
 

 

Van de redactie  
 

Op 10 november heeft de gemeenteraad de begroting behandeld. U weet wel, die beleidsarme begroting 

omdat het college eerst lopende projecten af wil maken. Eduard vertelt u in deze nieuwsbrief wat meer over 

hoe hij zijn eerste keer als woordvoerder bij de begroting heeft ervaren en welke moties en amendementen hij 

belangwekkend vond; Klaas neemt u weer mee in één van zijn ervaringen als wethouder en we belichten het 

standpunt van de fractie rond de vragen die we hebben gesteld over de voorgenomen opheffing van Scala.   

 

Tijdens de komende raadsvergadering van 22 december  hebben we overigens wel weer een volle agenda. 

Niet alleen spreken we opnieuw over de toekomst van amateurkunst en cultuur in Meppel maar ook de 

uitkomsten van het onderzoek rond Joods erfgoed staan op de agenda, de visie op hoe huurwoningen zo snel 

mogelijk aan de eisen in de warmtetransitievisie kunnen voldoen en tot slot de bouwstenennota Wonen 

waarin we de visie bespreken hoe de toekomstige woningbouw in de gemeente eruit komt te zien. Pittige 

onderwerpen dus.  

 

Heeft u interesse om over één van deze onderwerpen mee te praten meldt u dan aan bij de fractiesecretaris 

Robbert van Leeuwen (r.vleeuwen@gemeenteraadmeppel.nl om tijdens onze fractievergaderingen van 

dinsdagavond 6 december of maandagavond 19 december met ons van gedachten te wisselen.  

 

Ik wens u veel leesplezier met deze december nieuwsbrief.  

 

 

 

Elisabeth Bakkenes  
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Begroting 2023: een hele ervaring rijker  

 

Toen ik in oktober 2021 fractievoorzitter van Sterk Meppel werd waren er een aantal dingen waar ik 
tegenop zag. Je moet dan denken aan het voeren van verkiezingsdebatten en het verdedigen van het 
coalitieakkoord. Maar ook aan de discussies tijdens de begrotingsvergadering en Perspectiefnota.  
 
Op 10 november was de eerste begrotingsvergadering waar ik namens de fractie het woord ‘moest’ voeren. 
Ik heb nog geprobeerd om dit in de schoenen te schuiven van de woordvoerder financiën maar de fractie 
vond het ‘chefsache’. Uiteraard bereidt je je wel samen met de woordvoerders op voor. Zij doen het 
inhoudelijke werk, kijken wat de plannen van het college op hun gebied zijn en wat Sterk Meppel daarvan 
vindt. Soms moet je daar ook nog eerst technische vragen voor stellen maar als je met het antwoord niet 
tevreden bent neem je dat mee naar de vergadering en dien je soms een motie of amendement in om iets 
toe te voegen, veranderen of schrappen.   
 
In totaal werden er 5 amendementen en 10 moties ingediend. Wij hebben er een paar gesteund. Met name 
de inzet van Groen Links om geld en aandacht te besteden aan het LHBTQ+ beleid en activiteiten (Meppel 
wil een Regenbooggemeente worden) kon op onze steun rekenen.  
 
Onze fractie diende een amendement in om het jongerenwerk in Meppel uit te breiden. Veel jongeren 
hebben het zwaar en zijn ook niet altijd in beeld zodat ze geholpen kunnen worden. Daar maken wij ons 
zorgen om. In het amendement ‘Preventief Jongerenwerk’ willen wij de doelstelling ‘hulp aan jongeren’ uit 
breiden met preventieve hulp aan jongeren. Hierdoor kunnen alle jongeren preventief geholpen worden. 
Dit amendement is met grote meerderheid aangenomen met alleen tegenstemmen van de CU en D66. 
Onze moties Preventief jongerenwerk en Eén tegen eenzaamheid werden unaniem aangenomen. Punten 
waar Gaby zich al lange tijd voor inzet.   
 
Op initiatief van het CDA, maar met grote hulp van onze wethouder Klaas de Vries, werd een motie om te 
komen tot een steunfonds voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en kerkelijke instellingen 
unaniem aangenomen. Het college kan nu snel hulp verlenen om financiële hulp om de gevolgen van de 
huidige hoge inflatie en energiekosten te overbruggen en om noodzakelijke duurzaamheidsmaatregelen te 
bekostigen. Uiteindelijk werd de begroting 2023 met alleen een tegenstem van GroenLinks aangenomen en 
rond 00.45 sloot burgemeester Korteland de vergadering.  
 
Hiermee kwam een einde aan een intensieve periode en kan het college aan de slag in 2023. In de kroeg 
hebben wij nog even nagepraat over het intensieve traject, want slapen doe je toch niet direct. De volgende 
dag fietste ik om 06.00 uur naar mijn werk in Hoogeveen en dacht terug aan het hele traject. Weer een hele 
ervaring rijker geworden maar ook nadenkend over wat er goed ging en wat de volgende keer anders of 
beter kan. Daar heb ik wel wat ideeën bij en die gaan wij bespreken bij de voorbereidingen voor de 
begroting 2024.  
 

 
Eduard Annen  
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Spoor Meppel als flessenhals naar het Noorden  

 
Al sinds de aanleg van treinrails in Nederland moet al het treinverkeer van en naar Groningen, Friesland en 
Drenthe via de flessenhals Meppel-Zwolle. Door een steeds intensiever gebruik en beperkte investeringen is 
die flessenhals verworden tot een serieuze reden voor 9 uur vertragingen per week voor ruim 75.000 
reizigers per dag. Als dit stuk spoor in de Randstad zou hebben gelegen was het allang opgelost. Maar nu 
hebben we lobbywerk te verrichten.  
 
Dat lobbywerk loopt over verschillende schijven in de provincie en regio. Voor Meppel en de Regio Zwolle is 
de doelstelling om zo snel mogelijk € 75 miljoen te krijgen om de flessenhals op te lossen. Maar voor de 
provincies Drenthe/Friesland/Groningen is ontsluiting de doelstelling. Voor die provincies zijn de Lelylijn en 
de Nedersachsenlijn dus ook een alternatief. Dus ‘onze’ lobby vecht voor die € 75 miljoen, maar 
tegelijkertijd ook voor priorisering bóven de Lely- en Nedersachsenlijn.  
 
Maandag was ik de hele dag in Den Haag om onze lobby te ondersteunen. Het pitchen van onze doelstelling 
is eenduidig. In de pauze en tijdens schorsingen kun je kamerleden spreken en bewindslieden. Ook kun je 
dan spreken met de anderen zoals de provincievertegenwoordigers, Prorail en andere lobbygroepen als de 
ANWB. Overal je boodschap achterlaten en de elevator-pitch doen past goed bij mijn werkervaring. Ik heb 
er dus wel van genoten. Maar het kan ook beter en effectiever. Als we een eenduidige doelstelling zouden 
hebben met provincie en regio zou het veel makkelijker zijn en veel effectiever. Dat is voor mij het 
leermoment van vandaag. En daar ga ik/ons college ook aan werken.  
 
Wat is dan het resultaat van de lobby? Dat weet ik op het moment dat ik dit schrijf nog niet precies (de hele 
week is de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer). Dinsdag stemt de Tweede Kamer over twee 
amendementen voor de verbetering van het spoor. Als de voortekenen niet bedriegen gaat het wel goed 
komen met het geld en kunnen we in 2023 los! Dat zou echt een geweldig resultaat zijn.  
 

 
Klaas de Vries, wethouder  
 
 

Aankondiging opheffing Scala zorgt voor ophef  

 
De aangekondigde opheffing van Scala houdt de gemoederen bezig. Dat is zeer begrijpelijk. Onderwijs in 
kunst en cultuur zorgt voor een brede ontwikkeling, mentale gezondheid en sociale binding voor zowel jong 
als oud(er). Dit is niet alleen belangrijk voor individuele inwoners maar voor ons stadje als geheel. Want in 
een gemeente waar veel culturele activiteiten zijn, heerst een beter leefklimaat. En daarmee is dat is een 
belangrijke taak voor de gemeente. Wat Sterk Meppel betreft is het behoud van amateurkunst voor Meppel 
minstens net zo belangrijk als een schouwburg. We begrijpen de zorgen die er leven dan ook heel goed 
omdat het nog niet duidelijk is hoe het nu verder gaat.    
 
Om die duidelijkheid te krijgen hebben we vragen aan  de wethouder gesteld. Helaas moest de wethouder 
op een groot deel van die vragen het antwoord schuldig blijven. Op 12 december gaat ze met de betrokken 
gemeenten en Scala om tafel. Maar ze beloofde dat ze voor de raadsvergadering van 22 december de raad 
zou informeren over wat dit gesprek heeft opgeleverd. Inzet is om het aanbod van de activiteiten in stand 



Pagina 4 van 4 

  

 Nieuwsbrief december 2022 

 

te houden. We hebben wethouder Bos wel gevraagd om de medewerkers en ZZP-ers uit Meppel bij dat 
overleg te betrekken. Dat is belangrijk voor het draagvlak van de oplossing.  
 
We hebben de wethouder ook gevraagd of het budget dat nu beschikbaar is voor amateurkunst 
beschikbaar blijft voor amateurkunst. Dat heeft ze toegezegd. Daarmee is een belangrijk punt gemaakt. 
Want wij vinden het belangrijk dat de activiteiten behouden blijven zodat de lessen gesubsidieerd worden 
en daarmee betaalbaar blijven.  
 
Ook CU en PvdA hebben vragen over Scala gesteld maar dan over de verbinding tussen Scala, Plataan en de 
school die zoveel leerlingen heeft dat extra lokalen nodig zijn. Zij waren kritisch dat de wethouder de 
vertrouwelijke brief van Scala over de voorgenomen opheffing niet onmiddellijk aan de gemeenteraad 
heeft doorgestuurd. Tijdens de commissie en raadsvergadering in december zal het onderwerp Scala dan 
ook zeker terugkomen. We houden u op de hoogte.  
 

 
Elisabeth Bakkenes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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