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De ontstaansgeschiedenis van Sterk Meppel

Grachten dicht geen gezicht
Het begon allemaal in 1976 met
de actiegroep Grachtwacht. Deze
actiegroep streed tegen de plannen van het college om alle grachten dicht te gooien. Het plan was
om vanaf de Bekinkbaan een soort
snelweg naar Bleekerseiland aan
te leggen die dan als parkeerplaats
dienst zou gaan doen.
De grachten dicht en het mooiste plekje
van je stad als parkeerplaats? De inwoners van Meppel waren het er niet mee
eens maar er kon, volgens de bestuurders, niets meer aan gedaan worden.
De acties van de Grachtwacht gaven de
inwoners weer hoop en de groep kreeg
massaal steun.
Na enkele jaren merkte de actiegroep
dat ze wel mee mochten praten maar
nog steeds niets te zeggen hadden.

Op deze pagina: 11 september 1976: demonstratie voor het openhouden van de grachten.
(Foto Herman Jansen)

Sterk Meppel al
40 jaar uw SteM
in de gemeente
Foto Martin Jonker

Foto Herman Jansen

Alhoewel er wel wat beweging in de
standpunten van de partijen begon te
komen gingen politiek en college haar
eigen gang. Dat leidde tot de oprichting
van de politieke vereniging Stadswacht
die enkele maanden later met twee zetels als vijfde partij in de gemeenteraad
kwam. In 1980 werd uiteindelijk, mede
na ingrijpen vanuit de provincie, definitief besloten om de grachten open te
houden.
Na de gemeentelijke herindeling van
1998 vormden Meppel, Nijeveen, Rogat, Schiphorst en Broekhuizen één
gemeente. Stadswacht en Gemeentebelangen Nijeveen besloten samen onder

Foto Herman Jansen

de leuze “Lijst 1 telt voor 2” de verkiezingen in te gaan als Stadswacht/Gemeentebelangen. Een naam die enkele
jaren later veranderde in Sterk Meppel,
afgekort SteM. Sterk Meppel is sinds
1994 de grootste partij in de gemeente-

raad en schuwt de bestuursverantwoordelijkheid niet. In deze jaren hebben
wethouders Johan de Vries, Herman
Jansen, Egbert van Dijk en Myriam Jansen de SteM van de inwoners in het college laten horen.
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Sloop historische erfgoed
De gemeente Meppel gaat aantoonbaar slordig om met het Meppeler historische erfgoed. Toen bij
de uitbreiding van de Albert Heijn
een bijzondere kelder werd gevonden door de aannemer heeft men
dit stil gehouden om vertraging in
de aanleg te voorkomen. Er zijn
nog wel wat foto’s genomen maar
meer ruimte voor onderzoek werd
niet toegestaan. Korte tijd later
werd op de Boom locatie ook geen
ruimte geboden aan de archeologische vereniging Meppel om onderzoek te doen. Een grote schande
vooral als je bedenkt dat dit gebied
er nu al tien jaar verwaarloosd bij

ligt. Of het nu gaat om de begraafplaats, de huisjes aan de Woldkade,
het Klokkehuis, de Marijkeschool

Lente 2018
Ik denk vooral terug aan de vele acties,
de grote betrokkenheid van de mensen
in Meppel bij de lokale onderwerpen en
de medewerking van de lokale middenstanders. Die namen advertenties in ons
blad! Die waren sponsoren als dat nodig
was. Het was fijn om samen met zoveel
betrokken mensen je in te zetten voor
behoud van een buitenbad in Meppel.
Zonder die acties zou er helemaal geen
buitenbad overgebleven zijn. Met het
compromis van een kleiner bad zijn we
ook erg blij!

of Bleekerseiland. Sterk Meppel wil
dat er zorgvuldiger wordt omgaan
met de historie van Meppel.

Foto Alexander Drost

Herman Jansen
Het was bijzonder te ervaren hoe groot
het succesvolle verzet was tegen de
komst van een nieuwe grote asfaltcentrale. En altijd waren er mensen die handtekeningen gingen ophalen om petities aan te kunnen
bieden. Anders zouden de eiken aan de Werkhorst het zeker niet
overleefd hebben. De historische bruggen in de binnenstad zouden
dan allang vervangen zijn door moderne brede betonbanen.
Al die mensen die meehielpen
de Stadswachter deur-aan-deur
te verspreiden, meehielpen om
voor de verkiezingen ons snuffelboekje te verspreiden. Hoe ludiek waren de acties niet voor de
verkiezingen? We reden met een
dubbeldekker rond, ook naar
Foto Herman Jansen de buitengebieden. Welke partij
heeft een eigen bakkerskar waarmee we ook nog steeds bij elke optocht aanwezig zijn? Ik denk vooral terug aan de waterfietsen, de
consumentenbeurs, de sfeer van het samen opkomen voor een leefbare stad, kleinschalig, bruisend van activiteiten.

Dorp blijft dorp
Nadat Stadswacht en Gemeentebelangen Nijeveen bij de gemeentelijke herindeling besloten
om samen verder te gaan als één
vereniging werd de afspraak gemaakt dat dorp dorp zou mogen
blijven. Die afspraak staat nog
steeds. Dat was zichtbaar toen de
bibliotheek besloot dat de vestiging in Nijeveen moest sluiten.
SteM steunde de oplossing dat er
in De Schalle een ruimte zou komen Nijeveen terecht kan om met
behulp van vrijwilligers hun boeken te ruilen of te bestellen. Ook
huisarts Moes steunden wij bij
het plan om zijn huisartsenpraktijk op de oude plaats uit te breiden. Dat huisarts Moes de moed
heeft verloren is begrijpelijk, aangezien zijn opvolgers er na al die
jaren nog steeds niet in geslaagd
zijn om de nieuwbouw van de
grond te krijgen. Iedere keer komen er vanuit de gemeente weer
nieuwe voorschriften. Inderdaad
om moedeloos van te worden.

Behoud
Sluisbrug
De
Knoppersbrug
had in het verleden
een mooie ophaalconstructie. Toename het autoverkeer
en het verdwijnen
van de doorgaande
scheepvaart uit de
gracht maakte daar
een einde aan.
De Sluisbrug stond
zo’n zelfde lot te
wachten. Verzet heeft
de brug echter gered.
De brug werd gerestaureerd en voldoet
weer aan alle eisen.
En sindsdien is zijn
de opvattingen ten
goede opgeschoven.
Na het opengraven
van de Gasgracht
kwam ook daar een
fraaie ophaalbrug.

Foto Herman Jansen

Kapgrage gemeente
De kap van bomen heeft in de veertig jaar van ons bestaan geregeld
een rol gespeeld. In 1986 speelde dat op het Haverstuk. Een tijdje daarna hebben ons ingezet om de bomen bij Rogat te redden.
Natuurlijk moet er soms gekapt worden om meer ruimte te maken als
er teveel houtopschot komt of bomen ziek zijn. Maar om nu honderden bomen te kappen omdat ze in de toekomst ziek kunnen worden of
er op een 40-jaar oude boom een zwam groeit… De gemeente moet
vaker met direct belanghebbenden overleggen voor ze bomen kapt,
niet onnodig snoeien en waar wel gesnoeid of gekapt wordt dat met
beleid doen en omwonenden niet alleen laten weten dat er gekapt
wordt maar ook hoe de herplant geregeld is.

DE STADSWACHTER

Lente 2018

3

Asfaltcentrale Heijmans

Als ‘snotneuzen’ in de gemeenteraad
wilden we de burgemeester nog wel eens
tegenspreken. Dat werd veertig jaar geleden niet echt gewaardeerd. Ik ben blij
dat we dat gedaan hebben bij de plannen voor de Indische buurt. We bepleitten een alternatief plan van de buurt,
Dat vond het college eerst een kansloos
streven maar later volgde de PvdA toch
het initiatief. Daardoor is de Indische
buurt nu behouden.

Het was toen een heel reëel vooruitzicht. Heijmans zou z’n asfaltcentrale in Alphen sluiten en een
nieuwe bouwen in Meppel. Het
bestemmingsplan bood ruimte
voor categorie 5. En de het college
wilde wel graag grond verkopen
op het industrieterrein.
Sterk Meppel vocht de komst op
allerlei manieren aan en stond
uiteindelijke voor de Raad van
State. Die vernietigde de milieuvergunning die de provincie voor
de nieuwbouw had afgegeven.
In 2009 ontving de raad een
schrijven van Heijmans waarin zij
duidelijk maakten af te zien van
de bouw van een asfaltcentrale in
Meppel. Naar hun zeggen door de
recessie in de wegenbouw.
Maar zonder jarenlange strijd
van de actiegroep Houd Meppel
Schoon had de asfaltcentrale er
nu gestaan. Een mooi voorbeeld
“van uitstel komt afstel’.

Waar ik ook nog graag aan terugdenk
Johan de Vries
is dat we erin geslaagd zijn de kaalslag
van Meppel tegen te houden. Ik kwam
er achter dat Meppel gratis ‘saneringspanden’ aan kon schaffen omdat alle kosten eenvoudig via een wederopbouwwet in Den Haag
gedeclareerd konden worden. Daarom ging de afbraak al tientallen
jaren heel gemakkelijk.

Foto Eduard Annen

Afschaffen gebruik
bestrijdingsmiddelen
SteM heeft ervoor gezorgd dat er al jaren geen bestrijdingsmiddelen
gebruikt worden op verhardingen. Daardoor kunnen kleine kinderen
geen gif binnenkrijgen en spoelt het gif na een regenbui niet in het oppervlaktewater. De Rijksoverheid heeft het gebruik van glyfosaat zoals
Roundup inmiddels (sinds k2016) verboden. Gelukkig, want al in 2012
bleek dat de toegestane norm in de helft van de gevallen wordt overschreden. En dat spul is niet onschuldig. Het veroorzaakt geboorteafwijkingen, heeft hormoonverstorende effecten en verstoord bodemsystemen. Dat willen we u en uw kinderen graag besparen. Maar de
gemeente moet wel een betere manier vinden om het onkruid te bestrijden, zoals branden of stomen. Daar heeft ze nog niet veel energie
in gestopt en dat moet wel gaan gebeuren. Want onkruid dat 20 centimeter hoog tussen de tegels staat is geen visitekaartje voor Meppel.

Sloop verhinderd
Sterk Meppel wil dat Meppel een
mooie welvarende gemeente
wordt en zeker geen tweede Orvelte. Maar hoeveel aantrekkingskracht heeft een gemeente als
Meppel die, net als bijvoorbeeld
Almere, alleen maar nieuwbouw
kent? Hoe aantrekkelijk is zo’n
gemeente voor werkgevers? Voor
nieuwe inwoners? Hoe zou Meppel eruit zien zonder Stadswacht/
Sterk Meppel?
Al kort na het ontstaan in 1978
maakte Stadswacht zich druk

om de Indische buurt. De huizen
daar zouden gesloopt worden om
plaats te maken voor standaard
nieuwbouw. De buurt wilde dat
niet en wij hebben voor het alternatieve plan van de buurt gepleit.
Daardoor heeft de Indische buurt
zijn karakter behouden. Dat
heeft Sterk Meppel voor de hele
gemeente gedaan. Nieuwbouw
krijgt de ruimte in de nieuwe wijken maar de oude wijken en het
centrum willen we hun unieke
karakter laten behouden. Ook de
kleine huizen aan de Woldkade

moesten tegen de grond. Sterk
Meppel ging in gesprek met bewoners en Meppelers en heeft
contact gezocht met Woonconcept. Op de sloopvergunning van
de gemeente werd de rem gezet.
Gelukkig groeide het besef bij de
woningstichting dat dit een architectonisch buurtje is dat behouden moet worden. De huisjes
werden gerenoveerd en er blijkt
nog steeds veel interesse te zijn
bij huurders om voor deze woningen gaan

Foto Eduard Annen

SteM is en blijft een actiepartij
Stadswacht/Sterk Meppel steunt
inwoners als er problemen waren. Onze naam kan niet voor
niets afgekort worden tot SteM.

We zijn uw stem in het college
en de gemeenteraad. Natuurlijk
zijn de acties voor het openhouden van de grachten en tegen de

komst van de asfaltcentrale goed
bekend. Maar ook in latere jaren
werd er volop actie gevoerd. Bijvoorbeeld voor het behoud van
een bioscoop. De Facebookactie ‘Red de bioscoop van Meppel’ kreeg duizenden likes en de
meeste berichten werden meer
dan 10.000 keer bekeken. Meppel
liet dank zij deze actie luid en duidelijk weten dat een bioscoop en
must is. Met deze steun is het dit
college gelukt om een bioscoop
naar Meppel te halen. Uiteraard
met dank aan de inzet van Sterk
Meppel…
Ook het wildplassen is volop in de
aandacht komen te staan door de
terugplasverf. Lokale, regionale
en zelfs landelijke media besteden aandacht aan dit voorstel. Er

is veel meer aandacht voor deze
vorm van overlast door de organisatie van evenementen. En
wat dacht u van de acties tegen
geluidsoverlast? Als er iets tijdens
evenementen beter is geworden

is dat het aantal decibellen geluid. Door het meldpunt geluidsoverlast was aantoonbaar dat de
geluidsnormen vaak overschreden werden. Sterk Meppel laat uw
SteM horen.
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Hoogeveensche vaart weg

Wie nu over de snelweg ten zuiden van Meppel rijdt kan alle kanten uit. Vanaf Hoogeveen is er afslag en een korte lus naar Meppel.
Omgekeerd is er later ook vlotte
verbinding gekomen.
Dat had men in 2002 nog niet
voorzien. Toen schreven de verkeersdeskundigen dat de Hoogeveenscheweg een onmisbare
schakel was in de verbinding tussen A28 en A32. En die schakel
was te smal, waardoor het verkeer
in de toekomst zou vastlopen.
Ondanks veel verzet drukten provincie en gemeente een verbreding van de Hoogeveenscheweg
door. Het naastliggende kanaal
werd daarvoor gereduceerd tot
een smalle sloot. Een typisch
voorbeeld van haastige spoed is
zelden goed.

Lente 2018
Als echte milieuman ben ik er trots op
dat we tot twee keer toe een verbod
van chemische bestrijdingsmiddelen
op de verharding erdoor gekregen
hebben. De eerste keer tijdens het
college waar Herman in zat. Daarna
werd de gifspuit weer ingevoerd tot
we de gifspuit er acht jaar geleden
tijdens de college onderhandelingen
weer uitkregen. En eigenlijk nog een
3e keer toen 6 jaar geleden wethouder
Koos de Vos het met een biologisch
afbreekbaar bestrijdingsmiddel stiekem weer wilde gaan gebruiken.

Jan Vonk

Voor mij was een tweede succes het
behoud van de reiniging in eigen
beheer. CDA en VVD wilden de reiniging, ondanks dreigend baanverlies,
afstoten en aan een commercieel bedrijf uitbesteden. Dat is niet gelukt,
tot groot ongenoegen van het CDA
en VVD.

Sloop historische kelder
Toen in 2013 werd besloten, in het kader van de bezuinigingen,
om het onderhoudsniveau te verlagen kreeg de raad mooie
plaatjes voorgeschoteld. Letterlijk. Er zouden dan wel heesters door gras worden vervangen maar de biodiversiteit zou
zelfs toenemen omdat in die veldjes mooie bloemmengsels gezaaid zouden worden. De realiteit is anders. De biodiversiteit
is drastisch afgenomen omdat de grasveldjes voortdurend kaal
gemaaid worden en het onkruid ernaast tussen de stoeptegels
rustig 30 cm hoog mag groeien.

De gemeente Meppel is de afgelopen raadsperiode getoond
slordig om gegaan met het Meppeler historische erfgoed. Toen
bij de uitbreiding van Albert
Heijn en de parkeerplaats daar
een bijzondere kelder werd gevonden door de aannemer heeft
men dit stil gehouden om vertraging in de aanleg te voorkomen. Er zijn nog wel wat plaatjes
gemaakt maar de schade was al
aangericht en meer ruimte voor
onderzoek werd niet toegestaan.
Ook is later op de Boomlocatie
geen ruimte geboden aan de archeologische vereniging Meppel
om onderzoek te doen. In onze
ogen een gemiste kans. Sterk
Meppel vind dit uit den boze en
wil zorgvuldiger omgaan met de
historie van Meppel.

Kort gras en lang onkruid

Geen daden maar woorden van VVD, CDA, PvdA,
CU, D66 en SP
Lastig om te beslissen op welke
partij u moet stemmen? Kijk dan
vooral niet naar de woorden van

partijen maar naar de daden.
SteM maakt zich al jaren druk
over het groenonderhoud, liet

deskundigen onderzoek doen,
bracht adviezen uit en voegde
tot slot de daad bij het woord. We
dienden een voorstel in om meer
geld vrij te maken voor groenonderhoud zodat de kwaliteit verhoogd kon worden. VVD, CDA,
PvdA, CU, D66 en SP stemden
in november vorig jaar tegen dat
voorstel.
Gelukkig voor onze inwoners
worden onder de druk van de verkiezingen alle standpunten vloeibaar. In bijna alle verkiezingsprogramma’s is nu te lezen dat
de partijen vinden dat er na de
verkiezingen meer geld voor het
groenonderhoud moet komen.
Jammer dat ze dat drie maanden
geleden dat nog niet vonden en
alleen uit angst voor het verlies
van kiezers nu anders zeggen. Benieuwd of dit nieuwe standpunt
na de verkiezingen ook nog stand
houdt of tijdens de onderhandelingen spoorloos verdwijnt.

Meldpunt
geluidsoverlast
Als er iets tijdens evenementen
beter is geworden is het de geluidoverlast. Door o.a. het meldpunt geluidsoverlast hebben wij
kunnen aantonen dat de muziek
tijdens evenementen veel een
veel te hard stond. En dat is niet
alleen slecht voor mooie historische gebouwen maar ook voor de
oren van bezoekers. Sinds de aandacht die wij hebben gevraagd
is het aantal DB merkbaar lager
geworden en wordt er ook meer
toezicht gehouden.

Bij de gemeente kwamen in 2016
meer dan tweeduizend meldingen over het groenonderhoud
binnen. Omwonenden melden
achterstallig onderhoud, lawaaioverlast en diepe sporen door machinegebruik, de manier waarop
het onderhoud aan bomen en
struiken wordt uitgevoerd, achtergelaten (snoei) afval en het
niet terugkomen op meldingen.
De adviezen die deskundigen van
de anteagroep uitbrachten werden door de wethouder ter zijde
geschoven. Het was allemaal al in
uitvoering of het was niet nodig.
Hij beloofde alleen dat hij voortaan beter zou communiceren wat
de inwoners van Meppel konden
verwachten van het groenonderhoud: een laag niveau. Blijkbaar
is de hoop dat er dan ook minder
geklaagd gaat worden. Sterk Meppel pakt liever de oorzaak aan.

Stankoverlast…doe er wat aan
Al sinds de oprichting van Stadswacht Meppel en Gemeenbelan-

gen Nijeveen wordt
er structureel aandacht gevraagd voor
het milieu. Dat is
1 van onze speerpunten. En of het nu gaat om
gifgebruik of stankoverlast! Wij
trekken ten strijde om dit aan te
pakken. In 1989 gaven wij zelfs
tips hoe je stankoverlast kon
melden bij de gemeente en provincie. Gelukkig hoeft dat niet
meer en weten inwoners prima
waar ze milieuklachten kunnen
melden. En is dat niet bekend;
meld het bij ons!
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SteM voor de bij
Sterk Meppel heeft plannen om
heesters te vervangen door gras
vaak kunnen tegenhouden. Nog in
2011 werd de SteM motie om af te
zien van het plan heesters te vervangen door gras door de voltallige
raad gesteund. Enkele
jaren later werden de
plannen toch uitgevoerd
onder de uitdrukkelijke
belofte van het college
dat de biodiversiteit eerder toe zou nemen dan
minder worden. In 2014
vroeg Sterk Meppel aandacht voor de problemen
rond bijensterfte. Zo riepen
we het college in een motie
op om een bijvriendelijke gemeente te worden. De motie werd
helaas weggestemd. Toch blijven
we ons inzetten voor een bijvriendelijk beleid. Meer dan de helft van
de solitair levende bijen en hommels wordt ernstig bedreigd. Als
we niets doen komen we in de pro-
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Na de herindeling waardoor Nijeveen
bij Meppel kwam zijn Stadswacht en
Gemeentebelangen Nijeveen samen
gaan werken. De afspraak dorp blijft
dorp is altijd hoog gehouden. SteM
doet altijd een stapje meer als het om
Nijeveen gaat. Ook bij de ontsluiting
van Nieuwveense Landen is dat het
geval.. De oostelijke ontsluitingsweg
voor Nieuwveense Landen staat eindelijk, na tien jaar strijd, in de plannen. Helaas wordt dat deel volgens
diezelfde plannen pas aangelegd als
er 1200 woningen staan. Maar ruim
Frans Venema
voor die tijd wordt de rechtstreekse
weg naar de Watertoren al afgesloten. De verkeersoverlast die dat voor de Dorpsstraat mee brengt zal
groot zijn. De Dorpsstraat wordt daarmee een doorgangsweg voor
automobilisten die snel naar de snelweg willen. Wat Sterk Meppel
betreft moet de oostelijke ontsluiting aangelegd worden vóór de
Nieuwe Nijeveenseweg wordt afgesloten. De verkeersveiligheid op
de Dorpsstraat moet gegarandeerd zijn en blijven.

blemen. SteM wil beter bermbeheer door de gemeente. Maar we
vragen ook onze inwoners om mee
te doen en delen zakjes met een
bloemenmengsel uit. Doet u mee?

Tunnel Westerstouwe
Tunnels zijn zo langzamerhand een nachtmerrie in Meppel! Maar is dan
ook nodig? Sterk Meppel denkt van niet. Bij dit soort projecten moet de
gemeente een goede deskundige toezichthouder in huren.
Het blijkt dat de ambtelijke toezicht houders niet deskundig genoeg
zijn. Nadat de tunnel gesloopt werd bleek dat niet de juiste afdichtingsrubbers waren gebruikt. En deze zijn ook nog eens verkeerd aangebracht waardoor de lekkage ontstond, schandalig!
En de verantwoordelijkheid was ook niet goed geregeld door de gemeente het resulteerde er in dat de inwoners van Meppel nog eens
230000 euro op tafel moesten leggen.
Na jaren procederen is er gelukkig nog 130000 euro op tafel gekomen
van uit het samenwerking verband Bergierslanden. Maar als het aan
Sterk Meppel ligt moet dit van tevoren beter doordacht en geborgd
worden.

Veiligheid (veilig op de fiets)
Stadswacht en Sterk Meppel hebben veel gedaan om de veiligheid
in de gemeente Meppel te vergroten. Of het nu ging om de chloortrein,
de
verkeersveiligheid,
veilige fietsroutes of het uitgaansverkeer; Meppel moet veilig zijn.
En daar hebben we ons vanaf het
ontstaan al sterk voor gemaakt.

Geen extra bezuiniging WMO

Oprichting
Sterk Meppel
Sterk Meppel bestaat dit jaar
40 jaar. In 2000 fuseerden Gemeentebelangen Nijeveen en
de Stadswacht Meppel tot een
partij; Sterk Meppel. Vanaf 1994
is SteM de grootste fractie in
de gemeenteraad en schuwt de
bestuursverantwoordelijkheid
niet. Wij hebben de afgelopen
jaren een aantal wethouders
gehad die de belangen van de
vereniging in het college vertegenwoordigen: Johan de Vries,
Herman Jansen, Egbert van
Dijk en Myriam Jansen.

Sinds 2014 hebben gemeenten
taken van het Rijk overgenomen
rond werk en inkomen, zorg en
welzijn en opvoeding en jeugdzorg. De zogenoemde decentralisatie. Sterk Meppel ziet het als
haar belangrijkste taak om te
zorgen dat onze inwoners zoveel
mogelijk zelf te zeggen hebben
over de hulp die ze nodig hebben.
Daarom wilden we het persoonsgebonden budget in stand hou-

den, dat er niet alleen naar de
prijs van de zorg moet worden gekeken maar vooral naar de kwaliteit en dat mensen zelf kunnen
kiezen wie ze aan hun bed krijgen
om hen te helpen. Dat is gelukt.
Bovendien hebben we er altijd
voor gepleit om niet nog eens
extra te bezuinigen op de bezuinigingen die het Rijk ons al oplegde. Voor dat laatste standpunt
was helaas geen meerderheid te
vinden.

Trouwe adverteerders
Het allereerste nummer van de Stadswachter werd door onze leden
zelf betaald. Ab van ’t Riet maakte het straten- en verspreidingsplan,
Elly Jansen ontwierp een krantenlogo en alle leden hielpen mee om de
9000 exemplaren van de Stadswachter huis-aan-huis te verspreiden.
Maar voor de continuïteit moest er natuurlijk wel geld vrijgemaakt
worden. Roelof Spijkerman, zelf ondernemer, had zoveel contacten
dat er in het tweede nummer al zes adverteerders stonden. Het duurde
niet lang of de krant kon kostendekkend door uitsluitend vrijwilligers
gemaakt worden terwijl het drukken al die tijd door drukkerij Veenstra
& de Vries werd verzorgd. De krant wordt al bijna veertig jaar bij alle
inwoners van de gemeente bezorgd. Sinds de herindeling zijn dat bijna
15.000 kranten.

Open houden van de grachten
Een ideaal van SteM was na het behoud van de Hoogeveensevaart,
de enig overgebleven gracht, het behoud van de Sluisbrug en het
herstel van de kades, meer oude grachten open te graven. Helemaal
geen raar idee. Als goed voorbeeld diende Utrecht waar al heel lang
plannen bestonden om de kortste snelweg van Nederland weer om
te vormen als singel.
In Meppel deed zich een prima kans voor. De gemeente kreeg van
de provincie subsidie om de voormalige gasfabriek te behouden als
industrieel erfgoed. De subsidie mocht ook gebruikt worden om de
Gasgracht open te graven voor de gasfabriek. Aldus geschiede. Er
werd zelfs een beweegbare brug gebouwd om dat stukje gracht bereikbaar te maken voor schepen. Daar wordt jammer genoeg alleen
maar gebruik van gemaakt met de intocht van Sinterklaas en het
grachtenfestival. En de toekomst; de Gasgracht doortrekken tot de
Wheem…
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SteM vier jaar lang actief, kritisch en betrokken
Wandelbos

volle Facebook actie hebben we honderden reacties aan het college aangeboden,
steeds weer vragen gesteld, de pagina actueel gehouden en er tijdens straatinterviews
met inwoners over gesproken. Wij zijn trots
op de reuring en inzet en dat heeft tot resultaat geleid. Er komt weer een bioscoop
in Meppel.

het rietgedekte bouwseltje behouden.
Maar dat kostte volgens de wethouder wel
20.000 euro. SteM liet zien dat dit bedrag
niet klopte en dat het veel goedkoper kon.
Dat gaf nogal wat reuring in de gemeenteraad. Het resultaat is gelukkig dat De
Schuilplaats voor minder dan de helft van
het aangekondigde bedrag geheel is opgeknapt; voorzien van een rieten dakje.

Ontsluiting Nieuwveense
Landen

Omwonenden van het wandelbos bij de
Blankensteinweg waren bang dat door de
verhoging van het waterpeil het mooie gebiedje zo vaak onder water zou komen te
staan dat het te drassig zou worden om er
te wandelen. SteM steunde hen en bracht
omwonenden en Waterschap met elkaar in
gesprek waardoor uiteindelijk de zorgpunten van omwonenden en wandelaars goed
opgelost werden.

Reestmond

Na jaren van onzekerheid, payroll constructies en drie moties, die door VVD,
CDA, PvdA en CU steeds weggestemd werden, kregen 50 medewerkers van Reestmond toch een vaste aanstelling. Zoals
SteM in 2014 al aangaf was het bijna onmogelijk om een reguliere werkplek te vinden en was een vaste aanstelling financieel
voordeliger voor de gemeente. Het heeft
onnodig lang geduurd, maar eind goed al
goed.

Vanaf het eerste moment heeft SteM gepleit voor een korte, oostelijke, ontsluiting
van Nieuwveense Landen. Die ontsluiting
staat nu eindelijk ook in de plannen en
zorgt ervoor dat de inwoners van Nieuwveense Landen en Nijeveen snel en veilig
naar de A32 kunnen rijden. Alleen wil het
college deze weg pas aanleggen als er 1200
woningen gebouwd zijn; bij 800 woningen
wordt de huidige weg afgesloten. Dat betekent dat de overlast op de Dorpsstraat
enorm toe zal nemen. Sterk Meppel wil
niet dat de Dorpsstraat een snelweg naar
de snelweg wordt en de oostelijkeontsluiting aan leggen voor de weg naar de watertoren wordt afgesloten.

Geluidsoverlast

Uw SteM bij zorg

Bij de overdracht van zorg van Rijk naar gemeente kwam de nadruk te liggen op eigen
kracht en het beheer van financiën. Kaders
die voor de gemeente belangrijk zijn. Op
initiatief van Sterk Meppel werden daar
kaders over de kwaliteit van de dienstverlening, keuzevrijheid voor zorgverleners,
klachten, inspraak en het PGB aan toegevoegd. Kaders die voor u als inwoner van
Meppel van belang zijn. U heeft niet voor
niets op ons gestemd!

Gered van slopershamer

Inwoners van het centrum zijn de geluidsoverlast bij (muziek) evenementen beu. Zij
maken bezwaar tegen het ontbreken van
geluidsnormen in het gemeentelijk evenementenbeleid. Sterk Meppel stelde een
meldpunt geluidsoverlast in, stelde vragen
en diende een motie in. De aandacht had
effect op het geluidsniveau. Organisatoren
hielden zich aan gemaakte afspraken en de
gemeente controleert zowaar. Het aantal
klachten is dan ook flink afgenome.

Statiegeldglas

SteM diende al in 2013 een motie in om
statiegeldglas in te voeren tijdens evenementen. Het college steunde dat voorstel.
De VVD-fractie dacht er anders over. gaven
aan het plasticafval te accepteren omdat de
horeca tegen het plan was. Een meerderheid van de raad ging in 2015 met dit VVD
standpunt mee. Merkwaardig genoeg is nu
de horeca zelf met een eigen plan voor statiegeldglas bezig. Snapt u het nog?
Het Klokkehuis aan de Groenmarkt moest
plaats maken voor een grote parkeergarage. De projectontwikkelaar die nu eigenaar
is liet en laat het pand dan ook verpauperen. Dankzij de inzet van vele partijen is het
pand nu behouden en gaat het deel uitmaken van de gevelwand aan de Groenmarkt.

Terugplasverf

Bioscoop

Twee jaar lang heeft Sterk Meppel aandacht gevraagd voor het behoud van een
bioscoop in Meppel. Na de zeer succes-

Engelgaarde

Engelgaarde is de afgelopen jaren door de
gelijknamige stichting met veel liefde en
inzet omgetoverd tot een prachtig recreatief terrein waar gewandeld, gefietst en
gezwommen kan worden. Toch wilde het
college de subsidie van €15.000 weg bezuinigen. SteM diende een voorstel in waardoor Stichting Engelgaarde in 2018 weer
verder kan en iedereen gratis kan genieten
van dit geweldige recreatiegebied.
Sterk Meppel maakt zich al jaren sterk voor
een fietspad langs de Reggersweg. Het college wil het fietspad ook wel aanleggen
maar kwam niet tot actie. Onze motie om
in overleg te gaan met de gemeente Staphorst en het Recreatieschap te gaan werd
aangenomen. Het wandel/fietspad wordt
in 2019 aangelegd zodat iedereen veilig
naar het mooie Reestdal kan gaan.

Klokkehuis

Sterk Meppel vond geen steun bij de fracties in de gemeenteraad toen zij de huisjes
aan de Woldkade/Evertsenstraat wilde redden van de slopershamer. Ons actiekarakter kwam weer boven en we zochten contact met het Cuypersgenootschap. Na een
bezoek en archiefonderzoek gaven zij aan
dat dit stukje Meppel een ‘pareltje van de
wederopbouwarchitectuur’ is. Zij stapten
naar de provincie die de waarde van dit
karakteristiek stukje uit onze geschiedenis
wel zag en op de provinciale monumentenlijst plaatste.

visie! Gelukkig is er een club mensen met
hart voor Meppel (de M20) die wel visie
hebben en is er hoop dat het toch nog goed
gaat komen met dit gebiedje.

Wandel-/fietspad Reggersweg

Gras voor heesters

Uit angst voor verlies van biodiversiteit
verzette SteM zich tegen plannen van vorige colleges om heesters te vervangen door
gras. Deskundigen van de gemeente overtuigden ons dat door een goed beheer de
biodiversiteit juist kan toenemen. Die belofte blijkt in de praktijk niet waar gemaakt
te worden. Er is een ware kaalslag gaande.
SteM zet in de volgende periode in op goed
groenonderhoud, een verzorgde stad en
meer biodiversiteit.

Groenonderhoud

Bewoners van het centrum vroegen Sterk
Meppel om hulp bij de overlast van ‘wildplassen’. Tijdens evenementen en in de
weekenden legen tientallen mannen tegen
de gevels en deuren in het centrum hun
blaas. Dat is smerig. De raad was het daarmee eens. Er zijn maatregelen genomen,
de horeca zorgt voor meer urinoirs en er
is een proef gedaan met ‘terugplasverf’ die
de landelijke pers haalde.

Bleekerseiland

De gemeente kocht Bleekerseiland bijna
tien jaar geleden van de familie Massier. Al
die tijd waren er plannen maar is er niets
gedaan. Sterk Meppel heeft het college
meermaals gevraagd om in actie te komen.
Nu trekt ze de handen van het gebied af
en wacht op een ontwikkelaar die er ‘iets
moois’ mee gaat doen. Wat een gebrek aan

Afvalbeleid

In 2011 is een 10-jaren afvalbeleidsplan
vastgesteld. Na vijf jaar zijn de doelstellingen uit het plan, soms ruimschoots,
behaald. Toch wil de wethouder de vastgestelde doelstelling van 30 kilo restval in
2020 verhogen naar 100 kilo. Daar stak het
overgrote deel van de gemeenteraad een
stokje voor.

Binnenstadsplan

Inwoners van Meppel werden gevraagd
mee te praten over het Binnenstadsplan.
Maar van uw mening over de Meppeler
pleinen trok het college zich vervolgens
niets aan. Het plan werd daarom weggestemd door een meerderheid van de raad
die vervolgens het initiatief naar zich toe
trok en zelf een gewijzigd Binnenstadsplan indiende waarbij de pleinen buiten
het besluit bleven. Dat plan kreeg wel een
meerderheid achter zich. Inspraak zonder
invloed is zinloos.

Burgemeester Slompweg

De vele klachten over het groenonderhoud waren voor Sterk Meppel aanleiding
om en onderzoek uit te laten voeren door
een extern bureau. Zij adviseerden dat de
gemeente moderne vormen van aanbesteding zou kunnen gebruiken, waarbij bewonerstevredenheid meetelt en er meer controle op de kwaliteit van het afgeleverde
werk is. Wethouder de Vos vond de adviezen voornamelijk overbodig. Hij nam alleen het advies over, dat de gemeente beter
moet communiceren over wat de inwoners
kunnen verwachten. Als zij weten wat ze
van het groenonderhoud mogen verwachten zullen zij minder gaan klagen is zijn
verwachting.

Buiten spel

Het college wil zich actiever opstellen bij
het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, maar deskundige bewakers van
ons culturele erfgoed -zoals stichting Oud
Meppel en het Cuypersgenootschap- dat
recht ontnemen. Zij mochten volgens de
nieuwe verordening alleen nog vrijblijvend
suggesties doen. Daar heeft SteM samen
met de voltallige gemeenteraad een stokje
voor gestoken. Beide stichtingen worden
nu als volwaardige bewakers van ons Meppeler erfgoed behandeld.

Levensgevaarlijke wegomlegging aangepakt

Door werkzaamheden aan de Nijeveenseweg was een wegomlegging voor auto’s en
fietsen tussen Meppel en Nijeveen nodig.
Na een ongeval bleek deze wegomlegging
levensgevaarlijk voor fietsers te zijn. Na
vragen van SteM kondigde de wethouder
meteen een aantal acties aan om verdere
ongelukken te voorkomen en werd de route veilig gemaakt.

Gracht

Het Masterplan van 20 ondernemende
Meppelers om te investeren in de kwaliteit
van Meppel is uitgewerkt in een visiedocument voor tien locaties in Meppel met
als eerste speerpunten Bleekerseiland en
het opengraven van de gracht tot aan de
Groenmarkt. De kwaliteit van de stad moet
volgens deze groep drastisch omhoog. De
visie voor deze locaties past naadloos in de
SteM-visie voor de gebieden.

Welke straten onderhoud nodig hebben
wordt bepaald door een extern bureau
dat met een meetauto langs de wegen in
de gemeente rijdt. Blijkbaar wordt niet op
alle wegen gemeten. Prima straten worden heringericht terwijl slechte wegen niet
eens op de lijst voorkomen. Sterk Meppel
nodigde daarom de wethouder uit om te
komen kijken. Daarna werd de burgemeester Slompweg bliksem snel opnieuw aangelegd. Helaas wel smaller dan daarvoor.
Dat is vragen om moeilijkheden met dat
landbouwverkeer.

Sporthalverhuur kan beter

De Schuilplaats

De bouw van 5 appartementen op de locatie van de oude brandweerkazerne in Nijeveen was ook voor Sterk Meppel een lastig
dilemma. Kies je voor een mooi plan voor
grote luxe appartementen voor ouderen
die graag in Nijeveen willen blijven wonen
of kies je voor de buren en omwonenden
die nu een verhoudingsgewijs groot pand
in hun kleine straatje krijgen, bang zijn
voor de hoge muur, verlies van zon en buren die vanaf het balkon op de eerste etage
rechtstreeks hun tuin inkijken. Na veel
overleg heeft Sterk Meppel toch gekozen
om tegen de bouw te stemmen. De hoogte
en breedte van het bouwwerk past niet in
het karakter van de straat.

De Schuilplaats in het Wilhelminapark zou
afgebroken worden. Sterk Meppel wilde

Sterk Meppel kreeg veel vragen over de
sporthalverhuur in Meppel en ging met het
college in gesprek. In de beantwoording
was het college meer geïnteresseerd in WIE
bij ons geklaagd had, dan te onderzoeken
of de gemaakte opmerkingen hout sneden.
Ook wilde de wethouder geen intern onderzoek naar de sporthalverhuur uitvoeren. Dat is een gemiste kans, want er zijn er
zijn zeker verbeteringen mogelijk!

Appartementen burgemeester van Veenlaan
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SteM blijft actief, kritisch en betrokken
SteM voor beter
groen(onderhoud)

SteM voor een gezonde
leefomgeving

• Een voorstel om meer geld vrij te maken voor groen¬onderhoud werd door VVD, CDA,
PvdA, D66, SP en CU weggestemd. SteM wil vanaf 2018 (veel) meer geld voor groenonderhoud.
• SteM liet onderzoek doen naar groenonderhoud (Antea) en bomen (Copijn). Adviezen
daaruit werden door de wethouder als overbodig bestempeld. SteM wil de kwaliteit
van het groenonderhoud
in de hele gemeente verbeteren.
• Een boomstam langs een
pad daagt kinderen meer
uit tot bewegen dan een
wipkip; daarom wil SteM
meer natuurlijke speelplekken in buurten en
parken.
• In het centrum zorgen
groene plekken voor
meer leefbaarheid en een
centrum dat ook voor
jonge kinderen leuk is.

• SteM wil kinderen stimuleren om meer buiten te spelen door openbare ruimtes kindvriendelijk te maken. SteM geeft ruimte aan beweging.
• SteM wil biodiversiteit bevorderen zodat bloeiende bermen, gezellige groenperken en
fruit- en notenbomen een fijne leefomgeving maken voor mensen, dieren en insecten.
• Minder energieverbruik en Meppel zo snel mogelijk energieneutraal. SteM voor écht
duurzaam: voorkom verspilling en stimuleer hergebruik.

SteM voor een veilig Meppel
• Of het nu om verkeer om het verkeer, uitgaansleven of uw woonomgeving: Meppel
moet veilig zijn.
• Dat (school)fietsroutes veilig zijn spreekt vanzelf. Zodra het financieel mogelijk is willen we alsnog een fietstunnel van Meppel Zuid naar Ezinge aan willen leggen.
• Ongewenst gedrag mag niet de norm worden omdat er niets aan gedaan wordt. SteM
zet in op betere handhaving van wat we met elkaar afspreken.

SteM voor Meppel

• SteM wil naast sociale huur- en koopwoningen een passend huis voor alle inwoners en
zowel kleine Tiny Houses mogelijk maken als meergeneratie kangoeroewoningen.
• De aanpak van Bleekerseiland, Vledder, Kraton en Prinsenplein/Groenmarkt moet nu
snel gestart worden.
• SteM wil met respect voor het verleden het oog op de toekomst richten: cultuurhistorische waarden behouden en (economische) kansen zien en benutten.

SteM voor een sociaal Meppel
Foto Marco Havers

Heel de gemeente telt
• SteM wil de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de héle gemeente op peil houden.
• Snel internet, behoud van cultuur¬historisch erfgoed  en goed groen- en wegenonderhoud ook in Nijeveen, Rogat, Broekhuizen, Schiphorst en de buitengebieden.

• Vereenzaming moet door vroegsignalering en ontmoetingen in de wijk snel opgepakt
worden.
• Jongeren met (psychische) hulpvragen moeten snel en laagdrempelig geholpen worden.
• Sterk Meppel wil dat mantelzorgers de steun krijgen die ze nodig hebben en jonge
schoolgaande mantelzorgers meer ontlast worden.
• Meer steun aan mensen met minder kansen: jong en oud. We laten kinderen niet aan
de zijlijn staan.

SteM voor uw SteM in het
college
• Onze gemeente moet groener, schoner en (verkeers) veiliger! Dat vraagt om onze visie,
onze inzet en een andere verdeling van middelen.
• SteM wil dat u bij plannen in uw omgeving niet alleen mee kunt praten maar dat uw
inspraak herkenbaar in de plannen terugkomt. Inspraak zonder invloed is zinloos.
• Goede investeringen rechtvaardigen afgewogen keuzes. SteM wil verantwoordelijk en
duurzaam omgaan met Meppels geld.

Meer weten? Kijk op www.sterkmeppel.nl voor
het volledige programma
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Onze eerste acht kandidaten

Lijsttrekker Elisabeth Bakkenes werkte als hoofd recepties
Noorderboog, klachtenfunctionaris Diaconessenhuis en vestigingsmanager. Na twee perioden
als raadslid werd ze tot fractievoorzitter gekozen. Elisabeth
leest graag, doet aan yin yoga en
speelt pitch en putt. Daarnaast
schrijft ze graag artikelen voor
de Stadswachter, nieuwsbrief en
social media. Ook heeft ze de actie rond geluidsoverlast opgezet.
Elisabeth kan goed organiseren,
is analytisch en betrokken. Ze
heeft o.a. belangstelling voor sociale zaken en werkgelegenheid,
economische ontwikkelingen en
kunst en cultuur.

Eduard Annen (2) werkt als adviseur Arbeidsomstandigheden,
agressie en geweld en het Interventieteam bij samenwerkingorganisatie De Wolden/Hoogeveen.
Daarnaast is hij JOGG-regisseur
(Jongeren op Gezond Gewicht
in De Wolden. In zijn vrije tijd is
Eduard veel op de fiets te vinden.
Eduard was de drijvende kracht
bij de acties achter het behoud
van de bioscoop en tegen het
wildplassen. Eduard is enthousiast, vrolijk en een echte netwerker. Hij heeft een voorkeur voor:
openbare orde en veiligheid,
openbare ruimte, burgerzaken,
sport.

Nummer drie, Klaas de Vries,
werkt als Business Development
manager bij Brink trekhaken.
Ondanks zijn veeleisende baan
waarin hij over de hele wereld
reist om afspraken met bedrijven
te maken is hij zeer actief binnen
de fractie. Zo is hij maandelijks op
straat te vinden bij het ‘strunen’
en neemt hij de politieke vlogs
op. Ook privé reist Klaas graag.
Hij is doortastend, leergierig, een
goede luisteraar en verbaal sterk.
Klaas heeft een voorkeur voor onderwerpen als financiën, duurzaamheid, milieu en cultureel
erfgoed.

Madelinde Visscher (4) is vanaf
haar 20e zelfstandig onderneemster. De laatste tien jaar als eigenaresse van Marry You Bruidsboetiek. Ze is graag creatief bezig
met haar (jonge) kinderen. Ze is
duo-raadslid voor Sterk Meppel
en heeft de actie SteM voor de Bij
getrokken. Madelinde is sociaal,
betrokken, heeft veel ideeën en
kan anderen enthousiasmeren.
Ze is geïnteresseerd in de economische ontwikkeling van Meppel,
tegen gaan van armoede en eenzaamheid, ruimtelijke ordening
en wil kinderen uitdagen tot meer
bewegen door de openbare ruimte beter in te richten.

Gaby Geertsma (5) werkt momenteel in een bakkerswinkel. In haar vrije tijd is zij veel
te vinden in de biologische
moestuin die ze samen met
haar buurvrouw heeft. Daarnaast houdt ze van schilderen,
koken, natuur, dieren en is ze
graag met haar gezin en vrienden. Gaby is actief geweest als
woordvoerder van de groep ‘
red het Meppeler wandelbos’.
Gaby is spontaan en energierijk en duikt, leergierig als zij
is, graag in onderwerpen. Zij
wil graag woordvoerder sociaal domein zijn zodat ze het op
kan nemen voor mensen die
dat zelf niet kunnen of durven.

Nieuwsbrief Sterk Meppel
De Stadswachter komt één keer per jaar bij alle inwoners van de gemeente Meppel op de deurmat. Tenzij
u een nee-nee sticker heeft. Wilt u iedere maand op
de hoogte blijven van wat er speelt in de politiek en
de standpunten van Sterk Meppel? Stuur dan een
mailtje naar e.annen@gemeenteraadmeppel.nl
ovv Nieuwsbrief. Dan ontvangt u 10 x per jaar onze
nieuwsbrief.
U kunt Sterk Meppel natuurlijk ook volgen op social
media en internet; zie www.sterkmeppel.nl
Pierre van Leeuwen, nummer
zes op de lijst, is werkzaam bij
de Technische Dienst van Scania waar hij mede-oprichter van
de personeelsvereniging werd.
Daarvoor was hij actief als zelfstandig ondernemer. Pierre is
sportief en beoefent meerdere
sporten waaronder Krav Maga,
Pierre is sinds kort actief als duoraadslid en voerde o.a. het woord
over het beleid snippergroen.
Hij is recht door zee en heeft het
plaatselijk belang hoog in het
vaandel staan. Zijn voorkeur voor
een woordvoerderschap ligt bij
Ruimtelijke Ordening.

Frans Venema (7) is momenteel
het oudst zittende raadslid en al
lange tijd actief voor Sterk Meppel. In zijn vrije tijd is hij veel
bezig met de Historische vereniging Nijeveen, als vrijwilliger bij
de Schalle, wandelt hij graag en
speelt biljart. Frans is intensief
betrokken bij de ontwikkelingen
in Nijeveen. Hij heeft daar een
groot netwerk en is heel actief
in het verenigingsleven. Frans
houdt van aanpakken, gaat er
graag ‘op af’ en ziet zichzelf vooral als volksvertegenwoordiger.
Frans heeft een voorkeur voor
onderwerpen in de harde sector:
met name openbare ruimte en
onderhoud.

Ineke Korstanje-Hartvelt (8)
heeft diverse (management)
functies bekleed binnen dArbeidsvoorziening (later UWV) en
werkt momenteel als manager
Werkzoekendendienstverlening.
In haar vrije tijd loopt Ineke graag
met haar hond in de bossen en
zingt zij bij Broadwaytroupe; dat
in de kerstperiode het Dickenskoor vormt. Ineke is een open en
enthousiaste persoonlijkheid en
kan met overtuiging en deskundigheid haar standpunten goed
verwoorden. Zij heeft interesse
in de onderwerpen sociale zekerheid en werkgelegenheid. Ook
voelt zij zich betrokken bij milieu
en leefbaarheid.
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FRACTIE

Een uitgave van de Politieke
Vereniging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>
Verschijnt in een oplage van 14.000
exemplaren en wordt in Meppel,
Nijeveen, Rogat, Broekhuizen,
Schiphorst, Haakswold en Nijentap
huis aan huis bezorgd.

Frans Venema, Elisabeth Bakkenes,
Eduard Annen, RTV Meppel, Leo de
Harder fotografie Peter de Vries en
Henk Schoemaker.

Elisabeth Bakkenes (fractievoorzitter)
tel.: 259026 - e-mail: e.bakkenes@
gemeenteraadmeppel.nl
Peter de Vries
tel.: 260305 - e-mail: p.devries@
gemeenteraadmeppel.nl
Frans Venema
tel.: 491660 - e-mail: f.venema@
gemeenteraadmeppel.nl
Henk Schoemaker
tel.: 258141 - email: h.schoemaker@
gemeenteraadmeppel.nl
Eduard Annen
tel.: 853069 - e-mail: e.annen@
gemeenteraadmeppel.nl
Pierre van Leeuwen (duo-raadslid)
tel: 06-50667724 - p.vanleeuwen@
gemeenteraadmeppel.nl
Madelinde Visscher (duo-raadslid)
tel: 243232 - m.visscher@gemeenteraadmeppel.nl

ADVERTENTIES

LEDENADMINISTRATIE

Bestuur Sterk Meppel

Wim Start

BESTUUR STERK MEPPEL

Verspreiding:
Centrale coördinatie: Eduard
Annen,
tel. 853 069

REDACTIE
e.annen@gemeenteraadmeppel.nl
Oosterboerweg 94, 7943 KD Meppel
Eindredactie Elisabeth Bakkenes,
tel. 259026
Hoofdredacteur Eduard Annen, tel.
853 069

FOTO’S
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Secretariaat: Kees van Leeuwen,
Meppel.
secretariaatsterkmeppel@gmail.
com
Voorzitter:
Ron Dunselman, Meppel
Penningmeester:
Wim Start, Meppel
bank: NL61ABNA0597736936

VORMGEVING
Henk Tiemens

DRUK
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

