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Dubbel betalen

Waarom spannen ze geen  
stoeltjeslift door die fietstunnel?

Het college vraagt bijna een half 
miljoen euro om de fietstunnel 
Berggierslanden/Koedijkslan-
den duurzaam te repareren. Een 
meerderheid van de gemeenteraad 
(VVD, PvdA, CDA, CU en GL) heeft 
daarmee ingestemd. Vreemd, want 
er is geen enkele garantie dat de 
tunnel daarna ook echt droog is. 
Ook is niet duidelijk of de tunnel-
bouwer of het BerggierslandenOnt-
wikkelingsBedrijf (BOB) mee gaat 
betalen aan het herstel. 

De tunnel kostte bij de bouw bijna 
700.000 euro. Al bij de overname 
van het BOB was duidelijk dat er 
problemen waren. Kennelijk heeft 
de gemeente de tunnel domweg 
overgenomen zonder er voorwaar-
den aan te hangen. Hoe kan het 
anders dat wij dubbel moeten 
betalen?
Voor de aanpassingen moet er nu 
475.000 euro bij. Als het probleem 
daarmee verholpen wordt zou dat 
nog tot daaraan toe zijn. De tunnel 
is een belangrijk onderdeel in de 
veilige fietsroute voor schoolkin-
deren van Berggierslanden naar 
de scholen in Koedijkslanden. 
Dat stond en staat hoog op onze 
prioriteitenlijst. Maar het sterke 
vermoeden bestaat dat de tunnel 
op de verkeerde plek is aangelegd 
en dat door het omhoog komende 
grondwater de wateroverlast nau-
welijks te stoppen is. Wethouder De 
Vos geeft in ieder geval geen enkele 
garantie dat met deze dubbele 
investering het probleem definitief 
is verholpen. 
Het is te gek voor woorden dat de 
tunnel niet goed gebouwd is en 
we maar moeten afwachten of 
de kosten op de bouwer verhaald 
kunnen worden. Het is úw geld dat 
nu twee keer uitgegeven wordt aan 
dezelfde tunnel. Het is te gek voor 
woorden dat we niet weten of de 
tunnel na de kostbare reparatie wel 
droog zal blijven. Wethouder de 
Vos wilde er zijn politieke bestaan 
in ieder geval niet aan verbinden. 
Blijkbaar twijfelt hij zelf ook aan 
de haalbaarheid. Maar als uw geld 
uitgegeven wordt is dat blijkbaar 
geen bezwaar. En ook dat vinden 
wij te gek voor woorden. 

HAN EN SAN

Een sterk team! Vlnr. Peter de Vries (1), Henk Schoemaker (5), Elisabeth Bakkenes (2), Frans Venema (7), Myriam 
Jansen (10), Bert-Jan Grobben (3), Jeanet Kraaij (6), Dick Strijk (4), Soerma Jethoe (9) en Eduard Annen (8).

Sterk Meppel gaat de verkiezin-
gen in met een sterk team. Poli-
tieke ervaring gecombineerd met 
verfrissing. Peter de Vries staat 
weer voorop, met de steun van 
Elisabeth Bakkenes op de tweede 
plek. De derde en de vierde plaats 
zijn voor nieuwkomers Bert-Jan 
Grobben en Dick Strijk. Myriam 
Jansen heeft zich opnieuw kandi-
daat gesteld voor het wethouder-
schap en staat weer op de tiende 
plaats. 

Een krachtige lijst, waarop mensen 
staan die zich vol vuur in willen zet-
ten voor de belangen van de inwo-
ners van Meppel, Nijeveen, Rogat, 
Schiphorst en Broekhuizen. De lijst 
is samengesteld door onze leden, 
maar u kunt er als kiezer natuur-
lijk nog verandering in aanbren-
gen. Door uw voorkeurstem kunt u 
meebepalen wie er voor SteM in de 
raad komt. 

EEN STERK TEAM KANDIDATEN

Sterk Meppel is trots op de 
totstandkoming van het verkie-
zingsprogramma 2014-2018, 
omdat wij het programma in feite 
samen met u geschreven heb-
ben. Wij hebben alle inwoners 
de kans gegeven hun mening te 
geven via een enquête en mee te 
praten tijdens een themabijeen-
komst. Hiervan hebben honder-
den mensen gebruik gemaakt. 
Als resultaat ligt er daarom een 
verkiezingsprogramma dat úw 
programma is. SteM dankt u voor 
uw waardevolle inbreng.

Wat kunt u de komende jaren van 
ons verwachten? Veel mensen steu-
nen ons in de koers die SteM heeft, 
actief, kritisch en betrokken. Al 
sinds de oprichting in 1978 spant 
SteM zich in voor het behoud van 
het karakter van stad en dorp. Dat 
blijven we natuurlijk doen. Ook 
onze inzet voor het milieu blijft 

onverminderd. Zo blijven wij eisen 
dat er geen gif wordt gespoten. 
Kleinschaligheid is al 35 jaar óns 
woord, want grootschaligheid 
brengt niet-betrokkenheid en geld-
verspilling met zich mee. Samen-
werken met andere gemeenten 
moet voor SteM een doel hebben, 
iets opleveren. Als het een opmaat 
is naar samenvoeging van gemeen-
ten, zijn wij daar niet voor. 
En natuurlijk blijven wij ons ook 
inzetten voor juist die mensen die 
het zo hard nodig hebben. ‘Eigen 
kracht’ lijkt daarbij het toverwoord. 
Wat SteM betreft mag een beroep 
op eigen kracht niet leiden tot het 
recht van de sterkste: mensen aan 
hun lot overlaten als ze het zelf niet 
kunnen oplossen. 
Wij vinden onze voorzieningen 
belangrijk. Uit onderzoek is geble-
ken dat mensen en bedrijven naar 
steden komen die het goed doen, 
hun voorzieningen op peil weten 

te houden. Een theater, een goed 
winkelbestand, een gezellige bin-
nenstad, een ziekenhuis, genoeg 
werkgelegenheid, goede scholen… 
dát moet in een stad aanwezig zijn 
om er prettig te kunnen wonen en 
werken. 
Tot slot willen wij u vast verklappen 

dat wij vinden dat die fietstunnel 
naar het nieuwe scholencomplex 
op Ezinge er gewoon moet komen. 
Meer weten? Kijk op onze website: 
www.sterkmeppel.nl 

Sterk Meppel is uw 
lokale partij!

Kerst zou de mooiste tijd moeten zijn van 
het jaar. Een tijd van familiegevoel, sa-
menzijn, verzoening en gezelligheid. Maar 
wat als dat voor jou niet zo voelt? Als jij 
je eigenlijk eenzaam voelt of met je ziel 
onder de arm loopt? Gewoon, omdat je 
ook niet bij iedereen aan wil kloppen voor 
een beetje gezelligheid. Of omdat er mis-
schien niemand is waar je aan kunt klop-
pen? En nee, je voelt je niet zielig, maar 
eigenlijk zou je best iets heel leuks willen 
doen met de Kerst. Iets met (meer) men-
sen samen.

Heb jij zin om er even uit te gaan met de 
kerst? Of hebben jullie samen zin om even 
de deur uit te gaan en te genieten van ge-
zelligheid? Kom dan Tweede Kerstdag, tussen 
11:00 en 14:00 uur naar Stad en Esch aan 
het Zuideinde, want dáár is een kerstfeest 

voor iedereen! Jong en oud. Alleen of met 
zijn tweeën. Ook de kinderen mogen meeko-
men, dáár is speciaal iets voor geregeld. Kom 
gewoon en neem je beste humeur mee!
Ben je slecht ter been? Wij kunnen je ook op 
komen halen! Meld dat dan even bij je aan-
melding?

UITNODIGING
Wanneer? Tweede Kerstdag tussen 

11.00 en 14.00 uur
Waar?  In de aula van Stad en Esch, 

Zuideinde 76 (naast Ogterop)
Voor wie? Voor iedereen die op zoek is 

naar wat gezelschap
Hoe duur? GEEN KOSTEN – GRATIS DUS!
Waar geef ik me op? Per mail bij Secre-

tariaat@SterkMeppel.nl 
Of telefonisch bij Eduard Annen:  

06-12343575

Welkom op de Kerstbrunch!

De redactie van de
Stadswachter wenst  
bezorgers, medewer- 
kers, adverteerders  

en lezers een 

Gelukkig 
2014

Honderden enquêteformulieren 
kregen wij binnen.



 DE STADSWACHTER
















 
















Beste lezers,

De verkiezingscampagnes zijn 
alweer begonnen. Veel partijen 
laten zich nu weer op straat zien 
om het gesprek met u, inwoners 
van Meppel, aan te gaan. Je ziet op 
Rtv Meppel al weer lijstjes voor-
bij komen van de zaken die dan 
ingebracht worden. Maar het gaat 
niet alleen om luisteren naar de 
inwoners maar er als politiek ook 
wat mee te doen. 
Sterk Meppel steunt vaak initi-
atieven van de inwoners. In het 
verleden kregen we dan vaak te 
horen: “jullie zijn te veel actiepartij 
en te weinig bestuurspartij”. Nou, 
naar mijn mening hebben we de 
afgelopen vier jaar duidelijk laten 
zien dat we bestuurlijk onze sporen 
hebben verdiend. 

Met een wethouder op een hele 
zware portefeuille, namelijk bijna 
alles wat met mensen te maken 
heeft, heeft Sterk Meppel de rug 
recht gehouden. Ook op lastige 
problemen zoals Scala, peuter-
speelzaal en de parkeergarage 
Groenmarkt. De samenwerking 
met de VVD en de PvdA is prettig 
verlopen. Ook ben ik blij met de 
sfeer die in de Meppeler raad aan-
wezig is, kritisch en constructief. 
Natuurlijk lopen de meningen wel 
eens uiteen en gaat men een stevig 

debat niet uit de weg. Maar we wil-
len allemaal het beste voor Meppel 
bereiken. 

Ik hoop dat we dat kunnen vast-
houden. Dat levert meer op dan 
een gemeenteraad die vechtend 
en rollebollend over straat gaat. 
Ik hoop daar straks, met uw SteM, 
weer een steentje aan te mogen 
bijdragen.

Peter de Vries
Fractie voorzitter Sterk Meppel

Er ook wat mee doen!

Het eind van de recessie is in zicht. 
Tenminste, dat zeggen de cijfers van 
het CBS. De economie zou voor het 
eerst weer gegroeid zijn, staat in het 
NRC. Het banenverlies houdt echter 
nog wel aan: ten opzicht van vorig 
jaar zijn er 160.000 banen minder. 

Maar wat merken ‘wij als burger’ 
van het einde van de recessie? En 
wat merkt de middenstand? Niets! 
Sterker nog, we hebben nog steeds 
het gevoel dat het allemaal ach-
teruit gaat. Nog steeds verliezen 
de mensen hun baan en stijgt het 
aantal huishoudens dat een uitke-
ring komt vragen: in Meppel gaan 
we nu al richting 700! Nog steeds 
neemt het aantal mensen toe dat 
schuldhulpverlening nodig heeft. 
Nog steeds besparen wij (volgens 
diezelfde cijfers in het NRC) op onze 
boodschappen. Nog steeds heeft de 
middenstand het moeilijk en staan 
meer winkelpanden leeg. En nog 
steeds staan in Meppel alleen op 
Funda al ruim 550 huizen te koop. 
Hoezo einde van de recessie? Omdat 
de cijfers het zeggen? 

Weet u, die hele recessie vind ik he-
lemaal niet eens zo erg. Natuurlijk 
kunnen veel van ons best een beetje 
inleveren zonder dat ze meteen op 
een houtje hoeven te bijten. Wij le-
ven in een rijke maatschappij en 
als we eerlijk om ons heen kijken, 
kunnen we niet anders dan toege-
ven dat we het hier ontzettend goed 
hebben. Maar wat ik wél erg vind, 
zijn de gevolgen voor sommige 
mensen en gezinnen. Dan heb ik het 

over de (maatschappelijke) onrust, 
de toename van het wantrouwen 
in de overheid, de toename van het 
aantal scheidingen, de toename 
van eenzaamheid: dát vind ik erg! 
En ja, deels komt dat door die reces-
sie, maar ook deels door onszelf. 

Wij Nederlanders zijn zo gewend 
aan onze welvaart. Wij kunnen er 
slecht mee omgaan als het met wat 
minder moet. Daarnaast zijn wij 
maar een individualistisch inge-
steld volkje. Een boude uitspraak? 
Ja, maar dat kan ik onderbouwen 
aan de hand van de resultaten van 
een onderzoek dat DAS deed onder 
de MKB-bedrijven. 
Een van de uitkomsten was, dat de 
meerderheid van de werknemers 
aangaf, dat ze nog wél een (kerst)

bonus wilden ontvangen, zelfs als 
het minder ging met het bedrijf. 
Dan krab ik toch even achter mijn 
oor en vraag ik mij af waar we mee 
bezig zijn. Kennelijk is die extra zak 
met geld zo belangrijk, dat je je col-
lega daar best voor op straat wilt 
zetten. Fijne kerstdagen!
Ergens hoop ik dat de recessie ook 
iets goeds met zich meebrengt. Dat 
we iets meer saamhorigheidsgevoel 
krijgen en elkaar helpen en onder-
steunen als we het zwaar hebben, 
zowel emotioneel als financieel. Als 
we dat niet doen, worden het nog 
een paar zware jaren voor veel van 
ons. Want net zoals er al twee jaar 
een recessie aangekondigd werd 
voordat wij ‘gewone mensen’ hem 
werkelijk voelden, zal het nu ook 
wel weer twee jaar duren voor wij 
het herstel voelen. 

Myriam Jansen
wethouder
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Wél een kerstbonus verwachten

www.sterkmeppel.nl
Achtergronden? Discussies, Commentaar?

Zie www.sterkmeppel.nl
De website van SteM, altijd actueel. 

Daar vindt u de laatste berichten, acties, agenda, weblog, 
opinies, enz. enz.

Ook voor uw eigen wensen, opmerkingen,
commentaar kunt u daar terecht.

Twee dagen na een gezellige 
SteM-avond kwam het bericht 
van de plotselinge dood van 
Onno de Ruijter hard aan. Onno 
overleed thuis in de nacht van 
5 op 6 december, op 75-jarige 
leeftijd. Tot de laatste dagen was 
hij zeer actief in de vereniging, 
onder meer in onze Kandida-
tencommissie. Wij herinneren 
ons Onno als een warme en 
betrokken persoon, we zullen 
hem missen.

Onno de Ruijter werd op 19 de-
cember 1937 geboren en volgde 
een opleiding aan de Rietvelda-
cademie in zijn geboorteplaats 
Amsterdam. Hij werkte graag in 
steen, brons en koper.
Na een verblijf van tien jaar in de 
Verenigde Staten kwam hij met 
zijn gezin in 1970 terug en ves-
tigde hij zich in Meppel als beeld-
houwer. Samen met zijn zoon 
Wessel de Ruijter richtte hij in 
1994 Van den Berg - Art & Orna-
ment op.

Veel beelden
Onno heeft veel beelden mogen 
maken. Zijn werk staat in heel 
Nederland maar vooral in Dren-
the. Kunstwerken die in Meppel 
prijken zijn De Zaaier in Nije-
veen, Groei bij Reestmond, De 
Narcis en het bedieningspaneel 
bij de Sluisbrug. Ook De Vijzel 
aan de Stationsweg is van Onno 

net als de ombouw van het Joods 
monument in het Slotplantsoen 
en De Drukpers bij drukkerij 
Giethoorn/Ten Brink.
Zijn laatste kunstwerk in de stad 
staat in de Haveltermade: Het 
Feest. Dit kunstwerk, gemaakt 
samen met zoon Wessel, kwam 
tot stand in samenwerking met 
de buurt. Het symboliseert saam-
horigheid en de sterke sociale 
banden in de wijk. Het vormt een 
fysieke ontmoetingsplek, een 
omgeving voor activiteiten van 
en voor de inwoners.
Daarnaast was Onno de Ruijter 
politiek actief. Na zich jaren inge-
zet te hebben bij de PvdA, stapte 
hij na een conflict over op lokaal 

en sloot hij zich in 2006 aan bij 
Sterk Meppel. Zo maakte hij de 
mooie onderscheiding die SteM 
uitreikt aan maatschappelijk be-
trokken organisaties of instellin-
gen en zette hij zijn denkkracht 
in voor commissies richting de 
verkiezingen.

Zonder opsmuk
Onno had een relativerende ma-
nier van communiceren: zonder 
poespas, zonder opsmuk. Als 
een man die in zijn leven heeft 
geleerd dat je vaak door mensen 
en hun uitspraken heen moet 
prikken om tot de kern te komen. 
Een enkele keer moest om zijn 
mening worden gevraagd. Alsof 
hij zelf nog twijfelde. Maar Onno 
twijfelde niet. Het antwoord was 
altijd verhelderend, met de kijk 
van eenvoud.

Onno was bij SteM een wel-
kome verschijning. We hebben 
zijn inbreng en aanwezigheid 
als waardevol ervaren, de laatste 
maanden vooral in de Kandida-
tencommissie, waarin hij een heel 
eigen rol vervulde. Een plezierig 
mens om mee samen te werken. 
Sterk Meppel wenst Aty, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte toe 
in deze moeilijke tijden. Wij zul-
len ons Onno herinneren als een 
warme en betrokken persoon. 
Dat zullen we missen, we zullen 
Onno missen.

Wij zullen Onno missen

SteM aan de brug

Tijdens de intocht van Sinterklaas heeft de actiegroep van Sterk Meppel 
een mooie verkiezingsstunt uitgehaald. Bij de Sluisbrug stonden honderden 
ouders met hun kinderen de Sint op te wachten. Toen de brug open ging 
voor de pakjesboot van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten werd er iets geels 
met zwarte letters zichtbaar.
Wat hing daar? Toen de brug helemaal open stond was het goed zichtbaar. 
Er hing een groot spandoek onder waarin Sterk Meppel iedereen oproept 
om op 19 maart te gaan SteMmen. Het ophangen van dit spandoek was 
voor SteM de start van de campagne voor de raadsverkiezingen op 19 maart 
2014. Sterk Meppel hoopt dat u in ieder geval gaat stemmen. Het liefst 
natuurlijk op SteM.

Hoofdvaartsweg 104, Assen

tel. (0592) 39 90 90

Haakswold 21, Ruinerwold

tel. (0522) 48 18 59

tuinontwerp, aanleg 

en onderhoud

www.groentotaaladeboer.nl

DeBoer.qxp  27-9-2010  14:16  Pagina 1

Onno de Ruijter 1937-2013

Pobo

WOLDSTRAAT 59, MEPPEL
0522-260530

OONNDDEERRDDEELLEENNHHUUIISS

PPOOBBOO PPLLEENNTTYYPPAARRTTSS
Eerste Hulp Bij Onderdelenverhuisd naar Woldstraat 53  

en heet voortaan

EUROPART-POBO 
MEPPEL 
0522-260530
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Jtax Jtax J v. DijkJ. VAN DIJK & ZN
i n t e r i e u r  &  k l e u r

Javastraat 1-3 t. 0522-256494 info@vandijk-interieur-kleur.nl
7941 XB Meppel f. 0522-258854 www.vandijk-interieur-kleur.nl

Javastraat 1-3, 7941 XB Meppel
Woldstraat 87-89, 7941 LH Meppel

t. 0522-256494
f. 0522-258854

info@interieurvandijkmeppel.nl
www.interieurvandijkmeppel.nl

VoetinnVoetinnVoetinn

Weet u hoeveel kilometer u
loopt in een heel leven?

Heel veel toch!
Dat wilt u zeker blijven

doen!

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535

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

aangesloten bij de beroepsvereniging vnrt
(vereniging voor nederlandse reflexzone therapeuten)

praktijk voor integrale 
reflexzonetherapie en massage

Prins Hendrikkade 101
7941 MD Meppel
tel. 06-57595320

info@spirarevoetreflex.nl
www.spirarevoetreflex.nl

Spirare
Jenny Schipper

Nu ook op Facebook

Volg mij voor informatie over veel voorkomende 
klachten, behandelingen, nieuwtjes en bericht-
jes, “weet-je-datjes” en veel meer op fb-pagina: 
Spirarevoetreflex

Als alles volgens plan verloopt 
wordt cultureel centrum De Pla-
taan in de eerste helft van 2014 
verbouwd om de Mgr. Nierman-
school te huisvesten. Na 17 jaar 
komt de Niermanschool eindelijk 
weer goed onderdak. De laatste 
horde is een sluitende exploita-
tie. De beheerstichting zag daar 
een probleem; het bestuur wilde 
meer geld, anders zou het zijn 
functie neerleggen. Enkele dagen 
later meldde de stuurgroep, 
mede namens de beheerstich-
ting, dat ze vertrouwen heeft in 
de herschikking. Hoe dat zit is 
nog niet duidelijk. 

De plannen voor De Plataan zijn 
bekend. Bibliotheek en Scala schik-
ken in, waardoor de Nierman-
school eindelijk een goede plek 
krijgt. Een win/win-situatie. Toch 
leek er plotseling een kink in de ka-
bel te komen. De beheerstichting 
van De Plataan schreef college en 
gemeenteraad dat zij eigenlijk al-
tijd al twijfels had gehad. Nu was 
ze tot de conclusie gekomen dat 
De Plataan, naast de subsidie van 
320.000 euro nog eens 150.000 
euro extra nodig had. Vijftig pro-
cent meer.
Het jaar ervoor had de raad al aan-
gegeven dat op die subsidie van 
320.000 euro juist nog bezuinigd 
moest worden. De beheerstichting 
bleek dit dus niet te zien zitten. Ze 
schreef dat zij de verbouwing af 
wilde blazen. Ging de gemeente 
toch door met de plannen dan zou-

den de bestuursleden hun functie 
neerleggen. 

Persbericht
Wat er precies gebeurd is, is ondui-
delijk, maar enkele dagen later was 
er een vergadering van de stuur-
groep en die kwam met een pers-
bericht namens alle gebruikers - 
dus ook de beheerstichting - dat ze 
allemaal vertrouwen hebben in de 
herschikking en door willen gaan 
met deze ontwikkeling.
Het is op het moment dat deze 
krant wordt gedrukt niet duidelijk 
wat er nu precies aan de hand was 
(of nog is?). Sterk Meppel is in ieder 
geval blij met het persbericht van 
de stuurgroep. De nieuwe huis-
vesting voor de Niermanschool is 
hoog nodig en de samenwerkings-
verbanden die binnen De Plataan 
ontstaan geven volop mogelijkhe-
den om het centrum op een goede 
manier te exploiteren. 

Toch kink in de kabel 
voor Niermanschool? 

De stichting Cuypersgenootschap 
heeft bij de provincie verzoeken 
ingediend om het Klokkehuis 
en het kleine complex bejaar-
denwoningen aan de Woldkade 
toe te voegen aan de provinciale 
monumentenlijst. Sterk Meppel 
is blij met de bemoeienis van het 
Cuypersgenootschap. Maar of 
de woningen en het Klokkehuis 
ermee behouden worden?

Sterk Meppel pleit al langere tijd 
voor het behoud van het Klokke-
huis en de woningen aan de Wold-
kade. Maar de projectontwikkelaar 
die eigenaar is van het Klokkehuis 
op de Groenmarkt wil het mooie 
pand het liefst met de grond gelijk-
maken. En Woonconcept, eigenaar 
van het voormalige bejaardencom-
plexje aan de Woldkade, heeft hier 
ook al sloopplannen voor. 
Dat laatste is voor ons alleen al 
onbegrijpelijk omdat het hier ook 
nog eens gaat om goedkope, kleine 
huurwoningen die in een grote be-
hoefte voorzien. Sterk Meppel is 
dan ook erg blij met de bemoeienis 
van het Cuypersgenootschap om 
deze monumenten te behouden. 

Erfgoed
Het Cuypersgenootschap zet zich 
in voor het behoud van bouwkun-
dig erfgoed uit de negentiende en 
twintigste eeuw en in toenemende 
mate op de bescherming van erf-
goed uit de periode van na 1940. 
Dit genootschap wil het Klokkehuis 

een monumentenstatus geven, 
omdat het voor Drenthe een goed 
voorbeeld is van voorname burger-
lijke bouwkunst uit het midden van 
de negentiende eeuw. 

Zeldzaam
Herenhuizen van deze kwaliteit 
zijn tegenwoordig zeldzaam in 
Drenthe. Architectuur- en bouw-
historisch onderzoek door Flexus 
Architectuur, Welstand en Cultuur-
historie in 2012 heeft het grote be-
lang van het Klokkehuis bevestigd. 
Flexus adviseert het pand te bescher-
men en zorgvuldig te renoveren/her-
ontwikkelen. Libau, onafhankelijke 
adviesorganisatie voor ruimtelijke 
kwaliteit, heeft eind 2011 ook gead-
viseerd het pand te beschermen als 

monument. Kortom, alle partijen 
bevestigen het belang van het pand.
De woningen aan de Woldkade 
zijn door Romke de Vries gebouwd. 
Deze behoort tot de belangrijke 
architecten uit de wederopbouw-
periode en is zondermeer van be-
tekenis voor de herbouw van Ne-
derland en de modernisering van 
de woningbouw. De woningen zelf 
zijn klein, maar waren uitermate 
doordacht. 
Het belang van de woningen wordt 
onderstreept door de royale aan-
dacht die deze woningen kregen in 
de jaren 1948-1955 in architectuur-
tijdschriften en boeken. 

Zijn de woningen aan de Woldkade  
en het Klokkehuis nu veilig?

Tijdens de begrotingsvergade-
ring van 8 november 2013 bracht 
Sterk Meppel een motie in om 
een subsidie beschikbaar te stel-
len aan ondernemers die hun 
winkelpuien in oude luister wil-
len herstellen. Deze motie werd 
door de raad met (bijna) algeme-
ne stemmen aangenomen. Alleen 
de fractie van D66 stemde tegen.

Een mooie binnenstad trekt toe-
risten en winkelend publiek. De 
gemeente wil er dus alles aan doen 
om de binnenstad gezellig en uniek 
te maken. Daarom werd, tijdens de 
aanleg van het nieuwe stukje Prin-
sengracht een subsidie in het leven 
geroepen. Met deze subsidie wer-
den ondernemers aan de Prinsen-
gracht ondersteunt bij het restau-
reren van hun gevel. 
Van de toen beschikbare 100.000 
euro is op dit moment nog 70.000 
euro over. Dat bedrag wil SteM 
graag inzetten om de winkelstraten 
aan te pakken en de binnenstad 
verder te verfraaien.
Meppel beschikt over veel prach-
tige pandjes. Als je naar boven kijkt 
zie je soms nog prachtige oude ge-
vels. Op de begane grond zijn veel 
van die panden ‘gemoderniseerd’ 
en zijn al die oude details verdwe-

nen. Door een subsidie beschik-
baar te stellen kunnen we wellicht 
een aantal ondernemers overhalen 
om hun winkelpui in oude glorie te 
herstellen. 
Nu deze motie is aangenomen gaat 
het college aan de slag om hier be-
kendheid aan te geven. Wellicht dat 
de winkeliers en de gemeente ook 
gebruik zullen gaan maken van het 
archief van de stichting Oud Mep-
pel. Daar zijn veel voorbeelden te 
vinden van hoe het ooit was.
Sterk Meppel hoopt dat we binnen 
enkele jaren met een goed gevoel 
op dit initiatief kunnen terugkij-
ken.

Winkelpui herstellen  
in oude glorie

Vanaf 1 januari wordt de grijze 
container maar eens per maand 
opgehaald, heeft wethouder De 
Vos (PvdA) per brief aangekon-
digd. Dat gaf commotie. Niet 
alleen bij onze inwoners, maar 
ook in de raad. Zijn de inwoners 
voldoende voorbereid? Loopt het 
college voor de muziek uit met 
dit besluit?

Op 18 oktober 2012 heeft de ge-
meenteraad het afvalbeleidsplan 
aangenomen. Sterk Meppel was 
daar voor. Het beleid is gericht op 
het terugwinnen van grondstoffen 
uit het restafval. Dat wil zeggen dat 
papier, plastic, melk- en sappakken 
en blik gescheiden worden inge-
zameld en dat u makkelijk af komt 
van zaken die eigenlijk grondstof-
fen zijn, zoals frituurvet, maar ook 
van elektronische apparatuur en 
alle andere stoffen die gerecycled 
kunnen worden. Als de gemeente 
dat goed organiseert blijft er zo 
weinig restafval over dat u dat ge-
makkelijk naar een ondergrondse 
container in de buurt kunt bren-
gen. Dat is het idee. Dat levert geld 
op. En het is nog goed voor het mi-
lieu ook.

Luiers
Maar de raad stelde wel voorwaar-
den: mensen met kinderen in de 
luiers of mensen die incontinentie-
materiaal moeten gebruiken mo-
gen niet in de problemen komen; 
er moet goed met de inwoners ge-
communiceerd zijn en er moeten 
voldoende ondergrondse contai-
ners zijn. 
De vraag is: heeft het college zich 
aan de voorwaarden gehouden, nu 

het de inzameling van het restafval 
gaat verminderen? Wethouder De 
Vos zegt van wel, de raad zegt van 
niet. Een conflict leek geboren.

Genoeg ondergronds?
De visie van het college is dat alle 
problemen oplosbaar zijn. Iedere 
inwoner die denkt in de problemen 
te komen kan contact opnemen 
met de gemeente. De kwestie wordt 
dan besproken en er wordt een op-
lossing aangereikt. En met die brief, 
vindt het college, is er voldoende 
gecommuniceerd. 
Hoewel nog lang niet alle onder-
grondse containers geplaatst zijn, 
zijn er genoeg om de eerste stap 
naar het ‘omgekeerd inzamelen’ te 
kunnen zetten: minder vaak opha-
len. Dus aan de voorwaarden van 
de raad is voldaan.
Een groot deel van de raad was het 
met die visie niet eens, waardoor 
er een conflict over de uitvoering 
van het beleid dreigde. Er is nu 
afgesproken dat in de komende 
wintermaanden de grijze contai-

ners éénmaal in de maand worden 
geleegd. Eventuele problemen die 
daardoor ontstaan moet de ge-
meente serieus aanpakken en de 
ondergrondse containers moeten 
versneld worden geplaatst. Mocht 
blijken dat de maatregelen niet af-
doende zijn, moet het schema voor 
de zomer (wegens stankoverlast en 
ongedierte) terug naar twee keer 
per maand.
SteM is niet blij met deze oplossing. 
Wij vinden dit geen goede prikkel 
om tot een betere scheiding van 
het afval te komen. Onze opvatting 
is dat differentiatie in het tarief, be-
talen naar hoeveelheid afval die je 
aanbiedt, een veel beter middel is. 
Uit navraag bij gemeenten die dat 
Diftar-systeem hanteren, blijkt dat 
minder vaak ophalen daar nage-
noeg geen problemen heeft opge-
leverd.

De grijze container een keer 
per maand, kan dat wel?

Het complex bejaardenwoningen 
aan deWoldkade
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Sinds de verhuizing van Gamma 
naar de Zomerdijk staat het 
gebouw aan de Ceintuurbaan 
leeg. Lidl wil zich daar vestigen 
en zorgt dan zelf voor een andere 
invulling van de locatie Prinsen-
plein. Een win-winsituatie. Wie 
kan hier nu tegen zijn? SteM in 
ieder geval niet. Toch heeft onze 
fractie uiteindelijk besloten meer 
tijd te nemen en (voorlopig) 
tegen te stemmen. De gemeen-
teraad bekijkt binnenkort wat er 
mogelijk is en weegt dan de voors 
en tegens goed af. 

Om de verhuizing van de Lidl mo-
gelijk te maken moet het bestem-
mingsplan worden gewijzigd. En 
daar zit ‘m de kneep. Want daar-
mee worden de Structuurvisie en 
de Detailhandelsvisie geweld aan-
gedaan. Visies die met veel inbreng 
van ondernemers en inwoners zijn 
gemaakt en waarmee iedere fractie 
onlangs heeft ingestemd. In die vi-
sies staat onder andere dat de de-
tailhandel zich moet concentreren 
binnen of aan de binnenring. 
Op zich is SteM het eens met dat 
kader. Zo houdt Meppel het win-
kelgebied compact en voorkom 
je leegstand. Wij vinden alleen 
dat er voor supermarkten een uit-
zondering moet worden gemaakt. 

Maar een verandering in het be-
stemmingsplan kan wel juridische 
consequenties hebben en schade-
claims opleveren. Tel dat op bij het 
feit dat de twee visies onvoldoende 
ruimte bieden voor de verhuizing 
van de Lidl. Daarom vond SteM dat 
de raad meer tijd moest hebben 
om de informatie te krijgen die no-
dig is om een goed besluit te kun-
nen nemen. 

Onderbouwd
Is nu het hele plan van de baan? 
Nee, dat hoeft niet. De raad gaat 
in een groter verband kijken welke 
ontwikkelingen in dat gebied mo-
gelijk zijn. Als de komst van de Lidl 
daar in past, kan de raad afwijken 
van de structuur- en detailhandels-

visie. Dat moet dan wel heel goed 
onderbouwd worden. Concordia 
kan dan opnieuw een verzoek in-
dienen om het bestemmingsplan 
te wijzigen.

SteM is zich ervan bewust dat dit 
verhaal voor veel inwoners en de 
betrokken ondernemers moeilijk 
te begrijpen is. Wij houden ook 
niet van stroperigheid. Maar met 
de raadsmeerderheid willen ook 
wij niet onze inwoners opzadelen 
met mogelijke claims van partijen 
die zich benadeeld voelen door de 
vestiging van Lidl op het Gamma-
terrein. 

4 Winter 2014

KSM

Sterk Meppel heeft zich altijd in-
gezet voor wijk- en buurtgericht 
werken. Dit college pakt dat goed 
op en daar zijn wij blij mee. Veel 
enthousiaste vrijwilligers zijn op 
verschillende manieren actief bij 
buurt-, dorps- en speeltuinver-
enigingen in hun directe omge-
ving. In aflevering 12 van onze 
serie zijn wij op bezoek bij buurt-
vereniging Frans Halsstraat.

Buurtvereniging Frans Hals bestaat 
vanaf 13 mei 1981 en telt 95 leden. 
Die wonen niet alleen in de Frans 
Halsstraat. Ook de aangrenzende 
straten, zoals een gedeelte van de 
Randweg en Westerstouwe, Kui-
kenlaan en Leghorn vallen onder 
de vereniging.
Buurtvereniging Frans Hals brengt 
met een nieuw bestuur leven in de 
brouwerij en zet mensen aan tot 
acties en het nadenken over hun 
woonomgeving. Voorzitter is Nata-
sja Seraus. Daarnaast is er een se-
cretaris, Gerriët Koning, een pen-
ningmeester, Tineke Bergsma en 
twee bestuursleden: Kelly Kalter en 
Gwen Veenstra.
Er wordt door dit enthousiaste be-
stuur hard gewerkt om de zaken 
op orde te krijgen, zowel in digitaal 
als andere opzichten. Maar de ac-
tiviteiten hebben daar niet onder 
te leiden. Elk jaar zijn er terugke-

Dorpen en wijken actief

12. Buurtvereniging De Frans Hals

Samen solexen. Links: Tineke 
Bergsma, rechts Gerriët Koning, 
middenachter Gwen Veenstra.

Grieks Specialiteiten Restaurant

Woldstraat 67 - Meppel
Tel: 0522 - 26 23 71

www.restaurantaphrodite.nl

Saab 
Timmer

En ook wat de komst van Heijman
betekent voor de komst van ander
bedrijven (soort zoekt soort?) en
voor het vertrek van andere soorten
ndustrie die we juist willen behou

den.

Meer grip
Hoe gebruikt de gemeenteraad he
moment van vernietiging van d
vergunning door de Raad van Stat
om te zorgen dat ze meer grip krijg

Parallelweg 23, 7941 HH Meppel
Tel.: 0522 - 255332
Fax: 0522 - 245485

www.saabspecials.nl

SAAB Spec ia ls

EleveldWoldstraat 44-46
7941 LK Meppel

Tel. 0522 - 25 25 05

Waarom mag Lidl niet naar Gamma?

De armoede in Nederland neemt 
steeds meer toe. Het Rijk heeft 
daarom ondanks de bezuini-
gingen extra geld beschikbaar 
gesteld voor de bestrijding van 
armoede en roept de gemeente 
op vooral extra aandacht te 
geven aan kinderen. Een motie 
van SteM die het college opriep 
dat ook echt te doen kreeg brede 
steun.

Voor Meppel betekent de Rijksbij-
drage een extra bedrag in 2013 van 
ca. 35.000 euro. Een bedrag dat in 
2015 oploopt naar ca. 170.000. Dat 
geld is echter niet ‘geoormerkt’, 
komt in het gemeentefonds te-
recht. De gemeente kan zelf beslis-
sen waar ze het aan uit wil geven, 
aan armoedebeleid of aan lanta-
renpalen. Dat was voor Sterk Mep-
pel aanleiding om vragen aan het 

college te stellen. We wilden weten 
of het geld daadwerkelijk naar ar-
moedebeleid ging en of kinderen 
die in armoede opgroeien echt ex-
tra aandacht zouden krijgen. 

Niet gerust
De antwoorden stelden ons niet 
helemaal gerust. Ja, het college 
ging extra activiteiten ontwikke-
len. Maar het werd niet duidelijk of 
het volledige bedrag voor armoe-
debeleid werd bestemd. Daarom 
diende SteM samen met de PvdA 
(en later ook GroenLinks) tijdens 
de begrotingsvergadering een 
motie in waarin het college werd 
opgeroepen het hele bedrag voor 
het armoedebeleid in te zetten en 
specifieke aandacht aan kinderen 
te geven. 
Ook riepen wij het college op het 
extra bedrag voor 2013 zo te gebrui-
ken en inzichtelijk te maken wat er 
in 2014 en verdere jaren aan extra 
activiteiten worden ontwikkeld. De 
motie werd door alle fracties aan-
genomen, op een na: D66 vond het 
oormerken van het extra geld voor 
armoedebeleid niet nodig. 

Sterk Meppel is blij met de steun 
voor de motie. Steeds meer kin-
deren kunnen om financiële rede-
nen niet meedoen met activiteiten 
(binnen- en buitenschools) die 
voor leeftijdsgenootjes heel nor-
maal zijn. En als we kinderen er 
op jonge leeftijd aan laten wennen 
dat ze aan de kant staan, heeft dat 
later verstrekkende gevolgen. SteM 
wil er daarom alles aan doen om te 
zorgen dat kinderen niet de dupe 
worden van de financiële moeilijk-
heden van hun ouders. Deze motie 
helpt daar zeker bij!

SteM-motie aangenomen: 

Geld echt naar minima

Sinds 2011 is in Meppel de 
Stichting Happy Kids actief. Die 
stichting zamelt alles in van 
kinderen van 0 tot 12 jaar voor 
kinderen van minimagezinnen. 
Dankzij het Greijdanus College 
heeft Happy Kids nu een mooie 
plek in het centrum: in de ber-
ging van het Greijdanus College 
aan de Schoolstraat. 

De afgelopen maanden is er hard 
gewerkt om de ruimte op te knap-
pen en in te richten. Het resultaat 
mag er zijn. Heeft u spulletjes over 
of juist nodig voor kinderen van 0 
tot 12 jaar dan kunt u op maandag 
en donderdag van 12.30 tot 13.30 
uur terecht. Dan zijn er mensen 
aanwezig om allerlei zaken in te 
zamelen of ze juist gratis uit te de-
len aan wie dat nodig heeft. 
Stichting Welzijn en de Voedsel-
bank kunnen u een verwijzing 
naar Happy Kids geven, maar u 
mag zich ook zelf bij de stichting 
aanmelden. Neem dan wel een 
bewijs van inschrijving van de 
voedselbank of de GKB mee of 
laat op een andere manier zien 
(loonstrook) dat u tot de doel-
groep behoort: de minimagezin-
nen in Meppel en omgeving. 
Wethouder Myriam Jansen ging 
onlangs bij Happy Kids op bezoek 
en ook Sterk Meppel is blij met dit 
mooie initiatief. 

Happy Kids

Een artist’ impression van een 
nieuwe Lidl-vestiging.

De Voedselbank heeft steeds meer 
moeite om aan de vraag te voldoen

rende activiteiten, zoals solexen, 
de jaarlijkse barbecue met daaraan 
voorafgaand de jaarvergadering en 
de Nieuwjaarsborrel. Voor kinde-
ren worden ook activiteiten geor-
ganiseerd, op Goede Vrijdag, Sint 
Maarten en Sinterklaas. En tot slot 
worden nieuwe bewoners door het 
bestuur bezocht en geïnformeerd 
over activiteiten.

Dit jaar heeft de Frans Halsstraat 
meegedaan aan de ‘Buitenspeel-
dag’. Deze dag was niet mogelijk 
geweest zonder de bijdrage van ze-
ker tien sponsoren. Natasja Seraus: 
“deze activiteit is heel goed beval-
len en krijgt zeker een vervolg, 
evenals de Burendag”. 

De buurtvereniging vindt het be-
langrijk dat er voor kinderen speel-
ruimte is. Waar voorheen broede-
rij Pronk stond is een speelveld/
parkje gerealiseerd. Op het speel-
veld wordt gevoetbald en gespeeld, 

maar ook honden worden er uitge-
laten (niet erg), maar er wordt ook 
hondenpoep achtergelaten (wel 
erg). Er zijn slootjes gemaakt die 
onveilig zijn voor kleine kinderen 
en er worden hangjongeren op het 
veldje gesignaleerd. De buurtver-
eniging is daarom in gesprek met 
de gemeente om de speelruimte, 
de veiligheid en het onderhoud te 
verbeteren. 
Jammer genoeg wil de gemeente 
nog niet met een financiële bij-
drage komen. De buurtvereniging 
heeft daarop zelf het heft in han-
den genomen en met behulp van 
bewoners tijdens de landelijke 
‘Burendag’ het speelveld opge-
schoond. 

Plannen heeft de buurtvereniging 
genoeg en overleg met de gemeen-
te over de woonomgeving vindt 
regelmatig plaats. Natasja Seraus 
benadrukt dat het wel van belang 
is dat ideeën en acties wel onder-

steund worden door de leden/be-
woners. Daarom gaat de Frans Hals 
binnenkort een enquête houden 
om te inventariseren wat de buurt-
bewoners nou eigenlijk belangrijk 
vinden.

Ondertussen blijft de buurtvereni-
ging in gesprek met de gemeente 
en laat ze zien dat ze zelf ook acties 
onderneemt ter verbetering. Petje 
af voor deze buurtvereniging!
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In de mensen een welbehagen, ik ben daar zeer voor. Maar in deze 
donkere dagen voor Kerst vult diep mededogen mijn ziel als ik kijk 
naar het gewroet van het CDA. Landelijk gaat het al niet goed met 
die club, maar wat ze hier in de raad aan het doen zijn, dat vind ik 
echt deerniswekkend.
Moet je je voorstellen, dag en nacht al die dossiers doorspitten. Niet 
als Zijne Majesteits Loyale Oppositie om te kijken of het allemaal 
wel klopt wat het college voorstelt, maar om ergens een stok te vin-
den om de hond te slaan. Waar het CDA een kans ziet proberen 
ze een wethouder, en dan liefst Myriam Jansen van Sterk Meppel, 
onderuit te schoffelen. 

Hoe komt dat toch? Waarom is Myriam Jansen de hond? Doet ze 
het zo beroerd als wethouder? Welnee joh, oud zeer! In de vorige pe-
riode nog was het dik aan tussen CDA en SteM. Maar bij de nieuwe 
onderhandelingen deed CDA-leider Klaas Neutel ‘hard to get’. 
Té, vond Jansen, zij sloeg de deur dicht en kroop bij haar vroegere 
aartsvijand PvdA op schoot. Die brute afwijzing is Neutel nooit te 
boven gekomen. Vier jaar lang zit hij nu al te drenzen en te dreinen. 
En ja, zijn maandenlange gespit leverde wat op: het probleem Peu-
terspeelzalen, dat had Jansen toch wel heel verkeerd aangepakt. 
Huh? Had ze een greep in de kas van Speelwerk gedaan, had ze 
CDA-raadslid Sandra Wolvenkamp onzedelijk betast? Nee, dat 
niet, maar Barbertje moest hangen! Neutel ging een weekend zit-
ten broeden en kwam toen met een brief aan zijn collega-fractie-
voorzitters. Het ging hem echt, echt, echt niet om de persoon, maar 
er moest nu toch eens eindelijk iemand verantwoordelijk worden 
gesteld voor al die onrust. Jansen dus. Spannend! riepen zijn op-
positievriendjes. En zij steunden Neutels motie van wantrouwen.

Dat verongelijkte, dat afgewezene, dat hebben die CDA-ers trou-
wens niet van een vreemde. Hun vroegere wethouder Oldebesten 
kan er ook wat van. Jammer dat hij is opgehouden met zijn co-
lumns in de krant. Oh, wat kon die man prachtig zichzelf te kak-
ken zetten! In elke column weer kritiek op SteM in het algemeen en 
die verschrikkelijke Myriam Jansen in het bijzonder. 
Oud zeer, ja. Zij heeft hem destijds heel gemeen gepest toen hij als 
wethouder dat prestigeproject De Plataan aan zijn zegekar dacht 
te binden. Gut, als ik hem was zou ik juist in mijn vuistje lachen. 
Zij zit nu zíjn rotzooi op te ruimen.

Oud zeer

HEMA
Meppel 0522-252494

R. van de Veen
Tel.

0522-492383

zwemmen en andere
sportactiviteiten

SPORTCENTRUM

R. v.d. Veen
www.schildersbedrijfzevenhuizen.nl
Tel. 0613451701 - 0522 262112 
Lijsterstraat 14a, 7948 DH, Nijeveen

Werktuigenweg 9 Postbus 1029, 8300 BA  Emmeloord 

T  0527 630 280  /  F  0527 630 281 E  info@vvmdruk.nl

Website:  www.vvmdruk.nl

Passie voor
kranten

www.krantdrukken.nl
DolsmaDolsma

* fleetmarking* stickers
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* gevelletters* standbouw
* glasreklame

Kinderopvangorganisatie Speel-
werk is failliet. De vestigingen in 
Meppel worden overgenomen 
door Doomijn Kinderopvang. 
Een nieuwe ontwikkeling in het 
harmonisatiedossier. Het is nog 
maar enkele weken geleden dat 
wethouder Myriam Jansen een 
motie van wantrouwen kreeg 
van oppositiepartijen CDA, D66, 
ChristenUnie en GroenLinks. Zij 
vonden het opstappen van de 
commerciële organisatie Speel-
werk aanleiding voor een motie 
die normaal gebruikt wordt bij 
ernstige zaken zoals fraude en 
misbruik van macht. 

Het Rijk wil via harmonisatie van 
peuterspeelzaal en dagopvang er-
voor zorgen dat ieder kind dezelf-
de kansen krijgt. Beide instellin-
gen moeten ondersteuning door 
Voor- en Vroegschoolse Educatie 
bieden. Dat gaat gemakkelijker 
als de instellingen samenwerken 
en dezelfde uitgangspunten voor 
veiligheid, gezondheid en kwa-
liteit hanteren. Vanaf 2010 werd 
daarom toegewerkt naar het sa-
menwerken van peuterspeelzalen 
en dagopvang. 

Extra complicaties
Dat proces liep niet bepaald van 
een leien dakje. Op het moment 
dat er een overeenkomst lag kwa-
men er twee extra complicaties 
naar voren. De SPMN bleek bij 
lange na niet uit te komen met de 
gemeentelijke subsidie van bijna 

een half miljoen en had geld te 
kort en Allio en Speelwerk onder-
vonden de gevolgen van de crisis, 
doordat er minder kinderen naar 
de opvang kwamen. Dat zorgde 
ervoor dat Speelwerk zich tien da-
gen voor de officiële overgangsda-
tum terugtrok. 
Het college, met wethouder My-
riam Jansen voorop, haalde een 
huzarenstukje uit door binnen 
een week met een noodoplossing 
te komen. Blijkbaar reden voor de 
oppositie om verkiezingsretoriek 
in het spel te brengen en een mo-
tie van wantrouwen in te dienen. 
Een motie die het, terecht, niet 
haalde. De wethouder was im-
mers steeds binnen de kaders van 
de gemeenteraad blijven werken.

Doomijn
Enkele weken na het terugtrekken 
uit de harmonisatie ging Speel-
werk failliet. Dat faillissement 
kwam daarmee niet geheel on-
verwacht al hoop je natuurlijk dat 
een organisatie het toch overleeft. 
Gelukkig werd op dezelfde dag be-
kend gemaakt dat Doomijn Kin-
deropvang alle vestigingen van 
Speelwerk in Meppel en Nijeveen 
per 1 januari overneemt. Hierdoor 
blijft de kinderopvang in Meppel 
bestaan en behoudt ook een deel 
van de medewerkers zijn baan. 

Hoe nu verder?
Op dit moment vindt er overleg 
over de toekomst van het peuter-
speelzaalwerk tussen alle scholen 

in Meppel plaats. De gemeente 
heeft daarin de regie. De grote 
vraag is of iedere school de ei-
gen opvang gaat regelen of dat er 
op de huidige locaties neutrale 
peuterspeelzalen komen. Beide 
situaties hebben hun voor- en 
nadelen. Daarna moet de vraag 
beantwoord worden of de scho-
len allemaal een eigen partner 
voor het peuterspeelwerk zoeken 
of gezamenlijk met één partner 
het werk gaan doen. Naar ver-
wachting zal ook Doomijn wel 
bij dat overleg aan gaan schuiven 
hoewel alle partijen erg blij zijn 
met de rol van ASKA; de organi-
satie die de rol van SPMN heeft 
overgenomen.

Onderzoek
De PvdA werkt momenteel aan 
een voorstel om de gang van 
zaken rond de harmonisatie te 
onderzoeken. Dat vindt Sterk 
Meppel een uitstekend idee. De 
gemeenteraad van Meppel heeft 
onder aanvoering van het CDA 
tot tweemaal toe de gang van za-
ken rond de harmonisatie naar 
zich toe getrokken. 
Dit heeft tot grote vertraging en 
verwarring gezorgd. Triest voor 
iedereen die hierbij betrokken is 
geweest en keihard heeft gewerkt 
om deze zaak tot een goed einde 
te brengen. Het is goed als de rol 
van SPMN, Speelwerk, college én 
gemeenteraad onderzocht wordt. 
Daar kan iedereen alleen maar 
van leren.

Hoe verder met peuteropvang?

Onlangs vroeg het college wat 
de raad er van zou vinden als er 
een ambtelijke samenwerking 
zou komen tussen Meppel en 
Westerveld. Ambtenaren samen 
delen dus. Sterk Meppel werd 
kopschuw bij dit voorstel, omdat 
het doel van de samenwerking 
niet helder is. 

Samenwerking met Westerveld kan 
natuurlijk positief zijn, maar het 
doel en de meerwaarde van de sa-
menwerking werd niet duidelijk. 
Expliciet werd gezegd dat het niet 
bedoeld is om een proces naar ge-
meentelijke herindeling op gang te 
brengen. Maar verder bleek alleen 
dat de samenwerking wel voldoen-
de robuust en flexibel moest zijn 
om nieuwe taken op te pakken.
Op de achtergrond speelt het Rijk 
een belangrijke rol in dit verhaal. 
Dat draagt taken over aan de ge-
meenten, met het argument dat 
gemeenten dichter bij de burger 
staan en dus meer maatwerk kun-
nen leveren. En hetzelfde werk voor 
minder geld zouden kunnen. 

Minster Plasterk streefde daarom 
naar gemeenten met meer dan 
100.000 inwoners. Daar kwam veel 
verzet tegen en dat plan is (even?) 
van tafel. SteM is tegen zo’n schaal-
vergroting. Dat maakt de afstand 
tot de burger alleen maar groter. 
Wij willen liever samenwerking 
vanuit de kleinschaligheid van de 
bestaande gemeenten. 

Kopschuw
Wij werden dan ook wat kopschuw 
bij dit voorstel van het college. De 
raad werd niet om een besluit ge-
vraagd, maar het zou gaan om een 
consultatie. De raad mocht een 
mening geven. Maar het kwam ei-
genlijk neer op ja-knikken en ap-
plaudisseren. Het college wilde zo 
met brede raadssteun rugdekking 
krijgen voor een samenwerking 
waartoe het al besloten had.
Ambtenaren samen delen is een 
kleine stap. Er zullen er meer vol-
gen. Maar waar gaat de reis naar 
toe? En is er straks ook een weg te-
rug? Voor een reis zonder doel krijg 
je Sterk Meppel niet mee. 

Samenwerken met Westerveld, 
waarom zou dat niet kunnen?

De mooie wijk Koedijkslanden 
was aan het slijten. Om dit tij te 
keren en omdat de bewoners van 
de Berggierslanden ook gebruik 
moeten maken van de voorzie-
ningen in deze wijk, moest er 
wat gebeuren. Op 9 oktober heeft 
wethouder Myriam Jansen de 
eerste stap richting nieuw hart in 
de wijk Koedijkslanden gezet. 

Het nieuwe hart van de Koedijks-
landen gaat bestaan uit een nieuw 
winkelcomplex en zorgwoningen. 
Het oude winkelcentrum wordt 
gedraaid. Boven de winkels komen 
ruim 90 sociale huur- en zorgwo-
ningen.
Om het project te laten slagen 
moesten vier partijen met verschil-
lende belangen op één lijn komen. 

Dat zijn: De Hoge Dennen als eige-
naar van veel bestaande winkels in 
het centrum, Woonconcept voor de 
sociale huurwoningen, Stichting 
De Stouwe voor de zorgwoningen 
en de Stichting Welzijn Mensen-
werk voor de sociale cohesie. SteM 
vindt dat er een heel grote presta-
tie is geleverd, waar onze wethou-
der en haar ambtenaren een groot 
compliment voor verdienen.
 
Participatie
Bij het maken van de plannen zijn 
wijkplatform en inwoners nauw 
betrokken. Daar is niet alleen SteM 
blij mee, maar ook veel bewoners. 
(Zie het verslag op onze website 
www.sterkmeppel.nl ) Ook bij de 
inrichting van het gebied en de ver-
keersafwikkeling zullen de bewo-

ners uit de omgeving weer worden 
betrokken. Daar houdt SteM het 
college aan.

Te ver weg
Toch is niet iedereen tevreden. Eén 
van de bewoners die onze enquête 
invulden, in de negentig, vond het 
een achteruitgang. De super komt 
voor haar te ver weg. ‘Nu hoef ik al-
leen maar de straat over te steken’. 
Als je niet meer goed ter been bent, 
is een dergelijke verplaatsing een 
ramp. 

Ook winkeliers die eigenaar zijn 
en niet huren van De Hoge Den-
nen zaten niet op verplaatsing te 
wachten. Het jaagt hen op kosten. 
In feite worden ze gedwongen mee 
te doen. Dat valt niet mee. 

Naar nieuw hart Koedijkslanden 
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Poort v DrenthePoort v DrenthePoort v Drenthe
HOTEL CAF  RESTAURANT KEGELHUIS

Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.
De Poort van Drenthe
t.o. N.S. station Meppel

Tel. 0522-251080

HOTEL CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS
Sluisgracht 20 • 7941 BW Meppel 

T (0522) 24 24 26 • F (0522) 24 18 42 

www.millart.nl

Mill.Art is gevestigd in Molen De Vlijt

de communicatiemolen
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RestariaRestariaFong Sheng

Chinees-Indisch Specialiteitenrestaurant

Stationsweg 9,
7941 AH Meppel
Tel. 0522-251313

Chinees-Indisch
specialiteitenrestaurant

Fong Sheng
U kunt genieten van onze speciale
exclusieve kantonese, sichuanese
en oosterse gerechten.
GRAAG TOT ZIENS.

Jan PlezierJan PlezierKUIN PARKET

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

Blankensteinweg 40

Meppel, tel. 0522 25 23 22

www.kuinparket.nl

Fong ShengFong Sheng

Elke dag open 11.30 - 24.00 uur
maandag gesloten

Het grootste
assortiment
afhaalsnacks

0522-256412

Heinsiusstraat 151-153

Elke dag open 11.00 - 23.00 uur
maandag gesloten

Elke dag open 11.30 - 22.00 uur

Zonder adverteerders geen Stads-
wachter. In ieder nummer geven 
we één van onze kleinschalige, 
lokale ondernemers de ruimte 
iets meer van hun bedrijf te laten 
zien en te vertellen hoe hij/zij in 
de Meppeler samenleving staat. 
Ditmaal aandacht voor René van 
der Veen uit Nijeveen.

René van der Veen is eigenaar van 
twee sportaccommodaties in Nij-
eveen: zwembad De Duker en het 
sportcentrum aan het Kolderveen. 
“Ik ben er erg trots op dat ik beide 
sportaccommodaties zonder sub-
sidie kan runnen”, aldus René. 
Voordat René dertig jaar geleden 
neerstreek in Nijeveen had hij al 
veel ervaring opgedaan. Hij vervul-
de verschillende functies (instruc-
teur, bestuurder) in sportaccom-
modaties, maar gaf ook les aan het 
CIOS in Heerenveen. Daarnaast 
richtte hij meerdere sportvereni-
gingen op. 

Op eigen benen
Maar in al deze verschillende func-
ties kon hij zijn draai niet goed vin-
den. Toen de kans zich voor deed 
om in Nijeveen op eigen benen te 
staan, hoefde hij niet lang na te 
denken. “De toenmalige gemeente 
Nijeveen gaf mij de kans om het 
zwembad eerst te huren en te kij-
ken of het rendabel te maken is. 
Na een paar jaar durfde ik het aan 
om het zwembad te kopen,” vertelt 
René enthousiast. 
Maar René wilde meer. Hij kocht 
een van de oudste panden aan 
het Kolderveen en verbouwde dit 
zelfstandig tot het huidige sport-
centrum. Een centrum met ver-
schillende functionele ruimten en 
goede materialen. “Gepassioneer-

de sporters vinden de prestatie 
belangrijker dan de accommoda-
tie. Maar ook de aandacht die wij 
geven aan de sporter vindt men 
belangrijk,” aldus René. Bij beide 
sportaccommodaties staat de klant 
(de sporter) centraal. Niet alleen 
bij René, maar ook bij zijn vijftien 
medewerkers. Ze moeten geïnte-

resseerd zijn in de mens achter de 
sporter en in het kind. Uiteraard 
moet er geld in het laatje komen, 
maar de klant moet met plezier ko-
men en weer gaan. 
Bijna iedere morgen rond 7.00 uur 
controleert René het zwemwater 
en duikt daarna het zwembad in. 
“Wij hebben nog nooit slechte wa-
terrapporten gehad ondanks de 
steeds strenger wordende regels,” 
zegt de enthousiaste ondernemer. 
“Maar de regels worden steeds 
strenger en ingewikkelder. Dat 

vergt veel technische aanpassin-
gen binnen de sportaccommoda-
ties.”

René is ook landelijk actief als rap-
porteur van de NPZ/NRZ. In die rol 
bezoekt hij zwembaden die zwem-
men voor het zwemdiploma ABC 
organiseren. Met al zijn ervaring 

zijn dat waardevolle adviezen. “Be-
wegen heeft een positieve invloed 
op het welzijn van kinderen. Met 
het zo vroeg mogelijk beginnen van 
motorisch leren wordt een spor-
tieve basis gelegd voor de rest van 
hun leven.”

Op www.zwembaddeduker.nl kunt 
u meer informatie vinden.

René van der Veen: 
‘Gewoon gewoon doen!’

KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN MEPPEL

“Wij hebben nog nooit slechte 
waterrapporten gehad, ondanks de 
steeds strenger wordende regels.”

U kunt het vergelijken met de 
aanschaf van een huis. U weet 
niet hoeveel het huis precies kost, 
met hoeveel mensen u erin gaat 
wonen en u weet ook niet precies 
hoeveel hypotheek u krijgt. Dan 
is het toch logisch dat u nog niet 
tekent? Eerst duidelijkheid. De 
meerderheid van de gemeen-
teraad Meppel dacht er bij de 
samenwerking Jeugdzorg, net als 
de minister, anders over. Meppel 
moet tekenen. 

Het Rijk geeft de gemeente de ver-
antwoordelijkheid voor de jeugd-
zorg. Alleen is nog niet duidelijk 
welk budget daarbij hoort, om 
hoeveel cliënten het gaat en hoe de 
wet er precies uit komt te zien. On-
danks al die onduidelijkheid moest 
Meppel voor 31 oktober jl. van de 
minister haar handtekening zetten 
onder een samenwerkingsverband 
met de elf andere Drentse gemeen-
ten. Dat wilde het college niet. En 
de fractie van Sterk Meppel geeft 
het college daar groot gelijk in. 

De landelijke fracties dachten er 
anders over. Zij waren bang voor de 
reacties van de andere gemeenten. 
Die hadden immers ook twijfels, 

maar tekenden wel! Ook waren 
ze bang dat we niet meer zouden 
meepraten over de Jeugdzorg. De 
verzekering van het college dat 
er nog gewoon meegepraat werd 
met de Drentse gemeenten, dat 
er gesproken werd met zorgver-
zekeraars en dat de gemeente ge-
woon verder ging met de transitie 
Jeugdzorg en dat er dus niets aan 
de hand was, vond geen gehoor. Er 
moet en zal getekend worden.
Onze wethouder Myriam Jansen 
gaf aan dat ze het Rijk graag uit-
daagt om met Meppel in gesprek 
te gaan. “De koffie staat klaar”, was 
haar antwoord. Een meerderheid 
van de raad besloot echter dat het 
college toch haar handtekening 
moest zetten.

Stevig signaal
De fractie van Sterk Meppel had 
liever samen met het college een 
stevig signaal afgegeven aan Den 
Haag. Een signaal dat de landelijke 
overheid uitdaagt en daarmee vele 
malen sterker is dan tegenstribbe-
lend meedoen met de rest en ho-
pen dat het Rijk iets met jouw sig-
nalen zal gaan doen. Jammer dat 
de landelijke partijen die uitdaging 
niet wilden oppakken.

Verband Jeugdzorg te 
onduidelijk

Zaterdag 26 oktober werd het 
project van het Drents Land-
schapbeheer in samenwerking 
met de Dorpsvereniging Nijeveen 
en de gemeente afgerond. Er is 
een kikkerpoel aangelegd en het 
afgegraven zand van het Van de 
Woudepark werd gebruikt voor 
een MTB-baan. De ijs- en skeeler-
club werd officieel ingewijd door 
wethouder De Vos.

Zoals bekend waren de fruitbomen 
in het van de Woudepark ten dode 
opgeschreven. Daarom is het plan 
opgepakt om het geheel te renove-
ren. Met materiaal van loonbedrijf 
Altena en met inzet van de leer-
lingen van het AOC Terra werd het 
plan uitgevoerd.
Aangezien de ijs- en skeelerclub 
plannen had om een MTB-baan 
aan te leggen werd de vrijgekomen 
grond verplaatst naar het clubge-
bouw, waardoor er een prachtige 
crossbaan neergelegd werd. 
Mede door de inzet van veel vrij-
willigers, de financiële steun van 
de provincie, de gemeente en het 

Waarborgfonds beschikt Nijeveen 
nu over de eerste verlichte MTB-
trainingsbaan in Noord-Neder-
land, zodat ook op winteravonden 
getraind kan worden. Al met al een 
win-winsituatie voor de club. Nu 
kan er naast skeeleren en schaat-
sen ook gefietst worden, discipli-
nes die nauw op elkaar aansluiten.

Grond van park gebruikt 
voor MTB-baan

De gemeenteraad heeft in meer-
derheid een krediet beschikbaar 
gesteld van € 475.000 om de 
fietstunnel in de Westerstouwe 
duurzaam aan te passen. SteM en 
D66 stemden tegen. Zij geloven 
niet dat de gekozen oplossing 
duurzaam is. Zij verwachten over 
een aantal jaren dezelfde narig-

heid. Een veel goedkopere oplos-
sing, aangedragen door SteM, 
werd niet aangenomen.

Het college vroeg eerder dit jaar ook 
al € 475.000 om de fietstunnel in de 
Westerstouwe aan te pakken. Sterk 
Meppel en D66 vonden dit bedrag 
veel te hoog. Vooral omdat het col-
lege geen garantie wilde geven dat 
de problemen voorgoed opgelost 
zouden zijn. Ook de vraag bij wie 
de schade verhaald kon worden 
werd niet behoorlijk beantwoord. 
Op PvdA en VVD na vond de raad 
dat het college naar goedkopere al-
ternatieven moest zoeken.
Niet alleen het college, maar ook 
Sterk Meppel heeft naar alterna-
tieve oplossingen gezocht. Onze 
oplossing, aangedragen door een 
van de inwoners, was simpel. Leg 
in de tunnel een roostervloer bo-
ven de bestaande vloer. Het water 
kan onder het rooster weglopen, 
waardoor er in de winter geen glad 
wegdek ontstaat. Kosten: € 90.000. 
Deze oplossing heeft het college 
ook gezien. Toch vroeg ze om het-
zelfde bedrag. Het alternatief van 
SteM werd ter zijde geschoven als 

niet duurzaam en kostenverho-
gend. 
Nog steeds wil het college geen 
garantie geven dat de problemen 
werkelijk duurzaam worden ver-
holpen en is niet duidelijk waar de 
kosten verhaald kunnen worden. 
Dat is natuurlijk volkomen bela-
chelijk. Het is toch zonneklaar dat 
als de tunnel al voor de oplevering 
niet deugt de bouwer slecht werk 
heeft geleverd en opdraait voor de 
kosten.

Onverantwoord
SteM is ervan overtuigd dat het 
probleem, door de voortdurende 
aanvoer van kwelwater, zal blijven 
bestaan. Dan zitten we over een 
aantal jaren weer met het zelfde 
probleem. Kortom: dweilen met 
de kraan open. Dat kan niet de be-
doeling zijn en is voor SteM onaan-
vaardbaar. 
SteM en D66 vinden de voorgestel-
de investering onverantwoord en 
stemden tegen. Jammer dat Groen 
Links, Christen Unie en CDA hun 
rug niet recht durfden te houden zo 
vlak voor de verkiezingen. Dat kan 
ons nog duur komen te staan.

Westerstouwetunnel: dweilen met 
de kraan open

Afspraak is afspraak: gif spuiten 
kan niet kopte de vorige Stads-
wachter. Gelukkig zag het college 
dat in, het staakte het gebruik 
van chemische middelen bij de 
bestrijding van het onkruid. Dat 
ging niet zonder slag of stoot, 
maar uiteindelijk ging wethouder 
De Vos (PvdA) om, dankzij de 
gesloten rijen in de coalitie van 
SteM, VVD en PvdA. 

Dat voelde goed totdat de man met 
de gifspuit weer werd gespot. Hoe 
is dat mogelijk? Zou het college 
zich niets van de eigen afspraak 

aantrekken? Gelukkig was dat niet 
het geval, maar het besluit om te 
stoppen was nog niet doorgedron-
gen tot het bedrijf waaraan het gif-
spuiten was uitbesteed. Ambtelijke 
molens draaien nu eenmaal lang-
zaam. 
Opgelost dus, totdat iemand een 
man zag die in zijn beleving wéér 
gif aan het spuiten was. Alle alarm-
bellen begonnen bij SteM te rinke-
len. Het zal toch niet waar zijn! Bij 
navraag bleek dat de man onkruid 
aan het wegbranden was. Dit valt 
binnen de afspraken van de coali-
tie.

Gifspuiten echt van de baan
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Geen Gif meer
Toen het erop leek dat het college 
toch weer gif ging spuiten op onze 
openbare verhardingen, hebben 
wij meteen ingegrepen: dat was 
tegen de afspraak die we hebben 
gemaakt in de coalitie! Na vragen 
en een indringend gesprek met 
wethouder De Vos, is er meteen 
gestopt met het spuiten van zoge-
naamd ‘onschadelijke’ chemische 
bestrijdingsmiddelen. 

Kleinschaligheid
SteM ziet geen heil in het samen-
voegen van de ambtelijke organi-
saties van Meppel en Westerveld. 
Grootschaligheid heeft nog nooit 
verbetering gebracht. Probeer te-
genwoordig de politie maar eens 
aan de lijn te krijgen in een nood-

Wat heeft Sterk Meppel voor u gedaan?
Ook de afgelopen vier jaar heeft SteM zich ingezet om van Meppel een 
nog mens- en milieuvriendelijker gemeente te maken, in de raad en 
in het college. Vaak met succes, soms stuklopend op (Haagse) klippen. 
We zouden een hele krant kunnen vullen met voorbeelden. Hier is een 
greep.

Altijd aanspreekbaar
Sterk Meppel vindt u niet alleen op straat als de verkiezingen eraan komen. Wij zijn altíjd in Meppel te vin-
den. Wij doen actief mee aan zoveel mogelijk bijeenkomsten (braderieën, de optocht, openingen en andere 
uitnodigingen), en we staan geregeld op straat met onze straatinterviews. Dan stellen wij u een vraag over 
een actueel onderwerp, maar voor alles zijn we zichtbaar en actief aanwezig om u de kans te geven gemak-
kelijk met ons een gesprek aan te gaan.

Social Sofa’s
Ontmoeting werkt en sterkt. SteM heeft een zwak voor plannen die gericht 
zijn op ontmoeten. Mensen helpen elkaar beter als ze elkaar ook echt ken-
nen. Daarom dienden we een motie in om Social Sofa’s in te voeren. Een 
project waarin buurtbewoners samen een ontmoetingsplaats maken.

Gezonde Jeugd
Gezonde jeugd groeit vaker op tot gezonde volwassenen. Daarom zet Sterk 
Meppel in op de bewezen effectieve methode JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht) om jongeren zo fit mogelijk op te laten groeien. Meer water 
drinken (en minder suikerhoudende dranken) is een van de speerpunten 
daarbij. 
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Leuke prijzen voor kleurplaten

Oplettende inwoner voorkomt 
aantasting gevellijn

Eerlijk over Nieuwveense  
Landen komt D66  
nog steeds niet uit

Buurtvereniging De Veurdele

Nieuwe bestuursleden stellen 
zich voor

Tunnel Westerstouwe voor 
475.000 euro wél droog?

Red het Klokkehuis

Het schip Meppel heeft te  
weinig reddingboten

Huisarts Moes geeft de strijd op

Archeologisch beleid en het 
wilde westen
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Naar Voedselbank

Als ze daar op het stadhuis maar 
niet gaan denken dat ze achterover 
kunnen leunen als er zo’n social 
sofa komt te staan

Het kabinet trekt 20 miljoen extra 
uit voor armoedebestrijding. Dit 
bedrag loopt in 2014 en 2015 op tot 
uiteindelijk 100 miljoen. Voor Mep-
pel betekent dit een extra bedrag 
van 35.000 euro in 2013 tot ruim 
150.000 euro in 2015. Dat is goed 
nieuws, dat extra geld kan de ge-
meente goed gebruiken. Het aantal 
mensen dat werkloos raakt en na 
de WW bij de gemeente aan moet 
kloppen voor bijstand loopt pijlsnel 
op, de laatste maanden. 
En of het nu gaat om alleenstaan-
den of om mensen met een gezin: 
het valt niet mee om rond te komen 
met het sociale minimum. Het is 
niet voor niets dat de schuldhulp-
verlening het werk bijna niet aan 
kan en dat de Voedselbank extra 
ruimte nodig heeft.
Het zou daarom een goed initiatief 
zijn als de gemeente een deel van 
dit extra geld in zou zetten voor het 
steunen van de Voedselbank. Dit 
geld is bestemd om armoede tegen 
te gaan en moet van de staatssecre-
taris vooral ten goede komen aan 
kinderen. Daar valt steun aan de 
Voedselbank zeker onder. De Voed-
selbank is er juist voor die mensen 
wier inkomen zo laag is dat ze geen 
geld meer hebben om een warme 
maaltijd op tafel te zetten. Heel 
vaak zijn dit gezinnen met kinde-
ren. Pas daarna komt het advies 
van de kinderombudsman in beeld, 
een speciaal kindpakket samen te 
stellen waarmee ze boeken kun-
nen lenen, zwemmen of voetballen. 
Want op een lege maag kun je niets. 
Deze extra steun voor de minima 
zal in Meppel ongetwijfeld op een 
warm onthaal kunnen rekenen. De 
gemeenteraad heeft immers voor de 
zomer nog een motie van SteM en 
PvdA aangenomen om de Voedsel-
bank te steunen met een aanvulling 
op de huisvestingskosten. En bij 
het verslag van het straatinterview 
kunt u lezen dat u, inwoners van 
Meppel, ook liever op het groenon-
derhoud bezuinigt dan op de hulp 
aan minima. Dat is wel tekenend 
voor het sociale gezicht van Meppel. 

De ouders zitten tot het laatste 
moment in spanning. Hoe wordt 
het proces rond de harmonisatie 
afgerond, zodat op 1 oktober 
geen peuter op straat komt te 
staan? Een drama. Waarom haakt 
een kinderopvanginstelling af en 
biedt ze niet eens de helpende 
hand om de kinderen niet in de 
kou te laten staan? Onbetrouw-
baarheid? Onkunde? Of een kat 
in het nauw? 

Vanuit het rijk kwam de opdracht 
peuterspeelzaalwerk en kinderop-
vang samen te voegen, zodat alle 
kinderen hetzelfde voorschoolse 
educatieve programma zouden 
krijgen. In Meppel zijn we daar al 
in 2006 mee aan de slag gegaan. 
Alle leidsters van de peuterspeelza-
len, Speelwerk kinderopvang en Al-
lio kinderopvang kregen een extra 
opleiding om de voorschoolse edu-
catie te kunnen verzorgen. Daarna 
zouden de organisaties in elkaar 
geschoven worden. Het is dus een 
project dat al jaren loopt. Per 1 ok-
tober 2013 zou het nieuwe peuter-
arrangement beginnen. 
Maar op 20 september haakte 
Speelwerk af. Tien dagen voor de 
overdracht! Wat is er aan de hand 
met een organisatie dat ze zo op het 
laatst de handdoek in de ring gooit? 
Wij kunnen daar bij het sluiten van 
deze krant alleen maar naar gissen. 
Speelwerk geeft geen inzicht in de 
reden, behalve dat het aantal kin-
deren dat zich had aangemeld te 
laag zou zijn. Maar dat was nooit 

benoemd als mogelijke reden om 
af te haken. Het is bekend dat er 
altijd een dip zit in het aantal aan-
meldingen op het moment van 
overdracht. 

Recessie
Het is duidelijk dat het slecht gaat 
met de kinderopvangorganisaties 
in Nederland. Dit komt vooral door 
de veranderde landelijke regelge-
ving en de economische recessie, 
waardoor veel ouders opvang niet 
meer nodig hebben of niet kunnen 
betalen. Maar elke keer als Speel-
werk werd gevraagd of dit ook een 

bedreiging vormde voor de har-
monisatie in Meppel werd ontken-
nend geantwoord: het proces kon 
gewoon doorgaan. Maar die kaar-
ten liggen nu anders. 
Speelwerk haakte af en vond het 
blijkbaar niet belangrijk dat ze ge-
maakte afspraken niet nakomt, 
ouders in een onmogelijke positie 
brengt en kinderen in de kou laat 
staan. Er moet dus een oplossing 
komen. 
Het gaat niet alleen om het belang 
van de ouders die zo vlak van tevo-
ren nog niet weten waar hun kind 
op 1 oktober naar toe gaat maar 

eerst en vooral om het belang van 
het kind. 
Sterk Meppel vindt het bizar dat 
juist een kinderopvanginstelling 
op deze manier, op het allerlaat-
ste moment, de afspraken niet na-
komt. Of dat juridisch zo maar kan 
is een vraag die later aan de orde 
komt. De oplossing voor ouders en 
kinderen is nu belangrijker. Juist 
een kinderopvanginstelling zou 

Van diverse kanten kregen wij 
bericht dat er gespoten werd op 
het onkruid. De vraag rees of het 
gebruik van chemische middelen 
weer geïntroduceerd was. SteM 
stelde vragen. Dat zou immers in 
strijd zijn met de afspraken die 
bij de vorming van dit college zijn 
gemaakt. Wij zouden het niet ac-
cepteren als het college aan deze 
afspraken morrelde.

Sterk Meppel heeft zich altijd verzet 
tegen het gebruik van chemische 
middelen bij de bestrijding van het 
onkruid. Ook toen er spul werd ge-
bruikt dat niet of nauwelijks scha-
de zou toebrengen aan het milieu. 
Achteraf bleken deze middelen wel 
degelijk schadelijk te zijn; tegen-
woordig zijn ze verboden. 
Wij waren daarom heel blij dat bij 
de vorming van het huidige college 
is besloten geen chemische midde-
len meer te gebruiken. Dit wordt op 
de gemeentelijke website nadruk-
kelijk bevestigd.
Tot onze verbijstering werden wij 
deze zomer geconfronteerd met 
het feit dat iemand van gemeen-
tewerken het onkruid aan het be-
spuiten was, waarna het zeer snel 
dood ging. Dit verontrustte ons 
zeer. Voor de fractie van SteM was 
dit aanleiding het college van B&W 
te bevragen. Op onze vraag of er 

nog steeds gif wordt gebruikt kre-
gen wij een ontkennend antwoord. 
“Er wordt gespoten met het mid-
del Ultima, dat voor 100 procent 
afbreekbaar is en dat natuurlijk is 
toegestaan,” aldus het college.
Wij zijn het niet eens met het col-
lege: er is afgesproken geen chemi-
sche middelen meer te gebruiken, 
afbreekbaar of niet. Ultima is wel 
degelijk een chemisch middel. Het 
bevat pelargoonzuur (97%, ver-
zadigd vetzuur) en de chemische 
stof maleinehydrazide (3%, kiem-
remmer) Nu komt het zuur wel in 
de natuur voor, onder andere op 
de menselijke huid, maar dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat het niet 
schadelijk is. De planten gaan er 
in ieder geval aan dood doordat de 
celwanden worden afgebroken.

Spelende kinderen
Er moet heel veel van het middel 
worden gebruikt om effect te heb-
ben; waar gespoten is, is het klets-
nat. Er heeft al een verontruste 
moeder bij ons aangeklopt met de 
vraag hoe schadelijk het is als spe-
lende kinderen dit aan hun handen 
krijgen of zelfs binnen krijgen. Wij 
hebben daar geen zicht op. Wat wij 
wel weten is, dat pelargoonzuur 
een bijtende stof is, die geëtiket-
teerd is als gevaarlijke stof.
Wij hebben het college daarom 

aanvullende vragen gesteld. Wij 
willen vooral weten waarom het 
gebruik van dit middel is toege-
staan zonder daarover met de raad 
en met de inwoners te communice-
ren. Nu is er veel onrust ontstaan. 
Ook willen we weten wat de af-
braaktijd is en welke effecten er zijn 
op het milieu, op mensen, vooral 
kinderen, die in aanraking komen 
met het middel, en het effect op het 
oppervlaktewater.
Tot op heden heeft het college nog 
geen antwoord gegeven. Wel heeft 
wethouder De Vos een gesprek ge-
voerd met onze portefeuillehouder 
milieu, Jan Vonk. De wethouder 
was er van overtuigd dat Ultima 
geen chemisch middel is,  wat het 
natuurlijk wel is. 
Daarom moet wat SteM betreft het 
gebruik van Ultima onmiddellijk 
stoppen. Als dat niet gebeurt, is de 
conclusie dat het college het coa-
litieakkoord schendt niet ver weg 
en dat zou niet goed zijn voor het 
vertrouwen. Want daarmee krijgt 
ook SteM de vrijheid zich niet meer 
te houden aan het coalitieakkoord. 
Dat kan niet de bedoeling zijn.

Afspraak is afspraak: 
gif spuiten kan niet

Waarom haakt Speelwerk nu af?

Toen was het heel wat leuker bij 
Speelwerk

Zie verder pag. 3

HAN EN SAN

Schat aan informatie  
uit enquête SteM
Als lokale partij zet Sterk Meppel zich in voor de belangen van de 
inwoners van de gemeente. Dat kan alleen als we u ook geregeld om 
uw mening vragen. Dat doen we door de straatgesprekken en stel-
lingen op onze website <www.sterkmeppel.nl>. Ook informeren we 
u graag over wat er speelt via onze eigen krant De Stadswachter. 

Voor de samenstelling van ons verkiezingsprogramma hebben we 
het nog wat grondiger aangepakt. We hebben uw mening gevraagd 

via een huis-aan-huis ver-
spreide enquête. De vragen 
gingen o.a. over het woonge-
not in buurt of dorp, een ge-
zonde leefstijl en het buurt- 
en dorpsgericht werken. Ook 
vroeg Sterk Meppel u om tips 
en ergernissen. 

De reacties waren boven ver-
wachting. Bijna 400 mensen 
vulden de enquête in. Dat 
leverde een schat aan infor-
matie op over wat u als inwo-
ner in een bepaalde wijk be-
langrijk vindt. De uitkomsten 
worden later dit jaar per wijk 
tijdens een bijeenkomst in 
uw buurt besproken. 

SteM zoekt u dus op. Via onze 
eigen website en via de media 
kunt u straks lezen waar en 
wanneer die bijeenkomsten 
gepland staan. Komt u dan 
ook meepraten over uw wijk 
of dorp?

Ieder kwartaal
En wat dacht u van deze 
krant? Ieder kwartaal (al 
32 jaar lang!) valt hij bij 
u op de mat. Niet alleen 
folders in verkiezingstijd, 
maar altijd verantwoor-
ding afleggen aan u.

Culturele Gemeente
Dat onze wethouder een warm 
hart heeft voor cultuur, hoeven 
we niet te zeggen. Zo is bijvoor-
beeld dankzij haar het beeld van 
De Zaaier gerepareerd en dus be-
houden gebleven. Ook ontstond 
door haar de Cultuurfabriek: een 
prachtige broedplek in de oude 
Mackayschool, waar kunstenaars 
elkaar kunnen inspireren. En nog 
zoiets moois: onze wethouder 
heeft voor Meppel de titel Cultu-
rele Gemeente binnen weten te ha-
len, met de bijbehorende pot geld 
vanuit de provincie. Juist tegen alle 
bezuinigingen in werd mede hier-
door een impuls gegeven aan het 
actieve karakter van ons ‘Stoere 
Stadje’, zoals ze dat zo teder noemt. 
SteM steunde enthousiast nieuwe 
ideeën, waardoor Meppel ook in de 
afgelopen crisisjaren heeft kunnen 
bruisen. 

Mooie gevels, gezellige stad
Sterk Meppel heeft de afgelopen 
jaren stevig ingezet op het karakter 
van de stad. Voor behoud van het 
Klokkehuis, voor behoud van de 
cultuurschatten in onze bodem en 
voor een subsidie voor restauratie 
van mooie gevels in onze binnen-
stad. 

De Zaaier, beeld van Onno de 
Ruijter in Nijveen.

Het Klokkehuis krijgt hopelijk een 
monumentenstatus.

geval… Het levert extra vergader-
uren op en minder betrokkenheid. 
Samenwerking? Oké! Maar samen-
voeging? Nee!

Feest is leuk, maar de muziek kan 
soms best wat minder hard. 

Muziek leuk, maar kan het een 
decibel minder?
Beretrots is SteM op onze vele 
evenementen, maar soms kan het 
geluid wel iets minder. Goed hoor-
baar voor iedereen is hard genoeg. 
Ons voorstel het lawaai aan ban-
den te leggen kreeg geen steun van 
de andere fracties.

Geld voor armoedebeleid
Toen staatssecretaris Jetta Klijnsma 
extra gelden beschikbaar stelde 
voor het armoedebeleid, heeft 
Sterk Meppel meteen gezorgd dat 
dat geld ook echt daaraan uitge-
geven zou worden. Dit deden wij 
door eerst vragen te stellen en 
daarna samen met PvdA en Groen-
Links een motie in te dienen.

SteM is altijd aanwezig op braderieën in Nijeveen.

Dorp blijft dorp
SteM was ook afgelopen periode een waakse hond als het ging om het ver-
dedigen van het eigen karakter van Nijeveen en een goede ontsluiting van 
Nieuwveense Landen. De afstand tussen dorp en stad moet zo kort moge-
lijk zijn.
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Uitslag 88
In Ken Uw Gemeente in het vorige 
nummer stond een foto van een 
prachtig hoekraam. Wij kregen veel 
goede oplossingen binnen. De heer 

Wim Winters uit Meppel herkende 
het op de foto en schrijft hierover: 
“Dit is het bovenste gedeelte van 
het hoekraam van het pand van 
Passenheim op de hoek van de 
Hoofdstraat-Groenmarktstraat. 
Het zijn prachtige Jugendstil-ele-
menten. Het zijn de mooiste win-
kelramen van Meppel.” 
Uit handen van SteM-fractievoor-
zitter Peter de Vries ontving hij het 
passende boek ‘Een kwart eeuw 
Meppel’ van Herman Jansen en 
een fles Bruisend Meppel.  

Als u een leuk onderwerp heeft 
voor Ken Uw Gemeente houden 
wij ons van harte aanbevolen. Een 
digitale foto met beschrijving van 
de plaats waar het te vinden is en 
als het kan een leuk verhaaltje erbij 
kunt u mailen naar: stadswachter@
sterkmeppel.nl.

De heer Winters (rechts) ontvangt 
uit handen van Peter de Vries een 
fles Bruisend Meppel.

Deze bon kunt u opsturen naar de ledenadministratie van Sterk Meppel,

t.a.v. Margriet Kwint, Jan Steenstraat 136, 7944 TP Meppel

89
Op de foto hiernaast ziet u een 
historisch pand dat onlangs 
volledig is gerestaureerd. Dit 
prachtige zestiende-eeuwse 
huis deed vroeger dienst als stu-
dentenhuis. 
Weet u waar we dit mooie ge-
bouw kunnen vinden? Laat het 
ons weten. Uit de goede inzen-
dingen trekken wij de prijswin-
naar. De winnaar kan kiezen uit 
het boek ’Een kwart eeuw Mep-
pel’ van Herman Jansen of 2 cd’s 
met foto’s van karakteristieke 
gebouwen in Meppel van Ebel 
Zandstra of een VVV-bon van 10 
euro. En natuurlijk komt daarbij 
een door wijnhandel De Moor 
aangeboden fles heerlijk Brui-
send Meppel. 
Inzenden voor 1 februari 2014 
naar: Redactie Stadswachter, 
Oosterboerweg 94, 7943 KD 
Meppel of mailen naar: stads-
wachter@sterkmeppel.nl


