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Eigenzinnig Meppel zoekt energieke burgemeester
Er is door u volop meegedacht over de eigenschappen die onze nieuwe burgemeester zou
moeten hebben. De uitslag daarvan is in een profiel verwerkt, die deel uitmaakt van de
vacature. Hoe gaat dat verder?
De CdK heeft inmiddels de kandidaten gesproken en adviseert de Vertrouwenscommissie; die commissie selecteert een aantal kandidaten voor een gesprek. Daarna
bepaalt de commissie welke twee kandidaten worden voorgedragen aan de Gemeenteraad. De Gemeenteraad bepaalt uiteindelijk wie de nieuwe burgemeester wordt.

● Elisabeth Bakkenes
Vertrouwenscommissie
e.bakkenes@meppel.nl

Meedenken | Er is door de Meppeler burgers goed gebruik gemaakt van de gelegenheid
om mee te denken over wat voor burgemeester Meppel nodig heeft. Uit de reacties bleek
vooral dat de gemeente meer is dan het stadhuis. U verwacht van de burgemeester dat hij
betrokken is en verschillende groepen binnen de hele Meppeler samenleving kan
verbinden. Het moet iemand zijn die klaar staat voor álle Meppelers. Ook vindt u het fijn als
de burgemeester zich meer richt op mensen dan op taken, en vaak en goed communiceert
over wat er allemaal speelt. Natuurlijk moet de burgemeester ook Meppel (nog meer) op
de kaart zetten en zorgen dat ondernemers naar Meppel komen; dat is immers goed voor
de werkgelegenheid. Ook wilt u graag dat onze nieuwe burgemeester zich inzet voor het
behoud van de vele voorzieningen, activiteiten en evenementen in Meppel.
Veel animo | Na het sluiten van de reactietermijn bleek dat er maar liefst 49 kandidaten
voor deze burgemeesterspost zijn: 43 mannen en 6 vrouwen. Zowel leeftijd als achtergrond
varieert enorm. De Commissaris van de Koning, de heer Tichelaar, heeft de gesprekken met
de kandidaten al gevoerd. Op maandag 25 april overlegde de CdK met de
Vertrouwenscommissie. Deze commissie bepaalt welke kandidaten ze uitnodigt voor een
gesprek. Op basis van de profielschets en de gesprekken draagt de Vertrouwenscommissie
uiteindelijk twee kandidaten voor aan de Gemeenteraad.
Snelle beslissing | Als de Raad in de vergadering van 26 mei de voordracht van de
Vertrouwenscommissie overneemt, wordt de naam van de nieuwe burgemeester diezelfde
avond nog bekendgemaakt.
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Nieuw plan Kromme Elleboog:
Waarom stemde Sterk Meppel tegen?
Het nu gepresenteerde plan houdt een verslechtering in ten opzichte van de eerdere
plannen. Het plan wordt soberder in uitvoering en aanzicht! Ook wordt de bouwhoogte
weer hoger dan in het eerste plan. Sterk Meppel was indertijd al kritisch over de
bouwhoogte en wat het effect ervan zou zijn op de omliggende bebouwing aan de vlakbij
gelegen fraaie panden aan Keizersgracht en Herengracht. Onze conclusie: dit nieuwe plan
doet duidelijk afbreuk aan historisch stukje Meppel!
Groenmarkt anno 1925;
links Het Klokkehuis

● Peter de Vries
p.devries@meppel.nl

Het Klokkehuis | Tot overmaat van ramp heeft de projectontwikkelaar nu ook besloten het
gemeentelijk monument Het Klokkehuis uit de plannen te schrappen. En dat is blijkbaar
geaccepteerd door dit college!
Amendementen | Sterk Meppel heeft twee amendementen ingediend, namelijk om
1) Het Klokkehuis (wederom) bij het plan te betrekken en te laten opknappen, en
2) bouwvolume en bouwhoogte terug te brengen tot de richtlijn van het vorige plan!
Beide amendementen hebben het niet gehaald, omdat de coalitiepartijen het beleid van dit
college blijven steunen.
Miskleun | De kogel is door de kerk, het besluit is met een krappe meerderheid genomen!
Alle oppositiepartijen waren tegen, maar VVD, CDA, PvdA en CU zijn blind en doof voor alle
verslechteringen van deze versie van het project en steunen hun wethouders; want ja, ook
dit college wil graag een wapenfeit achterlaten in Meppel.
Jammer dat het een miskleun wordt!

Extra hoge “Boom” vangt veel (meer) wind!
Wie kan zich nog een beeld vormen van Drukkerij Boom in de binnenstad van Meppel:
van het hoofdkantoor op de hoek van Hoofdstraat/Kromme Elleboog tot aan de
rotatiehal aan de Kromme Elleboog. Boom wilde en ging daar weg en de locatie moest
worden herontwikkeld. H&M zit alweer een tijdje in het nieuwe pand aan de
Hoofdstraat. Het resterende stuk van Kromme Elleboog tot de Groenmarkt wil maar niet
lukken en verpaupert snel.
Plan Kromme Elleboog

10 jaar later | Projectontwikkelaar Van Wijnen nam het over, maar is tien jaar lang niet
verder gekomen dan plannen maken en plannen veranderen; en nu weer een nieuw plan.
Politiek gevoelig | In het laatste plan dat aan de Raad is voorgelegd, is ambtelijk wel erg
veel meegedacht met de projectontwikkelaar; daarbij is een aantal zaken dat politiek
gevoelig ligt, over het hoofd gezien.
Puntsgewijs
1. Het plan wil dat de gemeente eigenaar van de parkeergarage wordt. Dat zou handiger zijn
voor de exploitatie. In onze ogen is het vooral handiger voor de projectontwikkelaar. Hij
kan bouwen en de gemeente zit met een onrendabele parkeergarage.
2. Het plan wordt in fasen geknipt; maar er is geen garantie dat fase 2 ook wordt gebouwd.
De gemeente heeft op Het Vledder slechte ervaring opgedaan met gefaseerde uitvoering.
In het ergste geval wordt het parkeerplaatsje aan de Kromme Elleboog (fase 2) opslag van
bouwmaterialen. Wanneer de gemeente de grond overdraagt, kan dat.
3. Fase 2 is nu ook plantechnisch aan de Raad voorgelegd, waarmee de gemeente zich wel
vastlegt. Er worden naast het markeerpunt van 5 lagen nu ook extra bouwlagen
toegevoegd. Dat zijn extra inkomsten voor de projectontwikkelaar. Maar het houdt geen
rekening met de karakteristieken van de binnenstad. Het aanzicht van de grachtenpandjes
aan de Keizersgracht wordt erdoor overschaduwd.

4. Het Klokkehuis aan de Groenmarkt is buiten het plan geplaatst en is zelfs geen fase 3. Het
college heeft het pand nog recent tot gemeentelijk monument gepromoveerd. Een
volledige renovatie zou dan een logische eis in de onderhandelingen moeten zijn.
● Henk Schoemaker
h.schoemaker@meppel.nl

Jammer, maar toch... | Het is natuurlijk altijd jammer dat ontwikkelingen heel traag
verlopen. Maar dat mag geen reden zijn om een slecht plan te omarmen.

Nogmaals Camperparkeerplaatsen
Donderdag 21 april stond wederom het initiatiefvoorstel van de VVD en CU op de
raadsagenda, zij het wel in aangepaste, zeg maar afgezwakte vorm. Die aanpassing is
mede veroorzaakt door Hans Boersma (PvdA) die erop wees, dat het volgens de APV
(Algemene Plaatselijke Verordening) in de gemeente Meppel is toegestaan om je camper
gedurende drie dagen ergens neer te zetten en daar te overnachten; echter zonder te
recreëren, dus geen tafel en stoelen buiten de camper.

● Frans Venema
f.venema@meppel.nl

Geen visitekaartje | In een eerdere commissievergadering had ik al aangegeven dat er op
Blankenstein meer dan voldoende parkeerplaatsen zijn voor campers en dat de loopafstand
naar het centrum niet verder is dan die vanaf de Van den Boschkade. Tijdens de raadsvergadering was het dus een herhaling van zetten, aangevuld met de constatering dat de
Van den Boschkade nu niet bepaald een visitekaartje is van Meppel, om nog maar te
zwijgen over de toegangsweg die in zeer slechte staat verkeert.
Camper / Caravan | Op de vragen waarom er wel over campers wordt gesproken en waar
een passant met een caravan achter de auto dan moet parkeren, was antwoord: die
caravan kun je loskoppelen en de auto dan “gewoon” parkeren. Maar dan moet die caravan
wel eerst op een camping staan. Waarom de camper dan ook niet gelijk stallen op een
nabijgelegen camping en op de fiets of lopend naar de stad.
Onnodig | Echter, in principe is dit helemaal niet nodig, want met een melding op sociale
media is er voor beide voldoende plaats op Blankenstein, gemakkelijk en snel bereikbaar.
Geen steun | Het mag duidelijk zijn dat wij het voorstel, net als de meerderheid van de
Raad, niet hebben gesteund.

Luierrecycling: Flinke uitdaging voor College
Wegwerpluiers zijn gemaakt van papier, kunststof en synthetische superabsorbeerders
als polyacrylaat korrels. Per kind in de luierperiode zijn 6 bomen, tientallen kilo’s
chemicaliën en heel wat ruwe olie nodig. Jaarlijks worden er in Nederland 180.000
kinderen geboren, waarvan 300-400 in Meppel. Het zou daarom mooi zijn als de luiers
gerecycled zouden kunnen worden. Dat bespaart kostbare grondstoffen. Toch werd de
motie Luierrecycling door het College niet enthousiast ontvangen.
Luier met!

5000 luiers per kind | Als je uitgaat van vijf luiers per dag, verbruikt ieder kindje tot het
zindelijk is circa 5000 luiers. Dat betekent dat zo’n 400 miljoen kilo papieren babyluiers
wordt weggegooid en verbrand, met als direct gevolg dat er veel giftige stoffen in de lucht
komen. De papieren luier bestaat namelijk voor eenderde uit zeer milieuonvriendelijke
kunststof en synthetische superabsorbeerders, zoals polyacrylaatkorrels. En met het
resterende tweederde deel gaan kostbare grondstoffen zoals bomen, gas en water
verloren.
Luierrecycling | Samen met CDA, GL, CU en VVD diende Sterk Meppel daarom een motie
Luierrecycling in. Recycling is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de afvalnorm
waar de gemeente in 2020 aan moet voldoen. Het is de bedoeling dat tegen die tijd
maximaal 100 kg afval per inwoner per jaar wordt ingezameld. Op het moment is dat nog

● Elisabeth Bakkenes
fractievoorzitter
e.bakkenes@meppel.nl

184 kilo per inwoner per jaar. Als je bedenkt dat bijna 10% van de totale hoeveelheid afval
uit papieren luiers bestaat, kunnen we daar met recycling dus een flinke slag maken.
Enthousiasme en proactiviteit | Toch was er in het College geen enthousiasme voor het
voorstel om te onderzoeken of het mogelijk is luiers te recyclen. Wethouder De Vos gaf aan
dat ze alle ontwikkelingen ‘goed volgen’, maar dat de recycling moeilijk winstgevend te
krijgen is; tenzij het Rijk met subsidies over de brug komt. Een onderzoek naar
mogelijkheden is dus niet nodig.
De indieners van de motie, onder wie drie collegepartijen, waren teleurgesteld door die
weinig enthousiaste reactie en vroegen de wethouder in een aangescherpte motie ‘met
enthousiasme en een proactieve houding’ toch de uitdaging aan te gaan.
Motie | Die motie werd door de wethouder ontraden, maar toch met een grote
meerderheid aangenomen.
Wat Sterk Meppel betreft komt de wethouder uit zijn luie stoel en gaat hij actief en
enthousiast aan de slag om de poepluiers aanpakken.

Mantelzorgwaardering
U zorgt voor een naaste omdat deze intensieve zorg of ondersteuning nodig heeft. De
gemeente heeft de taak gekregen deze ‘mantelzorg’ te waarderen. Maar ja, waarmee
geef je een blijk van waardering waar mantelzorgers blij van worden?

● Jeanet Kraaij
j.kraaij@meppel.nl

Meppelbonnen | De gemeente Meppel heeft er vorig jaar voor gekozen om mantelzorgers
van een zorgvrager die in Meppel woont € 30 aan Meppelbonnen te geven. De reacties
hierop waren verdeeld: van ‘fijn dat we gewaardeerd worden’, ‘belachelijk, dat ga ik niet
aanvragen’ tot aan ‘ik had liever een bedrag in geld gehad, zodat ik zelf kan bepalen waar ik
het aan uit geef’.
Meer keuze | Voor 2016 is besloten het bedrag per mantelzorger te verhogen tot een
waarde van € 50. Naast Meppelbonnen komen er wat meer keuzemogelijkheden, zoals
activiteiten en (verwen)pakketten. Bovendien wordt jaarlijks in november een ‘dag van de
mantelzorg’ georganiseerd.
Steun en waardering | En dan rijst bij mij de vraag: waarmee ondersteun en waardeer je
mantelzorgers zo goed mogelijk binnen de financiële ruimte die wij als gemeente hebben?
Valt of staat het dan met de hoogte van het bedrag van de waardering en het organiseren
van een leuke dag?
Dagelijkse praktijk | Kijk ik naar mijn dagelijkse praktijk als mantelzorgmakelaar,
dan zie ik mantelzorgers leeglopen op de hoeveelheid aan instanties waarmee ze te maken
hebben. Onzekerheid over wat ze nog kunnen vragen en wat er van hen verwacht wordt.
Steeds meer zelf moeten betalen, steeds hogere eigen bijdragen en hoe mantelzorg te
combineren met werk. Dat zijn zomaar een paar voorbeelden.
Zijn dát de mantelzorgers die een waardering aanvragen? Die zich melden voor de ‘dag van
de mantelzorg? Ik denk het niet, in ieder geval een deel niet. Ze zijn aan het ‘overleven’,
gunnen zich geen tijd voor leuke dingen, of voelen zich net niet aangesproken door hetgeen
georganiseerd wordt.
Hoe doe je het goed? Als Gemeenteraad willen we hierover later dit jaar graag met
mantelzorgers in gesprek gaan. Wat hebben zij nodig om het zorgen op een goede manier
vol te kunnen houden? Want hoe we ook van mening kunnen verschillen in de Raad, over
het maximaal ondersteunen van mantelzorg zijn alle partijen het eens: dat is érg belangrijk.
Tips | Heeft u nog tips of een mening over de wijze waarop mantelzorgers ontlast zouden
kunnen worden, of heeft u juist voorbeelden waarvan u vindt dat het tegenovergestelde nu
gebeurt, dan hoor ik dat graag!
Via mail op: jeanetkraaij.stem@gmail.com of telefonisch op 0639 577962.

Nieuwe stadsbussen voor Meppel

Afgelopen donderdag was het eindelijk zover.
Frans Venema en ik waren te gast bij de ingebruikname van
twee nieuwe stadsbussen.
Die ingebruikname werd druk bezocht en deed de
raadzaal volstromen met gebruikers, leden van
het klantenpanel en belangstellenden.

Bruikbare snufjes | Ook enkele leden van raadsfracties kwamen kijken naar de
hagelnieuwe bussen, die voorzien zijn van allerlei bruikbare snufjes. Zo is de vloer
aangepast en verlaagd, en is er voor rolstoelgebruikers een uitschuifbare (rij)plank.
Ook de buitenkant is bijzonder, want de bussen zijn rondom met stadsgezichten beplakt;
deze huisstijl zal de inwoners zeker opvallen. Er werd zelfs gekeken of men op de bussen
bekende gezichten kon ontdekken.
Meer gebruik | Als Sterk Meppel hopen we wel, dat meer inwoners gebruik zullen gaan
maken van deze nieuwe, moderne stadsbussen.
Lintje knippen | Wethouder Roelof Pieter Koning nam beide bussen in gebruik door een lint
tussen de bussen door te knippen en wenste het personeel veel veilige kilometers.
Meldpunt | Sterk Meppel is blij met dit resultaat, maar wil toch de vinger aan de pols
houden. Dus, heeft u op- of aanmerkingen (complimentjes mogen ook!) over de Stadsbus,
meldt die dan via ons Meldpunt.
● Kees van Leeuwen
keesvanleeuwen@hotmail http://www.meldpuntgeluidsoverlastmeppel.nl/meldpunt-stadsbus.html
.com

Algemene Ledenvergadering Sterk Meppel
Op 19 april was een groot aantal leden aanwezig op de Algemene Ledenvergadering
van Sterk Meppel. De vergadering werd gehouden op 19 april 2016 om 20.00 uur bij
Meppels Inn.

● Eduard Annen
bestuursvoorzitter
eduardannen@gmail.com

Opening | Voorzitter Eduard Annen heette iedereen welkom en opende de vergadering.
Benoeming nieuw bestuurslid | Na de mededelingen werd Martin Daling benoemd tot
nieuw bestuurslid. Het bestuur is erg blij met zijn komst en kijkt uit naar de samenwerking!
Verslagen | De notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag en de jaarrekening van
2015 werden goedgekeurd door de aanwezigen.
Reglementen | De wijzigingsvoorstellen voor het huishoudelijk reglement en het
kiesreglement werden grotendeels aangenomen, maar de werkgroep moet met een aantal
voorstellen weer aan de slag. Wanneer de werkgroep de aangepaste voorstellen heeft
uitgewerkt, schrijft het bestuur een nieuwe ledenvergadering uit om de voorstellen te
bespreken en definitief vast te stellen.
SteM-bokaal | Voor de toekenning van de SteM-bokaal werd een aantal kandidaten
voorgedragen. Het besluit aan wie de SteM-bokaal wordt overhandigd als blijk van
waardering voor de inzet voor Meppel en de Meppelers, is aan het bestuur. Binnenkort
meer info.
Gezellig | Na de vergadering werd er onder het genot van een drankje en hapje gezellig
doorgepraat.

