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SteM voor:
• Beter groenonderhoud
•O
 pknappen verwaarloosde plekken
• Uw SteM in het college
• Bescherming historisch erfgoed
• Zorg voor wie het nodig heeft
• Een veilig Meppel

Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft u in deze Stadswachter kunnen lezen waar Sterk Meppel zich voor in wil zetten. Dat was voor bijna
4000 inwoners reden om voor Sterk Meppel te stemmen.
We beloofden u dat wij ons wilden inzetten voor beter groenonderhoud;
de bescherming van cultureel erfgoed en het opknappen van verwaarloosde plekken. Maar ook voor uitbreiding van de werkgelegenheid, gezonde financiën en zorg voor de mensen die zorg nodig hebben.
We zijn nog niet eens halverwege deze college periode dus er is nog veel
te doen, maar er is ook al veel bereikt of in gang gezet. En, eerlijk is eerlijk,
met sommige punten wil het nog niet goed vlotten. Op deze pagina leest u
daar meer over. Maar ook verder in deze Stadswachter staan zaken waar we
beloofden ons voor in te zetten zoals duurzaamheid, milieu en het verbeterde
groenonderhoud. Op pagina 6 leest u daar meer over.

SteM voor de Bij
SteM wil biodiversiteit
bevorderen zodat bloeiende
bermen, gezellige
groenperken en fruit- en
notenbomen een fijne
leefomgeving maken voor
mensen, dieren en insecten.

Biodiversiteit gaat sterk vooruit Erfgoedbeleid
toekomst zonder verleden
goed Geen
Een belangrijk onderwerp omdat het niet alleen fijn is voor
SteM wil met respect voor het
onze eigen leefomgeving maar ook die van bijen en andere van
verleden het oog op de toekomst
richten: cultuurhistorische
insecten. En die zijn weer belangrijk voor ons voedsel. In het
waarden behouden en kansen
coalitieakkoord is o.a. afgesproken dat we de bermen ecolo- start
zien en benutten.
gisch in gaan richten waardoor meer biodiversiteit ontstaat.

We zijn goed op weg om meer biodiversiteit
in de openbare ruimte te brengen. Het maaibeleid is aangepast waardoor er meer groen
blijft staan en insecten voedsel en schuilplaatsen vinden. Ook worden er in 2020 en 2021
in iedere wijk bijenoases geplaatst. Alleen het
– veel te – grote materieel dat op sommige
plekken wordt gebruikt is u en ons nog een
doorn in het oog.
Maar biodiversiteit is meer dan het maaibeleid van bermen aanpassen. Er is ook beleid
ingesteld dat we bij nieuwe aanplant monoculturen vermijden en kiezen voor gevarieer-

Goed armoedebeleid
Meer steun aan mensen met
minder kansen: jong en oud.
We laten kinderen niet aan de
zijlijn staan.

de beplanting. Met een diversiteit aan bomen
en struiken deze minder vatbaar voor ziektes
en plagen zoals die van de Eikenprocessierups. Groenvakken worden omgevormd tot
bloemrijke veldjes. Volgend jaar is de biodiversiteit weer een speerpunt van de afdeling.
We zijn er alleen nog niet in geslaagd om het
vervangen van heesters door gras te stoppen.
Dat voorstel kreeg alleen steun van D66. Volgend jaar komt de kwaliteit van groen op de
agenda. Op dat moment gaan we ook de
spelregels voor het rooien van heestervakken
bespreken.

Armoedebeleid maar dan anders
In het coalitieakkoord is afgesproken dat bij armoedebestrijding wordt ingezet op preventie, meedoen en weerbaarheid. Met name kindarmoede zou de aandacht krijgen.

De inzet op preventie is op veel fronten in volle gang. De gezamenlijke schuldhulpverlening
in Assen bijvoorbeeld wordt nu ondersteund Stichting Leergeld, Jarige Job, Sport en Culdoor schuldhulpcoaches in Meppel. En de tuurfonds en Kinderhulp samen. In de eerste
Arme Kant van Meppel heeft een financiële vier maanden zijn via het Loket al ruim 90
bijdrage gekregen voor een fonds waarmee aanvragen ingediend. Op www.kindsupport.
zij mensen met kleine schulden een lening nl kunnen ouders of verzorgers een aanvrakunnen geven. Dit voorkomt stapelen van gen doen voor o.a. een sport- of cultuur /
schulden door boetes. Er wordt dus op een activiteit, laptop voor school, een verjaarmenselijke manier laagdrempelig geholpen. dagsfeest pakket, lidmaatschap voor de
speel-o-theek, een kledingbijdrage, fiets en
Daar zijn we blij mee.
nog veel meer.
Door de inzet van het loket Kind Support is
het indienen van een aanvraag eenvoudiger geworden om tegemoetkomingen voor
kinderen aan te vragen. In het loket werken

De afgelopen 40 jaar heeft SteM zich ingezet voor behoud van cultureel erfgoed. Niet
omdat we alles bij het oude willen laten maar
omdat we het karakter van onze gemeente
willen koesteren. Dat maakt Meppel zo uniek
en fijn om te wonen. In het coalitieakkoord
is afgesproken dat we samen met de inwoners gaan kijken wat we waardevol vinden
in Meppel om daarna erfgoedbeleid op te
stellen.
Het opstellen van dat beleid is inmiddels
gestart en daar kunt u binnenkort ook uw
mening over geven. Wat ziet u als erfgoed?
Wat is waardevol om als beschermd stadsgezicht aan te wijzen? Welke panden vindt u
waardevol en waarom? Daarnaast heeft de
wethouder veel tijd en energie gestoken in
de Zuiderschool en het URZO project. Het is
mooi om te zien hoe het college nu historische waarden in de stad integreert. Dat is
echt een nieuwe stap waar we heel blij mee
zijn.

CO M M E N TA A R

We zijn er nog niet
Er zijn veel gemeenten in Nederland en
Drenthe die failliet dreigen te gaan: daar
hoort Meppel gelukkig niet bij. Dat is
mede te danken aan het financiële beleid
van wethouder Jaap van der Haar. Maar
ook in Meppel moeten we vervelende
keuzes maken om tekorten te voorkomen.
Dat heeft o.a. te maken met de decentralisatie van de zorg waar gemeenten miljoenen op tekort komen. Miljoenen die ze
zelf moeten bijpassen door te bezuinigen
op, bijvoorbeeld, de eigen organisatie, het
zwembad, de bibliotheek, het wegenonderhoud, subsidies en investeringen.
Daarom kan het vreemd over komen
dat Meppel volgend jaar wel geld uit
gaat trekken voor het opknappen van
Bleekerseiland. Toch is dat een logisch
besluit. Als alle ontwikkelingen worden
stilgelegd komt de stad in een negatieve
spiraal terecht die er uiteindelijk voor
zorgt dat werkgevers, inwoners en bezoekers Meppel niet meer aantrekkelijk vinden en de werkgelegenheid terugloopt.
Verstandige investeringen moeten dus
mogelijk blijven.
Het blijft echter bizar dat het Rijk miljarden overhoudt terwijl gemeenten de rekening betalen. En we zijn er nog niet. De
volgende decentralisatie komt er alweer
aan: de Omgevingswet. Ook hier worden taken van het Rijk aan de gemeente
overgedragen zonder dat duidelijk is of
we daar voldoende financiële middelen
voor krijgen. De gemeente kan die taken
immers efficiënter en eenvoudiger uitvoeren, zo is de gedachte. Gelooft u het?
Het Erfgoedbeleid maakt deel uit van het
Kwaliteitsmanifest. Daarbij gaat het niet alleen om historische panden maar om een
goede openbare ruimte en stadsvernieuwing
met behoud en toevoegen van kwaliteit. Het
totaal laat straks zien dat we het cultuurhistorische koesteren en tegelijkertijd ruimte
bieden om nieuwbouw te plegen met hoge
kwaliteit waardoor onze gemeente nog aantrekkelijker wordt om te wonen, werken en
leven.

Stadsbus blijft
nog (even) rijden
Sterk Meppel heeft zich jarenlang ingespannen voor de
komst en het behoud van de stadsbus. Toch hebben we
in juni ingestemd met een voorstel om een alternatief
voor de stadsbus te vinden. Niet om geld uit te sparen
maar omdat de bus te vaak leeg door de gemeente rijdt.
Het door ons verlangde goed werkbare alternatief is er
nog niet. De bus blijft daarom voorlopig nog rijden.
De stadsbus wordt voor een deel betaald
uit WMO zorggeld. Geld dat hard nodig
is voor de zorg voor mensen. Toch is geld
nooit de reden, voor SteM geweest, om in
te stemmen met de zoektocht naar een alternatief.
Mensen die niet meer wandelend, fietsend
of met de auto naar de dokter, winkel, supermarkt of familie kunnen, moeten zich
goed kunnen verplaatsen. Dat mag ook
wat kosten. Maar blijkbaar sluit de busdienst niet goed aan bij de wensen van de
gebruikers. Hij rijdt te vaak leeg rond.
De stadsdienst moest een goed alternatief
bieden voor WMO taxivervoer en openbaar vervoer voor inwoners en bezoekers.
Inmiddels is uit evaluatie gebleken dat beide

doelen niet
gehaald zijn.
Het WMO-taxi vervoer is sinds 2015 niet
gedaald en er zijn nauwelijks klanten voor
de OV dienst. Gemiddeld is de bezetting
1,5 reiziger per rit.
Het werkbare alternatief voor het vervoer
is er nog niet. Het college gaat volgend
jaar door met zoeken naar ‘slimme’ alternatieven voor de hele gemeente Meppel
die minder geld kosten, meer reizigers trekken en het OV en WMO-vervoer naar een
hoger service niveau tillen. Tot die tijd blijft
de stadsdienst doorrijden. We hopen dat
bij dat alternatief de Reestmond chauffeurs
weer ingezet worden. Zij doen hun werk
vol overgave en met veel plezier.

DE STADSWACHTER - VERENIGINGSNIEUWS
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SteM laat zich zien
De leden van Sterk Meppel gaan niet alleen de straat op om tijdens het struinen informatie te geven of te krijgen. We laten ons als vanouds ook zien bij de braderie in Nijeveen en de DonderdagMeppelDag optocht. Tijdens de optocht deelden we, zoals altijd,
kleurplaten uit: ditmaal gemaakt door ons raadslid Gaby Geertsma.
Er werden maar liefst 90 prachtige kleurplaten ingeleverd in Meppel en Nijeveen. Een
jury bestaande uit bestuurslid Wim Start en raadsleden Madelinde Visscher en Gaby
Geertsma koos 10 winnaars uit die een prijs ontvingen uit de winkel met het mooiste
speelgoed van Meppel: Westerhuis Kinderwinkel.

Dit zijn de prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd: Faya (2 jaar), Seth (5),
Dyllan(7), Luna (8), Noa (9), Amber (10), Jildou (11) en Denise (13).
Op de foto ontbreken Karlijn (4 jaar) en Denise van 13 jaar.

VAN
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WETHOUDER

Van oude naar nieuwe politiek

Hoe moet de gemeente er in de toekomst uitzien? Ik
vind het belangrijk dat de mensen waar het om gaat
daarover mee praten bij de start van het proces. Dat
is een nieuwe manier van werken. Het was gebruikelijk dat een ambtenaar in opdracht van het college een
beleidsstuk maakte. Dat stuk werd door het college
besproken, bijgesteld en goedgekeurd en ging daarna
naar de raad die via moties en amendementen nog
punten kon bijstellen. De laatste jaren werden belanghebbenden en inwoners steeds meer betrokken bij het
proces maar het was nog vaak oude politiek.
In het coalitieakkoord hebben we met VVD en CDA
afgesproken dat we met startnotities gaan werken. In
zo’n startnotitie beschrijven we hoe het beleidsproces
eruit gaat zien en vragen de raad om aanvullingen en kaders voor dat onderwerp, bijvoorbeeld het sportbeleid of erfgoedbeleid, nog vóór we het beleid op papier zetten.
Daarna maken we de sportnota sámen met de leden van sportverenigingen; het erfgoedbeleid met alle inwoners van de gemeente en het integrale huisvestingsplan onderwijs
met de onderwijsinstellingen. Zo vullen we representatieve democratie aan met participatieve democratie.
Als wethouder wil ik ervoor zorgen dat mensen elkaar vinden, initiatiefnemers bij elkaar worden gebracht, partijen rekening met elkaar houden, dat ik bereikbaar ben en
herkenbaar op straat en toegankelijk in het stadhuis. Dat vind ik belangrijk omdat Den
Haag steeds meer verantwoordelijkheid bij de gemeente neerlegt omdat die dicht bij de
mensen staat. Door goed naar de inwoners van onze gemeente te luisteren kan ik hun
kennis, ervaringen en mening meenemen in het beleid dat we maken. Dat maakt politiek
weer interessant voor mensen.
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Veilig in de eigen wijk naar school
Het is nog niet te laat voor de bouw van een school in Nieuwveense Landen. De wijk, waar meer dan 2000 woningen worden gebouwd, heeft recht op een eigen school vindt Sterk Meppel. Dat is goed voor de sociale contacten van ouders en kinderen en de
leefbaarheid van de wijk. Binnen enkele maanden zal duidelijk worden of de wijk een eigen school gaat krijgen.
Zowel het openbaar als het christelijk onderwijs hadden voorbereidingen getroffen om in
2019 met een kleutergroep in Nieuwveense
Landen te starten. Hoewel de gemeenteraad
in meerderheid wel vindt dat die school er
moet komen liep het plan toch vertraging op.
Een meerderheid wilde een definitieve afweging in het Integraal Huisvestingsplan maken
(IHP) nemen om ook overcapaciteit en investeringen op andere scholen mee te kunnen
wegen.

Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met
Promess (openbaar basisonderwijs) en PCBO
(Christelijk basisonderwijs) waarin gekeken is
naar de overcapaciteit en het beperken van
investeringen op de korte en lange termijn.
De oplossingen die daaruit voort komen
worden verder uitgewerkt in het Integraal
Huisvestingsplan. Ook wordt daarin duidelijk hoeveel extra investeringen in bestaande scholen nodig zijn als er geen school in
Nieuwveense Landen komt.

Wordt de gracht verder open gegraven?
De gemeente zit krap bij kas en moet bezuinigen. Toch wordt onderzocht of de Prinsengracht -te zijner tijd- verder doorgetrokken moet worden. Veel mensen vragen zich
af of dat wel verantwoordt is. De maatschappelijke business case (MBC) moet daar
antwoord op gaan geven.

De beste manier om met onze inwoners in gesprek te komen is met onze gele bakfiets,
onze eigen gouden koets, in de gemeente rond te struinen, u op te zoeken en naar uw
mening te vragen. Sterk Meppel is daarom iedere maand op zaterdagochtend ergens
op een locatie in de gemeente Meppel te vinden. En daarmee bedoelen we de hele gemeente, dus ook in Nijeveen, Rogat of de buurtschappen.

De opbouw bij de braderie Nijeveen is met
de bakfiets een fluitje van een cent.

beheer. En in het voorjaar waren we te vinden
op Het Vledder vanwege alle bouwplannen.
Net als in Nieuwveense Landen omdat we geluiden hadden opgevangen dat Meppel Energie niet optimaal functioneerde.
Met het maandelijkse Struinen laten we ons
zien zodat u ons aan kunt schieten, maar
vooral ook om de dialoog aan te gaan. Sterk

Meppel gelooft in bewonersparticipatie en
geeft er middels het Struinen vorm aan. En
gelukkig wordt dit erg gewaardeerd door vele
inwoners, want er ontstaat altijd een levendige discussie bij onze trouwe gele bakfiets.

Bleekerseiland wordt parkje

Sterk Meppel organiseert inspiratieavond biodiversiteit en bijen
Er moesten stoelen bijgeplaatst worden tijdens de thema avond Biodiversiteit. Bijenkoningin Sonne Copijn en Mark Tuit van IVN
natuureducatie wisten de aanwezigen te inspireren tot eigen acties. Ook werd duidelijk dat Copijn de gemeente gaat helpen om de
biodiversiteit bij het bermbeheer te vergroten.
Sonne Copijn bracht in korte tijd haar enthousiasme en klein deel van haar kennis
over op de vele aanwezigen en vertelde hoe
zij zelf bijen en andere insecten kunnen helpen. Ze liet ook weten dat ze Meppel mee
gaat helpen om het bermbeheer te verbeteren en samen met de inwoners van de wijken

bijenoases in te richten. Ook Mark Tuit van
IVN wist zijn gehoor te boeien en benadrukte
de sociale effecten van groene schoolpleinen.
Bij de presentatie van Steenbreek Meppel
werd zichtbaar hoe zij inwoners kunnen adviseren bij het vergroenen van hun omgeving
en dat daar ook een kleine subsidie voor is via
de actie Tegel eruit, Plant erin.

VAN DE FRACTIEVOORZITTER
Hart voor Meppel
2019 begon mooi toen ik in januari de oorkonde
voor Politicus van het Jaar mocht ontvangen. Het
was een onverwachte eer maar vooral ontzettend fijn
om even zoveel waardering voor je inzet te krijgen.
Waardering die ik deel met mijn fractie. Vooral de
nieuwe raadsleden moeten hard werken om zich de
dossiers eigen te maken en te leren hoe ze iets kunnen bereiken. We hebben een fijne ploeg hardwerkende (duo) raadsleden en het is leuk om te merken
dat dit doorwerkt. In korte tijd hebben zich een aantal nieuwe leden voor de steunfractie gemeld. Inwoners van Meppel die ons met hun inzet of expertise
mee gaan helpen om Meppel mooier, duurzamer en
groener te maken. Dat is de mooiste waardering die je als politieke partij kunt krijgen.
We zijn natuurlijk, samen met wethouder Jaap van der Haar hard aan het werk om onze
verkiezingsbeloften in te lossen. In deze krant leest u daar meer over. Maar daarnaast
gebeurt nog veel meer. We staan iedere maand op straat om naar uw mening te luisteren;
we organiseren thema avonden over actuele of belangrijke onderwerpen; we brengen
maandelijks een nieuwsbrief uit; jaarlijks deze Stadswachter; via Facebook en Twitter
houden we u geregeld op de hoogte of vragen naar uw mening; het bestuur werkt hard
aan een goede organisatie en gezonde financiën. Als lokale partij brengen we dat zonder
een cent overheidssteun met elkaar op. En zo zijn er nog tientallen taken die aandacht
vragen. Wat heerlijk dat we zoveel mensen hebben die dat met hart en ziel willen doen.
Gewoon omdat ze hart voor hun stad hebben.

In de jaren zeventig dreigde Bleekerseiland een parkeerplaats voor 400 auto’s te worden. Daar werd door de familie Massier, architect Piet de Groot en onze voorganger actiegroep Grachtwacht een stokje voor gestoken. Tien jaar geleden werd het eiland door
de gemeente en Woonconcept gekocht. Daarna lag de ontwikkeling stil. De Kinckhorst
Stichting komt nu samen met de gemeente met een plan voor een openbaar parkje en
een stadslogement.

Enkele weken later gaf Sonne Copijn ter
plekke advies aan de medewerkers van de
afdeling Groen in Meppel over hoe de biodiversiteit bij het bermonderhoud vergroot kan
worden. Die adviezen worden meteen in de
bestekken van de afdeling opgenomen. Geen
theorie of beleid maar directe actie. SteM is
er blij mee.

SteMBokaal en wegverlichting voor Hospice Eesinge
Via de stemmen van onze inwoners, fractie en bestuur is de jaarlijkse SteMBokaal dit
jaar uitgereikt aan het Hospice Eesinge. Het Hospice biedt een huiselijke, warme opvang voor mensen in de laatste fase van hun leven.
Jaarlijks overhandigt het bestuur de SteM Bokaal aan een vereniging, bedrijf of instelling
die zich inzet voor de gemeente Meppel en
haar inwoners. Dit jaar reikte voorzitter Ron
Dunselman de SteM Bokaal uit aan secretaris
Ben ten Lande van Hospice Eesinge.
Het hospice is een ‘bijna thuis thuis’ met 4
kamers waar mensen opgenomen worden
die in de terminale levensfase niet langer
thuis kunnen verblijven. De zorg wordt geleverd door een groep van 70 vrijwilligers,
thuiszorg Icare en de huisarts. Het was een
feestelijke bijeenkomst waarin veel werd verteld over het ontstaan en het functioneren
van het hospice maar ook zorgen werden gedeeld over de slecht verlichtte toegangsweg.
Verlichting toegangsweg
Bij navraag bleek de oplossing dichtbij.
SteM-wethouder Jaap van der Haar was in
augustus 2018 benaderd door Jaap Schouten, voorzitter van het hospice. Van der Haar

Een MBC is een gestructureerde kosten-baten afweging van het economisch en maatschappelijk nut van een project. Inwoners en
belanghebbenden hebben inmiddels aangegeven wat in de MBC meegewogen moeten worden om tot een goed eindoordeel te
kunnen komen. Als dat eindoordeel positief
is wordt er pas gezocht naar financiële middelen o.a. bij provincie, rijk en Brussel.
Economische neveneffecten
Het spreekt voor zich dat Sterk Meppel het
mooi zou vinden als de gracht heropent wordt,
maar de cultuurhistorische waarde is niet de
enige reden om de gracht op de agenda te
zetten. Uit evaluatie van gemeenten die Meppel daarin voorgingen bleek dat het opengraven niet alleen een verrijking van het gebied is
maar ook veel positieve effecten meebrengt.
Het opengraven leverde veel werkgelegenheid op tijdens én na het opengraven, de
bestedingen nemen fors toe en het vastgoed
stijgt in waarde. Bovendien zorgde het groen
en water in de stad voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. We wachten dan
ook met veel spanning op de uitslag van de
MBC voor de gemeente Meppel.

Goede gesprekken bij gele bakfiets

U kunt dan uw mening bij ons kwijt en wij
vragen uw mening of inzicht over een actueel onderwerp. Zo hebben we in september
in de Hoofdstraat van Meppel gestaan om
uw mening te vragen over het ontwerp van
het nieuwe ziekenhuis. In de zomer waren we
present bij de braderie in Nijeveen om de meningen te peilen over het ecologische berm-

De planning is dat dit IHP uiterlijk eind december, begin januari bij de gemeenteraad
komt te liggen. De keuze is dan om of een
semi-permanente school te bouwen of helemaal geen school. Die laatste variant is voor
SteM een schrikbeeld. De kinderen in Nieuwveense Landen moeten veilig in hun eigen
buurt naar school kunnen gaan.

In 2009 werd het eiland verkocht aan de gemeente en Woonconcept. Wat Sterk Meppel betreft moest daar een mooi openbaar
park komen waar je op een bankje aan het
water kon zitten. De praktijk bleek weerbarstig. Tien jaar lang lag de ontwikkeling van
Bleekerseiland stil. SteM is daarom blij dat
Stichting Kinckhorst met een haalbaar plan
komt waarin een groot deel van de wensen
van SteM uitkomen. Geen dure appartementen op deze gewilde plek maar behoud van
cultureel erfgoed door een stadslogement en
een stadsparkje.

Om dat stadslogement haalbaar te maken
moet wel een deel van het gebied bebouwd
worden. Daar zijn we niet blij mee maar we
begrijpen de noodzaak. We hebben de wethouder wel gevraagd om dat op een verantwoorde manier te doen die past bij de bestaande bebouwing .

3 procent gekort is. Maar Bleekerseiland zo
laten liggen kost ook geld. We hebben dus
geen moeite met sober en doelmatig; als
het maar passend is voor deze schitterende
unieke plek.

Wat SteM betreft is het enige echte pijnpunt
de financiën. Alhoewel de ontwikkeling van
het parkje sober en doelmatig wordt gaat de
gemeente daar 8 ton voor uittrekken. Dat is
lastig uit te leggen aan een vereniging die net

De ontwikkeling tot stadslogement gaat overigens ook wat opleveren: werkgelegenheid.
De wethouder kon niet aangeven hoeveel arbeidsplaatsen het hotel op gaat leveren maar
dat het werkgelegenheid gaat geven is zeker.

Plannen ziekenhuis worden
goed ontvangen
leidde het probleem door naar het college en
hield de vinger aan de pols. De weg bleek
binnen het Natuur Netwerk Nederland te liggen en daarom moest de verlichting vogel/
vleermuis vriendelijk worden. Er is nu een oplossing gevonden die recht doet aan licht en
duister in het Reestdal zodat de vrijwilligers
hopelijk al deze winter zonder problemen op
de fiets kunnen stappen.
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Weg uit
de eenzaamheid
Er wordt vaak gedacht dat eenzaamheid
hoort bij ouderen; niets is minder waar.
Eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen voor en in alle lagen van onze samenleving . Eenzaamheid bij jongeren wordt
bijvoorbeeld nog slecht herkent.
Stichting Welzijn zoekt naar oplossingen. In
De Koeberg doen momenteel 16 mensen
mee aan het project Ouderen tegen Eenzaamheid Deze groep komt wekelijks bij elkaar om samen leuke dingen te doen. Duidelijk is wel dat eenzaamheid vele gezichten
kent en je totaal kan isoleren. Maar met de
hulp van anderen is het mogelijk om een weg
uit de eenzaamheid te vinden.
Op de website van Stichting Welzijn Meppel
Westerveld is een lijst te vinden van activiteiten in uw eigen wijk. www.welzijnmw.nl Ook
is het mogelijk om een training te volgen om
eenzaamheid te herkennen. Kijk op www.
meppelvoorelkaar.nl/cursusaanbod/1661
voor meer informatie.

Postcoderoos op de
Schalle niet haalbaar
De Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen heeft besloten te stoppen met het
PostcodeRoos project op De Schalle.
Er was te veel onzekerheid over de (financiële) haalbaarheid. Bovendien liet
de besluitvaardigheid van de gemeente
flink te wensen over.

Via de PostcodeRoos regeling kunnen inwoners gezamenlijk zonne- of windenergie opwekken als hun eigen dak niet geschikt is. De Energie Coöperatie Nijeveen
heeft zich ervoor ingespannen om het
dak van De Schalle daarvoor te gebruiken maar is niet langer overtuigd van de
(financiële) haalbaarheid van het project.
Dat heeft een aantal oorzaken.
Ten eerste duurde het erg lang voor de gemeente duidelijkheid over het project kon
geven. Dat vond wethouder Jaap van der
Haar zelf ook. Hij gaf aan dat het tijd kost
om economische, juridisch en politieke belangen af te wegen maar dat het nooit zo
lang had mogen duren. Maar daarnaast
kwam er geen toezegging van Enexis voor
aansluiting op het energienet en zorgde
de (landelijk opgelegde) verlaging van
de energiebelasting dat het verdienmodel
minder aantrekkelijk wordt.
Het bestuur van de Energie Coöperatie
Nijeveen wacht nu op eventuele nieuwe
regelgeving vanuit Den Haag voor een
mogelijk nieuwe poging. Jammer dat ondanks de vele inspanningen van de Energie Coöperatie dit besluit moest worden
genomen.

Het oude Diaconessenhuis is sterk verouderd en gaat plaats maken voor een nieuw. De
reacties op de plannen zijn lovend maar er zijn zorgen over de ruimte die het bestemmingsplan voor de toekomst biedt en over de invulling van de oude locatie.
Eigenlijk is bijna iedereen blij met de plannen
voor het nieuwe ziekenhuis. Het gebouw
gaat voldoen aan de hoogste eisen van duurzaamheid met zonnepanelen en warmtekoude opslag. De inpassing in het landschap
is uitstekend en in samenwerking met het
Drents Landschap en Waterschap tot stand
gekomen. Ook de omwonenden zijn bij het
proces betrokken. Sommigen daarvan zijn
wat minder te spreken over de plannen omdat een groot deel laagbouw is maar met een
hoger middenstuk. Zij vrezen dat hun privacy
in het geding komt.
De zorgen die er zijn gaan echter vooral over
wat er met de oude locatie gaat gebeuren

en wat het bestemmingsplan in de toekomst
mogelijk maakt. Woordvoerder Madelinde
Visscher stelde daar dan ook de meeste vragen over. Wat kan en mag er precies op de
oude locatie? Het antwoord was positief. Er
mag alleen maatschappelijke zorggerelateerde bouw komen met een maximale hoogte
van 7 meter. Als een ontwikkelaar andere
plannen heeft moet het college bij de raad
terugkomen. Ook de zorgen over de ruime
opzet van het bestemmingsplan werden
weggenomen door de kaders van het beeldkwaliteitsplan en de inpassing in het groen.
De gemeenteraad stemde dan ook unaniem
in met het bestemmingsplan.
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Wat heeft Sterk Meppel het

Bewoners Leonard
Springerlaan
kunnen weer bij
hun garage
Steeds meer Meppelers gaan met de
trein naar het werk en parkeren hun
auto op de parkeerterreinen bij het station: een prima ontwikkeling. Maar de
parkeerplaatsen aan voor- en achterkant
veroorzaken ook overlast. Bewoners van
de Leonard Springerlaan konden hun oprit of garage zo nu en dan niet gebruiken
omdat die gedeeltelijk werd afgesloten
door geparkeerde auto’s van reizigers.

Zo werd het ook uitgevoerd. Jammer genoeg sloegen de heesters op een paar
plaatsen niet goed aan en werden ze gerooid. Het gevolg is duidelijk. De auto’s
staan op een paar plaatsen aan de Jan
Tooroplaan, Breitnerhof en het Theo van
Doesburgplantsoen vol in het zicht.

De fractie heeft hierover vragen gesteld
waarna enkele dagen extra werd gehandhaafd en foutparkeerders zijn aangesproken. Deze oplossing werkte slechts een paar
dagen: dus het probleem was daarmee niet
verholpen. In overleg met de bewoners is
inmiddels belijning aangebracht bij de uitritten. Iedereen kan nu zien dat hier niet
geparkeerd mag worden. Daarmee is het
probleem hopelijk definitief opgelost.

De overlast van hondenpoep staat al jaren op
de eerste plaats van verbeterpunten. SteM
raadslid Eduard Annen en CDA duo-raadslid
Claudia ter Veen deden in het voorjaar gezamenlijk onderzoek naar de overlast van
hondenpoep. Er werd een enquete via social media uitgezet, er zijn gesprekken met
dorps- en wijkverenigingen gevoerd en ook
raadsleden werd naar hun mening gevraagd.
De uitkomsten van de deze acties, inclusief
Facebook reacies, hebben geresulteerd in
zeven aanbevelingen aan het college. Denk
hierbij aan het (ver)plaatsen van zakjes dispensers en afvalbakken, politiekids die samen
met handhavers de overtreders aanspreken,
aanleg uitlaatstroken enz. Het rapport met de
resultaten werd aangeboden aan burgemeesCamel
activeonderzoek
- Lerros
ter Richard Korteland.
Naast
naar
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Het probleem lijkt veroorzaakt te zijn door
met wortelstok vervuilde grond gecombineerd met de hitte van 2018. Even opnieuw
beginnen lijkt er niet bij te zijn. Er is gras
voor in de plaats gekomen. Dat vindt SteM
geen goede oplossing. We zien graag de
heesters weer terugkomen op deze plekken.

Jan Vos onthult informatiebord
De Vereniging III
Stadsgids Jan Vos heeft het informatiebord over de geschiedenis van stoombeurtschip
De Vereeniging III en het pakhuis, waar nu restaurant Sukade in zit, onthuld.
Het prachtige bord, dat in samenwerking
met Stichting Oud Meppel is gemaakt, hangt
aan de buitenmuur van het pakhuis op de
Stoombootkade. Er staat informatie op over
de geschiedenis van het pakuis en De Vereniging III.
Op initiatief van SteM werd een motie ingediend om een vaste ligplaats voor De

Vereeniging III te realiseren. Die motie werd
eind vorig jaar aangenomen. Het schip kreeg
daarmee een ligplaats die het historische
stadsbeeld versterkt. Nu de vaste ligplaats is
gerealiseerd kan het verhaal verteld worden.
En hiermee is Meppel weer een stukje mooier
geworden.

URZO locatie wordt behouden
Er zijn voorwaarden gemaakt waaraan toekomstige plannen voor de URZO locatie
moeten voldoen: ontwikkelrandvoorwaarden. Sterk Meppel was er blij mee. De cultuurhistorische waarden van de URZO locatie worden behouden, het Slotplantsoen
wordt een klein stukje groter en in de Kruisstraat wordt er aangesloten op de kleinschalige historische schaal. Er was maar één zorgpunt. Komt er straks voldoende zon
in de Noteboomstraat?

Meppel verbiedt op- Dekkend netwerk
laten wensballonnen AED en burgerhulpAanbevelingen
zijn prachtig als ze opge- verleners
overlast hondenpoep Wensballonnen
laten worden maar als ze naar beneden
Het college ontving zeven aanbevelingen om de overlast van hondenpoep te
verminderen. Binnenkort wordt duidelijk
of het college deze aanbevelingen overneemt en wat de eventuele kosten daarvan zijn.

BOEKHANDEL

Woldstraat 5 - Meppel

Hoeveel energie moet Meppel
op gaan wekken?

De herinrichting van Koedijkslanden is prachtig geworden. Samen met de inwoners
werd o.a. de beplanting van de wijk bepaald. Bewoners zagen graag heesterheggen
rond parkeerplaatsen zodat de auto’s minder opvallen.

Bestelbusjes die na elf uur ’s morgens met draaiende motoren geparkeerd staan in
het winkelgebied van Meppel zodat bezoekers er omheen en doorheen moeten lopen
worden beboet.

komen belanden ze niet alleen als zwerfvuil in onze leefomgeving maar zorgen ze
voor veel dierenleed. Dat was reden voor
de fractie van Sterk Meppel om een motie
in te dienen om het oplaten van wensballonnen te verbieden. De motie werd bijna
unaniem aangenomen.

Samen met het CDA heeft SteM vragen
gesteld over een dekkend netwerk van
automatische externe defibrillators (AED)
en burgerhulpverleners in de gemeente
Meppel. Beide fracties willen graag dat
dit goed geregeld wordt en de gemeente
heeft daar een coördinerende rol in.

De gemeente gaf bij de aanvraag van evenementenvergunningen al aan bij de organisaties dat het niet gewenst is om (wens-)
ballonnen op te laten. Door het aannemen
van deze motie wordt nu een verbod opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en is het bij evenementen verboden om wensballonnen op te laten.

Volgens de wethouder is er een dekkend
netwerk AED’s maar zijn er nog onvoldoende burgerhulpverleners. Het college gaat
actief aan het werk om een ruimer dekkend
netwerk te krijgen en te behouden.
Heb jij een Reanimatiediploma of ben je in
het bezit van een AED? Meld je dan aan
bij www.hartslagnu.nl.

Preventieve bestrijding Eikenprocessierups
Op initiatief van Sterk Meppel heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de
bestrijding van de eikenprocessierups preventief op te pakken.
In buurgemeente Westerveld werd de eikenprocessierups succesvol bestreden. In 2019
werden er 80% minder nesten aangetroffen:
www.cabriojack.nl
biodiversiteit bleek het sleutelwoord te zijn.
In Neder-Betuwe zorgde een bacterie ervoor
dat er geen nieuwe nesten ontstonden. Preventieve bestrijding blijkt dus te werken.
De klachten die door de brandharen van de
eikenprocessierups ontstaan veroorzaken
niet alleen ernstige jeuk en uitslag maar ook
klachten aan de luchtwegen en verdienen de

Woldstraat 38 • M E P P E L • Tel. 06 - 549 439 00
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Woldstraat 38 - Meppel - 06.54943900

volle aandacht. De wethouder beloofde dat hij
het probleem op ging
pakken en de aanpak van de eikenprocessierups in het groenbeleid op zou nemen.
De afgelopen maanden is de balans over
2019 opgemaakt en werd gekeken naar
landelijke en regionale evaluaties. Wethouder Jaap van der Haar presenteert nog deze
winter het Meppeler Aanvalsplan Eikenprocessierups.
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afgelopen jaar voor u gedaan
Gemeente komt
gemaakte afspraken niet na

Bestelbusjes in winkelgebied leveren ergernis op

constateerde dat de klachten terecht waren.
Raadslid Eduard Annen stelde vragen aan het
college van B&W. Het college was duidelijk
in de beantwoording. Dit wil de gemeente
ook niet en ze gaat hierop handhaven. De
ondernemers krijgen nu de gelegenheid om
hun leveranciers van dit besluit op de hoogte
te stellen; daarna gaat de gemeente langere
tijd handhavend optreden en indien nodig
boetes uitdelen.
SteM is erg blij met deze toezegging van het
college. Hopelijk draagt dit bij aan een nog
veiliger binnenstad waar mensen graag verblijven.
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Heestervakken Koedijkslanden

De fractie van Sterk Meppel is het afgelopen jaar heel actief geweest
en heeft daardoor veel bereikt. In onze nieuwsbrief houden we geïnteresseerden daarover op de hoogte. Op deze pagina’s vindt u korte
stukjes over onderwerpen, acties, vragen en standpunten en wat we
daarmee bereikt hebben uit deze nieuwsbrieven.

SteM hoorde veel inwoners en middenstanders klagen over vrachtwagens en
bestelbusjes die op drukke tijden in het
wandelgebied van het centrum hun producten leveren, ging op onderzoek uit en
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URZO locatie
Deze huizen, ter hoogte van de Floresstraat,
krijgen straks een hoog bouwblok tegenover
zich. Bewoners waren bang dat het nieuwe

huizenblok veel te dicht op de weg komt te
staan. Een terechte zorg. Op het Vledder
hebben we gezien dat het flink mis kan gaan
als een ontwikkelaar de ruimte neemt die hij
kan krijgen. Daarom wilden we de lijn waar
de bebouwing aan de Noteboomstraat mag
beginnen spiegelen met de bestaande huizen: ongeveer zes meter vanaf de weg. Het
amendement kreeg alleen steun van het CDA
maar bereikte toch het beoogde doel.
Tijdens de raadsvergadering gaf wethouder
Roelof Pieter Koning aan dat de rooilijn volgens de berekeningen nu ook al op plm. vijf
meter van de stoep komt te liggen. Dat stond
niet in de ontwikkelrandvoorwaarden maar is
nu dankzij deze toezegging in de raad wel
vastgelegd.

De Routekaart Energietransitie (RES) moet inzicht gaan geven
hoeveel energie we binnen de gemeente Meppel nodig hebben
en wat we zelf op kunnen wekken. Ook moet duidelijk worden hóe we de doelstelling, over 20 jaar energieneutraal, gaan
bereiken. In een startnotitie heeft de gemeenteraad vastgelegd
hoe dat proces gaat lopen.
Meppel gaat de RES niet alleen opstellen:
we maken deel uit van de regio Drenthe. De
ene gemeente heeft nu eenmaal meer mogelijkheden om energie op te wekken dan de
andere. De regio Drenthe wil regie houden
op de energietransitie door gezamenlijk een
goed onderbouwd realistisch Drents aanbod
te doen. Daardoor wordt de kans op een verplichte extra restopgave van het Rijk kleiner.
In de startnotitie is veel aandacht voor punten die SteM belangrijk vindt zoals de kwaliteit van de leefomgeving, een eerlijke verdeling van lusten en lasten en de mogelijkheid
tot lokaal eigenaarschap. Ook participatie
heeft een grote rol. Toch werd er een motie ingediend om “inwoners, instellingen en
bedrijven actief te betrekken bij het opstellen
van het Meppeler aanbod voor de RES.”
Hoe meer en eerder u inspraak heeft hoe liever het ons is. Maar dan moet die inspraak
wel ergens toe leiden. En bij het uitbrengen
van een bod is onze invloed nihil. Als we een
te laag bod uitbrengen wordt die gecorrigeerd doordat we een hoge restopgave krij-

gen opgelegd. En als we een te hoog bod
uitbrengen is dat niet waar te maken of zit
u met de gebakken peren (een windmolen
of zonnepark te dichtbij). Een realistisch bod
is dus in alle gevallen de beste koers. En dat
is een technische rekensom. Hoeveel petajoule heeft Meppel in de toekomst nodig en
hoeveel kan ze daar zelf van opwekken.
We vinden het belangrijk dat u wordt geïnformeerd over het proces en nog belangrijker dat u mee kunt gaan praten en meebeslissen over de opties die er zijn om de
opgave in te vullen. Maar dat is invulling
van het bod en staat los van het bod. Sterk
Meppel stemde tegen de motie maar deze
werd met 12 stemmen voor en 10 tegen
toch aangenomen.
Over een half jaar is het concept-RES gereed, weten we welke opgave Meppel in
principe krijgt. Dat was wat SteM betreft
het moment om u bij de invulling te betrekken. Dat bod, uw inbreng en een eventuele
restopgave moeten een jaar later tot een
definitief RES leiden.

Sneller hulp vinden
Sterk Meppel diende samen met CU en D66 een motie in voor een beter toegankelijke
digitale sociale kaart (DSK). De motie werd unaniem aangenomen. Naar inhoud, vorm
en kosten wordt momenteel onderzoek gedaan.
SteM raadslid Gaby Geertsma vroeg begin
dit jaar al aandacht voor de vele initiatieven
die er in Meppel zijn of zich ontwikkelen. Zij
vroeg zich af waarom er geen digitale plek
was waar inwoners, zorgverleners en onafhankelijke cliëntondersteuners eenvoudig
hulp kunnen vinden voor zichzelf of om anderen door te verwijzen. De gemeente bleek
die plek al te hebben. Er was een digitale sociale kaart. Minpuntje: deze was gedateerd

en slecht toegankelijk.
Later dat jaar kondigde de Adviesraad sociaal domein aan dat zij met een ongevraagd
advies rond de DSK willen komen. Dat initiatief wilden wij graag steunen via de motie die unaniem werd aangenomen. Op dit
moment is het onderzoek naar de inhoud,
vorm en kosten van de DSK in volle gang en
is het wachten op de resultaten.

Waarop besparen we eigenlijk?
Heesters vervangen door gras is goedkoper in het onderhoud. Maar wat bespaart het
ons en wat kost het eigenlijk? Wat doet dit rooien voor de biodiversiteit en het plezier
in onze leefomgeving? Een motie om per direct te stoppen met vervangen haalde het
niet. Maar er komt een nieuw beslismoment aan.
Het gebeurt al sinds de eeuwwisseling. Gras
is goedkoper in onderhoud dus worden
heesters, struiken en plantsoen vervangen.
Tien jaar geleden besloot het toenmalig college om 85.000 m2 heesters te vervangen
door gras. Beloofd werd dat de biodiversiteit hoog zou blijven door geen kale grasveldjes aan te leggen maar levendige biodiverse veldjes.
De omvorming van toen is allang voltooid
maar het rooien gaat nog steeds door op
verschillende plaatsen. SteM riep de gemeente via een motie op om daarmee te
stoppen. Die motie haalde het niet en kreeg

alleen steun van D66. De overige partijen
vonden de financiële kant belangrijker.
Gelukkig is de inzet op biodiversiteit flink
verhoogd en is er op veel plekken veel ten
goede veranderd. En het is ook mogelijk dat
het op sommige plekken echt beter is dat er
gerooid wordt. Maar volgens welke spelregels, kaders, dat dan gedaan wordt is niet bekend. Daarom zegde de wethouder wel toe
dat hij met criteria gaat komen die daarna in
het beleid opgenomen kunnen worden. Op
dat moment kan de gemeenteraad daar alsnog iets van vinden.

De Vingerhoed

l Verlichting defect l Slechte banden?
l Andere fiets?

l E-Bike kopen?
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Minder plastic en ruimere openingstijden

Grootste wetswijziging sinds Grondwet
De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet.
Het Rijk heeft bedacht dat gemeenten dat mogen gaan doen. Kern van de nieuwe wet
is dat de gemeente wezenlijk anders gaat denken, handelen en organiseren.

antwoord op gekomen. De ambities zijn beperkt uitgewerkt. Kaders zijn nodig om de
vergunningverlening uiteindelijk ook sneller
te kunnen doen. Maar de wet beoogt ook
een gedragsverandering tot integrale afwegingen en open staan voor initiatieven van
buiten de gemeentelijke organisatie.
De komende tijd zal SteM vooral inzetten op
participatie van onze inwoners in de plannen
en het behoud van ruimtelijke kwaliteit van
onze gemeente. Want of je nu inwoner of
ondernemer bent, je wilt wonen in een aantrekkelijke omgeving. Dus moeten we samen
nadenken over wat we willen met die omgeving. Daar biedt de Omgevingswet ruimte
voor.

Volle inzet op duurzaamheid
In ons verkiezingsprogramma hebben we beloofd in te zetten op duurzaamheid. Die
ontwikkelingen gaan razendsnel. Wethouder Jaap van der Haar zet in op de vier peilers van duurzaamheid: energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffen inzameling
en circulair denken.
De vraag hoe Meppel op de langere termijn
omgaat met de energie die ze gebruikt is
onlangs aan de orde gekomen bij de Routekaart energietransitie. Op pagina 5 heeft
u daar al meer over kunnen lezen. Om de
vraag welke wijken in potentie van het gas
af kunnen (en hoe organiseer je dat) te beantwoorden hebben vertegenwoordigers
van de wijken en het dorp onlangs een training gevolgd.
Het vraagstuk hoe Meppel reageert op de
hetere zomers en grotere wateroverlast
wordt samen met Fluvius onderzocht in de
zogenoemde stresstesten. De resultaten
worden nog voor het eind van het jaar verwacht en dan wordt ook duidelijk of Meppel veel moet gaan investeren in het kader
van klimaatadaptatie.

Ton Henzen verwoordde de uitverkiezing in
de Meppeler Courant als volgt. “Het huidige
college van B & W is tot stand gekomen na
een formatieperiode die werd geleid door
Elisabeth Bakkenes. Na de voor SteM gunstige uitslag was er angst dat Sterk Meppel
in de overwinningsroes inhoudelijk de hand
zou kunnen overspelen in de onderhandelingen met andere partijen. Dit gebeurde niet.
Elisabeth Bakkenes heeft daarnaast de moed
en flexibiliteit opgebracht om een kandidaat-

wethouder naar voren te schuiven die niet
rechtstreeks afkomstig is uit de harde kern
van haar partij.
Van geharnast oppositievoeren naar de verantwoordelijkheid als grootste fractie binnen
de coalitie: het gaat Bakkenes goed af. Ze
geeft daarbij alle ruimte aan fractiegenoten.
Ze heeft bovendien een open oog voor de
oppositie, welke rol zij door en door kent. Ze
neemt soms met haar fractie een onafhanke-

Redding nabij voor Zuiderschool?
over de invulling van het Kwaliteitsmanifest.
We hopen van harte dat u daarvan gebruik
gaat maken. Het gaat tenslotte om de toekomst van uw eigen gemeente.

Ook met de grondstoffeninzameling is
Meppel goed op weg. Er is een evaluatie
geweest en op een aantal gebieden doen
we het heel goed. De doelstellingen op
papier, glas, groen enz worden gehaald.
Alleen de hoeveelheid restafval is nog te
hoog. Blijkbaar is de prikkel om goed te
scheiden nog onvoldoende. Duidelijk is wel
dat de omvorming van afvalbeleid naar
grondstoffenbeleid in volle gang is.
De laatste peiler is het circulaire denken.
Hoe komen we tot een Meppel dat zo min
mogelijk eenmalige grondstoffen gebruikt
maar herbruikbare grondstoffen. Over dat
onderwerp zijn wel veel ideeën maar zijn op
dit moment nog geen concrete ontwikkelingen.
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Onze eigen SteM fractievoorzitter werd verkozen tot Politicus van het jaar. De bijbehorende oorkonde, een affiche over Meppel als
industriekern, werd begin dit jaar uitgereikt.

Sterk Meppel heeft vaak gepleit voor de aanpak van Het Vledder, de Kromme Elleboog
en Bleekerseiland. We zijn blij dat die plekken nu ook echt in ontwikkeling zijn, maar
niet overal blij met het resultaat. Een Kwaliteitsmanifest moet voor de toekomst veilig
gaan stellen dat ontwikkelingen met meer oog voor de kwaliteit plaats gaan vinden.

De Omgevingswet vervangt per 1 januari
2021 tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur,
milieu, natuur en water die allemaal hun
eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen
hebben en daardoor te ingewikkeld zijn geworden. Het Rijk heeft bedacht dat de gemeenten die mega operatie , vele malen gecompliceerder dan de transitie van het sociaal
domein, mogen uitvoeren.
In september lag daarom in Meppel de Nota
van Uitgangspunten voor. Het is nog heel erg
zoeken naar de daadwerkelijke uitwerking en
inhoud. Wat willen we met de fysieke component van onze stad? En hoe verbinden we
sociaal, fysiek en gezondheid met elkaar? In
de nota van Uitgangspunten is hier nog geen
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Politicus van het jaar 2018: Elisabeth Bakkenes

Kwaliteitsmanifest =
stadsontwikkeling met kwaliteit

Meppel heeft een historisch stadsbeeld en
dat is een belangrijke waarde, ook economisch gezien. Tegelijkertijd bouwen we aan
de nieuwe geschiedenis van de stad en dat
willen we op z’n Meppels doen. Het Kwaliteitsmanifest moet daar richting aan geven
en gaat vooral over een goede openbare
ruimte en stadsvernieuwing met behoud en
toevoegen van kwaliteit.
Dat Kwaliteitsmanifest wordt samen met de
Omgevingsvisie en het Erfgoedbeleid ontwikkelt zodat het een integraal geheel wordt
dat een fundament is waarop bekeken kan
worden of en hoe een project past in de ontwikkeling van Meppel. Het Kwaliteitsmanifest wordt daarmee het uitgangspunt voor de
bebouwing en de beleving van de openbare
ruimte van one gemeente.
Ook u kunt volgend jaar mee gaan praten
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Sterk Meppel heeft een rapport met informatie, aanbevelingen en pijnpunten over
het afvalbeleid aan het college aangeboden. Minder plastic, een milieustraat in Meppel en ruimere openingstijden waren enkele aanbevelingen.
Inwoners konden vanuit verschillende invalshoeken alles benoemen wat zij als
storend of juist positief ervaren aan de inzameling van afval. Na een thema avond,
enquete, reacties op social media en straatinterview hebben raadsleden Madelinde
Visscher en Klaas de Vries een rapport met
hun bevindingen opgesteld en aangeboden
aan het college.
Daarbij kwam duidelijk naar voren dat er
minder plastic moet worden gebruikt. Zowel door onszelf als door winkeliers. Alles zit in plastic verpakt. Een pijnpunt dat

duidelijk werd aangegeven was de hoeveel
plastic zwerfvuil na een evenement. Dat je
voor grofvuil naar de milieustraat in Havelte moet rijden vonden veel mensen een
bezwaar maar ze waren wel heel positief
over de service en de netheid van de milieustraat. Alleen de openingstijden moesten
verruimd worden.
Deze en andere aanbevelingen zijn in het
rapport samengevat. Het volledige rapport kunt u via www.sterkmeppel.nl bij de
nieuwsberichten nalezen.

Vraagtekens
rond 5G

Meer geld
voor beter
groenonderhoud

We staan aan de vooravond van wellicht
het grootste experiment dat ooit op de
mensheid heeft plaatsgevonden: het uitrollen van het 5G netwerk.

Een van onze
Beter Groenonderhoud
beloften was Het Groenonderhoud
dat we in wil- moet beter, véél beter.
den zetten op SteM wil meer geld voor
beter groen- groenonderhoud in wijken,
onderhoud. In dorpen, buurtschappen en
het coalitieak- buitengebied.
koord is dan
ook afgesproken dat het onderhoudsniveau omhoog zal gaan en dat daar extra
geld voor vrijgemaakt wordt. Dat geld is
er gekomen en de resultaten zijn al zichtbaar. We zijn er nog niet maar de medewerkers groen krijgen nu geregeld complimenten voor het betere onderhoud.

Door dat netwerk is
sneller internet mogelijk, net als zelfrijdende auto’s. Maar
er zijn ook vraagtekens. Hoe zal de
sterk
toenemende
elektromagnetische
straling inwerken op
onze gezondheid en
Ron Dunselman
immuunsysteem?
voorzitter politieke
Hoewel de adviesorganen van de over- vereniging Sterk Meppel
heid, TNO, Gezondheidsraad, RIVM en WHO geruststellen, zijn
er ook talloze onderzoeken die wel aanleiding geven tot bezorgdheid over gevolgen
op langere termijn. Waar men het over eens
is: onze lichaamstemperatuur zal onder invloed van de straling een klein beetje stijgen.
Tegen eind van het jaar neemt de regering
een besluit over de uitrol. Het is de vraag
hoeveel gemeenten dan nog te zeggen hebben. Zeker is dat er ook in Meppel honderden
zenders moeten worden geplaatst; wellicht
om de 100 meter. We krijgen daar veel berichten van ongeruste inwoners over. Willen
we dit wel? Er zullen ook heel wat bomen gekapt moeten worden. En waarom weigeren
gemeenten als Maastricht, Genève en Brussel
al op voorhand?
SteM Raadslid Madelinde Visscher heeft het
college gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de lange termijn effecten en tot die
tijd geen 5G masten toe te staan. Wethouder
Jaap van der Haar gaf aan dat hij de landelijke onderzoeken af wil wachten. De uitrol
van het 5g netwerk in Meppel wil hij tot die
tijd wel uitstellen. Maar hij liet ook weten dat
er landelijke wetgeving in voorbereiding is
die de gemeentelijke besluitvorming zomaar
buiten spel kan zetten.

Dat is een enorme prestatie. De gemeente heeft 330 hectare openbaar groen
(3.300.000 m2), bijna 28.000 bomen, drie
sportparken en twee begraafplaatsen in
onderhoud. Bij de plannen wat waar beter
moet, worden ook de inwoners, via de wijkplatforms, betrokken. Zij beslissen mee waar
het extra geld voor achterstallig onderhoud
het meest nodig is. Er is ook meer aandacht
voor het overgroeien van gras op wandel- en
fietspaden. Daar mag op sommige plekken
nog wel een tandje bij; maar de verbetering
is zeker zichtbaar.
Waar SteM nog verbetering wil zien is de afhandeling van meldingen via de app. Die app
werkt uitstekend. Maar als na twee dagen de
melding komt dat de klacht of melding ‘afgehandeld’ is, is niet duidelijk wat dat betekent.
Er zijn ons gevallen bekend waarin weken of
maanden later nog steeds niets aan de situatie veranderd is.
Volgens jaar wordt het KOM geëvalueerd.
Dat KOM, Kwaliteit op Maat, bepaalt welk
kwaliteitsniveau het groenonderhoud op een
bepaalde plek heeft. Door in het groenonderhoud, op een nette manier, meer natuurwaarde te realiseren hopen we nog verder te
komen zodat ons groen een gezonde ruimte
is waar mensen bewegen en elkaar ontmoeten.

Blijft de Zuiderschool behouden of wordt hij toch gesloopt? Binnen enkele maanden
wordt duidelijk wat er gaat gebeuren nu het advies over de gemeentelijke status binnen
is en binnenkort besproken wordt.
Het scholencomplex aan het Zuideinde/Prinses Marijkestraat werd in 2018 verkocht aan
projectontwikkelaar Schavast. Het Cuypersgenootschap had toen al zowel bij de provincie als bij de gemeente een aanvraag neergelegd om de monumentstatus te beoordelen.
De gemeente wachtte op het oordeel van
de provincie –als bovenliggend orgaan– die
nog in 2018 de oorspronkelijke HBS de monumentenstatus toekende. De aanbouw en
de Zuiderschool (soms ook Marijkeschool
genoemd) waren voor de provincie niet monument waardig.
Wethouder van der Haar vroeg daarom direct advies aan ‘Het Oversticht’ om te beoordelen of de aanbouw en Zuiderschool wel
als gemeentelijk monument moesten worden
aangewezen. Dat advies is inmiddels binnen
en wordt besproken. Gebleken is dat de aanbouw geen status verdient terwijl (delen van)
de Zuiderschool daar wel voor in aanmerking
komen.
Sterk Meppel heeft bij de verkoop van het
complex door het toenmalige college van
VVD, CDA, PvdA en CU, een zienswijze ingediend tegen de sloop van de Zuiderschool.
De verkoop ging desondanks door. Daarom

zijn we blij dat wethouder Jaap van der Haar
zich nu samen met wethouder Koning inzet
om de monumentale waarden van de Zuiderschool te behouden op een dusdanige manier dat de ontwikkeling van het terrein wel
door kan gaan. Sterk Meppel hoopt dat dit
zal leiden tot een fraai nieuw plan waarin de
monumentale waarden van de oude HBS en
de Zuiderschool een verrijking van de leefomgeving geven waar mensen met veel plezier wonen, leven en werken.

Balans in pijnlijke bezuinigingen
Dit jaar stond de Perspectiefnota (PPN) in het teken van bezuinigingen. Waar SteM
zich in voorgaande jaren nog wel eens boos maakte over eenzijdige bezuinigingen is
ditmaal een goede balans gevonden. Ook al doen sommige maatregelen pijn.
De tekorten binnen het sociaal domein zijn
bekend maar in het Interventieplan sociaal
domein, dat de tekorten kleiner moet maken,
wordt niet bezuinigd op de daadwerkelijke
zorg: er wordt ingezet op efficiency, herstel
van systeemfouten, preventie en innovatie.
Buiten het sociaal domein wordt gekeken
naar bezuinigingen binnen de eigen organisatie, posten als wegenonderhoud en het temporiseren van investeringen. Tot slot wordt
gekeken naar het kostendekkend maken van
diensten van de gemeente en wordt de OZB
eenmalig verhoogd. Uit navraag bleek dat dit
laatste voor een gemiddeld gezin om 0,75
eurocent per maand ging.

Disbalans

Het grootste pijnpunt was de korting van netto iets meer dan 3 procent op alle subsidieontvangers. Deze korting is voor sommige
verenigingen een bittere pil maar de vereni-

gingen die gebruik maken van het zwembad
worden extra hard getroffen. Zij hebben geen
eigen accommodatie of kantine maar betalen
een hoge huurprijs voor het zwembad. We
hebben het college opgeroepen om verenigingen die onevenredig getroffen worden te
helpen. Ook hebben we het college gevraagd
om alle clubs en verenigingen te helpen bij
het vinden van andere subsidiestromen en
waren we mede-indiener van een CDA motie
om verenigingen en clubs die extra inzetten
op maatschappelijke doelen te belonen.

Pijnlijk

Maar het blijft moeilijk. Hoe weeg je de
stadsbus en Ogterop af tegen het groenonderhoud en de jeugdzorg? De brandweer
tegen het kunstgras van de voetbalclub? We
kunnen alleen naar eer en geweten de mening van onze inwoners zo goed mogelijk te
vertalen naar die juiste balans.

POBO
Woldstraat 53, 7941 LG Meppel

lijke positie in en kan daarbij wel eens tegenover haar eigen wethouder komen te staan.
Dat is het dualisme in de politiek dat Sterk
Meppel vanaf de tijd van de oprichting heeft
aangemoedigd. Kortom, Elisabeth Bakkenes
staat in de plaatselijke politiek haar mannetje.
Ze werd met unanieme stemmen verkozen
tot politicus van het jaar.”
Mooier kunnen we het zelf niet zeggen.
Gefeliciteerd Elisabeth.

Gelijkheidsbeginsel
bepaalt beleid
speelautomaten
De huidige vergunning van de speelautomatenhal loopt op 31 december 2019
af. Daarin zijn 100 speelautomaten toegestaan. Nieuwe wetgeving vraagt nu om
een verordening. Om het gelijkheidsbeginsel voor schaarse vergunningen toe te
passen is, zo gaf de portefeuillehouder
aan, het nodig om maximaal 200 speelautomaten toe te staan. Daar was Sterk
Meppel niet blij mee.
De nieuwe wet op de Kansspelen schrijft
voor dat de gemeenteraad bij verordening
bepaalt hoeveel speelhallen en speelautomaten er per hal mogen zijn. In verband met het
gelijkheidsbeginsel, alle gegadigden voor een
vergunning moeten een gelijke kans hebben,
wordt het nieuwe aantal speelautomaten
verdubbeld. Volgens de branchevereniging
is 200 speelautomaten de absolute ondergrens voor een rendabele exploitatie. Richard
Korteland, de portefeuillehouder, gaf aan dat
de juridische consequenties niet te overzien
zijn als het amendement, dat Sterk Meppel
en CDA wilden indienen om het aantal op
honderd te houden, het zou halen.
De belangrijkste reden om het aantal speelautomaten op 100 te houden was dat steeds
meer mensen gokverslaafd raken en dardoor schulden krijgen of ongewenst gedrag
gaan vertonen. Daarom namen woordvoerders Eduard Annen en Sandra Wolvenkamp
(CDA) genoegen met de toezegging dat het
college in de Nadere Regels voor de verlening van de vergunning meer punten gaan
toekennen aan preventie, veiligheid en de
uitstraling in de ruimtelijke omgeving.

De oorkonde werd voor de raadsvergadering van 31 januari uitgereikt door burgemeester Richard Korteland en oud-politica
van het jaar 2017 Paula van Eerden.

Ga gewoon graven
Meppel heeft een haat-liefde verhouding met het water in zijn stad. Want
hoe trots wij als inwoners ook zeggen
dat we op het water zijn, het idee van
een snelweg naar de parkeergarage
spreekt menigeen ook aan. En dan gaat
mijn eigen clubje ook nog op onderzoek
of die domme ondiepe Prinsengracht
niet verder doorgetrokken kan worden.
Wat moet ik daar nou weer van vinden?
Onderzoek!
Als we buiten beschouwing laten
dat heropenen
van een gracht
bakken geld kost
die Meppel niet
heeft, kan ik alleen maar zeggen dat de ambities van mijn clubje behoorlijk verwateren (leuke woordspeling
toch?). Afgezien van het opengraven van
dat mini stukje Prinsengracht zie ik veel te
weinig ambitie. Gooi het hele traject liever
open; dan heb je tenminste wat. Kunnen
er weer bootjes door Meppel varen. Kleintjes, maar toch.
Is de ambitie van mijn SteM gesmoord in
coalitieakkoorden en bestuurlijk pluche?
Kom op jongens, kies voor je eigen beginselen, kies voor authenticiteit. Dat betekent graaf meer grachten open: van de
Prinsengracht naar Bleekerseiland. Neem
dus duidelijker stelling voor open grachten
en wacht niet op een onderzoek naar wat
dat allemaal gaat opleveren! Ga gewoon
graven; ik kom wel helpen.
De Mug

Verkeer A32 blijft 120 rijden
Bij de behandeling van de plannen voor het nieuwe ziekenhuis gaven bewoners van de
Oosterboer aan dat zij veel geluidsoverlast ervaren van de langs hun wijk lopende A32.
De weg valt onder de bevoegdheid van
Rijkswaterstaat dus de gemeente heeft daar
geen zeggenschap over. Om de bewoners
te steunen riep SteM het college op om met

Mis niets van de actuele
politieke ontwikkelingen
in Meppel
Meld u aan via
nieuwsbrief@sterkmeppel.nl en ontvang
één keer per maand onze nieuwsbrief

Rijkswaterstaat in gesprek te gaan om hen te
overtuigen dat de snelheid op de A32 binnen
onze gemeentegrenzen terug moest worden
gebracht naar 100 km.
Een aantal fracties vond die motie niet breed
genoeg, anderen vonden hem juist té breed.
Daarom diende woordvoerder Madelinde
Visscher samen met de CU en D66 begin
november een nieuwe motie in met dezelfde
oproep maar een andere onderbouwing. Het
kwam niet tot een inhoudelijke bespreking.
Partijen wilden afwachten wat er landelijk
ging gebeuren of vonden dat er dringender
zaken waren. Alleen Groen Links steunde
SteM, CU en D66. Daarmee was de motie
verworpen. Het verkeer mag met 120 km per
uur langs de Oosterboer blijven rijden.
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Even voorstellen: Martijn Groot Nibbelink
Eind mei werd Martijn Groot Nibbelink geïnstalleerd als duo-raadslid
voor Sterk Meppel. Hij maakt sinds een jaar deel uit van de steunfractie
maar is al ruim tien jaar lid van Sterk Meppel.
Martijn is 44 jaar oud,
getrouwd, vader van 2
kinderen en woont sinds
12 jaar in Meppel; eerst
in Haveltermade en de
laatste jaren in de Oosterboer. Hij werd lid van Sterk Meppel omdat
hij de duidelijke standpunten en de acties voor
het behoud van het eigen karakter van stad,
dorp en buitengebied waardeert en SteM

dicht bij de bewoners van de gemeente staat.
Martijn is werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Gemeenten en adviseert op het
hoogste niveau over Veiligheidsbeleid. In zijn
vrije tijd tennist en hockeyt hij. Als duo raadslid heeft hij een ondersteunende taak in de
commissie vergaderingen en gaat hij zich o.a.
inzetten voor de portefeuilles openbare orde
en veiligheid, onderwijs, omgevingswet, burgerzaken en sport en gezondheid.

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

Pierre van Leeuwen
(duo-raadslid)
p.vanleeuwen@
gemeenteraadmeppel.nl

Jaap van der Haar
wethouder

Martijn Groot Nibbelink
duo-raadslid

Möppelt veroorzaakt reuring
Wanneer iemand een vraag stelt vindt SteM het normaal dat je ook antwoord krijgt.
Daarom agendeerde raadslid Eduard Annen een brief van Drents op Stee met vier vragen over de Drentse taal en de vraag -van Drents op Stee- of er draagvlak is om de
Drentse naam Möppelt op het bebouwde kom bord te plaatsen. Dat veroorzaakte nogal
wat reuring!
Het leek alsof Sterk Meppel een voorstel
deed om de Drentse schrijfwijze van Meppel,
Nijeveen en de Schiphorst op de bebouwde
kom borden te plaatsen. Dat was niet het geval. De fractie wilde de vragen van Drents
op Stee beantwoorden. Tijdens de raadsvergadering werden die vragen, heel passend,

Op bezoek bij de
Meppeler Hockey
Vereniging
SteM vindt het belangrijk om geregeld bij
verenigingen op bezoek te gaan. Luisteren
naar de zorgen, problemen, maar ook naar
de mooie resultaten van de inspanningen.
Onlangs zijn wij -samen met raadsleden
van andere partijen- op bezoek geweest
bij de Meppeler Hockey Vereniging.
Positief coachen, positief spelen, positief fluiten, positief besturen, gezond eten... Kortom, de Meppeler Hockeyvereniging straalt
een hele positieve benadering uit bij alles wat
er bij de vereniging gebeurt.
Met name het project ‹Ik moedig aan› is op
hun initiatief ontstaan en wordt nu zelfs door
de landelijke hockeybond gepromoot. Probeer in wat je ook doet het positieve de boventoon te laten voeren en kijk naar kansen.
En spreek elkaar op een positieve en opbouwende manier aan als het even niet lukt. Wat
een geweldige aanpak.
Wilt u de raadsleden van SteM laten zien
waar u mee bezig bent, of wilt u uw zorgen
met ons delen? Wij komen graag bij u of uw
vereniging op bezoek.

in de Drentse taal aan de fracties gesteld. En
nee, er komt geen Drentse versie van Meppel, Nijeveen, Broekhuizen of de Schiphorst
op de borden. Maar de Drentse taal heeft wel
even de volle aandacht van de Meppeler gemeenteraad gekregen. En dat is ook al mooi.

In Memoriam
Kees Schoonderwoerd
Twee decennia lang was Kees Schoonderwoerd de drijvende kracht achter
de Stadswachter. Een flinke klus die
hij als professional geheel belangeloos uitvoerde. Kees had enkele jaren
politieke wetenschappen in Amsterdam gestudeerd om daarna als journalist (o.a. bij de Volkskrant) aan
het werk te gaan. Zijn inzet heeft de
krant naar een professioneel niveau
gebracht.
Wij herinneren ons Kees als een betrokken man met wie het goed debatteren was. Hij provoceerde graag
als het allemaal te tam en aardig
werd. Kees was daarnaast degene die
de onafhankelijkheid van de redactie scherp bewaakte: hoe kritischer
de krant over fracties (inclusief die
van zijn eigen Sterk Meppel) schreef,
hoe liever het hem was. Enkele jaren
geleden koos Kees ervoor om te stoppen als eindredacteur. Wij missen zijn
kritische geest en humor tot op de dag
van vandaag en denken met grote genegenheid aan hem terug. Kees werd
77 jaar oud.

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
O
O
O
O

Ik steun Sterk Meppel als lid voor 20 euro per jaar *
Ik steun Sterk Meppel als lid voor …… euro per jaar *
Ik steun Sterk Meppel als donateur voor 20 euro per jaar*
Ik ben belangstellend en wil graag iedere maand de nieuwsbrief ontvangen (gratis)*
Ik heb een nee/nee sticker op de deur maar wil graag de Stadswachter ontvangen
(gratis)*

* aankruisen wat van toepassing is
Naam

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

Adres

: ……………………………………………………………………………….....

Telefoon

: ……………………………………………………………………………….....

Emailadres: ……………………………………………………………………………….....
Deze bon kun je naar de ledenadministratie van Sterk Meppel sturen t.a.v. secretaris
Sterk Meppel, Julianastraat 26, 7941 JC Meppel. Aanmelden via email is ook mogelijk:
secretaris@sterkmeppel.nl
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