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Perspectiefloos
De gemeenteraad is de baas in de 
gemeente. Hij bepaalt waar het 
beschikbare geld aan uitgegeven 
wordt. In de Perspectiefnota doet 
het college van burgemeester en 
wethouders daarom voorstellen 
aan de gemeenteraad over hoe zij 
het beschikbare budget uit wil ge-
ven. Traditiegetrouw wordt die 
nota in juni behandeld. Voor de ge-
meenteraad is dat hét moment om 
richting te geven en het beleid bij te 
sturen. Zij maakt dan de definitieve 
keuzes waar ze wel/niet of meer/
minder geld voor beschikbaar stelt. 
Maar dit jaar kwam het daar niet 
van. Waar in het verleden nieuwe 
colleges juist graag lieten zien welke 
visie zij hadden en welke koers zij 
insloegen, gaf deze nieuwe coalitie 
niet thuis. Het college vond dat het 
door de verkiezingen niet mogelijk 
was om een goede Perspectiefnota 
aan te bieden. 
De gemeenteraad heeft dat geac-
cepteerd! Net als hij accepteert dat 
de ene beleidsnota na de andere zes 
maanden of zelfs een jaar later komt 
dan gepland. De vraag is dan hoe 
serieus die gemeenteraad  zijn taak 
als volksvertegenwoordiger neemt. 
Of heeft het college profijt van het 
feit dat in Meppel zeven van de acht 
fracties een nieuwe fractievoorzit-
ter hebben? Hoe dan ook: door te 
accepteren dat er geen Perspectief-
nota kwam heeft de gemeenteraad 
zich een van zijn belangrijkste in-
strumenten laten onthouden. Wat 
ons betreft doet de gemeenteraad er 
goed aan het roer in handen te ne-
men en meer gebruik te maken van 
zijn bevoegdheden. 

Bewoners Blankensteinweg voeren actie 
voor behoud stukje wandelbos

Gaan ze het Wandelbos nu het 
Roeibos noemen?

HAN EN SAN

Het waterschap Reest en Wieden 
gaat het waterpeil in het wandel-
bos mee laten bewegen met het 
peil van de Wold Aa. Daardoor 
zal dat gebied 50 tot 100 dagen 
onder water staan en verder zo 
drassig zijn dat recreëren daar 
niet meer mogelijk is, denken de 
bewoners van de Blankenstein-
weg. Verder zijn ze bang voor een 
toename van muggen en ratten 
in hun onmiddellijke woonom-
geving. Voor de fractie van SteM 
reden voor een werkbezoek.

In 1998 ontstond op veel plaatsen 
wateroverlast door een combi-
natie van harde westenwind en 
overvloedige regenval. Het peil 
van de Wold Aa kwam zo hoog, dat 
in Meppel vele straten en huizen 
blank kwamen te staan. Dit leidde 
zelfs tot een bezoek van koningin 
Beatrix die getroffen gezinnen een 
hart onder de riem kwam steken. 
Om overlast in de toekomst te 
voorkomen werd de afvoer beter 
gereguleerd door automatisering 
van gemalen en stuwen en kreeg 
het water meer ruimte. Dat heeft  
effect gehad, want bij de hoge wa-
terstand in 2012 trad geen overlast 
op. Toch zijn er meer maatregelen 
nodig, geeft waterschap Reest en 
Wieden aan. 
De provincie Drenthe heeft In 
Meppel het wandelbos en de gron-
den rond recreatieplas Engelgaar-
de als waterbergingsgebied voor 
overtollig water aangewezen. In 
een deel van het gebied zal het wa-
terpeil gaan meebewegen met dat 
van de Wold Aa. Daardoor krijgt het 
water niet de kans om voor overlast 
te zorgen. Zodra het mogelijk is, 
wordt het water alsnog afgevoerd. 
Dat betekent dat het gebied met re-
gelmaat onder water zal komen te 
staan en drassig zal worden.
Het stukje Meppeler wandelbos 
waar het hier om gaat is een uniek 
en waardevol stukje natuur dat cen-
traal tussen de wijken Oosterboer 
en Haveltermade ligt. Bewoners 
van deze wijken maken zich dan 
ook ernstig zorgen over het verlies 
van het bos, omdat de schatting is 
dat het gebied  50 tot 100 dagen on-
der water komt te staan.
Actievoerders van de werkgroep 

‘Red het Meppeler Wandelbos’ zijn 
er bang voor dat het nu nog droge 
deel van het wandelbos in een 
‘moeras’ zal veranderen. Ook waar-
schuwt de werkgroep voor overlast 
van muggen, ratten en ander on-
gedierte. Bovendien vinden ze het 
jammer dat de recreatieve functie 
van het hele gebied flink achteruit 

zal gaan. De grond heeft immers 
tijd nodig om het water af te voe-
ren en dat betekent dat het bos veel 
langer dan 100 dagen onbegaan-
baar zal zijn voor wandelaars en 
hondenbezitters. Tegen het plan 
zijn dan ook 43 bezwaarschriften 
ingediend, ondersteund door een 
kleine 500 handtekeningen van 

sympathisanten.
In oktober zal de gemeenteraad 
zich daarover moeten uitspreken. 
Sterk Meppel gaat aan het college 
vragen stellen of het mogelijk is om 
het meest populaire stukje van het 
wandelbos van het plan uit te slui-
ten en wat de consequenties daar-
van zullen zijn.

Kees bedankt!
Na 18 jaar trouwe dienst stopt 
Kees Schoonderwoerd om princi-
piële redenen met het maken van 
onze Stadswachter. 

Al die jaren was hij de grote drive 
achter onze politieke krant, die ieder 
kwartaal weer bij u in de bus viel. Hij 
droeg zorg voor een gebalanceerde 
inhoud, duidelijke koppen en ge-
redigeerde stukken. Een ferme klus 
die soms onder stevige tijdsdruk 
moest gebeuren. Maar met flink 
wat zweetdruppels en soms een 
vuist op tafel, kreeg hij het elke keer 
weer voor elkaar. Natuurlijk met de 
hulp van de vormgever en meerdere 
schrijvers en politici, maar Kees was 
de grote spin in het web. De echte 
professional die zich geheel belan-
geloos, vanuit idealisme voor zijn 
stad en de partij inzette. 
Wij zullen Kees zijn inbreng enorm 
missen en willen hem hartelijk 
bedanken voor alle jaren inzet en 
fijne samenwerking. 

De redactie 

Sociaal huurbeleid niet erg sociaal
De fracties van Sterk Meppel en 
D66 zijn niet goed geïnformeerd 
over de bouw van sociale huur-
woningen aan de Kinkhorst-
straat. De woningen mogen de 
naam van sociale huur nauwe-
lijks dragen: ze mogen al na 5 
jaar op de vrije markt verkocht 
worden. In de raadsvergadering 
van juni jl. werd er nadrukkelijk 
naar gevraagd maar een duidelijk 
antwoord bleef uit. Wethouder 
Koning gaf in september ruiter-
lijk toe dat hij duidelijker had 
moeten zijn. 

In Meppel zijn lange wachtlijsten 
voor huurwoningen die onder de 
huursubsidiegrens vallen. Daarom 
was het mooi dat er een projectont-
wikkelaar gevonden is die aan de 
Kinkhorststraat goedkope huurwo-
ningen gaat bouwen. Maar tijdens 
de raadsvergadering over het plan 
in juni wilde het college de naam 
van de ontwikkelaar niet noemen. 
‘Dat wilde de ontwikkelaar niet 
voor de overeenkomst getekend is’, 
zo gaf het college aan. Sterk Mep-
pel vermoedde een addertje onder 
het gras. Onze SteM woordvoerder 
vroeg de wethouder of we over tien 
jaar het risico lopen dat de wonin-

gen opgeknapt worden en de ont-
wikkelaar daar financieel flink mee 
gaat scoren. 
Een rechtstreeks antwoord bleef 
uit maar de wethouder gaf aan 
dat ‘alles binnen de afspraken met 
de raad’ bleef. Dat was voor Sterk 
Meppel reden om toch met de 
overeenkomst in te stemmen: we 
vinden het belangrijk dat er meer 
sociale huurwoningen komen. 
Een dag later was de overeenkomst 

wel getekend en bleek dat de be-
stemming ‘sociale huurwoning’ al 
na 5 jaar verviel en dat de huizen 
daarna op de vrije markt verkocht 
mogen worden. Ook werd de in-
komensgrens om voor de wonin-
gen in aanmerking te komen van 
32.000 naar 40.000 euro verhoogd. 
De fracties van D66 en SteM zijn 
dan ook van mening dat zij niet 

Lees verder op pag. 4
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Onze raadsleden

Peter de Vries
Het Vledder 35

7941 KL Meppel 
tel.: 260305

e-mail: p.devries@meppel.nl

Frans Venema
(fractie-penningmeester)

De Veurdele 49
7948 DL Nijeveen - tel.: 491660

e-mail: f.venema@meppel.nl

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

Dick Strijk
Citroenvlinder 156
7943 RD Meppetel.
tel.: 0681437399

e-mail: d.strijk@meppel.nl

Eduard Annen
(duo-raadslid)
Lepelaar 5

7943 SJ Meppel
e-mail: e.annen@meppel.nl

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

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

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.

Mijn vakantie heet nu reces

SteM bedankt duizendpoot 
Bert Hoevenberg

Onlangs is het beheer van onze 
website www.sterkmeppel.nl in an-
dere handen overgegaan. Tot onze 
grote spijt kunnen we gerust stel-
len. Toen Sterk Meppel eind 2006 
online wilde gaan, heeft Herman 
Jansen Bert gevraagd voor Sterk 
Meppel een website te bouwen. 
Bert was immers ook toen al een 
alom gerespecteerd grafisch ont-
werper en het was voor ons dan 
ook fijn dat we een lid hadden die 
de expertise hiervoor in huis had en 
dit voor Sterk Meppel wilde doen. 

Bert heeft een prachtige website gemaakt en vanaf 2007 was www.
sterkmeppel.nl in de lucht. Een foutloos functionerende, goed toeganke-
lijke website. Hij heeft niet alleen allerlei informatie gedigitaliseerd, maar 
belangrijker: meegedacht over hoe we de inwoners van Meppel goed kun-
nen informeren. Daarnaast wordt de website gebruikt als archief en kun 
je bijvoorbeeld de Stadswachter lezen tot vele jaren terug. Ook in de ver-
kiezingsperiode heeft Bert het heel druk gehad met het bijhouden van de 
website. Denk hierbij maar eens aan de actie “SteM voor Steun”, waarbij 
wekelijks de onderwerpen moesten worden aangepast en de digitale stem-
men verwerkt. Ook is Bert degene die onze wijkfolders van een prachtige 
opmaak heeft voorzien. Een echt visitekaartje. Tot slot was Bert lid van 
de Stuurgroep Verkiezingen en voorzitter van de kandidatencommissie 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij heeft dan ook bij vele activiteiten 
rondom de verkiezingen zijn steentje bijgedragen. De prachtige foto op de 
campagneposter is bijvoorbeeld dankzij de inzet en ideeën van Bert tot 
stand gekomen. 
Al met al heeft Bert de afgelopen acht jaar veel voor Sterk Meppel betekend 
en daar hebben we hem inmiddels op een gepaste manier voor bedankt. 
We wensen Bert, de mensen die hem lief zijn en zijn bedrijf, Bert Hoeven-
berg Grafisch ontwerp en Webdesign alle goeds toe. Bert bedankt voor je 
vriendschap, je enorme inzet en je geweldige gevoel voor humor.  

De website van Sterk Meppel is 
een mooie plek om u te infor-
meren over alles wat met de ge-
meente Meppel en Sterk Mep-
pel te maken heeft. Maar sinds 
enkele maanden treft u daar 
ook de persoonlijke weblogs van 
(duo)raadsleden aan. Eduard 
Annen: “Helaas was niemand het 
met ons eens, maar ik had mijn 
vuurdoop in de raad gehad.” 
Dick Strijk: “Mijn vakantie heet 
nu reces.” Peter de Vries: “Na 12 
jaar politiek hoor je niet zo veel 
nieuws meer.”
De onderwerpen zijn per week 

erg verschillend, dat maakt het 
juist zo leuk. De ene week gaat 
het over een onderwerp tijdens 
een raadsvergadering en de an-
dere week over iets wat een (duo)
raadslid opvalt of tegenkomt in 
de gemeente Meppel. Het is een 
mooie manier om een kijkje te 
krijgen in de werkzaamheden 
van (duo)raadsleden en in wat 
hen bezighoudt. 

De weblogs worden vaak gele-
zen. Bent u ook benieuwd? Be-
zoek dan regelmatig onze web-
site www.sterkmeppel.nl

Braderie Nijeveen: groot succes  
ondanks regen

Goede communicatie is lastig
In juli en augustus is de gemeen-
teraad met ‘reces’. Er zijn dan 
geen geplande vergaderingen. 
Ik heb een heerlijke vakantie 
gehad, maar twee maanden heeft 
dit beslist niet geduurd. Was het 
maar waar. In de eerste twee we-
ken van juli moesten nog allerlei 
zaken afgerond worden en sinds 
half augustus ben ik alweer hard 
aan het werk. Deze Stadswachter 
maken bijvoorbeeld. Ook ben ik 
al bij een aantal bijeenkomsten 
rond het sociaal domein geweest, 
want daar zet ik mijn vakantie 
graag voor opzij. 
 
De komende maanden zal er nog 
veel meer werk in het teken van 
de overname van taken rond werk 
& inkomen, zorg & welzijn en op-
voeding & jeugdzorg staan.  Wat 
een enorme operatie is dat. Ik heb 
veel respect voor de ambtenaren 
die hiermee aan de slag zijn. Het is 
de grootste herverdeling van taken 
ooit en dat met een hele grote be-
zuinigingsopdracht erbij. Boven-
dien doen die ambtenaren er alles 
aan om de inwoners van Meppel bij 
alle veranderingen te betrekken en 
iedereen goed te informeren over 
wat er nu gebeurt en wat er straks 
verandert. Er is echter nog zoveel 
onduidelijk. En als er wel wat dui-
delijk is, dan is het soms heel lastig 
om dat op een begrijpelijke manier 
over te brengen. Want laten we wel 
wezen: Ambtelijke taal is soms (te) 
moeilijk.
 
We krijgen nu al de eerste signalen 
over misverstanden. De gemeente 
Meppel heeft een keurige over-
gangsregeling voor huishoudelijke 
hulp ingesteld. Na een gesprek in 
het eerste kwartaal van 2015 is het 
mogelijk dat in het algemeen die 
hulp vervalt. Het is ook mogelijk 
dat de gemeente de huishoude-
lijke hulp blijft geven als: Iemand 
een beperking heeft, geen hulp 
kan inschakelen, vrijwilligers geen 
optie zijn en er geen geld is om zelf 

hulp in te huren. Dat is niet voor 
iedereen even duidelijk, omdat 
ook wordt verteld dat het wette-
lijke recht op huishoudelijke hulp 
vervalt. Best lastig dus. Hoe zit dat 
nou?
 
Bovendien is de gemeente niet 
de enige die informatie verstrekt. 
Er kunnen van wel tien instanties 
brieven komen over de verande-
ringen. In mijn ogen is het juist de 
taak van de gemeente om ervoor te 
zorgen dat de mensen worden ge-
holpen als ze door de bomen het 
bos niet meer zien. Dat er iemand 
is die ze kunnen bellen om hen uit 
te leggen hoe de verschillende puz-
zelstukjes in elkaar passen en hen 

in duidelijke taal vertelt hoe het zit. 
Ook voor dit stukje gaan we ons de 
komende tijd zeker sterk maken. 

Evenals voorgaande jaren was 
Sterk Meppel aanwezig op de jaar-
lijkse braderie in Nijeveen. Onder-
houd van het openbaar groen was 
het gesprek van de dag. 

Ondanks het wisselvallige weer 
lieten Nijeveners en andere bezoe-
kers zich regelmatig bij onze stand 
zien voor informatie, het invul-
len van onze stelling en uiteraard 
ontbraken de klachten niet. Vooral 
het onderhoud van het openbaar 
groen was het gesprek van de dag, 
daar had men geen goed woord 
voor over. Tegelijkertijd was er wel 
begrip voor het feit dat de gemeen-

te moet bezuinigen. 
De stelling dat een monumentale 
eik het loodje mag leggen om een 
nieuwe toegangsweg naar Dannin-
ge Erve zuid2 mogelijk te maken 
was voor de overgrote meerderheid 
(85%) van de bezoekers geen pro-
bleem. Mede omdat de gemeente 
herbeplanting pleegt met een forse 
nieuwe boom op een geschikte 
plek. 
Dat Sterk Meppel vragen aan het 
college heeft gesteld over het slech-
te onderhoud van de Schutsluis bij 
de watertoren vond iedereen een 
goede zaak. Wel kwam de vraag 
naar voren waarom we niet eerder 

aan de bel hebben getrok-
ken. Voor SteM een signaal 
dat wij nog alerter moe-
ten kijken naar dit soort 
punten. Al met al hebben 
wij ons weer duidelijk op 
straat laten zien en daar-
voor ook weer vele com-
plimenten gekregen. “Jul-
lie zijn goed bezig” klonk 
het commentaar. En daar 
zijn we blij mee.    

Door Elisabeth Bakkenes
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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

SteM zorgt voor inspraak en  
keuzevrijheid in Sociaal Domein
In de kadernota Sociaal Domein 
was de gemeente eenzijdig in haar 
kaderstelling. De nadruk lag op de 
eigen kracht, de eigen verantwoor-
delijkheid van mensen. Ook waren 
er kaders over de financiën: niet 
meer geld uitgeven dan er binnen-
komt. Op initiatief van Sterk Mep-
pel werden daar kaders over de 
kwaliteit van de dienstverlening, 
keuzevrijheid voor zorgverleners, 
klachten, inspraak en het PGB aan 
toegevoegd. Kaders die voor u als 
inwoner van Meppel van belang 
zijn. U heeft niet voor niets op ons 
gestemd!
 
Taken rond werk en inkomen, zorg 
en welzijn, opvoeding en jeugdzorg 
worden vanaf 1 januari 2015 door 
de gemeente overgenomen van het 
Rijk. Dit worden de ‘decentralisa-
ties’ genoemd. Net voor het zomer-
reces werd de Kadernota Sociaal 
Domein behandeld. In die kader-
nota staat binnen welke voorwaar-
den (kaders) het college de decen-
tralisaties moet uitvoeren.
 
De meeste kaders waren uit oudere 
beleidsnota’s overgenomen en kon-
den dus op instemming rekenen. 
Maar er was wel iets vreemds aan de 
hand, zo constateerde Sterk Mep-
pel: de kaders die voor u, inwoners 
van Meppel, belangrijk zijn ontbra-
ken volledig. Geen enkel kader over 
de kwaliteit van de dienstverlening, 
keuzevrijheid, klachten, inspraak of 
het PGB. Wel waren er kaders over 
de eigen kracht van mensen, de ei-
gen verantwoordelijkheid. En ook 

de financiële kaders waren duide-
lijk. We blijven binnen de begroting 
of er wordt extra bezuinigd. Met 
deze eenzijdige nota wilden wij niet 
instemmen. Daarmee zouden we 
onze inwoners te kort doen. Daar-
om is, in overleg met alle raadsfrac-
ties, de nota uitgebreid.
Zo zijn er nu kaders opgenomen 
over het behoud van mogelijkheden 
voor lokale PGB’s en dat gebruikers 
van zorg keuzevrijheid hebben om 
voor kleine of lokale dienstverle-
ners te mogen kiezen. Ook vindt 
SteM het belangrijk dat er kwali-

teitseisen zijn en dat de gebruikers 
die kwaliteit mee moeten kunnen 
beoordelen. Bovendien vindt SteM 
het belangrijk dat er een sociale 
ombudsman of –vrouw komt waar-
bij u terecht kunt als u vindt dat de 
gemeente uw situatie niet juist be-
oordeelt. Na het nodige voorwerk 
door de woordvoerders, werden 
een twintigtal amendementen tij-
dens de raadsvergadering van 25 
juni jl. unaniem ingediend en aan-
genomen. De belangen van onze 
inwoners zijn daarmee beter be-
schermd. 

Vrijwillig extra bezuinigen?  
We zijn toch niet gek!  

Je zou denken dat het al een enorme uitdaging is om in 2015 de mil-
joenen te bezuinigen die we van het Rijk moeten bezuinigen op het 
sociale domein. Maar dat gaat het college nog niet ver genoeg. Die 
vinden dat er best vrijwillig 5% extra bezuinigd kan worden. En nee, 
heus niet om minder geld uit te geven. Het is bedoeld om een reserve 
te vormen voor de jaren erna.
 
Daarmee maakt het college duidelijk dat gezonde financiën belangrij-
ker zijn dan het goed laten verlopen van de overdracht van taken. Juist 
het eerste jaar is enorm belangrijk. De taken moeten niet alleen over-
genomen worden, het moet ook met minder geld en daarom op een 
andere manier met andere voorwaarden. Maar het gaat hier wel om 
mensen. Mensen met soms zware problematische hulpvragen of beper-
kingen. Om een buurman met MS of een  dementerende moeder. Om 
die jongen met het Downsyndroom of het meisje met psychoses. Laat 
de gemeente eerst maar eens zorgen dat de overgang goed verloopt, 
voordat ze aan spaarpotjes voor de toekomst denkt. SteM vond dat deze 
extra bezuiniging van vijf procent van tafel moest en stemde tegen. De 
coalitie van VVD, PvdA, CDA en CU dacht daar helaas anders over en 
nam het voorstel aan. 

DE STADSWACHTER - POLITIEK NIEUWS van de SteM-FRACTIE

Kaalslag: maar hoe nu verder?
SteM heeft zich in het verleden 
fel verzet tegen plannen van 
vorige colleges om heesters te 
vervangen door gras. Onze voor-
naamste reden: de vermindering 
van de biodiversiteit. Hierbij 
moeten we vooral denken aan 
insecten, maar ook aan vogels 
die beschutting en voedsel gaan 
missen. Deskundigen van de 
gemeente hebben ons op andere 
gedachten gebracht. Met variëteit 
in het beheer kan de biodiversi-
teit juist toenemen. Maar na de 
kaalslag van dit jaar vragen wij 
ons af of het met dat beheer wel 
goed komt.

Wie op dit moment door Meppel 
fietst, ziet in een aantal wijken een 
enorme kaalslag. In de Koedijks-
landen en in de Oosterboer zien 
we bomen, struiken en heesters 
verdwijnen. Wat er voor terug komt 
is ongewis, zeker nu het beleid ‘gras 
in plaats van heesters’ wordt uitge-
voerd in het kader van bezuiniging 
op het groenonderhoud.
SteM was tegen dat beleid, omdat 
wij dachten dat de biodiversiteit 
hierdoor sterk achteruit zou gaan. 
Dat is niet goed voor het milieu en 
uiteindelijk niet goed voor ons ei-
gen bestaan. Denk alleen al aan het 
achteruitgaan van de bijenstand 
met alle gevolgen voor onder ande-
re de fruit- en groenteteelt. Volgens 
onderzoek van de gemeente hoeft 
dat absoluut niet het geval te zijn. 
In een openbare werkvergadering 
is dat duidelijk geworden. Rand-

voorwaarde is dan wel dat kruiden 
en grassen wel de kans krijgen in 
bloei te komen.
Nu we de resultaten van dat be-
leid zien slaat de twijfel toe. Zijn 
wij misleid? Op de Randweg bij-
voorbeeld is een enorme kaalslag 
geweest. Er zijn op een beperkt 
aantal plekken inderdaad wat 
heesters teruggeplant, maar het 
overgrote deel van het openbare 
groen is zeer kort gehouden gras, 
waarin zelfs madeliefjes nauwelijks 
de kans krijgen in bloei  te komen. 
Laat staan dat allerlei insecten-
soorten er kunnen gedijen. Er zijn 
vast voorbeelden in uw omgeving 

te noemen waar het ook mis lijkt 
te gaan. Volgens wethouder De Vos 
komt het de komende jaren alle-
maal goed. Het heeft gewoon tijd 
nodig. Maar SteM twijfelt daar aan. 
Want dat type beheer kost meer 
dan frequent maaien. Daar komt 
bij dat de huidige collegepartijen 
het belang van de biodiversiteit 
niet hoog in het vaandel hebben 
staan. Lees hun verkiezingspro-
gramma’s er maar op na.

Als er inderdaad alleen maar kort-
geknipte grasvelden komen, zal 
SteM zeker in het geweer komen. 
Wij vinden dat de natuur in de be-
bouwde delen van onze gemeente 
meer ruimte moet krijgen. Wat 
dat betreft zullen wij de Natuur-
beschermingswacht en de bijen-
vereniging, die daar naar streven, 
steunen.

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

Boven: Hier kan nog geen madeliefje tot bloei komen
 
Onder: Deze groenstrook is niet alleen een lust voor het oog maar vormt 
een goede biotoop voor bloemen, vogels, bijen en insecten

Kikkerpoel Hesselingen zo dood als een pier
De kikkerpoel in wijkpark Hes-
selingen is zo dood als een pier. 
Dit blijkt uit onderzoek van het 
waterschap. De oorzaak is rot-
tend blad en verzuring. Uitbag-
geren zou de biodiversiteit daar 
sterk laten toenemen.

Tijdens een bijeenkomst met be-
woners uit de Koedijkslanden 
begin dit jaar, kreeg de fractie van 
SteM de melding dat het water in 
de kikkerpoel in park Hesselingen 
ernstig vervuild was. Volgens een  
bewoner werd de vervuiling ver-
oorzaakt door drukinkt, doordat 
er pakken kranten in de poel wer-
den gegooid. Voor de fractie van 
SteM was dit reden om het college 
een aantal schriftelijke vragen te 
stellen. Wij berichtten daarover in 

de vorige Stadswachter.
Het college heeft de vragen seri-
eus opgepakt. Een medewerker 
van de gemeente is poolshoogte 
gaan nemen. Volgens het col-
lege trof hij geen kranten aan in 
de poel. Wel gaf hij aan dat er in 
het verleden wel degelijk pakken 
met kranten waren gedumpt. Ver-
der liet het college weten dat het 
waterschap de waterkwaliteit in 
de poel zal onderzoeken. Het re-
sultaat van dat onderzoek is be-
gin deze zomer bekend gemaakt. 
We zullen u het jargon besparen, 
maar het water is zo dood als een 
pier. Door rottend blad is het na-
genoeg zuurstofloos en er zitten 
veel organische voedingstoffen 
in. Verder heeft het water  een re-
latief hoog ammonium gehalte, 

veroorzaakt door poep van een-
den of door instromend regenwa-
ter dat verontreinigd is met hon-
denpoep.

Kortom, het water is niet vervuild 
door drukinkt, maar echt fris is 
het ook niet. Gelukkig  heeft de 
poel geen verbinding met wa-
ter in de Berggierslanden via de 
ecologische verbindingszone. Wij 
waren bang dat dat de waterkwa-
liteit in deze wijk nadelig beïn-
vloed zou worden. Toch moet wat 
SteM betreft de kwaliteit van het 
water verbeteren door de poel uit 
te baggeren. Het zuurstofgehalte 
neemt dan toe, waardoor er weer 
leven in het water mogelijk wordt. 
Dat is goed voor de biodiversiteit 
en dus voor het milieu en onszelf. 

25 jaar geleden in de Stadswachter
Sterk Meppel informeert u sinds 
1981 over het wel en wee in de 
gemeente Meppel. In juni van dat 
jaar verscheen het eerste exem-
plaar van ons huis-aan-huisblad. 
Dat doet geen enkele politieke 
partij in Nederland ons na. Als je 
die oude kranten nakijkt valt wel 
op dat sommige onderwerpen 
nog steeds actueel zijn. 

Zo ook het Meppeler Wandel-
bos. Precies 25 jaar geleden werd 
daar het plan voor ontwikkeld. 
Initiatiefnemers waren de stich-
ting Natuurbeschermingswacht 
Meppel en Uitgeverij Boom. Tij-
dens het 150-jarig Lustrumfeest 
van Boom werd een actie gestart 
om het plan financieel mogelijk 
te maken. Particulieren en bedrij-
ven konden een vierkante meter 
bos adopteren voor 25 gulden. 
Ook kon men bijvoorbeeld een 
bank, solitaire boom, afvalbak 
of een brug sponsoren. Daar was 
veel animo voor. Stichting Doen 
verdubbelde de opbrengst, stich-
ting Face, het Waarborgfonds en 

Stichting het Burgerweeshuis 
schonken ook gul. De gemeente 
stelde grond ter beschikking en de 
plannen werden in kaart gebracht 
door Groenewoud. Scholieren 
kwamen boompjes planten en 
de plattelandsvrouwen mochten 
zelfs op de boomplantmachine 
plaatsnemen.
 
Vijfenentwintig jaar later is het een 
heerlijk stukje bos in Meppel. Er 
wordt druk gerecreëerd. Mensen 
wandelen er graag,  met of zonder 
hond. Een geocaching route loopt 
door het bos. Kinderen gaan er 
met vrienden spelen of krijgen er 
biologieles. Er zijn spooktochten 
op donkere avonden en sport en 
spel met school. Onlangs stopte de 
stichting Meppelerbos met haar 
activiteiten en nam stichting En-
gelgaarde het beheer over. Zoals 
u op de voorpagina kunt lezen is 
het niet zeker dat u van het mooie 
stukje natuur kunt blijven genie-
ten. Binnenkort wordt besloten of 
het wandelbos  waterbergingsge-
bied wordt.  
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Heinsiusstraat 155, 7942 TS Meppel
Tel. 0522-246100 - Fax: 0522-246940

meppel@mebo-woninginrichting.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

Verwachte chaos NS-tunnel blijft uit
Velen voorspelden een enorme chaos bij de tunnel op het NS sta-
tion. Door goede samenwerking en begeleiding  zijn onwenselijke 
situaties uitgebleven. Sterk Meppel is dan ook tevreden over de 
aanpak. Maar onder de inwoners klinkt zorg over de drukte in de 
Vleddertunnel. 

De eerste weken dat scholieren de onderwijscampus Ezinge bevolkten 
is achter de rug. Grote onrust bij het NS station is uitgebleven. Ook zijn 
er geen klachten binnengekomen over overlast van de scholieren. Dat 
komt voor een groot deel door de samenwerking tussen de gemeente en 
de onderwijsinstellingen in het voortraject. De te volgen  routes werden 
bekend gemaakt bij leerlingen en ouders en een paar keer gepubliceerd 
in de pers. Ook zijn er nog aanpassingen geweest aan het fietspad bij de 
Bekinkbaan. Voldoende toezicht heeft natuurlijk effect op het gedrag van 
de scholieren. De fietsende jongeren zullen een stukje om moeten fiet-
sen, omdat ze dus geen gebruik mogen maken van de tunnel. Dat stukje 
omfietsen is nog gezond ook. Sterk Meppel is tevreden over de aanpak.
We moeten nog wel even kijken of het op langere termijn ook zo blijft. 
Wat gaat er gebeuren als het toezicht ophoudt? Zijn de routes dan vol-
doende ingeslepen dat de jeugd niet meer naar kortere alternatieven 
zoekt? En hoe ontwikkelt de situatie bij de Vleddertunnel zich? Er is afge-
sproken dat aan het eind van het jaar een evaluatie plaats zal gaan vinden 
met alle betrokkenen: inwoners, scholen , NS , sportclubs enz. Op dat 
moment wordt gekeken of er nog maatregelen nodig zijn. Niet alleen bij 
de NS-tunnel en de Vleddertunnel maar ook op andere plaatsen. 

Tunnel Westerstouwe weer 
bruikbaar
De fietstunnel aan de Wester-
stouwe is gerepareerd en wordt 
weer gebruikt. Nu maar hopen 
dat het lekkage probleem echt 
verholpen is. Dat zal de komende 
maanden duidelijk worden. 
Het zou mooi zijn als de kosten 
verhaald kunnen worden. Nu is 
er bijna het dubbele betaald voor 
één tunnel. 

De fietstunnel aan de Westerstou-
we heeft de gemoederen lange tijd 
bezig gehouden. De reparatiekos-
ten waren bijna net zo hoog als de 
bouw van de nieuwe tunnel. In de 
afgelopen maanden is de tunnel 
grondig onder handen genomen. 
Hopelijk kunnen de bewoners van 
Berggierslanden deze winter veilig 
van en naar Koedijkslanden fiet-
sen.  
Dat er fouten bij de aanleg van de 
tunnel zijn gemaakt is wel duide-
lijk. Of deze fouten verwijtbaar 
zijn en bewezen kunnen worden is 
een tweede. Daarom heeft de raad, 
toen het krediet beschikbaar werd 

gesteld, met het college afgespro-
ken dat de sloop en reparatie van 
de oude tunnel goed wordt vastge-
legd op film en/of foto. Op die ma-
nier kunnen eventuele verwijtbare 
gebreken wellicht op de ontwerper, 
bouwer of toezichthouder ver-
haald worden en hoeft daar geen 
gemeenschapsgeld voor gebruikt 
te worden.  
Nu de reparatie van de tunnel 
klaar is wil de fractie van Sterk 
Meppel weten of de afbraak en 
renovatie inderdaad goed is vast-
gelegd en natuurlijk ook welke 
conclusies er getrokken zijn. 
Daarnaast willen wij van het col-
lege weten of de gemeente de 
ontwerper, de aannemer of het 
Berggierslanden Ontwikkel Be-
drijf verantwoordelijk kan stellen 
en of er een kans is om (een deel) 
van het geïnvesteerde gemeen-
schapsgeld terug te eisen. Het is 
nu twee tunnels betalen en één 
halen! Meppel begint te lijden aan 
een tunnelsyndroom en heeft een 
gebrekkige tunnelvisie!

Dom, dom, dom
Een ezel stoot zich in gemeen 
niet twee keer aan dezelfde steen. 
Als het kalf verdronken is dempt 
men de put. Het paard achter 
de wagen spannen oftewel: Hoe 
dom kun je zijn. 

In het jaar 2000 is met vereende 
krachten het Millenniumbos ach-
ter Danninge Erve zuid ontwik-
keld. Met medewerking van de 
toenmalige gemeenteraad zijn er 
100 bomen gepland in de vorm van 
een laan. Deze laan zou een fiets-
verbinding moeten worden naar 
de uitbreiding Nieuwveense Lan-
den. Zoals het nu lijkt, kan dat nog 
wel jaren duren. In de 14 jaar dat 
deze bomen er nu staan, zijn het 
allemaal prachtige bomen gewor-
den, maar voor hoe lang nog? Een 
aantal bomen zal over een aantal 
jaren verdwenen zijn. Wat is er aan 
de hand?

Net als in het van de Woudepark 
wordt het gras door schapen ver-
wijderd. Dat is allemaal leuk en 
aardig, maar deze beesten heb-
ben kennelijk de onhebbelijke 
gewoonte om ook de bast van de 
bomen niet te ontzien, met alle 
gevolgen van dien. Het resultaat is 
op bijgaande foto duidelijk te zien. 
Veel te laat heeft de gemeente dit 
ingezien. Maatregelen zijn pas ge-
nomen, nadat een aantal bomen 
zodanig beschadigd is dat gevreesd 
mag worden of ze het zullen halen. 
Jammer dat de verantwoordelijke 
instanties niet het vermogen heb-
ben gehad om vooruit te denken. 
Het is toch logisch om preventieve 
maatregelen te nemen, zeker als 
we de geschiedenis van het van 
de Woudepark kennen. Kennelijk 
hebben de verantwoordelijke amb-
tenaren daar niets van geleerd en 
heeft het college zitten slapen.

Al met al is het een triest gezicht, 
Jammer, dit had beter en op tijd 
opgelost kunnen worden. Daarom 
afsluiten met het gezegde: ‘Wie de 
schoen past, trekke hem aan’.

goed geïnformeerd zijn en hebben 
daar vragen over gesteld. Het col-
lege beriep zich in haar antwoord 
op de �hardheidsclausule� waarbij 
zij het recht heeft af te wijken van 
de verordening als zij dat nodig 
vindt. Maar dat laatste is tijdens de 
raadsvergadering niet genoemd en 
dat terwijl er zo specifiek naar werd 
gevraagd. Een kwalijke zaak, want 
als de raadsleden kaderstellend en 
controlerend moeten werken, dan 
moet de informatie ook voor 100% 
kloppen en duidelijk zijn. 
In de commissievergadering van 
4 september jl. gaf wethouder Ko-
ning dan ook aan: “Ik had expli-
cieter moeten zijn. Het was beter 
geweest als ik dat wel had gedaan.” 
Een ruiterlijke erkenning die SteM 
waardeert. Sterk Meppel gaat er 
vanuit dat dit een eenmalige uit-
glijder was. Maar die overeenkomst 
is niet meer te veranderen. De so-
ciale huurwoningen zijn echt maar 
tijdelijk sociale huurwoningen. En 
dat was niet onze bedoeling. Daar-
om wordt er binnenkort in de raad 
een debat gevoerd over wat de ge-
meenteraad nu precies onder soci-
ale huurwoningen verstaat.  

Vervolg van pag. 1:  sociaal huur-
beleid niet erg sociaal

Alleen een bankje ontbreekt
Het Van der Woudepark in 
Nijeveen is nog aantrekkelijker 
geworden door de aanleg van een 
kikkervijver. Alleen een bankje 
om van het moois te genieten 
ontbreekt nog. 

Mede door de aanleg van de kikker-
vijver als vervanger van de fruitbo-
men is het Van der Woudepark nog 
aantrekkelijker geworden. Het is 
mogelijk een wandeling te maken 
langs het dierenpark, via het hoge-
re gedeelte, naar de kikkervijver die 
nog wordt omringd door een aan-
tal overgebleven fruitbomen. Het 
hogere gedeelte is een mooie plek 
om opnieuw een ‘huftervrije’ bank 
te plaatsen om van daaraf te genie-
ten van een wijds uitzicht over de 
weilanden richting de Kerkweg. 
Over de overgebleven fruitbomen 
gesproken. Het lijkt wel of de ge-
meente niets heeft geleerd van het 
verleden, toen de bomen door de 
aanwezige schapen vernield wer-
den.  Nu blijkt dat er nog steeds bo-
men staan zonder enige bescher-

ming.  Dom, dom, dom. Laten wij 
zuinig zijn op dit mooie park!
De gemeente is overigens gestart  
met een nieuw initiatief. Er is een 
kast geplaatst met daarin een gas-
tenboek waarin bezoekers, zowel 
positief als negatief, hun mening 
kunnen geven over het park. Ook 
zijn suggesties voor verbetering 
natuurlijk altijd welkom.

Huisjes Woldkade gelukkig 
van slopershamer gered
Begin 2011 werd bekend dat het voormalige bejaardencomplexje aan 
de Woldkade/Evertsenstraat door Woonconcept zou worden gesloopt. 
Dit hofje is een voorbeeld van architectuur uit de periode vlak na de 
Tweede Wereldoorlog: de wederopbouw. Ontworpen door een van de 
belangrijkste architecten uit die tijd. In Meppel was er weinig enthou-
siasme om de woningen op de gemeentelijke monumentenlijst te 
zetten. Het Cuypersgenootschap bleek wel warm te lopen. Door hun 
interventie lijkt de strijd nu gewonnen. De aanvraag voor plaatsing op 
de provinciale monumentenlijst loopt nog, maar Woonconcept heeft 
al aangegeven van sloop af te zien. 

Bij Sterk Meppel gingen alle alarm-
bellen af toen bekend werd dat 
het voormalige bejaardenhofje 
aan de Woldkade/Evertsenstraat 
door Woonconcept zou worden 
gesloopt. Dit hofje is juist een 
prachtig voorbeeld van architec-
tuur uit de periode na de Tweede 
Wereldoorlog, de wederopbouw. 
In de afgelopen jaren zijn in heel 
Nederland beeldbepalende com-

plexen uit deze periode gesloopt of 
verminkt. 
Dit wooncomplex, op het eerste 
gezicht onopvallend, heeft bijzon-
dere kwaliteiten. Het is een ont-

werp van architect Romke de Vries 
(1908-1997). Hij behoort landelijk 
tot één van de belangrijkere archi-
tecten uit de wederopbouwperi-
ode. De woningen zijn gerealiseerd 
als een open hofje, gelegen rond 
een groene tuin. De oriëntering is 
steeds zo dat de woonzijde aan de 
meest zonnige kant zit. De huisjes 
zijn klein, maar uitermate zorgvul-
dig doordacht met allerlei prakti-
sche oplossingen. Bovendien is de 
huur laag en is het er fijn wonen.
Sterk Meppel trok dus aan de bel in 
de gemeenteraad. Helaas, zoals wel 
vaker, bleek onze fractie een roe-
pende in de woestijn als het op het 
behoud van monumentaal Meppel 
aankomt. De Raad toonde weinig 
interesse om deze woningen op de 
gemeentelijke monumentenlijst te 

zetten. Maar als het in de Raadszaal 
niet lukt dan komen de oude actie-
partij-genen weer naar boven en 
wordt alles op alles gezet om onze 
cultuurhistorische geschiedenis te 
kunnen behouden.

Sterk Meppel heeft contacten met 
Stichting het Cuypersgenootschap, 
een landelijke organisatie die zich 
inzet voor het behoud van het ge-
bouwde erfgoed van na 1850. Tij-
dens een rondje Meppel met een 
afgevaardigde van de stichting werd 
ook het hofje bekeken. En na archie-
fonderzoek besloot het Cuypersge-

nootschap ons te steunen in deze 
strijd. Het Cuypersgenootschap 
koos voor de route via Provinciale 
Staten. Nu, na bijna drie jaar, lijkt 
het erop dat de strijd gewonnen is. 
De provincie heeft wel oog voor dit 
‘pareltje van de wederopbouwar-
chitectuur’, maar geld speelt een rol. 
Op dit moment loopt er een aan-
vraag voor plaatsing op de provin-
ciale monumentenlijst. Het kan 
nog enkele maanden duren voor-
dat er een beschikking wordt afge-
geven, maar het voormalig bejaar-
dencomplexje lijkt gered. Vanuit 
Woonconcept is er in ieder geval al 
het bericht gekomen dat sloop van 
de baan is. Een bericht waar Sterk 
Meppel enorm blij mee is. Een ka-
rakteristiek stukje uit onze geschie-
denis is behouden. 



 DE STADSWACHTERHerfst 2014 5

Wijnand

Mooie tijd: verkiezingstijd. De politiek stoomde. Elke week een de-
bat waar, behalve de vaste aanhang, pers en ik, geen hond naar toe 
ging. Elke week zigzaggen door de Hoofdstraat tussen politici door 
die nu eindelijk wel eens naar je wilden luisteren. En iedere week 
stond de krant vol met mooie beloften van politici. Maar wat is 
daarvan terecht gekomen? 
In die tijd beloofde wethouder de Vos (PvdA) dat het terrein in Nij-
eveen verhard zou worden. Ik geloof dat hij letterlijk de voor Nije-
veen memorabele woorden sprak: “Dat regel ik!” Nou, er is nog he-
lemaal niets geregeld. En beloofde Koning (VVD) niet dat er geen 
lastenverhoging zou komen? En wat zien we: een aantal sportver-
enigingen moet de contributie verhogen, omdat de gemeente op-
eens meer wil vangen voor de sportvelden. Lastenverhoging via de 
achterdeur mag dus wel van Koning! Ten Hulscher (CDA) beloofde 
een sluitende meerjarenbegroting in de toekomst. Met financiën in 
zijn pakketje zit hij aan het stuur! Is dat dan de reden dat hij de 
gemeenteraad in juni geen meerjarenperspectief kon presenteren? 
En wat een mooie foto van Stam (CU) vlak voor de verkiezingen. 
Hij stond klaar met de schep in de hand om de nieuwe fietstunnel 
desnoods zelf te graven. Zo belangrijk was dat. Nou, hij kan begin-
nen met graven, want als het aan hem en zijn collega wethouders 
ligt, komt die tunnel er helemaal niet. 
Ik voel mij behoorlijk genept. Dit college beloofde zichtbaar te zijn 
en haar beloftes naar de inwoners na te komen. Mooie woorden, 
maar ik heb tot nu toe niets gezien. Ik heb ze wel door Meppel zien 
fietsen, maar dat zegt niets over daadkracht.  Zo begrijp ik niet hoe 
ze het in hun hoofd durfden te halen een coalitieprogramma te 
presenteren dat uitblonk in vaagheid. Wat een gezwets. En dan ons 
oproepen om vooral met goede ideeën te komen. Had mij dan dat 
mooie salaris maar gegeven: ik heb er wel een paar. 
Mijn conclusie? Het college heeft geen daadkracht, geen visie en 
geen perspectief. En als dat niet snel verandert blijft het slappe hap! 
Wethouders: ga doen waar je voor gekozen bent. Ga zelf aan het 
werk. (Wordt vervolgd in december.) 

Slappe hap

HEMA
Meppel 0522-252494

R. van de Veen
Tel.

0522-492383

zwemmen en andere
sportactiviteiten

SPORTCENTRUM

R. v.d. Veen
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
* autoreklame* lichtreklame* reklameborden* muurschilderingen* dekoraties

* gevelletters* standbouw
* glasreklame

Prijsuitreiking DMD kleurplaat

De winnaars t/m 5 jaar waren Eduard Kloezen, Merit Loijenga en Rayan 
de Lange. Daan v.d. Linde, Jinte Werkman en Steveni Zandgrond won-
nen in de categorie 6 t/m 9 jaar. Simone Kistjes, Ferre Vollendam en Ruth 
Sietsema wonnen een prijs in de leeftijdscategorie 10 jaar en ouder.

Traditiegetrouw was Sterk Meppel 
weer van de partij tijdens de Don-
derdag Meppel Dag optocht. Het 
thema dit jaar was “Handen af van 
Oeverlanden”. Ook de kleurplaat 
die SteM jaarlijks uitgeeft, stond 
in het teken van de bloemen, vo-
gels en bijen die volop voorkomen 
in het natuurgebied de Oeverlan-
den. Tot 31 augustus konden de 
kleurplaten ingeleverd worden. 
Daarna boog een deskundige jury 

zich over de prachtig ingekleurde 
platen. Donderdag 11 september 
verwelkomde fractieleider Elisa-
beth Bakkenes de winnaars van de 
kleurplaatwedstrijd bij Mocca d’Or. 
Daar werden de kinderen verwend 
met een heerlijk glas fris, terwijl 
hun ouders een kopje koffie dron-
ken van de versgeroosterde koffie-
bonen uit eigen branderij, terwijl 
de prijzen aan de gelukkige win-
naars werden uitgedeeld. 

Zonder adverteerders geen Stads-
wachter. In iedere Stadswachter 
geven we één van onze klein-
schalige, lokale ondernemers de 
ruimte iets meer van hun bedrijf 
of onderneming te laten zien 
en vertellen hoe hij/zij in de in 
de Meppeler samenleving staat. 
Ditmaal aandacht voor Jenny 
Schipper van Spirare voetreflex-
therapie aan de Prins Hendrik-
kade 101.

Voetreflextherapie, een term die 
rust maar vooral aandacht voor 
de mens oproept. In het gesprek 
met Jenny Schipper wordt dat be-
vestigd. Een professional, onder-
neemster en vrouw die in even-
wicht is; aandachtig luisterend en 
steeds alert of ze nog in contact is 
met de vragensteller.
Na een succesvolle carrière van 
bijna 25 jaar, bij o.a. Icare, startte 
ze haar eigen praktijk aan de Prins 
Hendrikkade. Tijdens de laatste 
jaren van haar loopbaan in loon-
dienst volgde ze parallel de oplei-
ding tot Natuurgeneeskundige in 
Meppel. Een brede opleiding met 
aansluitend vervolgstudies in on-
der meer meridiaanreflexiologie. 
Ze weet het zeker: het alternatieve 
is complementair aan de reguliere 
geneeskunst. Cliënten hebben wel 
eens gezegd: “Ik word van binnen 
gemasseerd”. Mensen die Jenny 
consulteren hebben allemaal hun 
eigen verhaal. Kinderen van 5 jaar, 
maar ook hoogbejaarden komen 
regelmatig terug bij Spirare. In veel 
gevallen worden de behandelingen 
vergoed door de zorgverzekeraar, 
maar er zijn ook cliënten die het 
zelf betalen. “Ik betaal ook voor 
de schoonheidsspecialiste; dat 

is de buitenkant. Waarom zou ik 
dan geen geld uitgeven voor mijn 
schoonheid van binnen?”, is hun 
motto.
Jenny was van 1998 tot 2006 sterk 
betrokken bij de lokale politiek van 
Meppel; ze was in die periode ge-
meenteraadslid voor SteM. Heeft 
ze nog politieke ambities? Nou nee, 
niet echt. “Ik richt mijn energie nu 
echt op het individu, de mens”. 
Maar ze heeft nog wel duidelijke 
meningen. “Afblijven van de hoek 
Vledderstraat en het Klokkehuis, er 
is al zoveel afgebroken”.
Jenny werkt vanuit passie voor en 
met haar cliënten. “Ik behandel 

maximaal 4 mensen per dag. Daar-
mee krijgt iedereen de aandacht 
die ze nodig hebben”. Een enkele 
keer leidt dat tot een wachtlijst, 
maar kwaliteit, aandacht en vak-
manschap staan voorop.

Als u ook wilt adverteren in de 
Stadswachter, neem dan contact 
op met SteM penningmeester Di-
ana Hendriksen: penningmeester@
sterkmeppel.nl . De Stadswachter is 
een huis-aan-huis-krant die in een 
oplage van 15.000 exemplaren al 
meer dan 30 jaar vier keer per jaar 
verspreid wordt.

Spirare, geen stap te vroeg
KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN MEPPEL

Sterk Meppel heeft zich altijd in-
gezet voor wijk- en buurtgericht 
werken. De kersverse coalitie lijkt 
dit te omarmen en daar zijn we 
blij mee. Heel veel enthousiaste 
vrijwilligers zijn op vele manie-
ren betrokken en actief voor de 
medebewoners in de wijk. In deze 
13e aflevering van onze serie 
gingen we op bezoek bij buurt-
vereniging Noordpoolster aan de 
Willem Barentszstraat.

Buurtvereniging Noordpoolster is 
opgericht in 1979. De eerste bijeen-
komst vond dat jaar plaats op 17 
november. Initiatiefnemers waren 
Alice Piest en Jennie Fidom. Al snel 
sloten zich nog vijf vrouwen aan 

om de vereniging ‘in de steigers te 
zetten’. En dat lukte. Al snel hadden 
ze bijna 80 leden.
Het interview hebben we met 
Steven Rendering, voorzitter van 
Noordpoolster. Een prachtige naam 
voor een buurtvereniging. En als je 
de namen van de omliggende stra-
ten weet - Willem Barentszstraat, 
Heemskerkstraat en Nova Zem-
blastraat - verklaart de naam zich 
vanzelf. De vereniging kent op dit 
moment zo’n 30 betalende leden, 
waarvan er nog maar 4 in de omlig-
gende straten wonen. Steven vindt 
dat jammer. Hij vertelt over de kern, 
van ongeveer 10 leden, die wel elke 
week aanwezig is tijdens de gezel-
lige ontmoetingen. Ze kaarten, spe-

len darts of nemen de week door. 
Een hechte vriendengroep die zich 
collectief blijft inzetten voor het be-
houd van de vereniging en zich in-
spant voor de buurt.
Als Petra, de partner van Steven, 
aanschuift bij het gesprek vertelt ze 
enthousiast over de successen. De 
BBQ’s aan het begin en eind van het 
seizoen, klootschieten, de gourmet-
avonden, het forelvissen, de bingo-
avonden; allemaal activiteiten waar 
ook veel niet-leden op af komen.
Aanvankelijk moest de buurtver-
eniging onderkomen zoeken in ge-
bouwen in de buurt tot ze de moge-
lijkheid kreeg een bestaand houten 
gebouw van de korfbalvereniging 
De Wijk te kopen. Met elkaar heb-
ben ze het gebouw gedemonteerd 
en eigenhandig weer opgebouwd 
aan de Willem Barentszstraat. Ze 
doen al het onderhoud zelf. Wat 
een mooie samenwerking!

Kortom, een enthousiaste vereni-
ging met een kleine, fanatieke kern 
die enorm veel doet voor haar le-
den en de buurt. Jammer dat het 
ledenaantal terugloopt. Bij deze 
een oproep aan omwonenden om 
deze vereniging weer te gaan steu-
nen. Ze verdienen het en u krijgt 
er veel plezier en aandacht voor 
elkaar voor terug. Dat maakt een 
buurt een buurt.

Buurtvereniging Noordpoolster
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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

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

SteM komt op voor bewoners Havenstraat 
Sterk Meppel vindt dat de gemeente haar inwoners van het begin af 
aan bij plannen die hen raken moet betrekken. Dat voorkomt ergernis 
en vertraging door bezwaar en beroep. Soms gaat het goed, soms niet. 
Zoals bij de bouwplannen op de locatie van de voormalige RK kerk. 
SteM heeft dit in de gemeenteraad weer aan de orde gesteld. Andere 
partijen gaven geen gehoor.

De fractie van Sterk Meppel maakte 
zich druk over hoe de gemeente 
omgegaan is met de bewoners van 
de Havenstraat en omgeving. Een 
aantal van hen heeft bezwaar ge-
maakt tegen de eerste bouwplan-
nen op de plaats van de Mgr. Nier-
manschool. De gemeente heeft dit 
bezwaar behandeld en gaf op 10 

juli 2013 in een brief aan dat er nog 
geen exacte invulling was van het 
bouwterrein en gaf daarbij aan: ‘Zo-
dra er meer duidelijkheid is over het 
project zullen wij de reactienota van 
de inspraakreactie voltooien en aan 
U versturen. Tevens zullen wij u dan 
op de hoogte brengen van de verdere 
stand van zaken van het project’.

Volgens de bewoners zijn zij niet 
betrokken geweest bij de gewij-
zigde plannen. Sterk Meppel  vindt 
deze gang van zaken onjuist. Ze-
ker omdat het nieuwe college voor 
zichzelf het uitgangspunt heeft ge-
formuleerd om een coalitie te sme-
den met de samenleving. Wij vin-
den het dan logisch dat het college 
de inwoners serieus neemt, hen 
tijdig op de hoogte brengt en hen 
betrekt bij het nieuwe plan. Dat is 
dus niet gebeurd.

De woordvoerder van Sterk Mep-
pel heeft onze ergernis, tijdens de 

raadsvergadering, daarover uitge-
sproken. Sterk Meppel vindt dat je 
niet open en duidelijk genoeg kunt 
zijn tegen betrokken omwonenden 
en heeft gevraagd wat de andere 
fracties hiervan vinden. Het bleef 
akelig stil. 
De overige partijen leggen hun pri-
oriteiten kennelijk ergens anders. 
Wij niet. Wij zullen zowel het colle-
ge als de partijen in de raad  voort-
durend wijzen op het belang de 
inwoners serieus te nemen en hen 
tenminste in een vroeg stadium te 
betrekken bij de plannen die hen 
raken.

Bouwplannen in de Vledderstraat
Karakteristiek stukje Meppel gaat verdwijnen
Een ondernemer heeft een 
aanvraag voor een omgevings-
vergunning voor de locatie 
Vledderstraat nr. 1 ingediend. Hij 
wil daar 6 appartementen en een 
winkelunit bouwen. In deze tijd 
moeten we wij blij zijn dat er on-
dernemers zijn die willen en dur-
ven investeren, maar SteM heeft 
moeite met het bouwvolume. 

In de Vledderstraat staat het nodi-
ge op stapel. Tegenover de Plataan 
zijn plannen voor hoogbouw en 
ook het oude karakteristieke stukje 
naast de Plataan lijkt te verdwijnen 
om plaats te maken voor een ap-
partementengebouw met winke-
lunit. SteM vindt het mooi dat er 
ondernemers zijn die willen inves-
teren. Wat de fractie van Sterk Mep-
pel wel betreurt is dat als een initi-
atiefnemer tegenwoordig rendabel 
wil bouwen, hij vaak de hoogte in 
moet om voldoende volume te 
krijgen. En dat is nu net waar voor 
ons de schoen wringt! Aan de Vled-
derstraat zie je, als je vanaf de Lidl 
richting Woldstraat kijkt, aan de 

rechterzijde nog het kleinscha-
lig stadsbeeld dat vroeger in veel 
straten in Meppel voorkwam. Mis-
schien niet heel mooi maar wel ka-
rakteristiek voor Meppel. Nu is de 
vraag: Hoe zuinig moeten we daar 
op zijn, zonder ook allerlei nieuwe 
ontwikkelingen in de weg te staan? 
Sterk Meppel vindt dat we zuinig 
moeten zijn op deze plekjes. Ze 

vormen samen het bijzondere  van 
Meppel. Wij hebben dit in het ver-
leden, bij een eerdere aanvraag, al 
duidelijk kenbaar gemaakt. Tijdens 
de behandeling van de structuur-
visie bleek dat veel inwoners het 
met ons eens zijn dat juist de klein-
schaligheid de charme van Meppel 
is. Dat willen we niet zomaar opge-
ven. 

Openbaar vervoer snel  
verleden tijd?

Groenonderhoud: 
bezwaar maken 
heeft effect
De bewoners van het Klein 
Bastion kregen bericht van de 
gemeente over het vervangen 
van het lage struikgewas voor 
hun woningen. Maar zij wilden 
de strook juist graag behouden. 
In een aantal gesprekken is naar 
goede oplossingen gezocht en 
zijn er toezeggingen over de 
inrichting gedaan. Daar is Sterk 
Meppel blij mee. Het helpt dus 
om de gemeente uit te nodigen 
voor een gesprek.

De gemeente was van plan om de 
brede laag struikgewas voor het 
Klein Bastion in de Oosterboer weg 
te halen en te vervangen door gras. 
De bewoners van het appartemen-
tengebouw waren daar niet blij 
mee. De strook met struikgewas 
vormt een natuurlijke en veilige, 
want ondoordringbare,  afschei-
ding . Als die weggehaald wordt 
zijn hun woningen zo vanaf de 
openbare weg te benaderen. Zij 
dienden dus een bezwaar in bij de 
gemeente en vroegen Sterk Meppel 
om met hen mee te denken.
 
De gemeente pakte het bezwaar 
goed aan. Er volgden gesprekken 
tussen de gemeente, Woonconcept 
en de inmiddels gevormde bewo-
nerscommissie Klein Bastion.  Het 
resultaat is dat iedereen tevreden 
is.  Op sommige  plaatsen worden 
de struikjes nog steeds door gras 
vervangen, maar op die plaatsen 
vinden de bewoners dat niet zo 
erg. Belangrijker vinden zij dat er 
toezeggingen zijn gedaan  dat de 
brede strook, die aan het openbaar 
groen voor hun woningen grenst, 
in stand blijft en dat voor de struik-
jes aan de zijkant een beukenhaag 
in de plaats komt. Het helpt dus om 
bezwaar te maken en de gemeente 
uit te nodigen om samen tot een 
goede oplossing te komen.  Doe 
daar uw voordeel mee. 

Er komt een bezuiniging aan in 
het openbaar vervoer. Als gevolg 
van deze bezuiniging dreigt er 
een verslechtering voor de stads-
bus in Meppel en het streekver-
voer naar Nijeveen. SteM heeft 
in 2002 stadsvervoer mogelijk 
gemaakt en wil het stads- en 
streekvervoer graag behouden. In 
samenwerking met ChristenUnie 
en GroenLinks is er een visie 
opgesteld. 

Sterk Meppel maakt zich zorgen 
over de openbaar vervoersvoorzie-
ningen in en rond Meppel. In 2002 
maakte toenmalig wethouder Her-
man Jansen het mogelijk dat er een 
vorm van stadsvervoer in Meppel 
kwam. Overal langs de route kon 
je door hand op steken in- en uit-
stappen. Helaas heeft die vorm het 
niet gered. Maar Meppel kreeg wel 
twee lijnen met vaste haltes en het 
streekvervoer naar Nijeveen werd 
sterk verbeterd.
De afgelopen jaren was er enkele 
malen sprake van bezuinigingen. 
Onze intercitystatus stond bij de 
NS ter discussie, lijn 40 van het 
streekvervoer werd bedreigd en 

eerdere bezuinigingen troffen onze 
stadsdienst. De dreigende ophef-
fing van de stadsdienst noopt ons 
stappen te ondernemen en de 
neerwaartse spiraal om te buigen. 
Op 12 juni jl. hebben de fracties 
van SteM, Groen Links en Chris-
ten Unie daarom een motie inge-
diend waarin de Raad het College 
oproept om actie te ondernemen 
richting Provinciale Staten en OV-
bureau Groningen- Drenthe. 

Het OV-bureau heeft inmiddels 
besloten de stadsdienst in 2015 
grotendeels in stand te houden. 
Alleen het rijden op zondag na 
20.00 uur komt te vervallen. Maar 
in 2016 komt de gehele stadsdienst 
te vervallen. Dat kunnen we niet zo 
maar laten gebeuren. Daarom ko-
men SteM, CU en GL  gezamenlijk 
met een initiatiefvoorstel. Het doel 
van dit voorstel is de problematiek 
rondom het openbaar vervoer in 
de Raad aan de orde te stellen. Er 
moet een visie komen op het open-
baar vervoer die in de Raad breed 
wordt gedragen, zodat verpietering 
van het vervoer kan worden bestre-
den.

Accepteert college dat de 
Schutsluis verpaupert?  

Na een renovatie in 1994 is er 
geen onderhoud meer gepleegd 
aan de oude Schutsluis bij de 
watertoren in de Nijeveense Grift. 
Daarom verpaupert het sluisje. 
Na vragen van Sterk Meppel blijkt 
nu dat het Waterschap niets aan 
het onderhoud van de Schutsluis 
wil doen. Zou het college dat echt 
zomaar accepteren? Een college 
dat zegt dat ze zo trots is op het 
cultuurhistorisch erfgoed van 
Meppel. Of is Meppel alleen de 
binnenstad en telt Nijeveen niet 
mee?
 
In Meppel hebben we veel  histo-
risch erfgoed. Niet alleen in de bin-
nenstad van Meppel, maar ook in 
de buitengebieden. Daar zijn we 
met elkaar trots op. Meppel heeft 
de laatste tijd dan ook mooie vi-
sies en een inventarisatie rond het 
cultuurhistorisch vastgoed vastge-
steld. Maar blijft het bij woorden en 
volgen er geen daden? Na vragen 
van Sterk Meppel over de slechte 
staat van onderhoud kreeg de frac-
tie te horen dat de eigendomssitu-
atie niet duidelijk was en dat daar 
‘onderzoek’ naar gedaan moest 
worden. Dat bleek niet zo moeilijk. 
Na één telefoontje door een jour-
naliste van het Dagblad van het 
Noorden bleek dat het Waterschap 
eigenaar is. Daarom wilden wij we-
ten of het College het Waterschap 
zou vragen om versneld onder-
houd te plegen. 
Vlak voor het ter perse gaan van 
deze krant volgde het antwoord. 
De Schutsluis heeft voor het Wa-
terschap alleen een esthetische 

functie. Ze wordt dus niet gebruikt. 
Daarom zal er geen onderhoud 
worden gepleegd. Wellicht op de 
langere termijn wel, maar dat is be-
slist niet zeker. 
Uit het antwoord bleek niet wat het 
College van dit antwoord van het 
Waterschap vindt. Daar moeten we 
opnieuw achteraan. Het kan toch 
niet zo zijn dat een college, dat zegt 
dat ze zo trots is op het cultuurhis-
torisch erfgoed van Meppel, dat 
echt zomaar accepteert? Of is het 
cultuurhistorisch erfgoed alleen 
maar belangrijk als het in het cen-
trum van Meppel ligt en toeristen 
trekt? Het zal toch niet zo zijn dat 
Nijeveen niet meetelt bij dit col-
lege? 

Rotzooi  
opruimers

Op een doordeweekse avond in 
het schemerduister komen we 
een echtpaar tegen, mevrouw 
en meneer de Boer. Vuilniszak 
in de ene en de ‘afvalgrijptang’ 
in de andere hand. Al ruim 3 
jaar lopen ze iedere maand 
de route vanuit de Oosterboer 
naar de fietstunnel om het 
zwerfvuil te verwijderen. Bij na-
vraag zeggen ze: “Anders wordt 
de troep steeds erger. En ach, 
we doen het voor onze kinde-
ren en kleinkinderen”. Nelleke 
en Jan de Boer, bedankt voor 
jullie inzet!
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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

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

Pobo

WOLDSTRAAT 59, MEPPEL
0522-260530

OONNDDEERRDDEELLEENNHHUUIISS

PPOOBBOO PPLLEENNTTYYPPAARRTTSS
Eerste Hulp Bij Onderdelenverhuisd naar Woldstraat 53  

en heet voortaan

EUROPART-POBO 
MEPPEL 
0522-260530

EleveldWoldstraat 44-46
7941 LK Meppel

Tel. 0522 - 25 25 05

Bloemen, planten,  
bruidswerk,  

rouwarrangementen
Prinsengracht 6, 7941 KD Meppel

Tel. 0522-243090, fax 0522-241834
info@bloemenpetersen.nl
www.bloemenpetersen.nl

U heeft ze deze zomer vast wel 
eens gezien. Een boom met een 
rood-witte band eromheen met 
de waarschuwing ‘eikenproces-
sierups’. De gemeente laat de 
bestrijding aan een gespeciali-
seerd bedrijf over. Als particulier 
heeft u ook de plicht om over-
last van uw boom of bomen te 
voorkomen en het nest te laten 
verwijderen. Daarvoor kunt u bij 
de gemeente terecht. 

De eikenprocessierups komt de 
laatste jaren ook in het noorden 
steeds meer voor. Die rupsen kun-
nen flinke klachten veroorzaken met 
hun brandharen. Jeuk, bultjes of 
blaasjes zijn nog de minste klach-
ten. Wanneer de gemeente bomen 
ontdekt met die rups dan worden ze 
gemerkt met een rood-witte band 
met de tekst: ‘Pas op! Eikenproces-
sierups’. Daarna wordt een gespeci-
aliseerd bedrijf ingeschakeld om de 
rupsen weg te halen.
Maar die rups komt natuurlijk niet 
alleen voor op bomen van de ge-

meente. Als inwoners een boom op 
hun eigen grond hebben waar de 
rups in voorkomt, moet de eige-
naar de nesten laten verwijderen. 
Dat kunt u meestal niet zelf doen, 
daar zijn veel beschermende maat-
regelen bij nodig.  Sterk Meppel 
stelde daarom de vraag of particu-
lieren ook van het gespecialiseerde 
bedrijf gebruik konden maken. En 
dat mag. Tegen betaling weliswaar. 

Het bedrijf neemt uw boom dan 
mee in de bestrijdingsroute van de 
gemeente. U kunt natuurlijk ook zelf 
een bedrijf inhuren, maar deze in-
formatie leek ons de moeite waard. 
Wij hebben de gemeente gevraagd 
om hier meer bekendheid aan te 
geven en die informatie in ieder 
geval op de gemeentelijke website 
te plaatsen. Dit laatste is inmiddels 
gebeurd. 

Grootschaligheid 
loont niet
Minister Plasterk wil graag grote 
gemeenten van meer dan 100.000 
inwoners. Kleinere gemeenten 
moeten dus maar fuseren. Daar 
had hij ook al een bezuinigings-
opgave bij bedacht. Het COELO 
deed onderzoek en kwam tot de 
conclusie dat fuseren geen finan-
ciële voordelen oplevert. SteM is 
ziet juist meer in kleinschalige 
initiatieven. 

Sterk Meppel is altijd een groot pleit-
bezorger geweest van kleinschalig-
heid, de Meppeler maat. Daar denkt 
niet iedereen zo over. Sommige be-
stuurders willen gemeenten graag 
flink zien groeien. De motivatie is 
meestal dat dit nodig is om de be-
nodigde expertise in huis te krijgen, 
maar vooral dat het de kosten drukt. 
Of een grote gemeente echt haar 
ambtenaren beter vast kan houden 
is voor discussie vatbaar, maar met 
die laatste redenering is Sterk Mep-
pel nooit meegegaan. SteM sprak 
uit dat zij denkt dat het tegendeel 
het geval is. Hoe groter de gemeente 
hoe meer de kosten toenemen door 
managers en een toenemende ver-
gadercultuur.  
Het is dus erg prettig om nu uit 
onverdachte hoek steun voor dit 
standpunt te krijgen. Het COELO 
(het Centrum voor Onderzoek van 
de Economie van de Lagere Over-
heden) deed onderzoek en kwam 
tot de volgende conclusie: de uitga-
ven per inwoner in fusiegemeenten 
zijn niet meer of minder gestegen 
dan in niet-heringedeelde gemeen-
ten. Met andere woorden: de door 
minister Plasterk zo dringend ge-
wenste fusies tot gemeenten van 
100.000 inwoners of meer leveren 
financieel helemaal niets op!
SteM is van mening dat kleinscha-
ligheid de kosten juist kan drukken. 
Kleinschalige initiatieven, zoals het 
inzetten van wijkverpleegkundi-
gen, buurtmaatschappelijk werkers 
en buurtconciërges zorgen voor 
contacten dicht bij huis en zien 
wat er echt nodig is. Dan zijn dure 
maatregelen, die achter een bureau 
bedacht worden, soms helemaal 
niet nodig en kun je stellen: klein-
schaligheid loont wel. 

Aanlegsteigers zorgen voor  
gevaarlijke situatie 

Straatinterview: fietstunnel 
Ezinge noodzakelijk 

Zaterdag 6 september ontmoet-
ten fractieleden en inwoners 
elkaar in de Hoofdstraat voor het 
gebruikelijke straatinterview.  
Gespreksonderwerp was de 
fietsersstroom naar onderwijs-
park Ezinge. De overlast in de NS 
tunnel viel mee. Is een nieuwe 
fietstunnel dan nog wel nodig, 
was onze vraag. 

Sterk Meppel hoort graag wat de 
inwoners van de gemeente Mep-
pel vinden. Daarom is zij ieder 
kwartaal op straat te vinden om 
uw mening te peilen. Niet alleen in 
verkiezingstijd maar ieder kwartaal 
weer. Dit keer voerden we gesprek-
ken rondom de stelling “De fiets-
tunnel richting scholenpark Ezinge 
is overbodig”. De afgelopen weken 
leek de overlast volgens sommigen 
mee te vallen. Van de  inwoners 
kregen we echter andere signalen. 
Een grote meerderheid was het on-

eens met deze stelling. 
Ruim 72% van de geïnterviewden 
was van mening dat de stroom fiet-
sers tijdens piekuren in de ochtend 
en middag in de fietstunnel van en 
naar Ezinge tot grote overlast leidt. 
De leden van de fractie van Sterk 
Meppel kregen daar de nodige ver-
halen over te horen. Creativiteit in 
denken ontbrak ook niet. Zo kwam 
één van de geïnterviewden met de 
suggestie om de nieuw aan te leg-
gen tunnel geschikt te maken voor 
alle verkeer. “Daarmee zou dan 
eindelijk die lelijke Bekinkbaan 
kunnen worden afgebroken”.

Uit de gesprekken bleek ook dat 
het niet altijd de fietsende leerlin-
gen zélf zijn die overlast bezorgen. 
Andere weggebruikers anticiperen 
soms onvoldoende op de stroom 
fietsende scholieren. Zo zie je 
maar: veiligheid moeten we samen 
doen.

Gymvereniging FC Meppel blij 
met gymzaal

Het was hard werken voor de 
vrijwilligers van FC Meppel 
Gymnastiek, maar het resultaat 
mag er zijn. De verhuizing van 
de oude gymzaal aan de Gerard 
Douwstraat naar de veel jongere 
zaal aan de Prinses Marijkes-
traat had flink wat voeten in de 
aarde. Maar het resultaat mag 
er zijn: De 400 leden van de 
Gymnastiekvereniging FC Mep-
pel zijn met recht trots op hun 
nieuwe zaal.

De gemeente Meppel heeft met 
een kleine verbouwing de zaal weer 
up-to-date gemaakt. De vrijwilli-

gers van de vereniging hebben met 
grote inzet niet alleen het schilder-
werk in de gymzaal, maar ook de 
verhuizing van de sportmaterialen 
voor hun rekening genomen. 

Zaterdag 23 augustus hield de 
gymnastiekvereniging een Open 
Dag die goed bezocht werd. De 
kinderen konden lekker oefenen 
met de sportmaterialen. Helaas 
konden door de stevige regen-
buien niet alle geplande buiten-
activiteiten doorgaan, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Het 
was in alle opzichten een geslaag-
de dag.

Na vragen van Sterk Meppel 
zorgde de gemeente voor het 
herstel van twee steigers waarvan 
alleen het geraamte nog in het 
water lag. Zo werd een potenti-
eel gevaarlijke situatie binnen 
enkele dagen opgelost. 

Aan de Hoogeveensche Vaart, ter 
hoogte van het ziekenhuis, liggen 
twee aanlegsteigers in het wa-
ter. Deze steigers liggen aan het 
fietspad (Rumptigerpad). Deze 
aanlegsteigers worden veel door 
kinderen gebruikt om bijvoor-
beeld in een bootje te stappen of 
om lekker op te gaan zitten en te 
vissen. Ook klimmen ze via deze 
steigers uit het water, nadat ze 

hebben gezwommen.
Eind juni zijn plotseling alle plan-
ken van beide steigers verwijderd 
en staat er alleen nog maar een 
geraamte. Zo ontstaat er een ge-
vaarlijke situatie. Kinderen wil-
len hier met dat warme weer 
graag spelen en je moet er niet 
aan denken wat er mis kan gaan. 
 
SteM stelde hier vragen over aan de 
gemeente Meppel. De gemeente 
liet weten dat de planken al klaar 
lagen en zegde toe dat ze er op zeer 
korte termijn mee aan de slag zou-
den gaan. En zo gebeurde het ook. 
Enkele dagen later konden de kin-
deren uit de Oosterboer weer veilig 
van deze steigers gebruik maken.

Is ons historisch erfgoed 
alleen in de binnenstad  
belangrijk?
Bij haar aantreden liet het college 
weten dat zij de cultuurhistori-
sche waarde van de binnenstad 
belangrijk vindt. Maar als het in 
een wijk of dorp geen toeristen 
oplevert lijkt het college het niet 
erg nauw te nemen met het histo-
risch erfgoed van Meppel. 

Het college geeft in haar Coalitie-
akkoord aan dat zij het belangrijk 
vindt om het cultuurhistorisch 
erfgoed te behouden. Daar was 
Sterk Meppel blij mee. Maar in dat 
standpunt wordt nu al ‘bewogen’. 
In een tussentijdse bestuursrap-
portage stelt het college de vraag of 
de waardering van de cultuurhis-
torie in bestemmingsplannen voor 
gebieden die buiten de binnenstad 
liggen wel meegenomen moeten 

worden. Met andere woorden: 
cultuurhistorisch erfgoed is alleen 
interessant en waard om te behou-
den als het toeristen trekt en geld 
in het laatje brengt. Ook het feit dat 
er in Meppel voorlopig geen amb-
tenaar meer is met monumenten-
zorg in zijn of haar portefeuille is 
een zorgwekkend signaal. 

Wat Sterk Meppel betreft is het on-
denkbaar en onbespreekbaar dat 
cultuurhistorisch erfgoed buiten 
bestemmingsplannen wordt ge-
houden. Ook als het om een wijk 
of dorp gaat, zal er bij (nieuwe) 
bestemmingsplannen altijd onder-
zoek gedaan moeten worden naar 
de cultuurhistorische waarde en op 
welke wijze deze kan worden inge-
past in de te ontwikkelen gebieden. 

Rupsje Nooitgenoeg rukt op in Meppel 
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DRUK
Veenstra & de Vries

Uitslag 90
In Ken Uw Gemeente in de vorige 
editie van de Stadswachter stond 
een foto van een beeldbepalend 
kunstwerk in Meppel.  Het beeld 
heet “De Tegenslag” en is gemaakt 
door Ludwig Oswald Wenckebach. 
En dat is eigenlijk het enige wat be-
kend is over dit beeld. Kunt u ons 

meer vertellen over dit beeld? Wij 
horen het graag van u.  

Wij kregen veel goede oplossingen 
binnen. De heer Strikwerda liet ons 
weten dat hij getuige was van de re-
actie van een hummeltje van 5 jaar, 
die na bestudering van het beeld 
vaststelde: “Pappa”. Ook mevrouw 
Jenny de Ronde-Troost mailde de 
goede oplossing en kwam na de 
loting als winnares uit de bus. Uit 
handen van SteM-fractievoorzitter 
Elisabeth Bakkenes ontving zij het 
boek ‘Een kwart eeuw Meppel’ van 
Herman Jansen en een fles Brui-
send Meppel.  

91
Een gemakkelijke opgave dit keer. 
Deze vrolijke, bewegende “wielen” 
sluiten aan bij een van de belang-
rijkste speerpunten waar Sterk 
Meppel voor staat: het milieu. Ze 
staan op een voor veel Meppe-
lers bekende plek. Weet u waar ze 
staan? Laat het ons weten. Uit de 

goede inzendingen trekken wij de 
prijswinnaar. En natuurlijk komt 
daarbij een door wijnhandel De 
Moor aangeboden heerlijke fles  
Bruisend Meppel. U kunt uw op-

SteM-fractievoorzitter Elisabeth 
Bakkenes reikt de prijs uit aan 
Jenny de Ronde-Troost

lossing voor 1 november 2014 stu-
ren naar: Redactie Stadswachter, 
Oosterboerweg 94, 7943 KD Mep-
pel of mailen naar: stadswachter@
sterkmeppel.nl.

Leuk en zinvol bezoek aan het 
Drenthe College

Vlak voor de zomervakantie was 
Sterk Meppel bij het Drenthe 
College in Meppel om een gastles 
over politiek te verzorgen bij het 
vak Burgerschap. Na een harte-
lijke ontvangst door de docent 
en klas, gingen zij meteen aan de 
slag. Een gastles over ‘politiek’…  
ja, dat is nogal breed natuurlijk. 
Er zijn zoveel dingen die je dan 
kunt bespreken. Je kunt het bij-
voorbeeld over allerlei politieke 
problemen hebben die spelen in 
Meppel , maar ook over hoe poli-
tiek nou eigenlijk werkt. 

SteM vond het logisch om te fo-
cussen op de lokale politiek. We 
begonnen met het stellen van al-
lerlei vragen aan de studenten om 
er achter te komen wat zij wisten 
van de politiek en van actuele lo-
kale zaken. Het bleek dat niet alle 
studenten op de hoogte waren van 
onderwerpen die de laatste jaren 
of recent in de Meppeler politiek 
besproken zijn. Ook hadden niet 
alle studenten de kennis over bij-
voorbeeld het functioneren van de 
gemeenteraad, of het college van 
B&W. Een onderwerp dat dus best 
iets vaker in de les besproken zou 
mogen worden. Daar waren ook de 
studenten het roerend mee eens.
 
Het was prachtig om te zien hoe be-
trokken de studenten zijn als er ac-
tuele onderwerpen op tafel komen. 

Hierdoor ontstonden interessante 
discussies over bijvoorbeeld ‘wel of 
niet een fietstunnel naar Ezinge’ en 
over ‘meer of minder koffieshops in 
Meppel?’.
Sterk Meppel heeft op deze ma-
nier gemerkt dat de jongeren/jong 
volwassenen wel degelijk met poli-
tiek bezig zijn,  ze weten alleen niet 
altijd dat de onderwerpen die hen 

bezighouden ook onder het kopje 
‘politiek’ vallen. Sterk Meppel is 
dan ook van plan dit soort bezoek-
jes aan Meppeler scholen vaker te 
doen. Uiteindelijk is de politiek van 
ons allen, dus zeker ook van de jon-
geren!

Stemmen voor molen De Vlijt

Molen de Vlijt werd in 2002 herbouwd op een onderbouw uit 
1859. Maar een maalinrichting heeft de molen niet. Daarom is er 
een actie gaande om van de molen een mosterdmolen te maken. 
Net als vroeger. De Vlijt dingt nu mee naar de jaarlijkse Molen-
prijs. Stemmen kan tot 1 oktober a.s. 

Al sinds mensenheugenis siert molen ‘de Vlijt’ de binnenstad van Mep-
pel. In 2002 werd de molen herbouwd op een onderbouw uit 1859. 
Sinds die tijd zien toeristen, die bij de sluis binnenvaren, de molen weer 
statig aan de Sluisgracht staan. 
‘Een molen die niet maalt, is geen echte molen’, aldus Stichting Stands-
molen de Vlijt. Daarom wil de stichting de molen voorzien van een 
maalinrichting, om zelf op de wind mosterd te malen. Net als vroeger 
toen De Vlijt ook een mosterdmolen was. Om dit te realiseren is er geld 
nodig. Vandaar dat de molen meedingt naar de jaarlijkse Molenprijs. 
Deze prijs van 50.000 euro gaat naar die molen in Nederland die van 
het publiek de meeste stemmen krijgt. Daarom zijn de vrijwilligers van 
De Vlijt actie gaan voeren om hun molen onder de aandacht te bren-
gen. Misschien kunt u nog net op tijd meestemmen op www.molen-
prijs.nl. Nu maar hopen dat onze molen wint.

Prullenbakken verdwijnen uit 
Hoofdstraat
De gemeente verwijdert, in het 
kader van de bezuinigingen, 
20% van de prullenbakken uit 
de Hoofdstraat. De resterende 
bakken worden vaker en snel-
ler geleegd, terwijl ook klachten 
over zwerfvuil sneller opgepakt 
worden. Sterk Meppel geeft deze 
werkwijze graag een kans.  

Via de email ontvingen wij van 
ons duoraadslid Eduard Annen de 
vraag wat er toch aan de hand is in 
de Hoofdstraat van Meppel. Hij had 
op Facebook  foto`s en een vraag 
gezien over waarom er prullenbak-
ken worden verwijderd. Nu komen 
er wel vaker vragen via de mail bij 
ons binnen, maar het komt zelden 
voor dat iemand die duizenden 
kilometers van ons verwijderd, op 
fietsvakantie op het eiland Makas-
sar (Indonesië), ons daarover mailt. 
Dan ben je toch wel erg betrokken 
bij het wel en wee van Meppel.
En voor wie het ook gezien heeft, 

de gemeente Meppel is momenteel 
inderdaad bezig met het verwijde-
ren van een flink aantal prullen-
bakken. Daarvoor zijn drie rede-
nen.
1. Gebrek aan menskracht (bezui-

nigingen) om alle bakken nog 
structureel te ledigen. 

2. Het blijkt dat er met minder bak-
ken in een gebied minder zwerf-
afval is (het is dan schoner). 

3. De verwijderde bakken werden 
minder vaak of niet gebruikt.

Daar komt wel iets voor in de 
plaats. De bakken die achterblijven 
(80 %)  worden vaker geleegd. Dit 
gebeurt op vullingsgraad en met 
slimme, snelle routes. Tevens zal 
er nog beter en sneller onderhoud 
plaats vinden. Klachten over zwerf-
vuil worden direct opgepakt en er 
zal gerichter worden geveegd. De 
tijd zal het leren of dit een goede 
werkwijze is. Maar als de omgeving 
schoon is en blijft, geeft Sterk Mep-
pel het graag een kans.  

Moet de buurman u straks helpen?
De nieuwe WMO, die op 1 januari 2015 ingaat, zorgt voor veel onzeker-
heid. De gemeente Meppel heeft voor de huishoudelijke hulp een over-
gangsregeling ingesteld. In de eerste drie maanden van 2015 wordt er in 
een gesprek gekeken welke hulp u echt nodig heeft en waar familie, buren 
of vrienden eventueel bij kunnen helpen. Maar voor alle duidelijkheid: uw 
familie of uw buren kunnen nooit verplicht worden om u te helpen. Na het 
gesprek krijgt u een beschikking waarin staat hoeveel hulp u nog van de 
gemeente kunt verwachten. Daarna gaat een overgangstermijn in van drie 
maanden voor de nieuwe situatie van kracht wordt. Bereidt u dus straks 
goed voor op dit gesprek en neem iemand mee om u bij te staan.


