschappelijke krediet bank (GKB). Dit is 
een gemeenschappelijke regeling van Meppel, Assen en Hoogeveen. Zij geven onder anderen begeleiding 
aan inwoners om te werken aan een toekomst zonder schulden. Een belangrijke taak dus.  

Goed passend plan De Hulsen  
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Maar in Meppel hebben we nu al enkele jaren de schuldhulp coach. Hier kun je laagdrempelig terecht om 
hulp te vragen bij financiële zorgen.  Sinds dit schuldhulptraject is gestart zien we dat er minder inwoners 
zijn die echt diep wegzakken door financiële problemen. De GKB krijgt daardoor steeds minder cliënten uit 
Meppel want korte lijnen werken nu eenmaal beter. Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad aangegeven dat 
het wellicht beter is om de gemeenschappelijke regeling te stoppen of te vervreemden. Daar is nu 
onderzoek naar gedaan en dat lijkt inderdaad de beste keuze. Eind 2023 gaat de GKB zelfstandig verder. 

Maar hoe zit het dan met de dienstverlening? Blijft die wel goed? Dat was mijn grootste zorg. Een vriendin 
vertelde mij onlangs over een man die al drie jaar onder bewind staat bij een commercieel bureau, niet 
weet wat hij al heeft afbetaald, niet weet wat het bureau hem berekend voor de bewind voering en ook 
niet hoe lang het gaat duren om schuldenvrij te zijn. Wat een onzekerheid! Die situatie mag voor onze 
inwoners na de verzelfstandiging niet ontstaan. Daarom wilde ik de motie van het CDA wel steunen waarin 
werd opgeroepen om eerst onderzoek te doen hoe onze inwoners straks goede en kwalitatieve tweedelijns 
schuldhulpverlening krijgen. Maar uit antwoorden van Klaas de Vries bleek dat dit in het lopende proces al 
gebeurd, zijn inzet is  en nog een onderzoek tot vertraging zou gaan leiden. Het CDA heeft de motie daarom 
teruggetrokken.  

In een later stadium gaan we als raad aan de slag om kaders mee te geven voor een goede tweedelijns 
hulpverlening waarbij onze inwoners goed terecht kunnen als er  ernstige financiële problemen zijn die de 
schuldhulpcoaches niet op kunnen lossen. 

 
Gaby Geertsma  
 
 

Leden, bestuur, fractie en wethouder kijken terug op 4 jaar besturen 
 
Tijdens een ledenvergadering werd er door bestuur, fractie en leden 'afscheid' genomen van oud-wethouder 
Jaap van der Haar. Tijdens het afscheid gaf Jaap een mooie terugblik op deze voor hem 'mooiste baan uit zijn 
carrière'. Hij vertelde vol passie over mooie resultaten in bijv. de openbare ruimte zoals bij de school in de 
Marijkestraat en de aanpak van duurzaamheid in Meppel. 
 
Elisabeth Bakkenes keek in een mooie toespraak terug op de intensieve samenwerking en de soms pittige 
gesprekken die zij als (voormalig) fractievoorzitter en wethouder hadden. Deze gesprekken hielpen beiden om 
tot een goed standpunt te komen. Zij waardeerde de enorme inzet en passie van Jaap maar ook de wijze waarop 
hij invulling aan zijn politieke werk heeft gegeven. Open en eerlijk het gesprek met de gemeenteraad aangaan. 
Ze bedankte Jaap daarvoor met een dikke knuffel.  
 

 
Namens het bestuur en leden keek voorzitter Ron 
Dunselman terug op het wethouderschap van Jaap. 

Jaap stond altijd open voor de mening van de leden 
van SteM en wanneer er een vraag of verzoek lag: 
Jaap kwam altijd met een reactie of antwoord. Hij 
hoopte dat Jaap en Jessica heel veel gaan genieten van 
de relatieve rust in hun nieuwe woonplaats. En 
uiteraard waren er bloemen een een stevig, terecht en 
lang applaus voor Jaap.  
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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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