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Is sloop Zuiderschool nog te
voorkomen?
Begin 2018 verkocht het vorige college
grond en panden van de oude HBS aan
het Zuideinde en Zuiderschool aan projectontwikkelaar Schavast. De gemeenteraad mocht alleen een zienswijze indienen. Zowel CU als SteM deden dat
en tekenden, zonder resultaat, protest
aan tegen de voorgenomen sloop van de
Zuiderschool aan de Prinses Marijkestraat.
Eind 2016 heeft het Cuypersgenootschap
voor zowel de oude HBS als de Zuiderschool de monumentale status aangevraagd bij de provincie. Een reactie liet op
zich wachten. Daarom werd eind 2017 ook
een aanvraag bij de gemeente ingediend.
Die reageerde op haar beurt niet omdat op
de reactie van de provincie werd gewacht.
Een monument kan niet én provinciaal én
gemeentelijk monument zijn.

In gebreke stelling
Omdat inmiddels een sloopmelding is afgegeven door de eigenaar van de grond,
Schavast, is een en ander in een stroomversnelling gekomen. Het Cuypersgenootschap stelde provincie en gemeente in gebreke. Daarop volgde eind november 2018
een brief van de provincie waarin de oude
HBS als provinciaalmonument werd aan-

gewezen en zowel de nieuwbouw achter de
HBS als de Zuiderschool werd afgewezen.

Onderzoek
Omdat er op het moment van de sloopmelding nog geen sprake was van besluitvorming van provincie of gemeente werd na
een eerste oriëntatie geconcludeerd dat
het opstarten van een beoordelingsprocedure geen zin meer had. Wethouder van
der Haar zette een onderzoek in werking en
het lijkt erop dat er toch een monumentenprocedure opgestart kan worden. Inmiddels wordt een vraag voorbereid voor het
Oversticht (die de welstandsonderzoeken

Drenthe-kriebels biodiversiteit

voor Meppel uitvoert) of de Zuiderschool
zoveel waarde heeft dat hij behouden moet
worden als gemeentelijk monument. Die
uitslag zal nog enige tijd vergen. Omdat
de Zuiderschool tot en met mei 2019 door
Schavast verhuurd is zal sloop lopende dit
onderzoek geen optie zijn.

Verantwoorde ontwikkelaar
Schavast staat bekend als een projectontwikkelaar met een goed gevoel voor het
behoud van cultuurhistorische elementen.
De oude HBS aan het Zuideinde is in ieder
geval behouden. Ook de prachtige monumentale gymzaal op de binnenplaats
wordt beschermd en zelfs om niet beschikbaar gesteld voor maatschappelijke doeleinden, als buurthuis bijvoorbeeld. Dat
laat hart voor mens en omgeving zien. Het
zou mooi zijn als de projectontwikkelaar
ook met de buurt in gesprek gaat over het
behoud van (een deel van) de Zuiderschool
nog voor er een oordeel van de welstandscommissie komt.

CO M M E N TA A R

Op weg naar een
nieuwe politiek
Het coalitieakkoord tussen Sterk
Meppel, VVD en CDA kwam op een
nieuwe manier tot stand. Eerst werd
gesproken over onderwerpen waar de
partijen elkaar goed konden vinden.
Nadat deze basis was gelegd werd onderhandelt over punten waar de partijen anders over denken. Daarnaast
werden in het akkoord onderwerpen
benoemd waarover helemaal geen afspraken gemaakt zijn en een meerderheid van de raad beslist: belangrijke
onderwerpen, zoals de havenontwikkeling en het kwaliteitsmanifest.
Dat is een ontwikkeling die Sterk Meppel toejuicht en die verder ontwikkelt moet worden. In veel gemeenten
wordt bijvoorbeeld gewerkt met een
samenlevingsagenda waarin inwoners,
partijen, organisaties en ondernemers
vastleggen welke opgaven zij de komende vier jaar belangrijk vinden voor
de gemeente. De samenlevingsagenda
is daarmee een programma dat door
alle partijen wordt ondersteund.
Het is de uitdaging voor de hele gemeenteraad om op een goede manier
invulling te geven aan deze aanzet tot
een nieuwe politiek en die al experimenterend verder te ontwikkelen.

Hollebolle Gijs en stortkokers voor afval
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Wethouder Jaap van der Haar is hard
aan het werk met groenonderhoud,
bermbeheer en het versterken van de
biodiversiteit. Dat doen hij binnen maar
ook buiten de gemeentegrenzen.

In dit nummer

Samen met de andere Drentse gemeenten, waterschappen en partijen als Rijkswaterstaat en ProRail heeft SteM-wethouder Jaap van der Haar een afsprakenkader
Drenthe-Kriebels met de provincie getekend. Door dit akkoord werken al deze
partijen met elkaar aan het verbeteren
van de biodiversiteit door een beter beheer van bermen, taluds en ander openbaar groen. De bedoeling is om een aantal
praktische en concrete activiteiten te benoemen die uitvoerbaar en inpasbaar zijn
voor deze organisaties. Sterk Meppel is
blij met de blijvende aandacht en inspanningen om de biodiversiteit te versterken
en te vergroten en de inzet van onze wethouder om met dit initiatief mee te doen.

Plastic vaker
opgehaald
SteM wethouder Jaap van der Haar zet
zich ook in om het inzamelen van plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) makkelijker te maken. Tijdens de thema-avond van Sterk Meppel
was het een heet hangijzer: hoe kunnen
mensen in flats goed inzamelen? Bewoners van hoogbouw hebben veel ruimte- en stankproblemen bij het opslaan
van zakken met PMD afval. We zijn dan
ook blij dat er nu een voorstel ligt om
PMD vaker in te zamelen. Eén keer per
drie weken bij laagbouw en wekelijks bij
hoogbouw. Dat zorgt ervoor dat flatbewoners minder problemen hebben en
dat het makkelijker wordt om goed afval
te scheiden.

Tijdens de thema-avond ‘Een andere
kijk op afval’ discussieerden ruim 30
leden en belangstellenden over vragen,
problemen en oplossingen voor het
beter scheiden van het afval. Met soms
verrassende ideeën.
Na een inleiding van wethouder Jaap van
der Haar (zie pagina 3) leidde raadslid Madelinde Visscher de discussie rond stellingen in een afvalquiz. Stellingen als ‘scheiden achteraf is efficiënter’ of ‘flatbewoners
kunnen geen afval scheiden’ leverden discussie op waarbij vragen en problemen
gesignaleerd werden. Ook via social media
werd druk gereageerd op de stellingen. Zo
werd de stelling of afval scheiden goedkoper is via Twitter beantwoord met een
overzicht van het tarief voor afvalstofheffing. Dat daalde van 282 euro in 2009 naar
181 euro in 2018. Dat het nog goedkoper
kan werd ook duidelijk. Niet goed gescheiden PMD afval kostte de gemeente, en dus
de inwoners, vorig jaar nog een half miljoen.
Na de koffie daagde Klaas de Vries aan de
hand van de vragen en problemen de aanwezigen uit om met verbetersuggesties te

komen. Daar kwamen verrassende suggesties uit naar voren. ‘Maak het leuk en zet in
iedere wijk een soort Hollebolle Gijs voor
papier, voor blikjes en voor plastic.’ gaf
Eduard Annen aan. Kinderen willen dan
graag helpen met goed scheiden. Voor het
ophalen van grofvuil hadden de aanwezigen graag een verhoging van de heffing
over. En ook voor flatbewoners waren er
suggesties: maak stortkokers op de galerij
of zet kleine milieustraten voor een groep
met flats.
Via social media zullen we verder onderzoeken voor welke ideeën draagvlak
bestaat en daarna bieden we onze bevindingen aan het college aan.
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SteM zet vertrekkende raadsleden in het zonnetje

Elisabeth Bakkenes

Zowel Henk Schoemaker als Peter de
Vries kozen ervoor om zich niet meer
beschikbaar te stellen als raadslid. Tijdens een algemene ledenvergadering
heeft Sterk Meppel afscheid genomen
van deze twee raadsleden met een grote
staat van dienst en een nog groter hart
voor Sterk Meppel.
Henk Schoemaker
Met een korte onderbreking van een half
jaar heeft Henk zeven periodes, dus bijna
28 jaar, namens Sterk Meppel in de gemeenteraad gezeten. Op belangrijke dossiers wist hij op rustige en diplomatieke
wijze de zaak toch haarscherp neer te zetten. Henk Schoemaker, strateeg, politiek
geheugen van de raad, nestor van de raad
en man van principes. Met de titel Politicus
van het Jaar kreeg hij daarvoor in 2015 de
zeer verdiende erkenning.
Hoewel Henk afscheid neemt van de gemeenteraad blijft hij nauw met Sterk Meppel verbonden. Als lid van de steunfractie
legt hij, als onderwijsman in hart en nieren, de nieuwe SteM raadsleden graag uit
hoe het zit met gemeentelijke financiën,
cultuurhistorisch erfgoed of plannen voor
de openbare ruimte. En toen hij werd uitgenodigd zijn kennis en ervaring met het
bestuur te delen zei hij meteen ‘ja’ en ging
als secretaris van de vereniging aan de slag.
Het is dus gelukkig geen echt afscheid geworden.

Peter de Vries
Zestien jaar heeft Peter namens Sterk Mep-

pel in de raad gezeten. Peter was altijd eerlijk, open en recht door zee in houding en
taalgebruik. Toch hield hij terdege de belangen van Sterk Meppel in het oog. Zijn
laatste actie, een motie om het mooie schip
De Vereeniging III een plek bij restaurant
Sukade aan de Stoombootkade te geven, is
inmiddels een succes geworden.
Het verspillen van gemeenschapsgeld is
Peter een doorn in het oog. Of het nu om
de lekke fietstunnel Berggierslanden ging
of het herstel van een verzakkende damwand aan de Bunskamp, vanzelfsprekend
moesten de aannemers dat betalen. Zij
hadden immers geen goed werk geleverd.
Maar de gang van zaken op Het Vledder is
zijn grootste ergernis geworden. Door de
crisis en de kaders die bij de verkoop van
de grond zijn gesteld, werden de fraaie
plannen steeds verder uitgekleed. Vooral
het gebrek aan communicatie over die
plannen was hem een doorn in het oog.
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Ik krijg grip op de dossiers
die er liggen
Dat verklaar en beloof ik! Het is alweer een half jaar
geleden dat ik deze woorden uitsprak tegenover burgemeester Korteland. Namens SteM werd ik wethouder in onze mooie gemeente. Het besturen van een
organisatie was niet nieuw voor mij; wel het besturen
van een gemeente.In het begin kreeg ik dossiers die
al 4 of 5 keer zonder mij besproken waren door het
college. Na de zomer werd dat minder en kreeg ik grip
op de dossiers. Voordat deze naar de gemeenteraad
gaan heb ik ze al meerdere keren met ambtenaren en
college besproken. En ik beleef veel plezier aan de onderwerpen waar ik mee aan het werk ben. Ik probeer minimaal twee dagen per week
met inwoners, stichtingen en verenigingen in gesprek te gaan over zaken die hun
bezighouden. En hoewel dat vaak erg lastig te plannen is doe ik mijn best om dat toch
iedere week te doen. Daar valt zoveel input op te halen waar ik in gemeentehuis mee
aan de slag kan.
Waar ik wel aan moest wennen was de manier van omgaan met financiën in de gemeente. Nu de begroting 2019 is vastgesteld, en dus de werkbudgetten beschikbaar
zijn gesteld kan ik echt aan de slag met de energietransitie en het beheer van het
openbaar groen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft SteM beloften aan de
kiezer gedaan en die gaan wij nu waarmaken.
Collegiaal bestuur was ook nieuw voor mij. Ik nam altijd zelfstandig besluiten. Nu
praten en beslissen anderen mee over mijn dossiers. Nadeel is dat de besluitvorming
veel stroperiger verloopt dan ik zou willen. Maar door de dialoog aan te gaan met
ambtenaren en college worden de voorstellen duidelijker en beter; dus is het terecht
dat het zo werkt.

De SteM bokaal 2018
De SteM bokaal ging dit jaar naar
Onderling Sterk Meppel. Deze belangenvereniging werd 10 jaar geleden
opgericht met als doel ouders, begeleiders en politiek beter naar mensen
met een verstandelijke beperking te
laten luisteren. Volop reden om hen
via de SteM bokaal te feliciteren met
hun bijzondere inzet voor Meppel en
de Meppelers.

Braderie Nijeveen
Ook dit jaar stond SteM op de braderie in
Nijeveen. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de toegang tot de zwem- en
recreatieplas Tussenboerslanden. Aan de
bezoekers van de Braderie is gevraagd hoe
zij de toegang het liefst zouden zien. Maar
ook de ontsluiting van Nieuwveense Landen, wel of niet een school in NvL en de
kwaliteit van het groenonderhoud werden
besproken.

VAN DE FRACTIEVOORZITTER
Eerst even omschakelen
Het ligt alweer even achter ons, maar wat is het
druk geweest. Tijdens de verkiezingstijd vierden we ook ons 40-jarig jubileum met allerlei
activiteiten en meteen na de verkiezingen begonnen de coalitie onderhandelingen. Dat is
dus vier, vijf maanden achtereen onder soms
hoge druk doorwerken. Dat heb ik ook wel
gevoeld. Maar wat gaf het tegelijkertijd veel
energie en voldoening. Ieder droeg zijn of haar
steentje bij: niet alleen bestuur en kandidaat
raadsleden maar ook actieve leden, sympathisanten en afscheidnemende raadsleden.
Na de verkiezingen werd ik als fractievoorzitter
van de grootste partij gevraagd om (in)formateur te worden. De samenwerking met VVD en CDA lag voor de hand. Alle drie hadden we een zetel gewonnen en met elkaar vormden we de drie grootste partijen. Bij
die onderhandelingen moest ik wel eerst even omschakelen van de verkiezingsstrijd,
naar samenwerken aan een goed coalitieakkoord met balans in de plannen. Daar zijn
we gelukkig heel goed in geslaagd. En natuurlijk had ik tijdens de onderhandelingen
onze nieuwe wethouder Jaap van der Haar naast mij die net als ik graag hard werkt,
maar daar altijd de rust zelve in blijft. Dat komt goed uit want rust en geduld is zeker
niet mijn sterkste punt.
Natuurlijk staan er nu zaken in het coalitieakkoord waar we zelf niet voor gekozen
zouden hebben. Maar juist daardoor is het een akkoord met een goede balans van
zorg voor het onderhoud van stad, groen en cultureel erfgoed, zorg voor de mensen
en het milieu en zorg voor de ondernemers en de ontwikkeling van de stad. Ik ben erg
blij met het resultaat, ook al moesten de ambities al meteen na de zomer bijgesteld
worden door de overschrijdingen in het sociaal domein. Samen met wethouder Jaap
van der Haar zijn we nu hard aan het werk om de plannen uit te voeren.

Van grachten via de asfaltcentrale tot terugplasverf

40 jaar Sterk Meppel
Het was dit jaar precies 40 jaar geleden dat de Stadswacht/Sterk Meppel ontstond door de strijd om het openhouden van de laatste grachten. Dat hebben
we feestelijk gevierd.
Het begon met een tentoonstelling in de bibliotheek van 40 jaar Stadwachter kranten die de geschiedenis van Grachtwacht-Stadswacht-Stadswacht/
Gemeentebelangen Nijeveen, Sterk Meppel en de gemeente Meppel in beeld
brachten. Peter de Vries had daar een mooie tentoonstelling van gemaakt.
Na een warme, feestelijke avond voor onze leden kwam er een avond over
40 jaar Sterk Meppel. Daar werden prachtige spannende verhalen door de
pioniers van die tijd verteld. Mensen als Ed van Tellingen, Herman Jansen en
Alberto Boon namen ons mee terug in de tijd.
En de schitterende jubileumeditie van onze Stadswachter tenslotte heeft
u allemaal huis-aan-huis bezorgd gekregen. Ook hier weer herinneringen
aan ons ontstaan door de strijd om de laatste grachten, het behoud van de
monumentale bruggen en van de Indische buurt, het verhinderen van de
komst van de luchtvervuilende asfaltcentrale, terugplasverf op de muren,
SteM voor de bij, verhinderen van geluidsoverlast bij evenementen, en nog
veel meer.
Juist in de periode van de verkiezingscampagne konden we laten zien dat
SteM geen eendagsvlieg is, maar zich als een volwassen partij actief, kritisch
en betrokken al 40 jaar lang inzet voor behoud en verbetering van onze stad.
Met uw steun gaan we op naar ons 50-jarig jubileum!
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Alleen een tijdelijke school voor
Nieuwveense Landen?
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Hoe houden we de
pleinen gezellig?
SteM is trots op onze mooie binnenstad
en de gezellige pleinen waar je heerlijk
op een terras kunt zitten. Maar de semipermanente afscherming van sommige
terrassen maken het niet gezelliger voor
de wandelaars op het plein. Na vragen
van Sterk Meppel gaat het college nu
een onderzoek instellen.
Op onze pleinen is het dankzij de vele terrassen goed toeven. En vanzelfsprekend
bedienen deze ondernemers ook graag
meer klanten als het winderig of koud is.
Dat komt de gezelligheid in de stad zeker
ten goede. Maar het heeft er ook toe geleidt
dat er voor de horecagelegenheden niet
alleen permanente serres zijn gebouwd,
maar dat er nu vóór de serres semi-permanente terrassen worden ingericht die
op verschillende manieren worden afgeschermd. Op enkele plekken leidt dat ertoe

De (bijna) voltallige raad vindt dat er
een school in Nieuwveense Landen
moet komen. Binnen drie jaar gaan er
150 kinderen in de wijk naar het basisonderwijs. Dat loopt daarna op tot minimaal 350 kinderen. Het voorstel om in
de wijk een tijdelijke school te bouwen,
zodat het onderwijs van start kan gaan,
kon op brede steun rekenen. Een besluit
over een definitieve school lijkt nog ver
weg. Dat is afhankelijk gemaakt van
sluitende afspraken die grote gevolgen
kunnen hebben voor de voor- en naschoolse kinderopvang.
SteM is een uitgesproken voorstander van
een basisschool voor Nieuwveense Landen. Een school ‘om de hoek’ is belangrijk
omdat het verkeersoverlast tegen gaat, kinderen makkelijker hun vriendjes opzoeken
om te spelen en ouders elkaar ontmoeten
op het schoolplein in de eigen wijk. We
zien in de Berggierslanden hoezeer daar
een school gemist wordt en hoeveel auto’s
er dagelijks van en naar Het Palet in de
Koedijkslanden rijden. Nieuwveense Landen wordt drie keer zo groot. Of stel je eens
voor dat alle kinderen uit de Oosterboer

SteM wil dus een school voor Nieuwveense
Landen. Toch heeft de SteM-fractie tegen
het voorstel gestemd. Dat was namelijk
door een amendement dusdanig veranderd dat een voorstel over definitieve bouw
alleen naar de Raad komt als er sluitende
afspraken zijn gemaakt rond de overcapaciteit in andere wijken. Dat is een groot
probleem voor de kinderopvang.

overcapaciteit mag zijn puur berekend op
het aantal m2 waar de scholen recht op
hebben. Alleen als daaraan wordt voldaan
mag er een raadsbesluit voor een definitieve school in Nieuwveense Landen aan
de raad worden voorgelegd. Een opdracht
waarvan de wethouder aangaf dat hij daar
onmogelijk aan kan voldoen. Ook Sterk
Meppel vindt dit geen goed besluit. Het
zou tot gevolg kunnen hebben dat er geen
kinderopvang op scholen meer plaats kan
vinden.

Kinderopvang in de problemen?

Wettelijke zorgplicht

Volgens de schoolbesturen is er geen overcapaciteit, omdat in 2010 besloten is tot
ombouw van scholen naar kindcentra. De
gemeente ging op dat moment leegstaande lokalen verhuren aan de kinderopvang.
Dit bleek juridisch echter niet toegestaan.
Daardoor verhuren de scholen deze ruimtes en in ruil daarvoor passen zij de ruimtes
aan en onderhouden en verwarmen die.
Het amendement dat nu is aangenomen
kan daar grote gevolgen voor hebben. In
zijn toelichting op het amendement gaf
de fractievoorzitter van de VVD namelijk
aan dat er wat hen betreft in Meppel geen

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Daarom betalen we
ieder jaar 2 miljoen Euro huur aan Woonconcept voor het gebouw van Stad en Esch
op Ezinge. Daarom wordt de renovatie van
de Calvijnschool door de gemeente betaald en staan Dingstede en de Reestoeverschool op de nominatie om op kosten van
de gemeente gerenoveerd te worden.
Voor Sterk Meppel is het logisch om een
nieuwe school te bouwen waar straks veel
kinderen wonen. In de Nieuwveense Landen dus. Wat SteM betreft gaat de schep zo
snel mogelijk de grond in.

met de fiets of auto naar scholen in andere
delen van Meppel gebracht worden!

En nu aan het werk

Afval is niet weg als
we het weggooien
Wethouder Jaap van der Haar nam ons
tijdens de thema-avond ‘Een andere kijk
op afval’ mee in de geschiedenis van afval en alles wat daarin veranderd is. De
conclusie die we daaruit kunnen halen
is dat als we echt iets willen veranderen
we minder plastic moeten gebruiken.
Koop in de supermarkt geen producten
meer met plastic erom heen maar kies
voor het alternatief zonder plastic.

Bij de gemeenteraadverkiezing is SteM
voor de zevende keer als grootste partij van Meppel uit de bus gekomen.
Bijna een kwart van alle mensen die
hun stem uitbrachten stemde op SteM.
Wat zijn we blij met het vertrouwen dat
u ons daarmee weer geeft. We gaan de
komende jaren hard aan het werk voor
beter groen(onderhoud), de aanpak
van verwaarloosde plekken in de stad,
het milieu, armoedebeleid en veiligheid.
Het opstellen van een coalitieakkoord is
zwaar werk maar het echte werk begint
daarna. Het college gaat aan de hand van
het coalitieakkoord aan de slag met een Uitvoeringsprogramma en de begroting daar-

voor. In dat Uitvoeringsprogramma staan
belangrijke punten voor SteM. Er wordt
meer geld uitgetrokken voor beter (onderhouden) en gevarieerder groen; verwaarloosde plekken worden aangepakt; er komt
een Kwaliteitsmanifest waarin we ook vastleggen hoe we met cultuurhistorische elementen omgaan; kinderen die in armoede
opgroeien gaan we extra steunen; overlast
wordt aangepakt door meer handhaving
en natuurlijk wordt er ingezet op de energietransitie en CO2 neutraal. Dat gaat niet
van de ene op de andere dag: eerst moet het
beleid ingezet worden en de werkwijze aangepast. De komende jaren zullen wethouder en fractie hard werken om van Meppel
een fijne gemeente te maken waar het goed
wonen, werken én leven is.

Een belangrijk element in zijn inleiding
was dat we anders moeten gaan denken
over afval. Een plastic flesje dat wordt weggegooid is wel
uit het zicht,
maar niet weg.
Een
bekend
voorbeeld is
plastic dat in
de berm of zee
terecht komt.
Via de kringloop van de
natuur komt
dat uiteindelijk weer bij en
in de mens terecht.
Er zijn al plastic deeltjes in
de ontlasting
van mensen
aangetroffen.
Door het afval vooraf te scheiden doen we
een stap in de goede richting. Plastic, metaal, glas, groenafval: veel van wat we weggooien kan hergebruikt worden maar die
processen vragen veel energie. De enige
duurzame oplossing is om minder afval te
produceren.

dat er een soort grotere serre voor de serre
van de horecagelegenheid zelf is gemaakt.
Voor Sterk Meppel aanleiding om vragen
aan het college te stellen. Mag dit? Is dit
volgens de afspraken? Want we zien graag
de gezelligheid van een terras bij minder
goed weer maar als het effect is dat inwoners en bezoekers door gangen van plastic
moeten lopen dan gaat er iets niet goed.
Dat bleek ook het geval. Het college heeft
Nadere regels opgesteld die voor windschermen bijvoorbeeld aangeven dat ze
aan de zijkant van een terras mogen staan
en niet hoger mogen zijn dan 1.30 meter.
Als de schermen daaraan voldoen wordt
de beeldkwaliteit aan de ondernemers
overgelaten. Het is duidelijk dat de afscheidingen daar niet altijd aan voldoen. Burgemeester Korteland gaf aan dat het college
de terrassen gaat controleren en met de
ondernemers in gesprek zal gaan. In februari informeert hij de raad over de uitkomsten van het onderzoek.

Energieverspilling
Voor Sterk Meppel is er nog een zorgpunt.
De terrasverwarming die gebruikt wordt
slurpt energie en brandt hele dagen. Ook
als er nauwelijks mensen op het terras zitten. Dan wordt er dus voor de buitenlucht
gestookt. We zouden liefst zien dat ze helemaal verboden worden. Tot die tijd is een
individuele kachel die aangezet wordt als iemand gaat zitten een acceptabel alternatief.

Beter en goedkoper
bouwen
Er komen steeds meer initiatieven voor
het ontwikkelen van eigen woonbuurtjes
in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Mensen hebben door CPO
meer invloed op de kwaliteit van hun
toekomstige huis en directe omgeving
en kunnen bovendien goedkoper bouwen. Dat is in een tijd waarin de koop
van een huis voor starters moeilijk is geworden een groot voordeel.
Bij CPO bouwen treden toekomstige bewoners gezamenlijk op als opdrachtgever. Ze
nemen daarbij vaak iemand in de arm die
hen door dat proces leidt. Alle deelnemers
hebben voortdurend inzicht en inspraak in
de keuze van het bouwsysteem, de bouwmaterialen, het afwerkingniveau en de kosten.
In de fasen daarna hebben individuele kopers de gelegenheid zelf te beslissen over de
indeling en afwerking van hun eigen woning.
Sterk Meppel heeft samen met CDA, D66,
PvdA en VVD een motie ingediend om duidelijk te maken wat er in Meppel mogelijk
is. De motie werd unaniem aangenomen.
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Wat heeft Sterk Meppel het
Ook dit jaar heeft SteM zich ingezet om van Meppel een nog mensen milieuvriendelijker gemeente te maken. Vaak met succes, soms
stuklopend op (Haagse) klippen. We zouden een hele krant kunnen
vullen met voorbeelden. Hier is een greep uit de vragen, acties en
standpunten van 2018.

Monumentale bomen goed beschermd?

Op de gemeentelijke monumentale bomenlijst staan bomen die van groot belang zijn
door hun hoge leeftijd, bijzondere schoonheid of omdat ze beeldbepalend zijn. SteM wilde weten of die lijst nog wel actueel is. Wij wilden ook weten of de prachtige monumentale
beuk op de hoek van de Berggiersweg en Ketelhaarsweg beschermd is. Het college gaf aan
dat de lijst voor 80 – 90% actueel is en dus voor verbetering vatbaar. De beuk bleek erop te
staan en is dus beschermd. Het college stelde voor om de lijst monumentale bomen op te
nemen in de Groene Kaart en zodoende de bomenlijst goed in beeld te houden.

Veilig zwembad
Door een ongeval elders in het land met
een 11 maanden oude baby (twee geluidsboxen kwamen naar beneden en vielen
op de baby), kregen alle zwembaden in
Nederland de opdracht om onderzoek te
doen naar de kwaliteit van het RVS in de
zwembaden. SteM wilde weten of het onderzoek ook in de Meppelse zwembaden is
uitgevoerd en wat de resultaten waren. Uit
de beantwoording bleek dat het college dit
adequaat heeft opgepakt en dat de meeste
urgente zaken zijn vervangen zodat er geen
direct gevaar voor de gebruikers is.

Niet fietsen op Oude
Rijksweg
Tijdens de braderie in Nijeveen kregen de
raadsleden veel klachten te horen over het
verbod om te fietsen op de Oude Rijksweg
vanaf de Dorpsstraat naar de Havelterberg.
Naast vragen over de handhaving wilde de
fractie weten of er onderzoek wordt gedaan naar haalbare alternatieven om daar

gevaarlijke situaties te voorkomen. Het college antwoordde dat het fietspad was weggehaald, omdat er door de wortelopdruk
steeds schade aan het fietspad ontstaat. Er
wordt geen ander fietspad aangelegd. Het
is een 60 km weg en daarom wil het college
geen fietsers op de rijbaan hebben.

Praktijkondersteuners
Jeugd hebben ervaring

Meppel zoemt!
Het aantal bijen en andere bestuivinginsecten neemt steeds verder af. Ruim
de helft van de 358 soorten bijen worden
bedreigd met uitsterven, terwijl 80% van
onze voedselgewassen wordt bestoven
door bestuivinginsecten, zoals de wilde
bij. De noodzaak is dus hoog om in actie te
komen!
In het nieuwe coalitiebeleid heeft SteM de
verbetering van biodiversiteit ingebracht.
Hier wilden we brede steun voor. Die hebben we gekregen via de motie Heel Meppel
Zoemt. Bijna alle partijen steunden onze
oproep om een bijenvriendelijke gemeente te worden. Dat dit er ook nog eens voor
mag zorgen dat we meer bloemen en fruitbomen in Meppel gaan krijgen, is een hele
mooie bijkomstigheid.
Meer weten over de adviezen van Nederland Zoemt? Kijk op www.nederland-

zoemt.nl. Hier kun je ook zien wat je zelf
kunt doen om onze bijen te helpen.

Een dik pak vastgekoekte sneeuw

Waterkwetsbaarheidsscan

Er komt een nieuw route begeleidingssysteem voor gladheidbestrijding, zodat
iedere chauffeur precies weet welke route
gereden moet worden. Ook komt er een
strooi-management-systeem dat voorkomt dat er dubbel wordt gestrooid op
kruisende routes. Tevens zorgt dit systeem
ervoor dat er niet meer te breed wordt gestrooid, zo komt er minder zout in de berm
en bij de bomen. Dit is beter voor de financiën en voor de natuur.
Woordvoerder Madelinde Visscher vroeg
ook aandacht voor de strooiroute zelf. Die
is er gekomen. Er wordt nu gekeken waar er
hoge piekdrukte is (zoals bij scholen), maar
nu nog niet in de eerste route gestrooid
wordt. Dat zorgt er namelijk voor dat de
sneeuw voor het strooien al vast gereden
is, waardoor na het strooien een gladde ijsbaan ontstaat. Dat leverde gevaarlijke situaties op en gaat dit jaar aangepast worden.

De fractie zag verontruste berichten over
de mogelijke gevolgen van enorme hoosbuien in Meppel en omstreken. Bij ruim
22% van de Meppeler huishoudens zou er
tijdens deze buien water naar binnen kunnen komen. De fractie meende dat met de
aanpak van het gebied rond het Meppeler
Bos en het ziekenhuis afdoende maatregelen waren genomen om wateroverlast te
voorkomen en stelde hier dus vragen over.
Het college gaf in een uitgebreide beantwoording aan dat zij samenwerken met
het Drents Overijssels Delta en de buurtgemeenten aan de klimaatopgave. In de berichten in de krant werden aannames gedaan op basis van de weerbaarheidsscan.
Die aannames beïnvloeden het betrouwbaarheidsgehalte. Het college blijft samenwerken met de partners om wateroverlast
te voorkomen.

Verkoop pand en grond Stichting WMW
Door de verkoop van het pand en de grond bij molen De Weerd van Stichting Welzijn
Meppel Mensenwerk ontstond er onrust. Mensen waren bang dat dit prachtige stukje
Meppel door de projectontwikkelaar volgebouwd wordt met huizen. SteM wilde van het
college weten wat er wel of niet mogelijk was met deze grond. Het college stelde ons
gerust. Het vigerende bestemmingsplan ‘Meppel Centrumschil’ heeft de bestemming
‘Maatschappelijk’. Er mogen niet zomaar huizen worden gebouwd. Dat kan pas nadat er
een uitgebreide planologische procedure is gevolg.

De Jeugdhulpverlening laat forse overschrijdingen van het budget zien. Er
wordt gewerkt met praktijkondersteuners
jeugd- gezinsproblematiek voor huisartsen (POH), waardoor de hulp snel en laagdrempelig op gang komt; wat de kosten
vaak lager houdt. De fractie van SteM wilde
van het college weten hoe dit in Meppel is
geregeld en welke opleidingseisen er voor
de POH’s zijn. Het college gaf aan dat er
twee POH’ers zijn maar dat dit uitgebreid
gaat worden. De ondersteuners hebben ervaring als jeugd/gezinshulp en beschikken
dus over de juiste opleiding (HBO) en certificaten. De POH’s hadden halverwege dit
jaar al ruim 100 gesprekken gevoerd.

RI M R

BARTH

Bakkerij Berghuis wenst u
smakelijke feestdagen en een
heerlijk nieuwjaar

BOEKHANDEL
BOEKHANDEL

Woldstraat 5 - Meppel

Lever deze bon in voor 2 euro
korting op een grote kerststol of
op een familiepakket oliebollen
Prinsengracht 3 in Meppel
Tel 0522-242382

Overnachtingen
Vergaderingen
Feesten en partijen

meppelsinn.nl

Woldstraat 8, 7941 LJ Meppel
Tel. 0522 25 27 53
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afgelopen jaar voor u gedaan
Gemeente kan reclame niet zomaar weghalen

Droge voeten in Nijeveen

Aan de Prinsenbrug hingen onlangs spandoeken van Yakult en Domino’s. Mag dat
zomaar? In antwoord op onze vragen liet
de burgemeester weten dat het niet mag
en dat ze daarom contact op nemen met
de overtreders en hen vragen om de reclame weg te halen. Maar waarom zou je
vragen om de reclame weg te halen als
het niet mag? Gewoon eraf halen en als ze
hun spandoek terug willen, komen ze hem
maar ophalen; toch? Nou nee, zo simpel is
het dus niet. Dat mag niet als gemeente.
Die moet bedrijven eerst aanschrijven en
‘dwang’ aankondigen.

Dankzij een initiatiefvoorstel kun je soms
snel iets realiseren. Een voorbeeld uit Nijeveen is het deels verharden van het evenemententerrein tegenover de sporthal.
Het terrein verandert tijdens festiviteiten
in een modderpoel. De handelsvereniging kwam met een kant en klaar voorstel
en vroeg de gemeente om de stenen beschikbaar te stellen en om een financiële
bijdrage voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Die werkzaamheden zouden
worden uitgevoerd door de gezamenlijke
aannemersbedrijven in Nijeveen .

Je kunt de spandoeken dus wel zomaar
ophangen, maar zomaar verwijderen mag
niet! Dan moet je een juridisch traject in.
Begrijpelijk dus dat het gesprek gezocht
wordt. Maar dat betekent dan wel dat
Domino’s zijn ‘stuntweek’ alweer achter
de rug heeft als het spandoek wordt ver-

Om het gebruik van
lachgas kun je niet
lachen
Burgemeester Korteland heeft opdracht
gekregen om actief aan de slag te gaan met
het verbieden van lachgas in Meppel. Een
motie die unaniem is aangenomen geeft
hem de mogelijkheid om voorlichting te
geven op de scholen en in de horeca over
de negatieve gevolgen van lachgas op de
gezondheid van gebruikers. Ook wordt het
verbod op lachgas opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit verbod
moet daarnaast ook worden opgenomen
in de huisregels van scholen, horeca en
evenementen in Meppel.
Met bovenstaande aanpak hoopt de gemeenteraad, die de motie unaniem aannam, dat de voorlichting over de negatieve
gevolgen van het gebruik van lachgas ervoor zorgt dat het gebruik van lachgas sterk
wordt verminderd. En als voorlichting niet
voldoende is kan er gehandhaafd worden.
De raad wil begin 2019 nader over de aanpak geïnformeerd worden.

Van A naar beter
Het zal je maar gebeuren: gisteren heb
je een taxi geregeld, want je hebt een
afspraak in het ziekenhuis. Omdat je
slecht ter been bent heb je de jas al aangetrokken en zit je al een half uur startklaar op de bank. Na nog een half uur
wachten weet je dat je de afspraak niet
meer gaat redden… Het is mooi dat er
WMO-vervoer is, maar het vraagt veel
planning en geduld om er gebruik van
te maken.
Als je op grond van aantoonbare beperkingen niet fietsend, met de auto of met het
openbaar vervoer je kunt verplaatsen kun
je in aanmerking komen voor WMO-vervoer. Je boekt dan een taxi die je meestal
met drie of vier anderen deelt. Dat vraagt
dus extra reistijd en je moet ruim van tevoren klaar staan. Maar dat moet wel binnen de perken blijven. De fractie krijgt via

wijderd en dus zijn doel bereikt heeft. Het
zou in onze ogen goed zijn om bedrijven
die een tweede keer in overtreding zijn,
terwijl ze na de eerste keer weten dat het
niet mag, wél een flinke boete in het vooruitzicht te stellen.
verschillende bronnen te horen dat dit,
sinds de laatste aanbesteding, niet altijd
het geval is. Binnen het openbaar vervoer
zijn er ook problemen die vragen om een
oplossing.
Samen met de CDA, CU, PvdA en D66 heeft
Sterk Meppel een motie ingediend waarin
het college de opdracht krijgt om oplossingen te zoeken binnen het WMO- en openbaar vervoer. Die motie werd unaniem
aangenomen.

Plastic in de bomen
wil niemand
Talen Recycling houdt al langere tijd de
gemoederen bezig. De rommel op het
terrein liep snel op en in maart hing het
plastic na een sterke oostenwind in de
bomen rond het terrein.
Ook in maart dit jaar werden vragen gesteld. Door een sterke Oostenwind waaide
veel plastic van het terrein van Talen Recycling in de bomen aan de Paradijsweg. Omdat dit bedrijf de rommel zelf niet opruimt
vroegen Sterk Meppel, VVD en PvdA het
college om actie te komen. De volgende
dag stond de ondernemer met een hoogwerker het plastic uit de bomen te halen.
En dit was niet de enige keer dat er vragen
over Talen gesteld zijn. Integendeel.

Geen suikers voor
jongeren bij bezoek
Stadhuis
Wanneer jongeren of kinderen een traktatie krijgen bij een bezoek aan de gemeente
Meppel moeten de zoetwaren worden vervangen door een gezonder alternatief en
frisdrank met minder suiker. Jeannet Bos
(D66) diende deze motie mede namens
Sterk Meppel in bij de begrotingsvergadering. De motie werd unaniem aangenomen.
Tijdens bezoeken van kinderen en jongeren aan de gemeente worden zij steevast
getrakteerd op candybars en suikerhou-

In het voorstel werd de raad gevraagd akkoord te gaan met het beschikbaar stellen
van € 200.000 waarvan € 75.000 gedekt
werd door een bijdrage van de provincie.

Het voorstel werd unaniem aangenomen.
Nijeveen ging snel aan het werk met als resultaat dat men tijdens de feestweek in juni
met droge voeten naar huis kon. Complimenten aan iedereen die heeft meegeholpen. Er ligt nu een prachtige parkeerplaats.

Veiliger voor fiets en omwonenden
SteM nodigde wethouder Koning uit om
de verkeerssituatie bij het winkelcentrum
Oosterboer te bekijken. Het resultaat was
verbetering van een gevaarlijke situatie.

Na de zomervakantie 2017 is de parkeersituatie rondom winkelcentrum Oosterboer
gewijzigd. Aan de kant van de Osseweide
zijn er nieuwe parkeerplaatsen gekomen

en is de doodlopende weg doorgetrokken.
Dat zorgde er jammer genoeg voor dat
omwonenden overlast hadden van automobilisten die de weg gebruikten om snel
naar de Brandemaat te rijden. Ook was de
vreemde situatie ontstaan dat fietsers van
de Osseweide naar het winkelcentrum tegen een riskante trottoirrand op kunnen
rijden.
Wethouder Roelof Pieter Koning pakte op
ons verzoek de fiets en ging de situatie ter
plekke bekijken. Op onze mondelinge vragen in de raad zei hij dat de verkeerssituatie
inderdaad gevaarlijk en soms onduidelijk
is. Hij beloofde er iets aan te doen en heeft
dat ook gedaan. De situatie is daardoor een
stuk veiliger geworden.

Wensen omwonenden bepalen inrichting
Vledder		
Het plan dat nu klaarligt om de bouw op Het
Vledder af te ronden lijkt nauwelijks op de
oorspronkelijke plannen van 12 jaar geleden en was er niet beter op geworden. Wat
vonden de omwonenden ervan? Wilden
zij vechten voor een beter plan? Met deze
vraag belden SteM-raadsleden Madelinde
Visscher, Frans Venema en Klaas de Vries
aan bij de bewoners van Het Vledder.
Het prachtige plan uit 2006 lijkt niet meer
op de plannen van nu. Door de financiële
crisis werden plannen keer op keer afgewaardeerd. Na twaalf jaar uitstel volgde
begin dit jaar de ultieme poging. Alle partijen deden water bij de wijn. Er worden
wat minder huizen gebouwd maar er komen ook geen leuke winkeltjes. Er komt
wel een leuk groen pleintje, maar de auto’s
dende frisdrank. Maar omdat Meppel zich
profileert als JOGG gemeente (Jongeren
Op Gezond Gewicht) kon dit niet meer.
Deze ongezonde traktaties bevatten veel
snelle suikers en die zijn slecht voor de gezondheid van de kinderen. De gezondere
alternatieven bevatten veel minder suiker
en zijn vaak nog lekkerder ook.
SteM komt binnenkort met een motie om
ook tijdens het serveren van lunches op
het Stadshuis minimaal een gezonder alternatief aan te bieden.

van de bezoekers van beide supermarkten
worden op het plein geparkeerd.
De fractie wilde weten wat de bewoners
van het Vledder wilden. Was dit plan acceptabel of wilden zij vechten voor een beter
plan? De raadsleden belden deur aan deur
aan. De uitkomst was helder. Natuurlijk
wilden alle omwonenden liever het plan
van 12 jaar geleden, maar tegelijkertijd realiseerden ze zich ook dat dit er gewoonweg niet meer inzat. Daarom kreeg de fractie van bijna iedereen dezelfde boodschap
mee: “ga alsjeblieft zo snel mogelijk aan de
slag en zorg dat die bouwput waar we al zo
lang in moeten leven nu klaarkomt.”
Wel kregen we van veel omwonenden de
vraag mee hoe het er dan straks echt uit
komt te zien. Hoe wordt de inrichting van
de wegen en het groen? SteM-woordvoerder Madelinde Visscher vroeg een toezegging van de wethouder dat de wensen van
de omwonende bij de inrichting van de
openbare ruimte straks leidend zijn. Die
kreeg ze ook.

S pirare
praktijk voor integrale
reflexzonetherapie en massage

Jenny S chipper
Kruisstraat 2 • Meppel • 0522-252 774

Kruisstraat 2 • Meppel • 0522-252 774

Prins Hendrikkade 101
7941 MD Meppel
tel. 06-57595320

info@spirarevoetreflex.nl
www.spirarevoetreflex.nl

kosten voor een behandeling worden
(deels) vergoed door je zorgverzekeraar

aangesloten bij de beroepsvereniging vnrt

(vereniging voor nederlandse reflexzone therapeuten)

J. VAN
JtaxDIJK & ZN
interieur & kleur

Javastraat
1-3, 7941
Javastraat
1-3 XB Meppel
t. 0522-256494
Woldstraat
87-89,
7941 LH
Meppel
7941 XB
Meppel
f. 0522-258854

Jtax

t. 0522-256494
f. 0522-258854

info@interieurvandijkmeppel.nl
www.interieurvandijkmeppel.nl

info@
www.
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GVVP maakt hele gemeente
veiliger

Interventieplan Sociaal
domein moet redding brengen

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) is een integrale afweging
voor verkeer en vervoer in de hele gemeente Meppel. SteM pleitte voor verbeterde veiligheid in de hele gemeente
Meppel.

De oplopende kosten voor Jeugdzorg,
WMO en participatie vragen om maatregelen. Daarom heeft de gemeenteraad
om een plan van aanpak gevraagd: een
Interventieplan. Daarin wordt o.a. gekeken naar contractmanagement, preventie, betere samenwerking en innovatief
werken. In deze aanpak kan SteM zich
goed vinden.

Veiligheid fietsers
SteM woordvoerder Klaas de Vries vroeg
aandacht voor het beter zichtbaar maken
van een vluchtheuvel voor fietsers op de
rotonde bij de watertoren en vaker groenlicht bij regen zodra er groot onderhoud
aan de kruispunten wordt verricht.

Landbouwontsluitingsweg Nijeveen
Ook Nijeveen kon op onze steun rekenen.
SteM diende samen met het CDA een
amendement in om het landbouwverkeer niet meer door de woonstraten in het
dorp te laten rijden. Er moet daarom een
ontsluiting voor landbouwverkeer komen
naar de percelen landbouwgrond komen
via de 1e Nijeveense Kerkweg. Dit voorstel
werd unaniem aangenomen.

Herinrichting Rogat
Moeilijker was de afweging rondom de
herinrichting van Rogat. SteM wil graag

burgerinitiatieven steunen en de leefbaarheid stimuleren. We zijn dus blij met
het initiatief van de Wijkvereniging Rogat
voor de herinrichting. We hebben met de
Wijkvereniging Rogat gesproken en zijn
samen met hen tot de conclusie gekomen
dat het plan realistisch gezien nog niet
rijp genoeg is voor uitvoering. Daarom
hebben we ingestemd met een motie een
oproep aan het college om het plan van
de herinrichting rijp te maken voor uitvoering en uiterlijk in 2021 over te gaan
tot uitvoering.

Tegen aanleg rotonde
Het voornemen voor de aanleg van een rotonde bij de kruising Setheweg/Handelsweg kon niet op onze instemming rekenen.
De hoge kosten wegen niet op tegen de geringe toename van de verkeersveiligheid.
In het debat over de kruising werd door de
wethouder aangegeven dat de verkeersveiligheid alleen verhoogd kan worden door
de aanleg van de rotonde. Vanuit veel partijen kwam kritiek op die koppeling, want
verkeersveiligheid kun je ook verhogen
door betere handhaving van de snelheid
en/of de aanleg van snelheidverminderende maatregelen.

Ligplaats Vereeniging III versterkt stadsbeeld
Het prachtige stoombeurtschip ‘De Vereeniging III krijgt een vaste ligplaats in
de gracht bij restaurant Sukade. Door
dit besluit krijgt het schip een historische plaats dat het historisch stadsbeeld versterkt.
Op initiatief van Sterk Meppel werd een
motie ingediend om een vaste ligplaats
voor De Vereeniging III te realiseren bij restaurant Sukade. Op deze wijze herleeft het
historische beeld dat er vanuit Meppel een
stoombeurtschip naar Amsterdam voer.
De gelijkenis van de Vereeniging III met het
schip van destijds, de Meppel I, is treffend.
Het historische uiterlijk van het pakhuis en
het schip vormen zo een waardevolle toevoeging aan ‘het verhaal van Meppel’.
Raadslid Eduard Annen heeft zich hiervoor ingezet. Hij ziet in de combinatie van

het gerenoveerde pakhuis (Sukade) met
het stoombeurtschip een nieuwe hotspot
in de binnenstad. SteM heeft het college
gevraagd om het verhaal van Meppel ook
voor bezoekers van buiten zichtbaar te
maken door het plaatsen van een passend
bord.

Dat eigenaar Lagros BV de huur aan afvalverwerker Talen heeft opgezegd is goed
nieuws voor de inwoners van Meppel. De
torenhoge rommelige opslag op het terrein zorgde voor veel boze reacties. Al vanaf
het begin van het jaar trokken brandweer,
Regionale Uitvoeringsdienst en gemeente
Meppel samen op om te zorgen dat de milieuregelgeving beter werd gehandhaafd.
Er waren bedrijfsbezoeken, er werd meetapparatuur gebruikt en de situatie is met

(lucht) foto’s vastgelegd. Maar alle gesprekken, controles, afspraken en zelfs het opleggen van dwangsommen en bestuursdwang
hielpen niet.
Talen heeft een invorderingsbeschikking
van € 50.000 gekregen, omdat hij zich niet
aan de milieu regels heeft gehouden. Die
heeft hij nog niet betaald, dus is er een
deurwaarder ingeschakeld.
Voor Sterk Meppel is het vooral belangrijk
dat deze verrommeling niet meer voor kan
komen. Het terrein heeft een hoge milieucategorie dus mag het gebruikt worden
voor afvalverwerking. Het is dus belangrijk
dat de eigenaar van het terrein met een
nieuwe huurder goede afspraken maakt
over de inrichting en het beheer van het
terrein en de gemeente onderzoekt of de
vergunning aangescherpt moet worden.

dure hulp nodig hebben.
Achter de schermen wordt er dus hard gewerkt om meer grip te krijgen op de oplopende kosten van het sociaal domein. Voor
Sterk Meppel is het vooral belangrijk dat
jong en oud de hulp krijgen die zij nodig
hebben. In het Interventieplan wordt vooral ingezet op innovatie, preventie, betere
samenwerking en contractmanagement.
Daar kunnen wij ons goed in vinden.

Energie Neutraal Meppel is een uitdaging
Wat hebben we een grote uitdaging te
gaan met elkaar. Uiterlijk 1 juli 2019
moet de gemeente een plan inleveren bij
de rijksoverheid om energie neutraal te
worden. Doen we dat niet dan beslist het
Rijk hoe wat waar gaat gebeuren om als
gemeente energie neutraal te worden.

Moet vergunning milieustraat
aangescherpt worden?
Kort nadat brand uitbrak bij de milieustraat in Meppel werd duidelijk dat eigenaar Lagros de huur had opgezegd aan
afvalverwerker Talen. Wat nu rest is het
opruimen van de puinhopen, de zorgen
over de afhandeling en voorkomen dat
het terrein opnieuw vervuilt.

Het Interventieplan sociaal domein moet
ervoor zorgen dat de gemeente meer grip
krijgt op de uitgaven voor Jeugdzorg, WMO
en participatie. In het Interventieplan
wordt o.a. gekeken naar de contracten die
met zorgverleners worden afgesloten: die
moeten meer resultaatgericht worden.
Preventief werken moet beslist verder ontwikkeld worden. Dat dit werkt merken we
nu al bij de Praktijkondersteuner Huisartsen en de schuldhulp. De POH’s zijn goed
opgeleidde hulpverleners die in de huisartsenpraktijk op een laagdrempelige manier
jeugd- en gezinshulp bieden. Daardoor
komt de hulpverlening sneller op gang
waardoor er minder wordt verwezen naar
zwaardere hulp. Een schuldhulp coach is
een andere manier om preventief te zorgen
dat mensen met geldzorgen en/of schulden niet in de problemen komen en dan

Volgens de Regionale Energiestrategie (RES)
moet de gemeente Meppel 2 Pj opwekken.
Een enorme opgave. Als inwoners, bedrijven en gemeente álle daken van álle gebouwen in de héle gemeente vol leggen met
zonnepanelen en windmolens plaatsen
waar dat eventueel zou kunnen… dan nog
zouden we (op dit moment) maar net 0,9
Pj opwekken. Nog niet eens de helft van de
opgave die er voor de gemeente Meppel ligt.
Gelukkig is Meppel onderdeel van de RES
Drenthe. Tijdens de bestuurlijke aftrap

van het RES Drenthe was de belangrijkste
boodschap dan ook dat we het echt met z’n
allen zullen moeten doen. Wat binnen een
gemeente niet bereikt kan worden zal wellicht wel binnen de regio of landelijk (op
zee) zijn te realiseren.
De RES gaat de komende jaren werkelijk
iedereen in Drenthe raken. Er is breed
overleg nodig tussen overheden, bedrijfsleven, woningcorporaties, maatschappelijke
organisaties en de inwoners van Drenthe
en Meppel. Daarom is het belangrijk dat
u mee kunt praten over hoe we onze omgeving in willen vullen en hoe we voldoen
aan de CO2-reductie. Daarover moet op
basis van gelijkheid gesproken worden met
een gemeenschappelijk doel voor ogen
en met ruimte voor lokale eigenheid en
(kleinschalige) initiatieven.

Rtv Meppel in gevarenzone
De lokale omroep RTV Meppel werd in
1983 opgericht en zendt 7 dagen per
week 24 uur per dag nieuws uit via radio, televisie en internet. De uitzendingen worden gemaakt door meer dan 120
vrijwilligers. Via RTV Meppel kunnen
alle inwoners op de hoogte blijven van
wat er in Meppel gebeurt of dat nu in de
politiek, sport, cultuur of het bedrijfsleven is. Sterk Meppel vindt het voortbestaan van lokale journalistiek dan ook
belangrijk voor de Meppeler samenleving.
Toch staat het voortbestaan van RTV Meppel op het spel. De afgelopen jaren is de lokale omroep organisatorisch en commercieel geprofessionaliseerd. Waar vroeger
radio en televisie werd gemaakt, is internet
nu een belangrijke factor. De kosten zijn
dan ook bijna verdubbeld. Helaas is dat bij
de inkomsten niet het geval; die zijn bijna
gelijk gebleven. Bovendien is na de verkoop

van Boom Nieuwsmedia – o.a. uitgever van
de Meppeler Courant – een belangrijke
inkomstenbron weggevallen. De nieuwe
uitgever NDC heeft de bestaande overeenkomst niet overgenomen. HansWolff,
voorzitter van RTV Meppel, deed tijdens de
begrotingsvergadering dan ook een dringende oproep aan de gemeenteraad om
meer budget beschikbaar te stellen.
Daarom heeft Sterk Meppel samen met
VVD, PvdA enD66 een motie ingediend
waarin wethouder Ten Hulscher wordt
opgeroepen om samen met RTV Meppel
een goed onderbouwd financieel plan te
maken die het voortbestaan de komende
jaren mogelijk maakt. De motie werd unaniem aangenomen. De raad wordt voor 1
februari over de uitkomsten van het gesprek geïnformeerd.
Wilt u RTV Meppel steunen? Stort uw gift
of donatie op NL45 ABNA 0558495001 t.n.v.
Stichting Lokale Omroep Meppel.
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SteM voor Steun cheques
goed besteed
Net als in 2014 gaf Sterk Meppel een deel
van haar zelfgespaarde verkiezingsbudget uit aan verenigingen of instellingen
die belangrijk zijn voor Meppel. Op
straat en via social media kon genomineerd en gestemd worden: iedere week
in een andere categorie.

Stationsbuurt krijgt toekomst
Voor mensen die met de trein naar Meppel komen is de stationsbuurt niet bepaald een visitekaartje. Het college gaat
via een gebiedsvisie de toekomstige ontwikkeling sturen. Sterk Meppel wil meer
groen in het gebied en meer beleving.
De gemeenteraad heeft nog geen geld
beschikbaar gesteld voor investeringen.
De Parallelweg biedt de treinreiziger niet
het mooiste beeld van ons fraaie karakteristieke stadje. Links en rechts loop je eerst
langs fietsenstallingen, parkeerterreinen,
het busstation en autobedrijven. Daarnaast is het een van de drukste gebieden in
Meppel met bussen, taxi’s, personenauto’s,
fietsers en wandelaars.
Het college wil hier via een gebiedsvisie een
“verkeersveilig verblijfsgebied met allure
maken”. Die gebiedsvisie is breder dan de
directe omgeving van het station en strekt

Een van de winnaars was De Dukers. Tijdens de Cityswim lieten zij zien waar het
geld aan is uitgegeven: een rescueboard en
reddingsvest. Raadslid Eduard Annen:’ De
laatste jaren heeft SteM zich sterk gemaakt
voor het behoud van de Reddingsbrigade de
Duker. Daarom is nu hun betrokkenheid bij
de Cityswim nuttig en mooi om te zien. Dat
geeft de zwemmers toch een veilig gevoel.
En als je dan weet dat het op nieuwe rescueboards van hun vereniging gebeurt dan kun
je alleen maar blij en trots zijn’.
Ook de leden van de Koeberg loopgroep
lieten weten dat zij de cheque nuttig hebben ingezet door met diverse mensen een
techniek training te volgen. In de categorie
samen maken we Meppel mooi was de winnaar de Regenboogweek in Nijeveen. De
energieke groep vrijwilligers onder leiding
van Perry Brand heeft het geld ook meteen
goed besteed. Een kleurrijk zebrapad werd
in het centrum van Nijeveen neergelegd
zodat bij het oversteken iedereen kon genieten van een kleurrijke wereld.
De Bijenvereniging Meppel heeft een deel
van het geld besteed aan het herstellen van
de algemene stal. In deze stal overwinteren
een aantal bijenvolken in hun korven zodat ze in het voorjaar weer gezond kunnen
worden uitgezet. En wat is er nu mooier
dat de bijenvereniging een prijs wint bij de
partij die de SteM voor de Bij actie voert?
Fijn dat het geld nuttig en goed is besteed!
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zich uit van de Ezingerweg, Reestlaan tot
aan de Knoppersbrug. Dardoor komen ook
opgaven rond de Bekinkbaan en de fietsverbinding en koelhal Ezinge aan de orde.
De nieuwe gebiedsvisie wordt samen met
de belanghebbenden en omwonenden
ontwikkeld. Het plan is bedoeld om sturing
te geven aan toekomstige plannen van partijen die in het gebied willen investeren. De
gemeenteraad zelf heeft nog geen budget
voor investeringen in het gebied gegeven.
Sterk Meppel is blij met de gebiedsvisie
en het betrekken van belanghebbenden
en omwonenden. Woordvoerder Elisabeth
Bakkenes liet weten dat in het gebied dringend meer groen nodig is om de leefbaarheid te vergroten en stallingen en parkeerterreinen te omhullen. Ook riep zij op om
zorgvuldig om te gaan met enkele fraaie
karakteristieke panden die in het gebied
staan.

Natuurlijk wil SteM een fietstunnel
bij de watertoren

Wijkplatforms denken mee over
oplossingen hondenpoep

Het stond deze zomer echt in de krant:
de fietstunnel bij de watertoren zou
de ijskast ingaan omdat Sterk Meppel
tegen was. Dat is natuurlijk niet waar.
SteM heeft zich juist sterk gemaakt voor
een snelle aanleg van de fietstunnel. De
krant plaatste een paar dagen later dan
ook een rectificatie.

Als je iets belooft moet je het ook doen.
Sterk Meppel pakt daarom samen met
het CDA en de inwoners van de gemeente Meppel de overlast van hondenpoep
op.

Het bericht luidde dat Sterk Meppel tijdens
de onderhandelingen haar bezwaren tegen
een nieuwe ontsluitingsweg en fietstunnel hard heeft gemaakt. Dat eerste klopt.
Er is geen financiële ruimte voor een in-

vestering van minimaal 17 miljoen voor
een brug en nieuwe ontsluitingsweg. Daar
waren SteM, VVD en CDA het over eens.
Daarom wordt er ingezet op realisatie van
de fietstunnel en een bypass voor auto’s bij
de rotonde watertoren.
Dat is een glasheldere afspraak die past bij
een echte fietspartij als Sterk Meppel. De
veiligheid van fietsers staat voorop. En als
de rotonde voor het autoverkeer door de
fietstunnel en de by-pass ontlast wordt,
waardoor het verkeer op de N375 beter
doorstroomt, is dat een win-win situatie.

Geen zware industrie op Zwikker terrein
Het Zwikkerterrein tegenover molen De
Weerd dreigde bij verkoop in handen te komen van bedrijven die daar zware industriële activiteiten willen ontwikkelen. Het
schrikbeeld van zware industrie zo dicht
bij de binnenstad zorgde ervoor dat het
college ingreep en de raad vroeg om een
voorbereidingsbesluit te nemen om dat
onmogelijk te maken.
De gemeenteraad nam op 15 november jl
een voorbereidingsbesluit aan dat er een

nieuw bestemmingsplan moet komen
voor het al jaren braakliggende en verpauperde stuk grond aan het Meppelerdiep en
de Reest. Door het voorbereidingsbesluit
wordt het mogelijk om deze unieke locatie
te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen en te sturen op – bijvoorbeeld –
een recreatieve functie. Het terrein ligt tenslotte op een mooie locatie die zich tot een
nog mooier stukje Meppel kan ontwikkelen. Sterk Meppel heeft dan ook van harte
ingestemd met dit voorbereidingsbesluit.

Schokkend hoe kunstgras wordt gerecycled
Het was schokkend om in een uitzending van Zembla te zien hoe Nederlandse recyclingbedrijven structureel de milieuregels overtreden bij het recyclen van kunstgrasvelden. Oude kunstgrasvelden lagen torenhoog op een bedrijventerrein zonder vergunning opgestapeld. Ook werden er kunstgrasvelden doorverkocht of gedumpt in het
buitenland. Voor het recyclen werd tot wel € 20.000 per kunstgrasveld betaald.
In Meppel staat het renoveren of vervangen van kunstgras vanaf 2019 op de planning.
De fractie van SteM maakte zich zorgen of onze kunstgrasvelden dan wel op de juiste
manier gerecycled gaan worden. Wethouder Jaap van der Haar gaf in zijn beantwoording aan dat deze praktijken de gemeente ook een doorn in het oog is. Door het afsluiten van duidelijke en goede contracten wil de gemeente ervoor zorgen dat het verwerken van de kunstgrasvelden op de juiste manier gebeurd. Dit wordt vooraf, tijdens en
na het recyclen gedaan. Maar uiteraard is het recyclebedrijf er zelf verantwoordelijk
voor dat de kunstgrasvelden goed verwerkt worden. Wij houden het afvoeren en recyclen van de kunstgrasvelden in ieder geval goed in de gaten.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
hebben Sterk Meppel en CDA zich sterk
gemaakt voor de aanpak van overlast van
hondenpoep. En als je iets belooft moet je
dat ook doen. In oktober 2018 hebben wij
via social media een online enquête uitgezet. Daarin werden u vragen gesteld in
welke (delen van de) wijk overlast wordt
ervaren, wat u signaleert, maar ook hoe u
de oplossingen ziet.
De enquête is door veel inwoners van de
gemeente ingevuld. Een eerste voorzichtige conclusie is dat er niet alleen overlast
is van hondenpoep, maar ook van katten-,
paarden-, en schapenpoep. Maar wat ook
opvalt is dat het lastig is om elkaar aan te

spreken wanneer een hond ergens poept
en de baas de poep niet meeneemt.
De uitkomsten van de enquête worden de
komende tijd besproken met de besturen
van wijkplatforms zodat zij kunnen meedenken en tips geven om de overlast in
hun wijk te verminderen. Het rapport met
uitkomsten en aanbevelingen wordt begin
2019 aangeboden aan het college.

Samen tegen kanker
Op initiatief van Jeannet Bos (D66) nam
de Meppeler gemeenteraad deel aan de
Samenloop voor Hoop. Tijdens de Samenloop is er 24 uur lang één of meer
deelnemers van een team aan het wandelen. Dus ook ’s nachts. Tijdens de loop
zijn er allerlei ceremonies en acties van

deelnemers die geld inzamelen voor
kankeronderzoek.
Naast het zoeken van sponsors en de verkoop van koffie, thee en lekkers, organiseerde de gemeenteraad via onze eigen
SteM fractievoorzitter, Elisabeth Bakkenes,
een kunstveiling. Gerenommeerde Meppeler kunstenaars
schonken belangeloos een
werk voor het goede doel. Onder leiding van veilingmeester
Richard Korteland vonden de
mooie werken gretig aftrek.
De Samenloop heeft in totaal
ruim 40.000 euro opgebracht
waaraan de gemeenteraad van
Meppel, dankzij deze Meppeler kunstenaars, een mooie
bijdrage heeft geleverd.
Foto: Ebel Zandstra
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Even voorstellen: Jaap van der Haar
Plotseling was hij er: Jaap van der Haar.
Bekend bij vele Meppelers maar niet als
Sterk Meppeler. Goed dus om hem nog
even voor te stellen ook al is hij alweer een
half jaar aan het werk als onze wethouder.
Wie is Jaap van der Haar?
Ik ben in 1952 in Hollandscheveld geboren
en groeide op in Hoogeveen. Vanaf 1976
woonde ik in Hamingen, een gehucht dat
op een steenworp afstand van Meppel ligt.
Ik was lange tijd CEO bij Arta Verslavingszorg en o.a. vicevoorzitter en penningmeester van GGZ Nederland en lid van de
Nederlandse Gezondheidsraad. Sinds 2002
ben ik actief in raden van toezicht en gaf
trainingen en managementadvies bij organisaties in o.a. Brazilië, Noorwegen en
Duitsland. Ik ben ook zes jaar penningmeester geweest in het landelijke bestuur
van GroenLinks.

Een indrukwekkend CV. Waarom heb je
ja gezegd op de vraag of je wethouder
voor Sterk Meppel wilde worden?
Ik woon al veertig jaar op een steenworp
afstand van Meppel en kom hier voor de
terrasjes en de cultuur. Al die tijd was ik
aan het werk op veel plekken in binnen- en
buitenland. Ik vind het geweldig mooi om
nu iets terug te doen voor Meppel. GroenLinks had mij toevallig een week eerder gevraagd om mij te kandideren als wethouder voor de gemeente Zwolle; geen haar op
mijn hoofd die daaraan dacht. Maar over
jullie vraag ben ik heel serieus na gaan denken en werd ik enthousiast. Wat is er nou
mooier dan je aan het eind van je loopbaan
vier jaar lang inzetten voor je eigen stad?
En met die eigen stad bedoel ik natuurlijk
de hele gemeente; dus ook het dorp en de
wijken en buurtschappen.

Waarom past Sterk Meppel bij jou?
Onze ideeën sluiten op alle vlakken goed
aan. Neem alleen al de manier waarop
SteM zich al jaren inzet om inwoners van
tevoren bij plannen in hun leefomgeving
te betrekken. Ik zie het echt als mijn missie
om met zoveel mogelijk mensen in gesprek
te gaan vóór er plannen worden gemaakt
zodat de plannen daarna zo goed mogelijk
aansluiten bij hun wensen. Daarvoor plan

ik altijd veel ruimte in mijn agenda. De gemeente die in een ivoren toren nadenkt
over mensen en hun omgeving is niet meer
van deze tijd. Maar ook de SteM standpunten over het milieu, duurzaamheid, het behoud van cultuurhistorisch erfgoed passen
naadloos.

Wat vind je vooral belangrijk?
De vernieuwing van de democratie vind ik
belangrijk, de omgevingsvisie is daar een
mooi voorbeeld van. Niet enkel regels op
papier maar samen met de raad en de inwoners ook bepalen hoe je met het milieu
om wil gaan en wat voor gemeente je wil
zijn. Ik wil graag dicht bij de mensen staan,
dat is echt een diepere drijfveer om dit werk
te doen. Als ik over een paar jaar terugkijk
en dan zie dat Meppel meer van de Meppelers is geworden ben ik tevreden. Ik ga
ervan uit dat het groenonderhoud dan verbeterd is, er minder restafval is, Meppel er
financieel beter voor staat, de biodiversiteit
is verbeterd en we stappen hebben gezet op
het gebied van de energietransitie en we de
Meppeler Maat als leidraad hebben voor
de ontwikkeling van de gemeente. En daar
hoort natuurlijk het Kwaliteitsmanifest nog
bij genoemd te worden. Dat is echt een essentieel stuk voor onze stad waar we Meppel langdurig mee vooruit helpen.

Afscheid van griffier
Gert Jan Fokkema

Elisabeth Bakkenes
(fractievoorzitter)
e.bakkenes@
gemeenteraadmeppel.nl

Eduard Annnen
e.annen@
gemeenteraadmeppel.nl

Madelinde Visscher
m.visscher@
gemeenteraadmeppel.nl

Frans Venema
f.venema@
gemeenteraadmeppel.nl

Klaas de Vries
k.devries@
gemeenteraadmeppel.nl

Gaby Geertsma
g.geertsma@
gemeenteraadmeppel.nl

Iedere
maand op
de hoogte
blijven?

De afdeling griffie steunt met raad en
daad de gemeenteraad bij haar werkzaamheden. Het hoofd van de afdeling,
griffier Gert Jan Fokkema, heeft de gemeenteraad gevraagd om hem eervol
ontslag te verlenen per 1 januari a.s. Hij
gaat in de gemeente Smallingerland als
griffier aan de slag.
Gert Jan vervulde op integere wijze en met
een duidelijke visie op de rol van de raad
zijn werk in Meppel. Een echte verbinder
die toegankelijk, proactief en gericht was
op samenwerking. Sterk Meppel wenst
Gert Jan veel succes toe in zijn nieuwe
functie.
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Als lokale politieke partij van en voor inwoners van Meppel kunnen we jouw steun
goed gebruiken. Al 40 jaar doet Sterk Meppel alles op eigen inzet en financiële middelen. In tegenstelling tot landelijke partijen ontvangt SteM geen subsidies voor opleidingen of verkiezingen. Met jouw lidmaatschap steun je SteM om van Meppel een
veilige, groene en sfeervolle stad te maken.
O Ik steun Sterk Meppel als lid voor 20 euro per jaar *
O Ik steun Sterk Meppel als lid voor …… euro per jaar *
O Ik steun Sterk Meppel als donateur voor 20 euro per jaar*
O Ik ben belangstellend en wil graag iedere maand de nieuwsbrief ontvangen (gratis)*
O Ik heb een nee/nee sticker op de deur maar wil graag de Stadswachter ontvangen
(gratis)*
* aankruisen wat van toepassing is
Naam

: ………………………………………………………………………………......

Adres

: ……………………………………………………………………………….....

Telefoon

: ……………………………………………………………………………….....

Schrijf je in
op onze
nieuwsbrief via:
Pierre van Leeuwen
(duo-raadslid)
p.vanleeuwen@
gemeenteraadmeppel.nl

Jaap van der Haar
wethouder

nieuwsbrief@
sterkmeppel.nl

Het bestuur van Sterk
Meppel bestaat uit voorzitter Ron Dunselman,
Henk Schoemaker (secretaris), Erik van Eldik
(penningmeester)
en
Wim Start (algemeen
lid). Het bestuur wil niet
alleen de vereniging
goed laten functioneren
maar ook de leden meer
bij de politieke thema’s
betrekken door het organiseren van themaavonden en debatten.
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Een uitgave van de politieke vereniging Sterk
Meppel.
www.sterkmeppel.nl
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