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Handen af van Oeverlanden

VVD, PvdA, CDA en CU willen de
containerterminal uitbreiden in
de richting van Staphorst, zeggen
ze in het coalitieakkoord. Onbespreekbaar voor SteM. Daardoor
worden onvervangbare natuur en
cultuurhistorische waarden aangetast. Wij weten dat er alternatieve mogelijkheden zijn om uit te
breiden. Dat kost moeite en daar
wil het nieuwe College kennelijk
niet aan. Daarom heeft SteM vragen gesteld die de alternatieven in
kaart moeten brengen.
Meppel zet in op economische
samenwerking in de regio Zwolle.

Ook SteM vindt dit een goede zaak,
dat is goed voor de werkgelegenheid. De samenwerking richt zich
ook op de havens van Zwolle en
Kampen. Meppel heeft al een van
de grootste binnenhavens van Nederland en de grootste zo ver in het
binnenland. Wij vragen ons af of
de uitbreiding die het College mogelijk wil maken echt noodzakelijk
is. Onderzoeken, waar onze eigen
Meppeler Natuurbeschermingswacht gebruik van heeft gemaakt,
tonen aan dat de groei minder zal
zijn dan de vroegere prognoses
lieten zien. Waar hebben we dat
eerder gezien? De Nieuwveense

Progressief?

Landen heeft de Gemeente miljoenen gekost. Dat zou zo maar weer
kunnen.

Een streep
Om de huidige haven mogelijk te
maken heeft Meppel in het verleden grote stukken natuur opgeofferd. Daar kunnen en willen we
niet mee door gaan. Het gaat hier
om de uiterwaarden van het Meppelerdiep, een voormalige getijdenrivier, die grote delen van het
jaar blank stonden. Een gebied
met rivierduinen waarop al in de
oudheid menselijke activiteit is
geweest. Het is daardoor het oudst

Coalitie maakt een fletse start
De nieuwe coalitie van VVD,
PvdA, CDA en CU, steunend
op een krappe meerderheid in
de Raad, zoekt verbinding en
draagvlak. Dat kan SteM, ook
vanuit de oppositie, alleen maar

HAN EN SAN

In dit nummer

De PvdA-fractie zit nu ook rechts
van de voorzitter.

toejuichen. Ook deze periode
weer moet het gemeentebestuur
immers pijnlijke keuzes maken.
Maar daarbij moet de coalitie
wel het voortouw nemen en daar
geven deze vier bar weinig blijk
van. Een fletse start.
Keuzes zijn in het coalitieakkoord
‘Coalitie met de samenleving’ nauwelijks te vinden. Het staat vol met
zaken die ‘nader bezien moeten
worden’, ‘onderzocht’, ‘uitgewerkt’
of ‘meer aandacht moeten krijgen’.
Ook een inspirerend toekomstperspectief is niet terug te vinden. De
coalitie laat daardoor wel erg weinig kleur zien, vond de SteMfractie
bij de start van de nieuwe periode.

Gele stickers
De voorstellen werden bepaald
niet allemaal afgeblazen door
SteM. Fractievoorzitter Elisabeth
Bakkenes deelde een flink stel ‘gele
stickers’ uit voor voornemens waar
de fractie zich in kon vinden. Het
behoud van de cultuurhistorische
waarde van de binnenstad en het
voortzetten van de milieudoelstellingen konden, net als een aantal

2 > Ex-wethouder Myriam Jansen:
‘Juist die dossiers positief’
3 > Coalitie blokkeert moties SteM
3> Onderhandelingen
plotseling voorbij

Een blik op d’Olde Staphorst.
bewoonde gebied in deze streek.
Verder is de natuurwaarde heel
groot. Er is bijvoorbeeld nog nooit
een ploeg doorheen geweest, waardoor de grondstructuur er nog bij
ligt zoals zij is ontstaan. Op een
aantal plaatsen zet Staatsbosbeheer het gebied regelmatig met
windmolentjes onder water, waardoor zich een flora en fauna heeft
kunnen handhaven die maar op
een paar plaatsen in Nederland
voorkomt. Daarom trekt SteM nu
een streep in het zand. Tot hier en
geen meter verder.

Vloeken in de binnenstad

andere punten, op het SteM-vignet
van goedkeuring rekenen.
Maar de fractie kwam ook met rode
en zelfs dieprode stickers. Een oranje sticker ging naar het plan om het
JOGG-programma ter discussie te
stellen. Een rode sticker dus voor
het voornemen de haven in de richting van Staphorst uit te breiden.
Hierboven kunt u lezen waarom.

Minimabeleid
Ook het minimabeleid is een punt
van zorg voor SteM. Het voornemen
van de huidige coalitie, binnen de
beschikbare middelen te blijven, kon
op een rode sticker rekenen. Wat dit
betekent voor het minimabeleid, de
schuldhulpverlening en steun aan
de Voedselbank, laat zich raden.
Omdat de coalitie nadrukkelijk had
opgeroepen mee te denken over
het Uitvoeringsprogramma diende
SteM daarna ook nog eens tien moties in. De coalitiepartijen stemden
tegen alle tien. Zij vonden dat ze te
weinig tijd hadden om de moties
goed te beoordelen. Hoezo verbinding en draagvlak?
(Zie ook pag. 3 Coalitie blokkeert
SteMmoties)

3 > Tunnel Ezinge toch niet?
4 > SteM dankt wethouder en drie
vertrekkende raadsleden
5 > Openbaar Vervoer op de tocht
5 > Wat betekenen de 3 D’s voor u?

Begrijpt u de PvdA nog? Wij niet!
Bij de verkiezingen leed SteM
weliswaar verlies (min 68 stemmen), maar dat is een schijntje
vergeleken met de klap die de
PvdA uitgedeeld kreeg (min 726
stemmen). Vertaald in zetels: normaal gesproken zou de PvdA zijn
teruggegaan van 5 naar 3 zetels,
maar dankzij een lijstverbinding
met GroenLinks werd de pijn
verzacht naar 4 zetels.
Coalitiepartijen hebben bij verkiezingen altijd meer moeite stemmen te winnen dan die in de oppositie, maar voor de PvdA waren
de inwoners van onze gemeente
helemaal genadeloos. Dit ondanks
de ‘minder gevoelige’ portefeuilles
van hun wethouder, vergeleken
met de dossiers van die van SteM.
En nu is er een nieuw College, een
College waar de PvdA weer gretig
in is gestapt. Maar met wie? Inderdaad… alleen rechtse partijen.
Mocht de PvdA nog als progressief
aangeduid kunnen worden, dan is
de kans natuurlijk niet erg groot
dat zij met 4 van de 13 coalitiezetels een gewenste wending aan
het beleid zal geven. Het kan ‘onze’
PvdA toch niet ontgaan zijn dat
regeren met rechts (VVD) de partij
landelijk geen goed heeft gedaan?
Het is klip en klaar: deze coalitie
doet geen recht aan de uitslag van
de verkiezingen, en niet alleen
omdat de grootste partij (SteM)
erbuiten is gehouden. De meerderheid van de Raad is links/
progressief, terwijl het College een
duidelijk rechtse signatuur heeft.
Wij wensen de PvdA veel sterkte
bij het binnenhalen van zaken die
de meerderheid van de Meppeler
bevolking graag binnengehaald
wil zien.
Voorwaarts en niet vergeten!

In onze prachtige historische binnenstad is nog heel veel moois te
vinden. Natuurlijk stemt ons dat
trots. Immers, is dat niet vooral aan
SteM te danken? Wij treden op als
waakhond van de stad. Wij gaan
ervoor liggen als karakteristieke
gebouwen gesloopt dreigen te worden. Wellicht een ‘oude koe’, maar
dankzij ons zijn de grachten er nog.
Maarr… past in dat mooie historische stadsbeeld wel zo’n rare oranje
kiosk, daar op het Kerkplein? Wie
heeft dat in hemelsnaam bedacht?

6 > Onderhoudt Meppel haar
monumenten wel?
6 > Jack Kuin: ‘Hopelijk lukken
kurkvloeren ook hier’
7 > Geef de bijen meer
en ‘schone’ bloemen

Volgens het College is er
niets aan te doen, omdat die regels vrij zijn
gelaten. Wij snappen
dat je tijdens het spel
niet zomaar de regels
mag veranderen. Maar
mag iedere winkeleigenaar in de binnenstad
dan zo maar zijn pand
in elke willekeurige
kleur schilderen?
Kan de Gemeente niet
in gesprek raken met de
eigenaar om hem vriendelijk te vragen een
minder schreeuwerige
kleur te kiezen? Het zal u niet verbazen dat SteM hier vragen over gaat
stellen. In onze actievleugels gaan
zelfs stemmen op om het ding geel
te verven.
En o ja, dan nog iets: het stoort ons
ook mateloos dat er in die oranje
kiosk ook nog eens een snacktent is
gekomen. Hiervoor geldt natuurlijk
hetzelfde: je mag tijdens het spel…
Maar hadden we daar niet veel beter een JOGG-fruitkraam kunnen
hebben?
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Van de wethouder SteMgeluid
Juist die dossiers positief
Wat was ik blij met mijn 380 stemmen! Na een heftige bestuursperiode bleken er toch veel mensen
vertrouwen te hebben in mij als
wethouder. Ja, het was een fantastisch mooie, maar ook een zware
periode geweest. Vooral het laatste
jaar leken alle pijlen op mij gericht.
Alles wat ik deed werd het liefst
van de negatieve kant bekeken.
Tenminste, zo voelde het voor mij,
wat zeker niet wil zeggen dat deze
gevoelens objectief zijn en waarmee
ik ook niet zeg dat ik alles goed
gedaan zou hebben.
Tegelijkertijd klonk er gelukkig ook
veel lof vanaf de straat. Daaruit
putte ik de kracht om door te gaan.
Ook uit de fractie en de partij kreeg
ik veel steun. Zij stonden voor het
overgrote deel als een blok achter
mij in de moeilijke tijden. Heus
niet altijd zonder kritiek. Want, zoals dat hoort, hielden we elkaar ook
onderling de spiegel voor. Maar zij
begrepen dat er in deze economisch
zware tijden moeilijke knopen
doorgehakt moesten worden.
Maar dan het resultaat: door het
politieke krachtenspel werd ik gedwongen te stoppen. Ik kan u vertellen dat dat keihard aankwam.
Waar de drie vorige coalitiepartijen
alle drie aangaven bij de informateur dat ze met zijn drieën verder
wilden, was de realiteit anders.
Binnen een uur bleek dat PvdA en
VVD eigenlijk helemaal niet met
Sterk Meppel verder wilden. Nou
ja, misschien nog wel met Sterk
Meppel, maar niet met mij als
wethouder.
Gezien de politieke onrust misschien wel te begrijpen, maar tegelijkertijd absoluut niet. Ik heb al
die dossiers toch opgepakt als collegiaal lid van het College, waarvan ook zij onderdeel uitmaakten?
Alles werd overlegd. Daarbij, sinds
wanneer oordelen we over elkaars bestuurders? Ik kan mij nog
herinneren dat Herman Jansen (ja,
mijn vader) dat ooit deed over een
wethouder van de PvdA. Het was
voor de PvdA olie op het vuur en
reden om acuut niet meer met Sterk
Meppel samen te willen werken.
En nu opeens mogen zij dat wel?
En gaven de voorkeurstemmen niet
aan dat veel mensen in Meppel wel
degelijk achter mij stonden? Wat is
democratie waard als je als grootste
partij niet mee mag doen en vervangen wordt voor twee kleinere
partijtjes? Dat is de kiezer niet uit
te leggen.
Sterk Meppel heeft nog gepoogd
toch mee te doen, door een andere
kandidaat aan te dragen. In mijn
ogen een strategisch onhandige
actie, waarmee je jezelf ongeloofwaardig maakt. Het leek bijna een
bevestiging van alle kritiek die ik
de laatste tijd over mij heen had
gekregen en waarin de partij toen
stevig achter mij was blijven staan.
En hoezeer de betrokkenen ook beweren dat ik dat niet zo moet zien

en ik ondertussen heus wel snap
vanuit welke redenering deze actie
is voortgekomen, ik blijf het raar
vinden hoe dat is gegaan.
Nog bizarder werd het voor mij
toen ik tijdens de presentatie van
het coalitieakkoord hoorde, dat
de nieuwe coalitie heel tevreden
was over hoe de harmonisatie nu
uitpakte. Ze hadden er opeens alle
vertrouwen in, terwijl ze de laatste
vergaderingen voor de verkiezingen nog geen goed woord over
de harmonisatie over de lippen
konden krijgen. En als klap op de
vuurpijl kreeg ik vanuit Stichting
Activiteiten ouderen van Welzijn
Mensenwerk te horen dat ze daar
ontzettend tevreden zijn over hun
nieuwe plek in De Plataan. Mooi
natuurlijk. Maar wel bizar dat
juist die dossiers opeens allemaal
positief zijn bij het aantreden van
het nieuwe College. Natuurlijk ben
ik daar in het belang van Meppel
hartstikke blij mee, maar tegelijkertijd voelt het enorm dubbel. Dát
zult u begrijpen.
Ondanks mijn dubbele gevoelens,
wens ik het nieuwe College ontzettend veel succes in zijn bestuursperiode. Het wordt wederom een
zware tijd. Vooral op het gebied van
de zorg zullen nogal wat wijzigingen doorgevoerd moeten worden.
Ook die zullen niet altijd geruisloos verlopen en her en der onrust
geven. Gelukkig lijkt de economie
een beetje aan te trekken, waardoor
de bezuinigingsdruk waarschijnlijk
wat af zal nemen.
Het nieuwe College heeft toegezegd meer met u, als inwoner, op
te willen trekken, meer samen te
willen doen. Dat betekent beter
luisteren en meer betrokkenheid bij
de inwoners. Eerlijk gezegd ben ik
een beetje ‘bang’ dat zij deze belofte
niet kunnen waarmaken: bestuurders kruipen over het algemeen
maar wat graag weg in hun ivoren
torentjes. Maar ik hoop vurig dat ze
deze belofte wel nakomen en dat u
over vier jaar complimenten kunt
geven aan dit College. Het gaat
immers om het belang van Meppel/
Nijeveen?
Myriam Jansen
Voormalig wethouder

Bedankt Dick Minkjan
Ruim 31 jaar heeft oud-raadslid
Dick Minkjan uit Meppel de Stadswachter bezorgd in de wijk Oosterboer. Na de herindeling kwam daar
ook het buitengebied bij. Dick wil
nu stoppen en het bezorgen graag
aan de jeugd overlaten.
Bestuursvoorzitter Eduard Annen
zette Dick in het zonnetje voor het
vele werk dat hij voor Sterk Meppel
heeft gedaan. ‘Door weer en wind
ging Dick op pad om de Stadswachter te bezorgen. En dat 4x per jaar,
31 jaar lang! Een ongelofelijk prestatie en daarom overhandigen wij
hem graag de Meppeler mug. Dat
heeft meer dan verdiend´.
Voor Dick Minkjan was het de gewoonste zaak van de wereld. ‘Ik
heb dit graag voor SteM gedaan.
Ik ben begonnen met 100 krantjes
per keer en op het laatst werden

Dick Minkjan (links) heeft uit handen van SteM-voorzitter Eduard
Annen de Meppeler Mug ontvangen.
dat ruim 800. Het is nu genoeg geweest. Ik doe een stapje terug’.

Wat een roerige tijd!
Nog één keer een stukje van mij als
fractievoorzitter. Wat een roerige
tijd hebben we achter ons. In de
aanloop naar de verkiezingen
merkte ik dat ik niet meer achter
het functioneren van Myriam Jansen als wethouder stond. En omdat
ik daar een uitgesproken mening
over heb was dit hét moment om
met elkaar te bespreken hoe we in
de nieuwe periode verder willen.
Natuurlijk besefte ik wel dat dit
voor Myriam niet leuk was. Maar
ik vind dat je moet kijken wat voor
Sterk Meppel het beste is.
Ik heb daarom in oktober al
aangegeven dat ik er grote moeite
mee had om met Myriam als enige
kandidaat-wethouder door te
gaan. De rest van de fractie steunde
mijn mening niet en ging verder
op de ingeslagen weg. Dat maakte
de situatie er niet makkelijker op
en ik vroeg mij af of ik dan wel de

aangewezen persoon was om de
fractie te leiden. Half februari heb
ik uiteindelijk aangegeven dat ik de
verkiezingen nog wilde trekken en
mijn best zou doen voor een goede
uitslag maar dat ik daarna terug
zou stappen als fractievoorzitter.
U weet hoe het afgelopen is.
Myriam werd niet als kandidaatwethouder geaccepteerd door de
andere fracties en we stonden naast
het College. Jammer. Natuurlijk ben
ik wel erg blij met het feit dat we de
grootste partij zijn gebleven. Hartstikke bedankt voor uw stem en uw
vertrouwen. Ik blijf de komende
vier jaar zeker mijn best doen om
uw belangen te vertegenwoordigen.
Ik heb ook veel vertrouwen in de
nieuwe fractie en steunfractie en
ik weet zeker dat Elisabeth het als
fractievoorzitter goed gaat doen!
We pakken met elkaar vol vertrouwen onze oppositierol op om te

werken aan een sociale en leefbare
gemeente! Ik ben er in ieder geval
trots op om in de gemeenteraad
uw SteM te vertegenwoordigen. De
SteM van Meppel, Nijeveen, Rogat
en overige buitengebieden.
Peter de Vries

Leuker dan ik gedacht had
Natuurlijk wist ik half februari al
dat Peter na de verkiezingen zou
stoppen als fractievoorzitter. Maar
dat ik zijn opvolgster zou worden?
Dat zat bij mij niet in de planning.
Toch werd ik op vrijdag 21 maart
door de fractie gevraagd om het fractievoorzitterschap op mij te nemen.
Ze waren unaniem van mening dat
ik daar het meest geschikt voor was.
Tja, zeg dan maar eens nee.
Ik moet eerlijk bekennen dat het
fractievoorzitterschap niet mijn
ambitie was. Maar ik heb dus wel
‘ja’ gezegd. Vooral omdat ik vind dat
je als grootste partij die taak niet
aan een nieuweling kunt opdragen
die nog maar kort met de fractie
meeloopt. Maar ik moet ook bekennen dat ik het leiden van de fractie
leuker vind dan ik gedacht had. Het
is een flinke uitdaging. Ik moet mij
plotseling in allerlei nieuwe woordvoerderschappen, zoals bestuur en

financiën, verdiepen. Samen met de
fractie een goede stijl van oppositievoeren ontwikkelen. Samen met het
bestuur de neuzen in de vereniging
weer dezelfde kant op krijgen. De
doelen voor de toekomst vaststellen.
Wat een energie geeft dat. Het kost
veel tijd maar het blijkt ontzettend
leuk werk te zijn!
Ik zal de komende jaren dan ook
mijn uiterste best gaan doen om leiding te geven aan uw Sterk Meppel.
Met de steun van mijn vijf mannen,
Peter, Frans, Eduard, Bert-Jan en
Dick, gaat dat ook zeker lukken.
Samen met Diana, Henk, Margriet,
Henk, Sayma, Soerma, Jeanet,
Harm en Harm gaan we er iets
moois van maken. U hoort vanaf
deze plaats dus vaker van mij.
Voor dit moment sluit ik mij graag
aan bij de woorden van Peter. Hartelijk dank voor uw stem. Hartelijk
dank voor uw vertrouwen. Ook ik

ben er trots op om in de gemeenteraad uw SteM te laten horen. De
SteM van de inwoners van Meppel,
Nijeveen, Rogat en overige buitengebieden.
Elisabeth Bakkenes
Fractievoorzitter Sterk Meppel

Onze raadsleden

Elisabeth Bakkenes
(fractievoorzitter)
Oosterboerweg 94
7943 KD Meppel - tel.: 259026
e-mail: e.bakkenes@meppel.nl

Bert-Jan Grobben
(vice-fractievoorz./fractiesecretaris)
Keizersgracht 36, 7941 KB Meppel
tel: 06-10690545
e-mail: b.grobben@meppel.nl

Frans Venema
(fractie-penningmeester)
De Veurdele 49
7948 DL Nijeveen - tel.: 491660
e-mail: f.venema@meppel.nl

Peter de Vries
Het Vledder 35
7941 KL Meppel
tel.: 260305
e-mail: p.devries@meppel.nl

Dick Strijk
Citroenvlinder 156
7943 RD Meppel
e-mail: d.strijk@meppel.nl

Eduard Annen
(duo-raadslid)
Lepelaar 5
7943 SJ Meppel
e-mail: e.annen@meppel.nl
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Coalitie blokkeert moties SteM Tunnel Ezinge toch niet?
Naast een aantal kritische kanttekeningen liet Sterk Meppel
zich vooral positief uit over veel
punten in het coalitieakkoord.
Fractieleider Elisabeth Bakkenes kwam met gele stickers, de
kleur van onze partij, voor goede
voorstellen. Daarnaast diende
zij, uitgenodigd om vooral mee te
denken, tien moties in. Vergeefs,
de coalitiepartijen, VVD, PvdA,
CDA en CU, hadden daar weinig
aandacht voor. Te weinig tijd om
ze te beoordelen, vonden ze. Ondanks de uitgestoken hand van
SteM in latere termijn veegden ze
alle tien de moties van tafel.
Toen SteM, CU en SP met moties
kwamen liet de coalitie weten, bij
monde van de VVD, dat zij de tijd

te kort vond om ze goed te beoordelen. De vier vroegen SteM, CU en
SP hun moties aan te houden. Sterk
Meppel besloot dat een half uur
voor de afzonderlijke fracties wel
voldoende tijd was om de moties te
beoordelen. Hoeveel tijd heb je immers nodig om ja of nee te zeggen
tegen een oproep om een ‘bijenvriendelijke gemeente’ te worden
of met Staphorst te gaan praten
over de aanleg van een fietspad op
de Reggersweg?

Tegen alle tien
Toen bleek dat SteM haar moties
liet staan, liet de VVD, namens alle
vier de coalitiepartijen, weten dat
ze tegen alle tien zou stemmen.
Ook de uitgestoken hand van Sterk
Meppel, om tijdens de bespreking

Welke moties zijn dat?
Wat waren dat nou voor moties waar de coalitie eerst onderling over
wilde praten? Hier in het kort:
1. SteM wil de huisjes op Bleekerseiland graag behouden. Een hotelletje kan prima, maar het mooiste plekje van de stad moet wel voor
Meppelers openbaar toegankelijk zijn en mag geen privé-terrein van
een hotel worden. SteM ziet daar graag een stadsstrand met gezellige
zitbankjes.
2. Ook wil SteM graag dat de lijst van beschermde monumenten verder
wordt ontwikkeld. Niet alleen voor het centrum, ook in Nijeveen, bijvoorbeeld, staan beeldbepalende panden.
3. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn giftig en daarmee een bedreiging voor onze kinderen, het milieu en de bijen. SteM riep het College
daarom op om bij onkruidbestrijding geen gebruik van chemische middelen te maken.
4. Ook willen wij graag dat er meer geld vrijgemaakt wordt voor de
steun aan mantelzorgers. Soms gaat het om een middag vrij, hulp bij
het aanvragen van voorzieningen of iemand die meegaat bij een gesprek met de werkgever. Niet altijd is daar een vrijwilliger voor beschikbaar, dan heb je dus wat financiële middelen nodig.
5. In het verlengde hiervan: De Gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers;
daarom riep SteM het College op op korte termijn met een voorstel
daarvoor te komen.
6. SteM vroeg het College ervoor te zorgen dat er meer sociale huurwoningen komen. Daar hebben we flinke wachtlijsten voor.
7. Ook vroeg SteM het College te kijken of de vestiging van een supermarkt op het voormalige Gammaterrein mogelijk is.
8. We willen van Meppel graag een bijenvriendelijke gemeente maken.
9. Verder riep SteM het College op snel met Staphorst en het Recreatieschap Drenthe te gaan onderzoeken of het fietspad langs de Reggersweg kan worden aangelegd. Die weg is nu veel te gevaarlijk voor
fietsers en wandelaars.
10. Tot slot vroeg SteM het College bij evenementen met geluidsbegrenzers te gaan werken. Uit onze enquête bleek immers dat het geluid
vaak veel overlast voor bijna alle wijken veroorzaakt.

wat verdergaande moties of moties
die veel vragen opriepen wel aan te
houden, werd afgewezen.
Wat de VVD bedoelde was dus eigenlijk dat er geen tijd voor de gehele coalitie was om te overleggen
wie ja mocht zeggen tegen welke
motie.
Met andere woorden: de coalitie
wilde niet weten welke moties op
een werkelijke meerderheid konden rekenen, maar als één blok een
besluit nemen. Dat heeft dus niets
met draagvlak te maken, maar alles
met coalitiediscipline.

Alleen woorden
Daarmee werd al tijdens de eerste raadsvergadering duidelijk dat
de woorden rond verbinding en
draagvlak, die zo fraai in het coalitieakkoord verwoord staan, alleen
woorden zijn. Als een oppositiepartij de spelregels van VVD, PvdA,
CDA en CU niet volgt wordt ze uitgesloten.
Voor CU en SP was dat reden om
hun moties aan te houden en later
in stemming te brengen. De tien
van Sterk Meppel werden door de
voltallige coalitie zonder meer verworpen. Jammer dat onze uitgestoken hand zo werd weggeslagen.

Tot onze grote verbazing lezen
we in het coalitieprogramma van
VVD, PvdA, CDA en CU dat het
College toch maar even afwacht
hoe groot de problemen gaan
worden zonder de fietstunnel
naar Onderwijspark Ezinge.
In de verkiezingscampagne riep
de een nog harder dan de ander
dat het een schandaal was dat de
tunnel bij de opening van de scholencampus nog niet klaar was! Dat
waren natuurlijk politieke praatjes,
want deze vier partijen waren er
zelf ook bij toen de gemeenteraad
besloot een knip te maken tussen
de bouw van de scholencampus
en de bouw van een fietstunnel en
evenementenhal.
Politieke draaikonterij dus. ‘We
gaan onderzoeken, uitwerken,
aandacht geven en luisteren naar
de inwoners.’ Nou, die inwoners
zijn wel duidelijk: die willen een
tunnel! Dus coalitie, nu geen smoezen meer, maar aanpakken. Het
eerste gat is tijdens de verkiezingen
al gegraven door (inmiddels wethouder) Gert Stam (CU); gewoon
even doorgraven nu. Of wacht het
College tot er ongelukken in de
Vleddertunnel gebeuren?

Even doorgraven wethouder!

SteM alweer op straat te vinden

De verkiezingen liggen nog maar
net achter ons en SteM is alweer
op straat te vinden. Zaterdag
31 mei voerden wij gesprekken
tijdens het eerste straatinterview
van dit jaar. Continu in contact
blijven met de inwoners is het
motto, niet alleen in verkiezingstijd.

Ditkeer voerden we gesprekken
rondom de stelling ‘Gemeente
Meppel kan niet zonder openbaar
stads- en streekvervoer’. Niet echt
verbazingwekkend dat de meerderheid het eens was met deze
stelling. Toch kwamen er aanvullende opmerkingen die de stelling
verrijkten. ‘Juist het openbaar ver-

voer intensiveren en (bijna) gratis maken, bijvoorbeeld door een
eenheidsprijs te hanteren,’ en ‘Na
de transities is de Gemeente én
verantwoordelijk voor leerlingenvervoer én Wmo-vervoer. Combineren dus met algemeen OV.’ of ‘Nu
bezuinigen op openbaar vervoer is
straks duur inkopen.’

Onderhandelingen waren plotseling voorbij
Als opnieuw grootste partij kreeg
SteM na de Verkiezingen opnieuw het voortouw. Met de VVD
en de PvdA ging onze delegatie in
onderhandeling voor een nieuw
College, een voortzetting van de
oude samenstelling. Toen de gesprekken echt begonnen bleken
VVD en PvdA echter niet in zee
te willen met onze kandidaatwethouder Myriam Jansen. De
grootste buitenspel.
Na de verkiezingen werd Sterk
Meppel, als grootste partij, ge-

vraagd te onderzoeken welke coalitiemogelijkheden er waren. In
overleg besloten we een informateur te zoeken, wat ervoor zorgde
dat Roel Veerman (voormalig fractievoorzitter CU) werd gevraagd.
Na een korte informatie kwam hij
met een advies: een voortzetting van
de huidige coalitie van SteM, VVD
en PvdA was de eerste optie. Omdat hij vanuit de gesprekken met de
partijen problemen voorzag, werd
ook een tweede optie genoemd van
VVD, PvdA, CDA en zijn eigen CU.
Een coalitie dus waar SteM geen
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deel van uitmaakte. Dat is opmerkelijk, want Sterk Meppel heeft, met
haar kandidaat-wethouder Myriam
Jansen, de meeste stemmen, ruim
drieduizend, gekregen. Dat zijn
stemmen van mensen die juist wel
graag wilden dat SteM en Myriam
Jansen door zouden gaan.
Natuurlijk waren er ook geluiden
van weerstand tegen het wethouderschap van Myriam. Waar bezuinigd
of veranderd moet worden roept dat
weerstand op. Maar feit is dat SteM
de grootste was en bleef. Als gemeenteraad zou je toch respect voor de
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stemmen van je inwoners moeten
hebben? Dat bleek dus niet het geval.
Voormalige oppositiepartijen CDA,
GL en CU en zelfs de nieuwe SPfractie, gaven aan dat zij geen vertrouwen in de kandidaat van Sterk
Meppel hadden. En dit werd door
VVD en PvdA als reden gebruikt
om met SteM te breken. Het gaat
bij deze landelijke partijen alleen
vóór de verkiezingen om wat u wilt,
niet erna.
Toen tijdens het eerste verkenningsgesprek dan ook een ‘njet’
van VVD en PvdA klonk tegen onze
kandidaat-wethouder, hebben wij
het initiatief moeten overdragen
aan de op één na grootste partij: de
VVD. Die kwamen er met bestuurspartijen CDA en CU snel uit.

Andere kandidaat
SteM heeft nog geprobeerd een
andere kandidaat naar voren te
schuiven, in de persoon van Henk
Schoemaker. Of dat een goede stap
is geweest mag u zelf beoordelen.
Hierover zijn de meningen verdeeld. Wij hebben dit gedaan om
te laten zien dat wij bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg

gaan, niet omdat wij het eens waren met het oordeel van de andere
partijen over onze wethouder.

Binnen de lijntjes
Als actiepartij zijn wij echte volksvertegenwoordigers. We willen uw
SteM laten horen. Dat valt niet altijd
even goed bij de landelijke partijen,
die als echte bestuurders alleen
maar willen dat iedereen netjes binnen de lijntjes blijft. En dat is niet
onze stijl.
Myriam Jansen kwam dan ook soms
met gewaagde voorstellen. Ze vocht
voor de zaken die ze belangrijk
vond. Dacht graag buiten de lijntjes.
Hield haar rug recht waar anderen
graag meebuigen of de verantwoordelijkheid wegschuiven.
Natuurlijk heeft ze soms ook fouten gemaakt, bepaalde zaken niet
tactisch opgepakt. Ze had beslissingen aan de Raad kunnen overlaten waar ze ze nu zelf oppakte. Dat
heeft haar nu de kop gekost. Dat
doet geen recht aan de duizenden
stemmen die op ons en onze wethouder zijn uitgebracht en het doet
geen recht aan de enorme inzet van
Myriam Jansen.
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Myriam Jansen: niet te stuiten inzet
In een overvolle raadszaal werd
op donderdag 15 mei jl. afscheid
genomen van onze wethouder
Myriam Jansen. Myriam werd
door een aantal insprekers bedankt voor haar inzet voor Meppel. Ook stond er na afloop een
lange rij vertegenwoordigers van
instellingen en bedrijven op haar
te wachten om een persoonlijke
woord van dank uit te spreken.
Myriam heeft de afgelopen vier jaar
een niet te stuiten inzet getoond.
Het was soms moeilijk om een vrij
plekje in haar agenda te vinden.
Dat kwam mede door de zware sociale portefeuille. Alle ‘mensen’onderwerpen zaten bij Myriam. Het
sociale beleid, cultuur, onderwijs.
Maar bovendien zoekt Myriam
graag de mensen op. Het aantal
evenementen, tentoonstellingen
en activiteiten dat zij opende of
waarbij zij aanwezig was, is indrukwekkend. Daar moeten de honder-

Myriam heeft zelf gekozen voor een
plek als nummer 10 op de lijst van
Sterk Meppel; ze vond het niet goed
als ex-wethouder in de Raad terug
te komen. Alhoewel ze vervolgens
toch met bijna vierhonderd voorkeurstemmen gekozen werd heeft
ze daarom haar plek in de gemeenteraad afgestaan aan de volgende
op de lijst: Dick Strijk.

den werkbezoeken aan bedrijven
en instellingen ook nog bij opgeteld worden, evenals de gesprekken die ze met inwoners aanging.
Cultuur
Als het ging om cultuur, onderwijs,
toerisme en minima stond Myriam
altijd klaar. Meppel als Culturele
Hoofdstad van Drenthe was dan
ook de kers op haar taart. Verbinding was hét thema en met een beperkt budget maar de hulp van vele
honderden vrijwilligers zette zij
een geweldig programma op touw.
Maar niet alleen op sociaal gebied
wist Myriam veel te bereiken. Het
project wijkontwikkeling Koedijkslanden viel bijvoorbeeld ook onder haar verantwoordelijkheid. In
nauw overleg met het wijkplatform
en de inwoners van Koedijkslanden kwam het plan tot stand. Dat
ze daarbij vier partijen met verschillende belangen op één lijn
wist te krijgen is een knap staaltje

Myriam Jansen zal haar ambtenaren missen.
werk. Net als het feit dat de Mgr.
Niermanschool, na 17 jaar wach-

ten, eindelijk een plek gevonden
heeft, in De Plataan.

SteM dankt drie vertrekkende raadsleden
die samenleving werd gezet. Ook
de veilige fietsroutes hebben daar
een bijdrage aan geleverd.

Jan Wessels besloot zelf om zich
niet meer verkiesbaar te stellen. Net als bij Jan Vonk was dit
tot grote teleurstelling van Sterk
Meppel. Deze Jan wist met een
filosofische beschouwing of een
goedgeplaatste grap menigmaal
een discussie van een andere kant
te belichten of juist los te trekken.
Ondanks zijn laconieke houding
was Jan bloedserieus als het ging
om ons culturele erfgoed onder en
boven de grond.
Maar Jan Wessels heeft een veeleisende baan buiten Meppel en
raadswerk vergt nu eenmaal veel
tijd en inzet die dan allemaal uit
de avonduren en weekends moet
komen. Alhoewel hij zijn werk met
veel plezier en trots gedaan heeft
kwam ook hij dus tot de conclusie
dat stoppen voor hem beter was.
Jan raakte betrokken bij Sterk Meppel toen hij zelf in conflict kwam
met de gemeente over de wijziging
van de verkeerssituatie in de Em-

Jan Vonk:
jong gebleven
actievoerder
Na vier jaar duo-raadslidmaatschap en acht jaar als raadslid
besloot Jan Vonk, zoals hij al had
aangegeven bij aanvang van deze
periode, dat het tijd werd voor vers
bloed in de fractie. Door zijn enorme inzet en verantwoordelijkheid
begon het werk hem zwaar te vallen
en het werd tijd om meer ruimte te
geven aan zijn grote liefde: zeilen.
Jan heeft in de twaalf jaar dat hij
raadswerk deed een grote rol gespeeld waar het gaat om milieu en
duurzaamheid. Of het nu ging om
fijnstofnormen bij de komst van de
asfaltcentrale of een MilieuEffectRapportage.
Met zijn grote kennis wist hij de
Raad vaak van zijn standpunten te
overtuigen. Jan heeft dan ook grote
idealen als het gaat om een eerlijke,
schone en veilige samenleving. Hij
vindt zelf, dat toen het vorige College besloot geen gif meer te gebruiken bij het bestrijden van het
onkruid een belangrijke stap naar



KSM

mastraat. Sterk Meppel, die de wijziging had geïnitieerd, kwam een
paar keer langs om te praten. Reden voor Jan om betrokken te blijven en zich uiteindelijk als raadslid
in te zetten.
Jan maakte zijn intrede in 2007
toen Herman Jansen tussentijds
stopte met het raadswerk. Als
woordvoerder heeft Jan een paar
pittige onderwerpen in portefeuille
gehad. Zoals bekend is cultuurhistorie zijn grote passie. Hij heeft de
Gemeente dan ook nauwlettend
gevolgd op dat gebied. Ook was hij
woordvoerder bij onderwerpen als
De Plataan en de Harmonisatie.
Zijn benadering werd door de pers
eens als lichtelijk arrogant betiteld,
maar wie Jan kent weet dat het tegendeel het geval is.
Tijdens zijn afscheid sprak burgemeester Westmaas over de twee
gezichten van Jan. Hoe hij enerzijds als niet al te serieuze deelnemer van het debat niet-platgetreden paden opging, maar hoe zijn
speelsheid verdween als je aan zijn
monumenten kwam. ‘Liever een
Groot Orvelte dan een Klein Almere,’ zo herinnerde burgemeester
Westmaas zich een uitspraak van
Jan Wessels. Hij bedankte Jan voor
zijn inzet voor stad en omgeving.



Jan Wessels:
serieus en
speels

Grachtenfestival
Maar Jan Vonk had ook een grote
inbreng om Meppel levendig te
houden en het toerisme met respect voor ons cultuurgoed, verder
te ontwikkelen. Zo was hij betrokken bij de oprichting van het
Grachtenfestival, waardoor nu ieder jaar mooie oude boten in onze
grachten liggen. Ook heeft hij zich
ingezet om bewegwijzerde routes
rond Meppel te krijgen en was dus
heel tevreden toen de gemeente
werd aangesloten op het fietsnetwerk in Overijssel en Drenthe.
Daarnaast was Jan voor de fractie onmisbaar als fractiesecretaris
die scherp is op de procedures en
daarnaast als bewaker van de Lange Termijn Agenda fungeerde.
Burgemeester Jan Westmaas sprak
bij zijn afscheid dan ook lovende
woorden. Hij beschreef Jan als een
echte actievoerder die jong gebleven is. Die voortschrijdend inzicht
geen teken van zwakte vond maar
juist aangaf dat je zonder verandering in je denken star wordt. En dan
ga je op een verkeerde manier politiek bedrijven. Jan Westmaas bedankte Jan Vonk met de woorden:
“Ik hoop dat je zal blijven strijden.
Dat ons leefmilieu en biodiversiteit kunnen blijven vertrouwen op
jouw creatieve inbreng.”

Henk
Schoemaker:
consequent en
strategisch
Het scheelde een haar, maar toch
is Henk Schoemaker niet in de gemeenteraad herkozen. De kandidatencommissie van SteM besloot
een volgorde van kandidaten te
presenteren omdat zij vernieuwing
in de fractie wilde. Op nummer 2
en 4 kwamen nieuwe namen en

Bindende kracht
Myriam is vele jaren de bindende
kracht binnen Sterk Meppel geweest. Na haar aantreden als wethouder deed ze daar een stapje in
terug om Peter de Vries niet voor
de voeten te lopen. Tijdens de verkiezingen trok ze met veel plezier
en energie weer de verkiezingskar
en was ze weer als vanouds tussen
de fractie- en bestuursleden te vinden. Zij voerde voor SteM een ijzersterke campagne. Een groot deel
van de fractie had haar dan ook
graag een tweede termijn gegund.
Henk Schoemaker kwam in het
voorstel op plaats 6 terecht.
De leden stemden hem weliswaar
een plaatsje hoger, maar doordat
Frans Venema tijdens de verkiezingen met voorkeurstemmen van
plaats 7 naar plaats 4 opschoof
(volgt u het nog?) kwam Henk bij
de definitieve uitslag van de verkiezingen toch weer op plaats 6 terecht. Die plaats leek na de verkiezingen een dag lang goed voor een
raadszetel, maar door een lijstverbinding van PvdA en GroenLinks
liep SteM de restzetel mis.

Politiek geheugen
Daarmee verdwijnt een politiek
geheugen uit de Raad. Henk heeft
zes periodes namens SteM in de
Raad gezeten en geldt als een echte
teamspeler. Als fractievoorzitter
maar ook daarna gaf hij tijdens vergaderingen graag ruimte aan de inbreng van (steun)fractieleden. Als
volksvertegenwoordiger in hart en
nieren zette hij zich er graag voor
in dat wensen van inwoners op de
politieke agenda werden gezet.
Daarnaast is Henk de strateeg bij
uitstek en beheerst hij het politieke
spel als geen ander. Alhoewel hij de
laatste periode als commissievoorzitter geen eigen woordvoerderschappen had zette hij zich er toch
voor in dat de gemeente de eigen
financiën goed op orde hield door
steeds te pleiten voor realistisch
begroten, kostendekkende tarieven en goed zicht houden op de
risico’s die de gemeente loopt.
Henk is een man die consequent
is in denken en doen. Toen er een
motie van wantrouwen tegen onze
wethouder werd ingediend, die hij
als oneigenlijk en onterecht betitelde, was dat voor hem dan ook
reden om af te treden als commissievoorzitter.
Burgemeester Jan Westmaas sprak
bij het afscheid van Henk als raadslid zijn dank uit dat Henk het denken zo lang heeft willen prikkelen
en dat hij Meppelers de gelegenheid heeft willen geven altijd mee
te doen. “Ik heb grote waardering
voor het werk dat jij gedurende
vele jaren in deze raadszaal hebt
laten zien,” zei hij. Op 25 april 2014
werd Henk benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau en kreeg
hij door de burgemeester de versierselen opgespeld.

Weet u hoeveel kilometer u
loopt in een heel leven?
Heel veel toch!
Dat wilt u zeker blijven
doen!
Voetinn

Voetinn

Heinsiusstraat 155, 7942 TS Meppel
Tel. 0522-246100 - Fax: 0522-246940
meppel@mebo-woninginrichting.nl

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535
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Openbaar vervoer op de tocht
Als het aan het openbaarvervoerbureau Groningen-Drenthe en
de provincie Overijssel ligt zal
de kwaliteit van het openbaar
vervoer binnen onze gemeente
sterk afnemen en deels misschien verdwijnen. Voor SteM is
dit onverteerbaar en wij zullen er
alles aan doen om dat te voorkomen. Daar hebben we de hulp
van onze inwoners bij nodig.
Tot september 2002 kende Meppel geen echte stadsbus. Net als
nu reed de streekbus een rondje
door de Koedijkslanden en deed
een andere streekbus de Haveltermade aan. Vanuit de wijken waren
het station en het ziekenhuis slecht
te bereiken. SteM, de milieupartij
bij uitstek, was dit een doorn in
het oog. Het is ook mede aan wethouder Jansen en een zeer actieve
raadsfractie van SteM te danken
dat hier verandering in kwam.
In 2002 deed zich een unieke gelegenheid voor. Een creatieve ondernemer had een concept bedacht
van een vorm van openbaar vervoer die het midden hield tussen
een taxi voor groepsvervoer en een
stadsbusje.
De bus reed op vaste tijden een
vaste route, maar er waren geen
haltes. Als iemand wilde instappen
was hand opsteken voldoende. In
bijzondere gevallen week het busje
van de route af om iemand thuis op
te halen of af te zetten.
Het experiment draaide in Oss.

Het Rijk geeft steeds meer taken en
verantwoordelijkheden aan de Gemeente. Zo is de Gemeente vanaf
volgend jaar ook verantwoordelijk
voor alle jeugdzorg, delen van de
AWBZ en de participatie. Dit noemen we ‘de drie transities’ of ‘decentralisaties’. Daarmee krijgen de
Gemeenten er belangrijke taken bij
waar veel geld in omgaat. Het idee
is dat de Gemeente dichter bij haar
inwoners staat dan het Rijk en dus
beter kan bepalen wat er echt moet

Hoe doe je dat?
Denk van tevoren na over de belangrijkste punten.
Welke beperkingen ervaart u? Welke
resultaten wilt u bereiken? Welke
hulp of ondersteuning heeft u nodig?
Zet de dingen die u belangrijk vindt
om te bespreken op papier.
Er wordt gevraagd naar mensen die
u kunnen helpen. Zijn die er in uw
omgeving? Of zijn er mantelzorgers
die overbelast dreigen te worden?
Hebt u stukken die inzicht geven in
uw situatie, leg die dan klaar: medische keuringen, testen of verslagen.
Bereid het gesprek met iemand
voor, bij voorkeur met wie u ook
kan steunen bij het gesprek. Ga oefenen.
Wilt u meer tips hoe u zich kan voorbereiden? Kijk dan op deze website:
www.zorgbelang-zuid-holland.nl/
index.php?p=1247

Wijnand
De koningin is dood, leve Koning!

SteM vond dat dit ook in Meppel
ingevoerd zou moeten worden. Zoals altijd bij creatieve ideeën was
er veel scepsis, maar in september
2002 ging in Meppel het MTI van
start. Al snel bleek dit in een behoefte te voorzien.

De MTI-busjes bleken in een behoefte te voorzien.

Tegenwerking
Jammer dat door tegenwerking van
de bestaande OV-bedrijven en hun
chauffeurs het experiment moest
stoppen. Gelukkig bleef de stadsdienst gehandhaafd, zij het met
vaste haltes.
Ook de verbinding met Nijeveen
is de laatste jaren sterk verbeterd,
maar door de voorgenomen bezuinigingen is ook die dienst in gevaar.

Voor SteM reden om in actie te komen. We hebben een voorstel ingediend om deze zaak in de raadscommissie te bespreken, maar wij
vrezen dat dit niet genoeg is. We
roepen de bevolking op om wanneer de mogelijkheid zich voordoet
in actie te komen, zoals dat eerder
is gebeurd bij een poging van de
Raad om van Meppel een volledig
IC-station te maken.

De stadsdienst dreigt in de avond
en op zondag te vervallen en ook
lijn 40 naar Steenwijk staat op de
tocht.

Wat betekenen de 3 D’s voor u?
Nog een paar maanden en dan is
de Gemeente ook verantwoordelijk voor o.a. de jeugdzorg. Zijn de
Gemeenten daar klaar voor? En
wat gaat u er van merken?
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gebeuren. Maar natuurlijk moet
het dan ook meteen goedkoper,
omdat het efficiënter kan.

Jeugdbeleid
Door meer in te zetten op preventie zal voorkomen moeten worden
dat jeugd behandeld moet worden door de duurdere zorg zoals
jeugd-GGZ,
jeugdbescherming,
jeugdreclassering en de zorg voor
licht verstandelijk gehandicapte
jeugd. Deze worden in 2015 bij het
takenpakket van het gemeentelijke
jeugdbeleid (preventie) gevoegd.
De Participatiewet
Deze wet gaat over werkgelegenheid voor mensen die moeilijker
aan een baan kunnen komen,
waaronder ook Wajongers (jong
gehandicapten) en WSW-ers (mensen met een lichamelijke of psychische beperking). Het uitgangspunt
is dat werk boven uitkering gaat en
mensen zoveel mogelijk regulier
werk moeten doen. Mensen zonder
baan worden dus sterker ‘gedwongen’ om te werken voor hun geld.
Wmo + AWBZ
Met ingang van 2015 wordt de extramurale begeleiding (dagopvang
gehandicapten bijvoorbeeld) en de
persoonlijke verzorging geschrapt
uit de AWBZ. Mensen met beperkingen door ouderdom, psychische
of lichamelijke problemen hebben
dan geen recht meer op begeleiding of persoonlijke verzorging,
maar moeten terugvallen op hun
eigen netwerk of de Gemeente.
De Gemeente moet deze mensen
wel compenseren zodat ze zelf een
huishouden kunnen voeren. Deze
transitie gaat wel met een zeer for-

HEMA

se bezuiniging gepaard.

Wat merkt u ervan?
Dat hangt natuurlijk sterk van uw
situatie af. Als u gebruik maakt van
Wmo-voorzieningen of van de AWBZ-voorzieningen kan de verandering groot zijn. Er wordt meer uitgegaan van eigen kracht en eigen
netwerk. Als u zelf of uw omgeving
niet meer kan doen, wordt gekeken
wat dan de beste oplossing is. Hiervoor gaat de Gemeente met u in
gesprek: het ‘keukentafel’-gesprek
(zie kader) .
Er wordt hard gewerkt om de verandering voor te bereiden, want
een ding is duidelijk: per 1 januari moét zij het echt zelf doen. Binnenkort komt het plan van aanpak
waarschijnlijk in de gemeenteraad.
We houden u dus op de hoogte.

En het lot werkte mee. Sterk Meppel, dat altijd lijnrecht achter haar
wethouder leek te staan, gooide de vuile was buiten. Lijsttrekker
Peter de Vries zag Myriam niet meer zitten, hij zei het openlijk. Niet
zo slim, maar Sterk Meppel sloot de gelederen en ging weer pal achter de wethouder staan.
Oké, Koning moest nog even een rondje draaikonten. Hij wilde
best tegen de informateur zeggen dat zijn voorkeur uitging naar
een College van de drie grootste partijen. Maar niet heus: weg met
de grootste, weg met die flamboyante meid die altijd de aandacht
naar zich toetrekt. Als je zelf het spel speelt hoef je de democratie
toch niet serieus te nemen? Dat voor elke andere coalitie bovendien
minstens vier partijen nodig waren, dus een wethouder meer (de
derde ton per jaar! )... ach!
Het schijnt dat hij nog wel even een hobbeltje had te nemen met de
PvdA. De Vos en Jansen waren immers al die jaren dikke maatjes?
Maar de PvdA bestond (gelukkig voor Koning) uit meer mensen
dan alleen Koos de Vos.
En die van Sterk Meppel? Die bleken toch niet zo’n rechte rug te
hebben als ze beweerden. Op de knieën voor het pluche frommelden ze nog even een veteraan als kandidaat naar voren. Hoe dat
gegaan is, ik zou het niet weten, maar slim was ook dat niet. Als ze
dan toch een andere wethouder wilden, hadden ze dat beter eerder
kunnen bedenken. Nu werd het een lachwekkende vertoning. Is die
club dan langzamerhand toch een gewone politieke partij geworden, zo eentje als de VVD?

Hoe betalen wij onze campagne?
De verkiezingscampagne is
achter de rug, de rekeningen zijn
voldaan. Wat kost zo’n verkiezingscampagne nu eigenlijk?
Nou, behalve heel veel tijd en
energie kost een verkiezingscampagne ook geld.
Als lokale partij kunnen wij niet
leunen op financiële bijdragen van
de landelijke partijen, Sterk Meppel
moet haar eigen boontjes doppen.
De raadsleden en de wethouder
hebben de afgelopen raadsperiode
maandelijks een bijdrage geleverd
aan de clubkas. Dit bedrag wordt
vervolgens maandelijks op een
spaarrekening gestort en zo wordt

SPORTCENTRUM

R. v.d. Veen

en andere
R.zwemmen
van de
Veen
sportactiviteiten
Tel.
0522-492383

Meppel 0522-252494

Volgens mij heeft die VVD-er Koning het allemaal voorgekookt. Eigenlijk wou hij vier jaar geleden al op het pluche. Maar ja, ze hadden net een nieuwe wethouder, Ton Dohle, en eigenlijk deed die het
niet zo beroerd. Zo’n man schop je niet meteen van zijn stoel. Maar
nu, vier jaar later... Wham! Toen de ledenvergadering van de VVD
de nieuwe kandidaat moest aanwijzen, serveerde hij Dohle af. ‘Zo,
dat is één,’ moet hij gedacht hebben. Dat die ex-wethouder daardoor op wachtgeld moest (ton per jaar!)… ach.
De tweede stap was een stuk moeilijker. Wilde Koning echt goed in
de schijnwerpers komen, dan moest die SteMwethouder, Myriam
Jansen, er ook uit (nog een ton per jaar! ... ach). Want naast zo’n
koningin verbleekt een Koning. Zeker als ze ook locoburgemeester
zou worden, want dát was wat hij zelf zo graag wilde. De geruchten
gaan dat hij zelfs een maand vrij heeft genomen om alles in goede
banen te leiden.
De derde stap was het allerspannendst: de verkiezingen. Zou hij
eigenlijk wel genoeg stemmen halen met zijn rechtse koers? Had
het wegwerken van Dohle niet het complete liberale deel van zijn
aanhang in de gordijnen gejaagd? Maar het viel mee: de VVD verloor wel vijf procent, maar behield haar positie als tweede partij.
Koning kon te paard.

er gespaard voor de verkiezingscampagne.

‘Spiegeltjes en kraaltjes’
De voorgaande verkiezingscampagnes had Sterk Meppel een deel
van het campagnegeld besteed aan
hebbedingetjes, de ‘spiegeltjes en
kraaltjes’. Deze keer voelde dat niet
goed, de crisis die maar aanhoudt,
de armoede die groeit. We zagen
om ons heen dat een aantal verenigingen het steeds moeilijker krijgt.
Daarom had de campagnecommissie met instemming van de
fractie en het bestuur er deze verkiezingscampagne voor gekozen
het op een geheel andere manier

Passie voor

kranten

www.krantdrukken.nl
Werktuigenweg 9 Postbus 1029, 8300 BA Emmeloord
T 0527 630 280 / F 0527 630 281 E info@vvmdruk.nl
Website: www.vvmdruk.nl

te doen. Nadat ik had uitgezocht
hoeveel er de vorige campagnes
was uitgegeven aan de snuisterijen
besloten we dit bedrag in gedeeltes
te schenken aan lokale verenigingen. Onze wethouder en tevens
campagneleider werkte het plan
helemaal uit en zorgde ervoor dat
deze actie zowel door de inwoners
en de verenigingen als door de pers
omarmd werd.
Op dit moment wordt er alweer gespaard voor de campagne voor de
verkiezingen van 2018. Ik hoop dat
het gespaarde geld dan weer net zo
nuttig besteed zal worden.
De Penningmeester

* fleetmarking
* stickers
* autoreklame
* lichtreklame
* reklameborde
* muurschilder n
* dekoraties ingen
* gevelletters
* standbouw
* glasreklame

Dolsma
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Onderhoudt Meppel haar monumenten wel?
De Gemeente is de afgelopen
tijd heel druk geweest met visies
over behoud van onder andere
oude gevels en monumenten.
Maar is de Gemeente als eigenaar
van veel van deze monumenten
nu ook zo druk geweest met het
onderhoud? SteM heeft daar zo
haar twijfels over.

Sterk Meppel trok haar vragen
over het onterecht innen van
parkeergeld tijdens Koningsdag
terug, omdat ze erg lang op het
antwoord moest wachten.

Neem bijvoorbeeld de in 1867 gebouwde schutsluis in de Nijeveense Grift. Die is in 1911 en 1994 volledig gerestaureerd, maar daarna
slecht onderhouden; het ziet er
niet uit. Om verdere verpaupering
te voorkomen dient hier op heel
korte termijn onderhoud te worden gepleegd. Anders moet er in de
toekomst veel meer geld tegenaan
om het in originele staat terug te
krijgen.
Sterk Meppel zal het College dan
ook zo snel mogelijk vragen wat het
eraan denkt te gaan doen.

KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN MEPPEL

Jack Kuin: ‘Hopelijk lukken kurkvloeren ook hier’
Zonder adverteerders geen
Stadswachter. Een klein groepje
binnen Sterk Meppel is daarom
actief bezig adverteerders te
werven. Gelukkig lukt het nog
steeds bedrijven te vinden die
een advertentie willen plaatsen. We hebben weer meerdere
contracten kunnen verlengen en
een aantal nieuwe adverteerders
kunnen vinden. Wij willen deze
kleinschalige, meestal lokale, ondernemers de ruimte geven wat
meer van zichzelf te laten zien en
hebben daarom het plan opgevat
er elke editie één uit te lichten.
Ditmaal: Kuin Parket.
In de showroom van Kuin Parket
kijk je uit over een mooi stukje natuur. Een leuk grasveldje waar de
hazen komen en gaan. “Wanneer
ik klanten in de showroom heb en

ze zien de hazen in de wei lopen
wordt er steevast even gekeken,”
zegt eigenaar-directeur Jack Kuin.
Het pand van Kuin Parket ligt niet
op een zichtbare locatie maar wel
op een mooi plekje.

‘Sportschool’
Voor Meppelers is deze locatie nog
bekend als de ‘Blankenstein sportschool’. “In 1999 kocht ik dit pand.
Eigenlijk is het nog steeds hetzelfde. Uiteraard zijn er een paar verbeteringen aangebracht.
En omdat het kopen van een vloer
geen impulsaankoop is vind ik
kwaliteit en service belangrijker
dan de locatie. De klanten weten
mij wel te vinden,” zegt Jack.
Bakker
De jonge Jack wist al snel dat hij
zelfstandig ondernemer wilde wor-

den. In welke branche wist hij niet.
“Nu verkoop en leg ik vloeren omdat ik begon te werken bij een bedrijf dat parketvloeren legde. Voor
hetzelfde geld was ik bakker geworden,” zegt hij lachend.
In 1989 begon Jack te werken in
de vloerenbranche. Eerst als medewerker bij een vloerenbedrijf,
maar al snel werd hij zelfstandige.
Hij legde vloeren door het hele land
en deed veel ervaring op. In 1999
opende Jack zijn winkel in Coevorden, maar hij ging al snel naar
Meppel. Waarom? Gezien alle omstandigheden een logische keuze.
In 1999 opende hij zijn showroom
op het industrieterrein Blankenstein.

Wanneer je door de showroom
loopt valt een enorme keuze in
materiaal en kleuren op.

Raadsleden
bij SVN

wij verkopen zijn de kurkvloeren.
In Zuid-Europa worden deze al veel
gelegd. Hopelijk lukt het ook in Nederland, want het is prachtig materiaal waar je een schitterende vloer
mee kunt maken,” vertelt Jack.

Verschuiving
“En ondanks dat het economisch
wat minder gaat mag ik niet klagen,” vertelt Jack. “Je ziet een verschuiving in de markt. Mensen
gaan hun huis verbouwen of renoveren en dan moet er ook een
nieuwe vloer in.
Maar wat mij de laatste maanden
opvalt is dat het aantal verhuizingen weer toeneemt. Steeds vaker
mag ik een vloer leggen bij klanten
die verhuisd zijn. En dat samen
met het onderhoud (schuren en
lakken) van een groot aantal vloeren maakt het goed gaat met mijn
bedrijf,” zegt Jack vol trots.
No-nonenseverhalen, een goede
prijs-kwaliteitverhouding en duidelijke financiële afspraken zijn
belangrijk voor Jack. “Mijn filosofie
is dat ik tevreden klanten wil hebben die happy zijn met hun vloer.
En als er iets niet goed is dan lossen
we dat als grote mensen op,” zegt
Jack.

“We kennen SVN’69 natuurlijk al
jaren als een enthousiaste vereniging. Met veel betrokken vrijwilligers die hun club een warm hart
toedragen. Wat opvalt is de grote
inzet en de bereidheid om zelf
klussen aan te pakken. Dat is de
Nijeveense traditie, die juist nu de
grenzen van sponsoring bereikt
lijken te zijn, hard nodig is. Zelf de
handen uit de mouwen steken en
praktisch hulp zoeken bij plaatselijke ondernemers, is nu de boodschap,” constateren de raadsleden.

Onderzoek
Kunstgras, de grote wens van
SVN’69 staat in de gemeentelijke
planning voor 2017. Tot die tijd
staat de bespeelbaarheid van velden onder druk. De club wil onderzoeken hoe met gezamenlijke
inspanning deze investering kan
worden vervroegd. Basis van het
onderzoek is een accommodatiecheck van de KNVB.
Met name in de wintermaanden
en in perioden met veel neerslag
is nauwelijks aan de behoefte van
de 22 teams van de vereniging te
voldoen. Naast een kunstgrasveld
staat ook verbetering van andere
velden op de agenda.
In overleg met de Gemeente zal
worden bekeken of, bijvoorbeeld
door het leveren van stenen, de situatie van het parkeerterrein kan
worden verbeterd. Met zelfwerkzaamheid van de leden van de vereniging kan zo een probleem van
sporters van verschillende clubs in
Nijeveen worden opgelost.

Chinees-Indisch
specialiteitenrestaurant

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

Blankensteinweg 40
Meppel, tel. 0522 25 23 22
www.kuinparket.nl

Het College heeft de vragen daarna
toch beantwoord. Wij nemen het
antwoord voor kennisgeving aan,
maar vragen ons af waarom dit zolang heeft moeten duren. Dit overleg je als wethouder en ambtenaar
staand bij de koffiemachine.
Wat was het geval. Op Koningsdag
2014 was het mogelijk in de binnenring gratis te parkeren. Veel
mensen hebben hier gebruik van
gemaakt. Maar er zijn er ook die
ten onrechte parkeergeld betaald
hebben. In Hoogeveen net zo, maar
die gemeente heeft direct aangekondigd het ten onrechte betaalde
parkeergeld terug te betalen.
De mensen die op Koningsdag ten
onrechte parkeergeld hebben betaald kunnen op vertoon van hun
betaalbewijs een gratis parkeerkaart krijgen. Op dit antwoord hebben wij 30 dagen moeten wachten!

Zaterdag 10 mei hebben leden
van de gemeenteraad een bezoek
gebracht aan SVN’69. Het bestuur
van de Nijeveense voetbalvereniging heeft de afgelopen
tijd aandacht gevraagd voor de
bespeelbaarheid van de velden
en de parkeervoorziening die de
club deelt met de tennisvereniging NTC en de korfballers van
DOS’46.

Enorme keuze
Wanneer je door de showroom
loopt valt een enorme keuze in materiaal en kleuren op. “Dat klopt.
Wij verkopen houten en pvc-vloeren. Ook de bekende laminaatvloeren verkopen wij. Je moet wel
kunnen laten zien wat er allemaal
mogelijk is. Iets minder bekend wat

KUIN
Jan PARKET
Plezier

Mosterd na
de maaltijd

Fong Sheng
de communicatiemolen

www.millart.nl
Sluisgracht 20 • 7941 BW Meppel
T (0522) 24 24 26 • F (0522) 24 18 42
Mill.Art is gevestigd in Molen De Vlijt

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

Restaria
Fong
Sheng

Stationsweg 9,
7941 AH Meppel
Tel. 0522-251313

Chinees-Indisch Specialiteitenrestaurant

DE STADSWACHTER

Zomer 2014

Kyteman wil ook leren in Meppel
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Doorgaan met JOGG!

komst van Kyteman en zijn collectief een toegevoegde waarde zou
zijn voor het culturele leven in de
gemeente. En of het College wilde
onderzoeken of er gebouwen zijn,
waar de groep zich tijdelijk zou
kunnen vestigen.

“Stond dit gebouw maar in
Utrecht!” Kyteman, de muzikantprojectleider Colin Benders, zou
Stad&Esch aan het Zuideinde
een prachtige locatie vinden voor
zijn project Kytopia. Dat zei hij
woensdag 11 juni tijdens zijn
bezoek aan Meppel. Maar ja, hij
is waarschijnlijk al onderdak, dus
‘Kyteman in Meppel’ zit er niet in.
Maar een bezoek van een Meppeler delegatie aan Kytopia, voor
half juli, dat is afgesproken.
Als gevolg van de verhuizing van
scholen naar Ezinge komen er deze
zomer nogal wat gebouwen leeg
te staan. Sterk Meppel maakt zich

‘Stond dit gebouw maar in
Utrecht!’ Kyteman (links) met verder vlnr. SteM-raadslid Dick Strijk,
manager Erik Benders en SteMvoorzitter Eduard Annen.
zorgen over de dreigende leegstand, omdat verloedering dreigt.
Wij hopen dat deze gebouwen
gauw een nieuwe invulling krijgen.
Kyteman op zijn beurt had te horen
gekregen dat hij binnenkort met
zijn orkest van 40 zijn woon- en
werkruimte Kytopia in Utrecht uit
moet.
1 + 1 = 3, dus SteM, in de persoon
van het verse raadslid Dick Strijk,
vroeg het College of de eventuele

Al bekend
Ja, antwoordde het College, de
eventuele komst van Kyteman zou
een toegevoegde waarde kunnen
zijn. Wij hoeven niet te onderzoeken of er een leegstaande school
is waar Kyteman zich kan vestigen,
omdat nu al bekend is welke gebouwen er vrijkomen.
Als de locaties/gebouwen lang leeg
staan worden ze in handen gesteld
van ‘leegstandbeheerders’. Die
geven de panden dan, ter voorkoming van kraken en vandalisme,
namens de Gemeente in gebruik.
Bezoek
Tijdens hun bezoek aan Meppel
bezochten Kyteman cs De Plataan.
Daar sprak de muzikant met enthousiaste vertegenwoordigers van
Sterk Meppel, wethouder Henk ten
Hulscher, Scala-directeur Douwe
Zeldenrust en bestuursleden van
lokale bands.
Kyteman ziet het contact met de
mensen in Meppel als een kruisbestuiving: “Geen systeem, wel een
eigen culturele broedplaats. Daar
leren we wederzijds van.”

Het zal toch niet waar zijn? Gaat
het nieuwe College werkelijk heroverwegen of het wel door moet
gaan met JOGG?
Het programma Jongeren Op Gezond Gewicht wint steeds meer
terrein in Nederland. Niet zo gek,
want deze methode heeft in Frankrijk al bewezen echt te werken.
Waar wij in 2011 als dertiende gemeente aanhaakten, zijn er nu al
59 gemeenten in heel Nederland
die mee doen.
Oké, het is misschien niet zo sexy
om mee te scoren als bestuurder. Immers, een probleem dat
er daadwerkelijk is oplossen, lijkt
veel stoerder dan preventief aan de
gang te gaan. Maar Drenthe is wel
de provincie in Nederland waar het
overgewicht onder jongeren het
grootst is. Een op de zes jongeren is
hier te zwaar. Is dat niet een reden
om er juist wel mee door te gaan?

Toen Meppel dit beleid inzette,
heeft onze wethouder duidelijk
aangegeven dat het beleid was
waarvoor een lange adem nodig
was. Pas na vijf tot zeven jaar zouden de effecten zichtbaar worden.
Door na drie jaar te stoppen, gooi
je alle investeringen zomaar weg.
Dat is niet alleen kapitaalvernietiging, maar vooral doodzonde voor
onze jeugd. Juist jongeren die op
gezond gewicht zijn, zitten beter
in hun vel, halen betere cijfers op
school en hebben minder kans als
volwassene te dik te worden. En
dáárvan is dan weer bewezen dat
dat aanzienlijk scheelt in de kosten
voor de zorg. Juist ja, die kosten die
wij als Gemeente straks deels zelf
mogen gaan betalen!
Dus College, krab nog maar eens
flink achter je oor voordat je een
dergelijke beslissing neemt. Stoppen met JOGG is wat Sterk Meppel
betreft géén optie!

Geef de bijen meer en ‘schone’ bloemen
Toen moeder aan de was was
Kwam er een bij bij
Die vloog onder de deur deur
Over de weg weg
Een rijmpje uit onze jeugd. Dat
komt steeds weer terug nu we
een afspraak hebben met de
Bijenhoudersvereniging Meppel
e.o. Wat gaan die bijen eigenlijk
doen als ze onder de deur deur
over de weg weg vliegen?
Tijdens onze actie ‘SteM voor
Steun’ in de verkiezingscampagne
kwam de vereniging in de categorie
‘Natuur en Milieu’ als winnaar uit
de bus. De berichten over sterfte
onder de bijen door het gebruik
van bestrijdingsmiddelen, de varroamijt en voor bijen giftige planten die wij kopen bij tuincentra,
worden steeds alarmerender. Hoog
tijd om meer te weten te komen
over de stand van zaken rondom de
bijen en hun toekomstperspectief.
Vier imkers, Jaap Sparreboom (tevens secretaris van de vereniging),
Jan Westerik (ook voorzitter), Cor
Koers (ook parkbeheer) en Warner
van Ens (ook parkbeheer) ontvangen ons in een van hun stallen.
Stallen voor bijen? Nee nee, de stallen zijn voor de imkers zelf. In hun
stallen is allerlei gereedschap te
vinden voor onderhoud aan de bijenkasten op het park. En je kunt er
gezellig zitten als het regent, zoals
tijdens het interview het geval is.

200 kasten
Jaap Sparreboom kreeg ooit een
bijenvolk cadeau en is daarmee
verder gaan kweken. Inmiddels
zijn op het park in Meppel tweehonderd kasten voor de bijenvolken. Jaap vertelt dat er sprake is
van een goede taakverdeling onder

de bijen. De darren (mannetjes) en
werksters (vrouwtjes) weten precies wat ze moeten doen in dienst
van hare majesteit de koningin.
Door deze samenwerking ontstaat
een heerlijk product, honing!

Diversiteit
Cor en Warner benadrukken dat
zij blij zijn dat ze bijen houden in
Meppel en omstreken, vanwege
de diversiteit aan gewassen. De
Meppelse bijen vliegen uit van het
voorjaar tot en met het najaar. In
het voorjaar vliegen ze naar de wilgen met de katjes. Vervolgens worden ze uitgezet in de polder, voor
bestuiving van appels en peren.
Daarna volgen koolzaad, bramen
en klaver en in augustus tot medio
september de heide.
Ondanks de aanwezige diversiteit
is het rigoureus maaien van bermbeplanting de imkers een doorn in
het oog. Bijen hebben minstens zes

Raat met boven een dop met
nieuwe koningin.
verschillende soorten bloemen nodig om antistoffen te kunnen aanmaken. Dus bloemen zijn noodzakelijk. De imkers benadrukken dat

er in Meppel veel braakliggend terrein is, waarop bloemenzaden uitgestrooid zouden kunnen worden.
Maar de Gemeente heeft hierover
geen zeggenschap, omdat de grond
van projectontwikkelaars is. En die
willen liever geen planten.

Mijten en middelen
Jan zegt dat het effect van bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden
door boeren een grote boosdoener
is. Met name het middel dat gebruikt
wordt voor lelieteelt in Westerveld
gaat verder dan hun eigen grond en
is dus ook nadelig voor planten daarbuiten. Hij voegt daaraan toe dat de
Westerveld wel goed toeziet op het
juiste gebruik hiervan. Jaap vertelt dat
bijen het gif binnenkrijgen via stuifmeel en nectar.
De bijen hebben veel last van de

bijwerkingen van die bestrijdingsmiddelen. Ze kunnen sterven of
worden er dermate door verzwakt
dat ze eerder slachtoffer zijn van
de varroamijt, of niet terug kunnen
keren naar hun kast.
De imkers zijn ook niet blij met
de rol van de meeste tuincentra.
Het zijn weliswaar de tuinders die
planten met veel gifstoffen erin op
de markt brengen, maar de tuincentra kunnen best selectiever inkopen, vinden de vier.
Deze vrijwilligers van Bijenhoudersvereniging Meppel e.o. houden
iets moois in stand. Als zij dat niet
meer doen komen er steeds minder bijen en wordt de cyclus van
bestuiving van groente-, plantenen fruitrassen steeds meer onderbroken. En daarmee komt de hele
voedselproductie in gevaar.

Imker Jan bezig met het doppen
van nieuwe koninginnen. Dat
gebeurt na 12 dagen. Wanneer een
imker dat niet doet, vliegen ze uit
en kunnen geen nieuwe bijenvolken worden gekweekt.
Motie
Dat is dan ook de reden waarom
Sterk Meppel in een motie heeft
opgeroepen Meppel bijenvriendelijk te maken. Wij willen graag dat
de Gemeente het op grote schaal
inzaaien van bijenvriendelijke
bloemen in bermen en op braakliggende terreinen stimuleert. Gif
gebruiken tegen onkruid moet dan
zeker taboe blijven.
Wil je meer weten over de bijenvereniging, kom dan naar de open dag
op 12 juli a.s.

ONDERDELENHUIS

POBO PLENTYPARTS
Eerste Hulp Bij Onderdelen

Elke
dag
open 11.00
11.30 -- 24.00
22.00 uur
uur
Elke
23.00
uur
Elke dag
dag open
11.30
maandag gesloten
maandag
gesloten

Fong Sheng
Het grootste
assortiment
afhaalsnacks

0522-256412

Heinsiusstraat 151-153

Poort vv Drenthe
Drenthe
Poort

verhuisd naar Woldstraat 53
en heet voortaan

Pobo

CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS
HOTEL CAF
Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.

De Poort van Drenthe

EUROPART-POBO
MEPPEL

t.o. N.S. station Meppel
Tel. 0522-251080

WOLDSTRAAT
59, MEPPEL
0522-260530
0522-260530

Bloemen, planten,
bruidswerk,
rouwarrangementen
Prinsengracht 6, 7941 KD Meppel
Tel. 0522-243090, fax 0522-241834
info@bloemenpetersen.nl
www.bloemenpetersen.nl

Eleveld44-46
Woldstraat
7941 LK Meppel
Tel. 0522 - 25 25 05
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Onderwijspark Ezinge erg grootschalig
Het onderwijspark Op Ezinge
schiet goed op. Grote gebouwen
rijzen en de eerste bezichtigingen
hebben plaatsgevonden. Eerst
mochten de buurtbewoners
rondkijken, daarna werd het
opengesteld voor alle inwoners van Meppel. In september
worden de scholen in gebruik
genomen door ruim 2000 leerlingen. En als wij daar dan rondlopen, kijkend door de ogen van
de idealen van Sterk Meppel, wat
vinden wij daar dan van?
Allereerst: het was duidelijk dat er
iets gedaan moest worden aan de
huisvesting van Stad&Esch en het
Drenthe College. Vooral het mooie
karakteristieke gebouw aan het
Zuideinde, maar ook de andere gebouwen, voldoen niet meer aan de

Eerst mochten de buurtbewoners
rondkijken.
Foto Ebel Zandstra

(onderwijs)eisen van deze tijd. Een
grondige renovatie had wellicht
nog gekund, maar zelfs dan was het
de vraag of de eisen ooit gehaald
zouden worden en of de kosten
niet enorm hoog zouden worden.
Uiteindelijk heeft dus ook Sterk
Meppel (met uitzondering van Jan
Wessels) ingestemd met het onderwijspark Op Ezinge.

Grootschalig
Maar rondlopend in het gebouw
schrikken wij enorm van de grootschaligheid. Is dit een gebouw
waar onze jeugd zich thuis gaat
voelen? Bij het aannemen van het
plan garandeerde Peter de Visser
(directeur Stad&Esch) ons dat een
kleinschalige sfeer ook in een dergelijk groot gebouw gecreëerd kan
worden. Ook hij zei kleinschaligheid belangrijk te vinden, net als
Sterk Meppel.
Natuurlijk zullen er ook leerlingen
zijn die juist een dergelijk groot
gebouw fantastisch vinden. Maar
wij zijn van mening dat grootschaligheid onverschilligheid en niet
betrokken zijn in de hand werkt.
Nu wij zelf in het gebouw zijn gaan
kijken, houden wij ons hart vast of
het werkelijk gaat lukken een kleinschalige sfeer te creëren.
Het tweede punt waar wij ons zorgen over maken is de fietsveiligheid. Eigenlijk had er gewoon een
tunnel moeten komen, een korte
en veilige fietsroute naar de school.

In Ken Uw Gemeente in het winternummer stond een foto van een
prachtig verlichte gevel. Wij kregen
veel goede oplossingen binnen. De
winnaar, de heer Van Aalderen uit
Meppel, schreef het volgende over
dit mooie pand:
“Dit gerestaureerde pand staat
aan de Kruisstraat nr. 12. Het werd

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

in mijn jeugd aangeduid als het
Dienstgebouw van de Hervormde
kerk. De vier grote zalen werden
gebruikt door de vier wijken waarin
Hervormd Meppel was ingedeeld.
Elke wijk had hier zijn activiteiten,
zoals catechisatie, wijkavonden,
repetitiezaal, zaal voor de wijkkoren, vergaderingen wijkkerkenraad
enz.
In de zaal achter de ramen die op
de foto te zien zijn, was de ruimte
voor de centrale kerkenraad. Ook
de penningmeester had hier zitting
voor het innen van de kerkelijke
belasting en het verhuren van de
stoelen en banken van de kerk. Ook
werden er kerkelijke huwelijken
gesloten. Dat was goedkoper dan
in de kerk zelf.
Eens per jaar werden de jonge lidmaten getoetst door de centrale
kerkenraad om toegelaten te worden als lidmaat van de kerk.
Ook was het de woning van de
koster van de kerk, de fam. Heetla
en later de fam. Van Ooijen. In de
Tweede Wereldoorlog was het Rode
Kruis er gevestigd en had Dr. Donth
er spreekuur voor de ‘bunkerbouwers’ (verplicht tewerkgestelden).

REDACTIE

Alle partijen hadden die ook hoog
op het prioriteitenlijstje staan,
vlak voor de verkiezingen. De
huidige collegepartijen lijken die
wens echter te hebben geschrapt.
Ze wachten af. Dat lijkt misschien
financieel verstandig, maar er is nu
al overlast in de NS-tunnel.
Het zal ons niet verbazen als de
NS haar tunnel spoedig afsluit en
alleen nog reizigers door laat. Alle
fietsers moeten dan door de Vleddertunnel. Kan die dat aan? Of is
het wachten op het eerste ongeluk?

Gezonde school
Hebben wij dan alleen kritiek? Nee,
absoluut niet. Stad&Esch heeft
aangegeven te gaan werken met
het ‘Gezonde School’-concept. Dit

Indrukwekkende kolossen.
		

Foto Ebel Zandstra

betekent dat het onderwijspark
ook veel aandacht gaat geven aan
een gezonde levensstijl van de
leerlingen. Voldoende beweging en
een gezond voedingspatroon zijn
hierbij essentieel. In de kantines
worden dus gezondere producten
verkocht. Ondanks dat hier natuurlijk geen nieuwe school voor nodig
was, zijn we hier in het kader van
het JOGG-beleid van de Gemeente
ontzettend blij mee.
Alles bij elkaar stemt de aanwezigheid van een dergelijke prachtige
voorziening ons vrolijk. Stad&Esch
was toe aan nieuwe huisvesting.

Uit handen van (toen nog) SteMfractievoorzitter Peter de Vries ontving de prijswinnaar het passende
boek ‘Een kwart eeuw Meppel’ van
Herman Jansen en een fles Bruisend Meppel.

Frans Bultje, Myriam Jansen,
Jeanet Kraaij, Henk Schoemaker,
Dick Strijk, Frans Venema, Jan
Vonk, Peter de Vries

FOTO’S
Marco Havers, Ben Hillen, Myriam
Jansen, Daan Prest, Ebel Zandstra

VERSPREIDING
Centrale coördinatie
Henk Tiemens
Meppel-Noord:
Peter de Vries, tel. 260 305
Koedijkslanden/Berggierslanden:
Margriet Kwint, tel. 255 730
Centrum-Ezingebuurt:
Wim Start, tel. 258 872
Oosterboer:
Eduard Annen, tel. 853 069
Nijeveen:
Frans Venema, tel. 491 660
Overige buitengebied:
Jan Vonk, tel. 259 543

BESTUUR STERK MEPPEL
Secretariaat:
Margriet Kwint,
Jan Steenstraat 136,
7944 TP Meppel, tel. 255730
secretariaat@sterkmeppel.nl
Voorzitter: Eduard Annen
Penningmeester:
Diana Hendriksen,
Hercules Segherslaan 29,
7944 LH Meppel, tel. 262969
bank: 59.77.36.936
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Uit de goede inzendingen trekken
wij de prijswinnaar. De winnaar
kan kiezen uit het boek ’Een kwart
eeuw Meppel’ van Herman Jansen
of 2 cd’s met foto’s van karakte-

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE

Diana Hendriksen

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.

Op de foto hiernaast ziet u een
deel van een beeldbepalend beeld
in Meppel. Vaak loop je er zonder
na te denken langs en nu denk je:
Waar staat dat beeld ook alweer?
Weet u waar dit beeld staat en hoe
het heet? Laat het ons weten.

stadswachter@sterkmeppel.nl
Oosterboerweg 94,
7943 KD Meppel
Elisabeth Bakkenes
(hoofdredacteur) tel. 259 026
Eduard Annen, tel. 853 069
Margriet Kwint
Kees Schoonderwoerd
(eindredactie)
Henk Tiemens (vormgeving)

ADVERTENTIES

ristieke 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 Bruisend
Meppel. Inzenden voor 1 september 2014 naar: Redactie Stadswachter, Oosterboerweg 94, 7943 KD
Meppel of mailen naar: stadswachter@sterkmeppel.nl

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.

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

Ken uw gemeente
Uitslag 89
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Deze bon kunt u opsturen naar de ledenadministratie van Sterk Meppel,
t.a.v. Margriet Kwint, Jan Steenstraat 136, 7944 TP Meppel

LEDENADMINISTRATIE
Margriet Kwint

BEZORGERS
Eduard Annen, Jacqueline Annen,
Fred Bakkenes, Martin Daling,
Janet Dam, Harm Dingsté, Joke
Dingsté, Gerard Doets, Romke E.
Egbers, Jan Gelderloos, Bert-Jan
Grobben, Martijn Groot-Nibbelink, Diana Hendriksen, Nelleke
Hooijschuur, Tineke Hoving, Jan
Huizinga, Herman Jansen, Myriam
Jansen, Soerma Jethoe, Jan Kluijt,
Jeanet Kraaij, Saymaa Kuipers,
Margriet Kwint, Jan Meer, Dick
Minkjan, Barbara Mossel, Piet
Mossel, Gerrit Munsterman, Rolf
Nes, Sita Neutel, Harm Nijhuis,
Monique Oechies, Elio Panneman,
Jenny Schipper, Henk Schoemaker, Jan Schoemaker, Lies Schokker, Anko Scholtens, Kees Schoonderwoerd, Albert Schuurman, Joke
Sinnema, Wim Start, Harm Steenbeek, Dick Strijk, Steven Terpstra,
Frans Venema, Hendri Venema,
Marian Venema, Trudy Venema,
Ed Verweij, Jan Vonk, Else de Vries,
Peter de Vries, Harrie op de Weegh,
Jan Wessels, Janneke Wessels, Welmoed Wessels, Harry Wittenberg.
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