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Miljoenen nodig
voor Ogterop

Gaan bladblazers
in de ban?

Uit onderzoek is gebleken dat schouwburg
Ogterop dringend aan grootschalig onderhoud toe is. Het prijskaartje is niet mals:
15 tot 20 miljoen. Sterk Meppel wil weten
of dat echt binnen het huidige budget kan
maar vooral of de schouwburg daarna
levensvatbaar is.

Nu de herfst in volle gang is, worden ze
bijna overal weer gebruikt: bladblazers.
Sterk Meppel krijgt geregeld klachten over
het lawaai en vragen over waarom het blad
niet mag blijven liggen.

Sterk Meppel wil schouwburg Ogterop
graag behouden. De vraag is of we daar de
financiële middelen voor kunnen vinden en
of de schouwburg daarna levensvatbaar is.
Daarom heeft de gemeenteraad wethouder
Henk ten Hulscher gevraagd onderzoek te
doen naar de financiële mogelijkheden en
slimme combinaties. Maar SteM wil ook
weten of de schouwburg daarna levensvatbaar is. We weten dat een schouwburg
zonder overheidssteun niet zelfstandig kan
bestaan. Bij zo’n grote investering is het dus
belangrijk om te weten bij welke bezoekersaantallen de schouwburg quitte speelt.
Want lagere bezoekersaantallen betekent
meer bijdrage van de gemeente. Dus welk
effect heeft de Coronacrisis op de levensvatbaarheid? SteM zocht dus naar een antwoord op de vraag of de schouwburg een
bodemloze put kan worden. Dat antwoord
hebben we niet gekregen. We hopen dat de
onderzoeken die nu gaande zijn daar volgend jaar wel een antwoord op gaan geven
zodat we weloverwogen een besluit kunnen
nemen over deze grote investering.

Leerlingenvervoer
blijft mogelijk
Onlangs heeft de gemeenteraad wijzigingen doorgevoerd binnen het sociaal domein. De wijziging waar SteM zich zorgen
over maakte, was de verandering binnen
het leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs. Tot nu toe kon elke leerling die meer
dan twee kilometer van school woonde
gebruikmaken van het leerlingenvervoer.
Voor nieuwe leerlingen die vervoer nodig
hebben is dat nu zes kilometer geworden.
Om zeker te stellen dat ook kinderen die
dichterbij wonen maar echt niet zelfstandig kunnen reizen aanspraak houden op
vervoer stelde SteM een amendement op.
Wij vroegen het college om bij aanvragen
binnen de zes kilometer de school om advies te vragen. Tijdens de raadsvergadering
vertelde de wethouder dat die mogelijkheid
zeker blijft bestaan door de hardheidsclausule in de regeling en het convenant met
de scholen. Het amendement hebben we
daarom ingetrokken.

Glasvezel ook in
het buitengebied

Een dekkend glasvezelnetwerk aanleggen kost
veel geld. In een stedelijk gebied levert het ook
veel op, maar in het buitengebied kost iedere
aansluiting blijvend geld. Een inwoner maakte
ons attent op het uitblijven van glasvezel in
buurtschap De Schiphorst. SteM heeft, samen
met SteM-wethouder Jaap van der Haar, kunnen
zorgen dat nu ook daar glasvezel beschikbaar is
voor inwoners. Dat was niet eenvoudig, maar is
wel gelukt.
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Eindelijk een skatebaan in Nijeveen
In Nijeveen ligt er nu een mooie skatebaan naast de voetbalkooi. Daar wordt al volop
gebruik van gemaakt. De skatebaan was een project van de lange adem. Maar dankzij
de samenwerking tussen jongeren, Welzijn Mensenwerk, de Dorpsvereniging Nijeveen
en de gemeente Meppel is het nu gelukt.
Al acht jaar geleden werd er een poging gedaan om een skatebaan in Nijeveen aan te
leggen. Dat lukte steeds maar niet. Onlangs werd de wens van jongeren weer opgepakt.
Een eerste schets bleek te duur daarom werd gekeken naar subsidie van de provincie
voor dorpsinitiatieven. Met een positief resultaat. De provincie wilde subsidie geven als
de gemeente ook 50% financiert. Ook jongeren zelf leverden een bijdrage door hand- en
spandiensten te verrichten. Het resultaat van de gezamenlijke inspanningen mag er zijn.

Afval wegbrengen in Meppel of Havelte?
Afvalscheiding is belangrijk. Het zorgt ervoor dat belangrijke grondstoffen niet weggegooid worden maar opnieuw gebruikt.
Vorig jaar heeft SteM een onderzoek
afgerond waarin we onderzochten welke
problemen onze inwoners tegenkomen als
zij hun afval makkelijker en beter willen
scheiden.
Dat heeft ertoe geleidt dat er een proef is
gestart voor het gescheiden inzamelen van
groente- en fruitafval voor een flat in de
Koedijkslanden. Hopelijk leidt dit ertoe dat
bij meer flats gescheiden afval inzamelen
mogelijk wordt. Ook zijn er op diverse
plekken haken voor plasticafval geplaatst.

Bij het onderzoek en tijdens de thema
avond over afvalverwerking werd aangegeven dat de terugkeer van een afvalstraat
in Meppel een grote wens is. Havelte werd
wel heel positief beoordeeld, vooral de
service van de medewerkers en de netheid
werden gewaardeerd. Maar de openingstijden zijn beperkt en het is niet voor iedereen
makkelijk om naar Havelte te rijden.
SteM is dan ook blij dat er nu een nieuwe
milieustraat in Meppel komt mits de verwerking daar net zo zorgvuldig en positief verloopt als in Havelte. De Meppelers hebben
in ieder geval nu een vrije keuze om van
Havelte of Meppel gebruik te maken.

Gemeenteraden in verzet
Jaren geleden zijn taken rond zorg en jeugdhulp van het Rijk overgeheveld naar de
gemeente. Het werd het Rijk te duur en gemeenten kunnen dat vast goedkoper werd
gesteld. Er volgde dus een fikse korting op het budget dat het Rijk zelf uitgaf. Maar er
is geen gemeente die de taken voor dat geld uit kan voeren. Daarom moeten zij op
allerlei andere zaken bezuinigen.
Deze zomer begon een lobby van de gemeente Zoetermeer om met elkaar de noodklok te luiden. Sterk Meppel diende samen met de PvdA en VVD een motie in om deze
actie te steunen. De motie werd unaniem aangenomen. De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) is de belangenbehartiger van gemeenten. Tijdens de jaarvergadering
dienden 47 gemeenten een motie in waarin het Rijk werd opgeroepen om acuut meer
geld beschikbaar te stellen. Wethouder Jaap van der Haar steunde namens Meppel deze
motie die met 99,3% van de stemmen werd aangenomen. De VNG is nu aan zet. Onze
inwoners hebben recht op zorg én op goede voorzieningen.

Prinsengracht verder
doortrekken of niet?
Veel inwoners vragen zich af waarom SteM
wil onderzoeken of het verstandig is om
de Prinsengracht verder door te trekken
terwijl de gemeente krap bij kas zit.
Sterk Meppel ziet in het doortrekken van
de gracht niet alleen het herstel van een
historisch stukje Meppel maar ook goede
kansen voor meer werkgelegenheid en economische groei in Meppel. Dat is in steden
waar de laatste jaren grachten zijn heropend
bewezen het geval. De vraag die nu wordt
onderzocht is dus of het heropenen van een
klein stukje gracht naast historisch herstel
ook voor Meppel werkgelegenheid, economische groei en leefbaarheid zorgt. De
Maatschappelijke Baten en Kosten Analyse

(MKBA) moet daar antwoord op geven. Als
het antwoord ‘ja’ is gaat de gemeente via
fondsen bij o.a. Rijk, Brussel en provincie naar
financiële middelen zoeken. Als het antwoord
‘nee’ is gaan we de inrichting van Groenmarkt
en Prinsenplein op een andere manier invullen. Bijvoorbeeld door een groene gracht met
waterelementen zoals één van de aanwezigen
op een informatiebijeenkomst opperde. Ook
mooi en zeker een verbetering van de leefomgeving; maar geen inrichting die voor meer
banen in Meppel zal zorgen. We wachten dan
ook met veel spanning de uitkomsten van de
MKBA af.

SteM heeft het college eerder dit jaar
gevraagd om op elektrische bladblazers en
apparaten als kettingzagen over te gaan.
Uit het antwoord bleek dat de gemeente
alle huidige apparaten blijft gebruiken tot
ze technisch op zijn; daarna worden ze
door elektrische apparaten vervangen. Het
antwoord op de vraag waarom we blad niet
laten liggen op plaatsen waar het kan komt
binnenkort op de agenda te staan als het
groenbeleid wordt vastgesteld. Biodiversiteit
neemt daar een belangrijke plaats bij in.
Wat SteM betreft laten we blad zoveel
mogelijk liggen in parken en in bermen.
Bomen gaan diep met hun wortels om voeding naar boven te halen. Die voeding komt
uit de gecomposteerde bladeren. Bomen
hebben ook het bodemleven in die laag
bladeren nodig: de bacteriën en schimmels
daarin werken als voorkauwers, die bomen
helpen voedingsstoffen op te nemen.
De werking van die schimmels en
bacteriën zijn vergelijkbaar met die van
onze darmflora. Haal bladeren onder
bomen weg, en je hongert ze dus uit. Dat
geeft allerlei vervelende ziektes voor bomen
en insecten en overlast (de eikenprocessierups bijvoorbeeld) voor mensen.
Het Duitse ministerie van Milieu adviseert
zelfs om particulieren helemaal geen bladblazers meer te laten gebruiken. “Ze zijn
niet alleen luid en vies maar vormen ook
een bedreiging voor het milieu,” zo geven
ze aan. Een algeheel verbod zou niet mogelijk zijn vanwege Europese regels.

Natuurlijk
natuurinclusief
bouwen én wonen
Sterk Meppel is een echte milieupartij. We
zetten ons in voor gifvrij groenonderhoud,
meer biodiversiteit en goede luchtkwaliteit.
Bij Natuurinclusief bouwen, een nieuwe
trend, is dat ook het streven. Maar dezelfde regels kunnen we in ons eigen huis en
eigen wijk toepassen.
Dat heeft veel voordelen. Meer groen in
wijken zorgt voor een beter leefklimaat en
meer koelte in warme zomers. Onder een
boom kan het wel tot 15 raden koeler zijn.
Een volgroeide boom kan bovendien jaarlijks tot wel 100 gram fijnstof uit de lucht
filteren en dat maakt onze leefomgeving
een stuk gezonder.
Rond ons eigen huis kunnen we ook veel
doen. Daarmee help je om het verlies aan
biodiversiteit te keren. Natuurlijk begint het
allemaal met natuurvriendelijk tuinieren.
Zet planten in de tuin die van nature in de
omgeving voorkomen. Dat zorgt voor meer
insecten en meer insecten betekent meer
vogels. Zorg daarna voor een schuilplaats
voor die vogels en, als je dat leuk vindt,
voor een hangplaats voor vleermuizen. De
huismus, gierzwaluw en spreeuw nestelen
graag in gebouwen. Soms onder de dakpannen maar een nestkastje waarderen ze ook.
Vooral als er veel groen in de omgeving is
waar weer insecten in zitten waar ze hun
jongen mee groot kunnen brengen. Dit
voorjaar kunnen we de natuur daar weer
een handje mee helpen.

