
veau). Alleen in het centrum ligt het niveau 
iets hoger. Dat betekent dat het niveau in de 
wijken buiten het centrum heel laag moet 
afzakken voordat er ingegrepen wordt. Be-
langrijker nog is de conclusie dat de con-
tractvormen van de aanbestedingen van 
groenonderhoud worden gegund op basis 
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Raad 2018!
Vanaf maart volgend jaar zal er een 
nieuw college van start gaan om Mep-
pel toekomstbestendig te maken. Wat 
Sterk Meppel betreft is dat een college 
dat vooral moet zorgen dat de stad er 
verzorgd bij komt te liggen. Er kunnen 
nog zulke mooie wegen, tunnels en ge-
bouwen komen; als het onkruid daarna 
tussen de tegels opschiet krijgt het nooit 
de kwaliteit die wij voor Meppel wensen. 
Een volgend college moet het groenon-
derhoud echt hoog op de agenda zetten. 
De lelijke plekken in de stad moeten ook 
snel aangepakt worden. Afronding van 
Het Vledder: redden wat er nog te red-
den valt. Het Bleekerseiland moet ein-
delijk in ontwikkeling worden gebracht: 
liefst met een mooi stadspark waar ook 
evenementen plaats kunnen vinden. En 
het zou mooi zijn als de projectontwik-
kelaar eindelijk overgehaald kan worden 
om de Swaenenborgh op te knappen. Hij 
verliest nu duidelijk de strijd met winkel-
centrum Keijserstroom. 
In de afgelopen periode heeft de ge-
meente het sociaal domein handen en 
voeten moeten geven. Daar is een goede 
start mee gemaakt, maar wel met een 
heel zuinig beleid waardoor er geld ‘over’ 
bleef. In de komende periode moet het 
streven zijn om die gelden optimaal aan 
de doelgroep ten goede te laten komen. 
Behoud van het karakter van Meppel, 
geen inspraak maar samenspraak met in-
woners als het om hun eigen omgeving 
gaat, een schoon en veilig Meppel. Er lig-
gen genoeg uitdagingen voor de nieuwe 
periode. Ook op fi nancieel gebied. De 
eerste kleine pasjes om de fi nanciën in 
orde te maken zijn gezet. Nu op naar een 
stevig herstel en een duurzaam fi nancieel 
beleid.
In maart 2018 mag u weer naar de stem-
bus. SteM zal u tegen die tijd uitgebreid 
informeren over onze plannen.

Wat zijn we trots op de lijst van kandida-
ten voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018. Een mooie mix van ervaring en 
nieuwe gezichten. Henk Schoemaker en 
Peter de Vries besloten dat zij niet meer 
beschikbaar waren voor een nieuwe 
periode. Krachtige nieuwe mensen 
staan klaar om in de nieuwe periode 
voor u aan het werk te gaan en Meppel 
een stukje mooier, socialer, groener en 
fi nancieel gezonder te maken. 

De ledenvergadering koos de huidige frac-
tievoorzitter Elisabeth Bakkenes unaniem 
tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsver-

kiezingen. Tweede op de lijst is Eduard An-
nen. Hij heeft inmiddels enkele jaren erva-
ring als (duo)raadslid. De derde en vierde 
plaats zijn voor nieuwkomer Klaas de Vries 
en duo-raadslid Madelinde Visscher. De lijst 
wordt compleet gemaakt door Gaby Geerts-
ma (5), duo-raadslid Pierre van Leeuwen 
(6), huidig raadslid Frans Venema (7) en 
Ineke Korstanje (8). Henk Schoemaker en 
Peter de Vries hebben aangegeven dat zij in 
de nieuwe periode niet meer beschikbaar 
zijn als raadslid en dus niet op een verkies-

Nieuwe kandidatenlijst gemeenteraad bekend

Sterk team voor Meppel

(Lees verder op pagina 6)

Groenonderhoud moet en kan beter    Elisabeth Bakkenes

De vele klachten over het groenonder-
houd waren voor Sterk Meppel aan-
leiding om een onderzoek uit te laten 
voeren door een extern bureau. Zij ad-
viseerden dat de gemeente moderne 
vormen van aanbesteding zou kunnen 
gebruiken, waarbij bewonerstevreden-
heid meetelt en er meer controle op de 
kwaliteit van het afgeleverde werk is. 
Wethouder De Vos vond de adviezen 
voornamelijk overbodig. Het gaat prima 
met het groenonderhoud. Hij nam al-
leen het advies over, dat de gemeente 
beter moet communiceren over wat de 
inwoners kunnen verwachten. Als zij 
weten wat ze van het groenonderhoud 
mogen verwachten, onvoldoende tot 
krap voldoende, zullen zij minder gaan 
klagen is zijn verwachting. 

Antea, het voormalige Oranjewoud, on-
derzocht op verzoek van Sterk Meppel en 
voor kosten van Sterk Meppel, het groen-
onderhoud. Het onderzoek betrof; een 
analyse van het beleid, de ruim tweedui-
zend meldingen over openbaar groen die 
de gemeente vorig jaar kreeg en de aanbe-
stedingscontracten van de gemeente. Het 
onderzoeksbureau kwam tot een aantal 
belangwekkende conclusies. 

Onvoldoende tot krap voldoende
Vergeleken met een rapportcijfer is het ge-
kozen niveau voor onderhoud te vergelij-
ken met een cijfer 4 (C-niveau) tot 6 (B-ni-

van de laagste prijs. De kwaliteit weegt niet 
mee en de invulling van de werkzaamhe-
den zoals materieel keuze worden aan de 
opdrachtnemer overgelaten.

Overhandiging rapport ‘Groenonderhoud in Meppel’ aan burgemeester Korteland.

Vlnr. Pierre van Leeuwen (6), Madelinde Visscher (4), Elisabeth Bakkenes (1), Klaas de 
Vries (3), Ineke Korstanje (8), Gaby Geertsma (5), Frans Venema (7) en Eduard Annen (2).

Nieuwsbrief 
Sterk Meppel
De Stadswachter komt één 
keer per jaar bij alle inwo-
ners van de gemeente Mep-
pel op de deurmat. Tenzij 
u een nee-nee sticker heeft. 
Wilt u iedere maand op de 
hoogte blijven van wat er 
speelt in de politiek en de 
standpunten van Sterk Mep-
pel? Stuur dan een mailtje 
naar e.annen@gemeente-
raadmeppel.nl ovv Nieuws-
brief. Dan ontvangt u 10 x 
per jaar onze nieuwsbrief.
U kunt Sterk Meppel na-
tuurlijk ook volgen op social 
media en internet; zie www.

sterkmeppel.nl

bare plaats op de lijst willen staan. 
Deze lijst is opgesteld en vastgesteld door 
de leden van Sterk Meppel. Maar u kunt 
daar als kiezer natuurlijk nog verandering 
in aanbrengen. Door op 21 maart 2018 
een voorkeurstem op één van onze kan-
didaten uit te brengen kunt u meebepalen 
wie er uiteindelijk voor Sterk Meppel in de 
gemeenteraad komt. Voor wie u ook kiest: 
de eerste acht van deze lijst staan klaar om 
zich met enthousiasme, kennis en energie 
voor de inwoners van Meppel in te zetten. 

Elisabeth Bakkenes
Eduard Annen
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Duoraadsleden  Elisabeth Bakkenes

Sterk Meppel heeft er sinds 29 juni twee duoraadsleden bij. Zij werden die dag tij-
dens de raadsvergadering beëdigd. Een duoraadslid neemt deel aan commissies 
maar is niet gekozen in de gemeenteraad. Ze nemen wel deel aan besloten vergade-
ringen en commissies. 

Madelinde woont met man en kinderen in Koedijkslanden. 
Al jong is ze als onderneemster aan de slag gegaan. De laatste 
acht jaar als eigenaresse van Marry You Bruidsboetiek. Haar 
interesse richt zich op de openbare ruimte en het sociaal do-
mein. Ze wil zich inzetten om openbare ruimtes kindvriende-
lijker te maken zodat kinderen worden uitgedaagd om lekker 
buiten te spelen. Ook het milieu kan op haar warme belang-
stelling rekenen. Zo heeft ze in het voorjaar de SteM voor de Bij 
actie al gecoördineerd. 

Pierre woont met vrouw en dochters in de Oosterboer. Hij 
werkt sinds 2008 als service- en onderhoudstechnicus bij 
Scania en wil graag het contact tussen inwoners en politiek 
laagdrempelig houden. Pierre vindt het cultuurhistorisch erf-
goed belangrijk en wil zich inzetten voor duurzame energie. 
Hij vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook men-
sen met een smalle beurs. Aandacht voor jonge mantelzorgers 
vindt Pierre ook een belangrijk onderwerp.

DMD optocht Gaby Geertsma

Prijswinnaars Kleurplaatwedstrijd Elisabeth Bakkenes

Tijdens de optocht van de laatste Don-
derdagMeppelDag werden er ruim 4000 
kleurplaten uitgedeeld. De winnaars 
van de kleurplaatwedstrijd ontvingen 
hun prijs in de mooie winkel van Frans 
de Grebber. 
 
Voorzitter Eduard Annen overhandigde 
de prijzen en maakte van de gelegenheid 
gebruik aandacht te vragen voor het Blee-
kerseiland.
‘Sterk Meppel wil erg graag dat het Blee-

kerseiland meer en intensiever gebruikt 
gaat worden, want de aankoop heeft veel 
geld gekost. Kijk naar Mini Meppel: een 
prachtig evenement waar veel mensen van 
hebben genoten.” 

Braderie Nijeveen 2017 Frans Venema

Traditiegetrouw was Sterk Meppel ver-
tegenwoordigd op de jaarlijkse brade-
rie in Nijeveen. Samen met Peter de 
Vries, Eduard Annen en Klaas de vries 
voerden we weer interessante gesprek-
ken. Zo waren de inwoners van Nij-
eveen goed te spreken over de WMO 
maar waren er de nodige klachten over 
het onderhoud van wegen en natuur-
lijk het groen. 

Met stip op twee ging het gesprek over 

Straat interviews  Klaas de Vries

Iedere maand staat SteM ergens in de 
gemeente Meppel op straat om met u in 
gesprek te gaan. Dit doen we bijna altijd 
met onze gele SteM bakfi ets en een aan-
tal (steun)fractieleden. Op de bakfi ets 
staat dit jaar de vraag “wat gaat goed 
en wat kan er beter?”. De bakfi ets met 
daarop de vraag zijn meestal al aanlei-
ding genoeg om in gesprek te komen. 

Waar gaan die gesprekken dan over? Dat is 
natuurlijk afhankelijk van waar we staan. 
De dorpen hebben andere behoeften dan 
het centrum of de wijken. Toch zijn er een 
aantal steeds terugkerende onderwerpen; 
het groenonderhoud, de staat van de we-
gen/fi etspaden/trottoirs, hondenpoep, 
parkeren en snippergroen. 
Wat we er daarna mee doen? De gesprek-
ken zijn voor ons soms aanleiding om een 

onderwerp verder uit te diepen en in de 
raad aan de orde te stellen. Vaak scherpen 
we onze mening aan de gesprekken en ge-
bruiken we die om tot een standpunt in 
de gemeenteraad te komen. Andere keren 
is het weer aanleiding om over het onder-
werp een vlog te maken voor op ons you-
tube kanaal (zie www.sterkmeppel.nl). 
Voorbeelden daarvan zijn Nijeveen ener-
gieneutraal, de rondweg Rogat, het autovrij 
maken van de Prinsengracht en de Groen-
markt en de ontsluiting van Nieuwveense 
landen. 

Richting de verkiezingen zullen we de cen-
trale vraag gaan wijzigen van “wat gaat 
goed en wat kan er beter” naar belangrijke 
SteM verkiezingsthema’s. We zien u graag 
bij toekomstige straatinterviews, want 
SteM is er voor alle inwoners van Meppel. 

De prijswinnaars: Kyomi van der Veldt, 
Mark Witte, Daan Witte, Cassidy de Groot, 
Marith Opstal, Emma Meinen, Erwin Bak-
ker, Jurre, Amelia Wezen, Jinte Werkman, 
Dionne Hasselaar & Naomi.

het bouwen in Nieuwveense Landen en 
dan vooral over de ontsluitingsweg voor 
de toekomst naar Meppel. De overgrote 
meerderheid van onze tientallen ge-
sprekspartners koos voor scenario B, een 
westelijke weg gecombineerd met een 
korte weg vanaf de aan te leggen rotonde 
in de Nijeveenseweg. 
Het thema Stem voor de Bijen kreeg ook 
veel bijval; wij hebben veel bezoekers 
kunnen verblijden met een zakje bloe-
menzaad.

Donderdag 24 augustus was het weer 
zover: de zesde donderdag Meppeldag. 
De optocht! Onze mooie, gele fi etskar 
werd weer uit de stalling gehaald en 
wij trokken onze gele SteM-shirts weer 
aan. Dit keer liepen er drie, voor u mis-
schien nog, nieuwe gezichten mee. De 
twee nieuwe duo-raadsleden, Pierre 
van Leeuwen en Madelinde Visscher en 
Gaby Geertsma, schaduwfractielid. 

Het jaarthema is dit jaar SteM voor de Bij. 
Eerder dit jaar hebben we al zakjes bloem-

zaad uitgedeeld. Ook roepen we het col-
lege op om meer in te zetten op ecologisch 
bermbeheer en biodiversiteit. 
Tijdens de optocht deelden we de kleur-
plaat uit die onze fractievoorzitter Eli-
sabeth Bakkenes weer heeft ontworpen. 
De kinderen vonden het een schitterend 
mooie kleurplaat. Het was erg leuk om te 
merken dat onze slogan er bij de bewoners 
al helemaal in zit. Heel vaak hoorden wij de 
kreet: ‘Oh kijk! ‘SteM voor de Bij’. 

Volgend jaar weer! 

Foto: RTV Meppel, Leo de Harder

Grachtenfestival wint SteM-bokaal Martin Daling

Ieder jaar reikt het bestuur van Sterk 
Meppel de SteM-bokaal uit aan een 
vereniging, bedrijf of instelling die zich 
inzet voor Meppel en de Meppelers. 
Eerder al ontvingen Speelwerk, Stich-
ting Oud Meppel, De Weggeefschuur 
en de OR van Reestmond de bokaal. De 
prachtige bokaal is een ontwerp van 
Onno de Ruiter.

In 2017 wordt de bokaal toegekend aan het 
bestuur en vrijwilligers van de organisatie 
van het Grachtenfestival Meppel. Dit jaar-
lijks terugkerende evenement is inmiddels 
niet meer weg te denken op de evenemen-
tenkalender van Meppel. Het Grachtenfes-

tival Meppel kenmerkt zich door allerlei 
activiteiten, waarbij het accent ligt op de 
mooie grachten van Meppel. En dat is niet 
voor niets. De stad dankt een groot deel 
van zijn groei en bloei aan de vele vracht- 
en turfschepen die in vroeger jaren de stad 
doorkruisten en werk en handel brachten. 
Meppel vormde en vormt nog steeds het 
belangrijkste knooppunt in het net van 
waterwegen in Zuidwest-Drenthe en werd 
en wordt daarom de toegangspoort naar 
het noorden genoemd.
Namens het bestuur reikte Eduard An-
nen de SteM-bokaal uit aan de voorzitter 
van het bestuur van het Grachtenfestival, 
Arnold Schuurman. 
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Ik ben enorm trots op de mooie ploeg kandidaat 
raadsleden die klaar staat om u te vertegenwoor-
digen in de gemeenteraad 2018-2022! De leden 
hebben een lijst vastgesteld met een mooie mix 
van man/vrouw, jong/oud en verschillende kwa-
liteiten, capaciteiten en kennisgebieden. We 
hebben er allemaal veel zin in om in de nieuwe 
periode weer hard voor u aan de slag te gaan en 
Meppel een stukje mooier, socialer, fi nancieel 
gezonder, duurzamer en verzorgder te maken. 

Het half jaar voor de verkiezingen is altijd een 
drukke periode. Het verkiezingsprogramma zit 
in de afrondingsfase, zodat onze leden daar in 
januari hun mening over kunnen geven en waar 
nodig aanvullen of wijzigen. Het inwerken van de 
nieuwe kandidaat raadsleden vraagt tijd en aandacht. En het gewone raadswerk gaat 
ook nog door. Wat heet: het lijkt wel of het college haar trage start van de eerste twee 
jaar in wil halen en de gemeenteraad nu wil bedelven onder stukken die nog eventjes 
voor de verkiezingen afgetikt moeten worden. 

Ik kijk zelf met veel plezier op de afgelopen vier jaar terug. Vanuit de oppositie heb-
ben we toch nog veel voor elkaar gekregen. Denk maar aan het verminderen van ge-
luidsoverlast en wildplassen, het fi etspad aan de Reggersweg, behoud van de stads-
bus en de komst van een nieuwe bioscoop om er een paar te noemen. Half januari 
gaat onze campagne van start. Ik heb er zin in! 

S T E M G E L U I D  Elisabeth Bakkenes-van Hese

M20 roept op tot investeren in kwaliteit van Meppel

Bleekerseiland  Elisabeth Bakkenes

Het Masterplan van 20 ondernemende 
Meppelers om te investeren in de kwali-
teit van Meppel is inmiddels uitgewerkt 
in een visiedocument voor tien loca-
ties in Meppel met als eerste speerpunt 
Bleekerseiland. De visie voor deze loca-
tie past naadloos in de SteM-visie voor 
het gebied. 

Kwaliteitsimpuls
De M20 heeft in het Visiedocument tien 

plekken benoemd die aangepakt moeten 
worden. Naast Bleekerseiland zijn dat o.a. 
het Prinsenplein, de Swaenenborgh, het 
Kraton en het stationsgebied. In het visie-
document zijn ook sfeerbeelden meege-
geven. Beelden die moeten inspireren om 
de komende decennia de ontwikkeling van 
Meppel meer kwaliteit mee te geven. Voor 
dat uitgangspunt maakt Sterk Meppel zich 
al veertig jaar sterk; net als voor de ontwik-
keling van Bleekerseiland.

Bleekerseiland
In 2009 is Bleekerseiland aangekocht 
maar met de plannen om het te ontwik-
kelen wilde het maar niet lukken. In 2014 
heeft SteM nog via een motie het nieuwe 
college gevraagd om met een visie voor 
Bleekerseiland te komen. Daarin gaven 
we mee dat de huidige bebouwing cul-
tuurhistorisch beeldbepalend is en het 
terrein dus niet als achtertuin voor dure 
nieuw te bouwen villa’s mag gaan dienen. 
SteM zocht het in openbaar gebied, zoals 
parkje, theetuin of zelfs een stadsstrand. 
De beelden die de M20 nu uitgewerkt 
heeft voor deze locatie passen daar naad-
loos in. Geweldig dus! 

Stichting Kinkhorst
De M20 heeft inmiddels een stichting op-
gericht, stichting Kinkhorst, die vaart wil 
zetten achter de ontwikkeling van Blee-
kerseiland. Meppel mag blij zijn met deze 
ondernemende Meppelers die zich zo fan-
tastisch sterk maken voor hun gemeente. 
Sterk Meppel is dat zeker. 

Afvalbeleid onder vuur 
Elisabeth Bakkenes

In 2011 is een 10-jaren afvalbeleids-
plan vastgesteld. Na vijf jaar zijn de 
doelstellingen uit het plan, soms ruim-
schoots, behaald. Toch wil de wethou-
der de vastgestelde doelstelling van 30 
kilo restval in 2020 verhogen naar 100 
kilo. Daar stak het overgrote deel van 
de gemeenteraad een stokje voor. 

Aan een tussenrapportage - die op zich 
alleen maar reden tot complimenten gaf 
- koppelde wethouder De Vos een voor-
stel om de ambitie van 30 kilo restafval in 
2020 los te laten en te verhogen naar 100 
kilo. Hij zou zich wel net zo hard blijven 
inzetten, de inspanningen bleven echt 
gelijk en ja, tot nu toe waren de doelstel-

Gemeente laat inwoners meepraten maar doet er niets mee

Binnenstadsplan afgeschoten
en gered Elisabeth Bakkenes

lingen allemaal gehaald. Maar hij 
wilde die doelstelling toch losla-
ten. Het werd helaas niet duidelijk 
waarom. Hij vond dan ook een 
overgrote meerderheid van de 
gemeenteraad op zijn pad. Alleen 
de PvdA steunde haar eigen wet-
houder en vond het samen met de 
VVD wel prima dat er, om welke 
reden dan ook, minder ambitie 
wordt getoond. 

Het is belangrijk dat de hoeveelheid rest-
afval in vuilnis drastisch naar beneden 
wordt gebracht. Restafval kost veel geld en 
is slecht voor het milieu. Kostbare grond-
stoffen worden dan niet hergebruikt maar 
vernietigd. Het college moet gewoon door-
gaan op de ingeslagen weg maar de proble-

men die er nog zijn oplossen: de situatie 
voor gezinnen of ouderen met veel lui-
erafval bijvoorbeeld. Ook voor fl atbewo-
ners is het scheiden van afval lastig. En 
de loopafstand naar de containers is ook 
belangrijk; vooral voor ouderen en men-
sen die slecht ter been zijn. Die situaties 
vragen om oplossingen en die oplossing 
is niet om minder ambitie te tonen.

Inwoners van Meppel spraken mee over 
het Binnenstadsplan. Maar uw mening 
over de inrichting van de pleinen werd 
niet overgenomen. Het plan werd weg-
gestemd door een meerderheid van de 
raad die vervolgens het initiatief naar 
zich toe trok en zelf een gewijzigd Bin-
nenstadsplan indiende waarbij de plei-
nen buiten het besluit bleven. Dat plan 
kreeg wel een meerderheid achter zich.

Uw mening wordt gevraagd
In het Binnenstadsplan legt het college 
haar plannen neer voor de toekomst van 
het centrum. Zoals de inrichting van de 
pleinen in Meppel en het concentreren van 
winkelstraten tot de aanleg van een nieuwe 
toegangsweg naar het centrum en de bouw 
van een Bekinkbaantunnel. Meer aandacht 
voor water, groen, karakteristieke gevels en 
passende architectuur moest er komen. Het 
college wilde bij zo’n belangrijk onderwerp 
uw mening horen en vroeg daarnaar via in-
ternet, samen met raadsleden op het Kerk-
plein en tijdens een bijeenkomst in de Grote 
Kerk. Om er vervolgens niets mee te doen. 

Niets mee gedaan
Tijdens de bijeenkomst in de kerk konden 
de inwoners muntjes verdelen over de ver-
schillende plannen in het Binnenstads-
plan. Grote winnaar werd het opengraven 

van de gracht tot aan de Groenmarkt. De 
aanwezigen zagen niet veel in de plannen 
voor de nieuwe toegangsweg of de Bekink-
baantunnel. Maar in het raadsbesluit was 
daar niets van terug te vinden. Het open-
graven van de gracht vond het college 
te duur. Het is mooi dat naar uw mening 
wordt gevraagd. Dat juichen wij toe, zo 
moet het ook. Maar dan moet er wel iets 
mee gedaan worden. Sterk Meppel, CDA, 
PvdA en D66 stemden uiteindelijk tegen 
het Binnenstadsplan. De wethouder moest 
zijn huiswerk overdoen. 

Redding
Maar dat zou wel wat langer duren. De 
raadsfracties kwamen daarom zelf in actie 
en via een initiatiefvoorstel werd een gewij-
zigd Binnenstadsplan ingediend waarin het 
besluit rond de pleinen en het eventueel 
opengraven van de gracht niet voorkwam. 
Door deze reddingspoging ontstond er toch 
een meerderheid die het plan aannam. Sterk 
Meppel en D66 stemden tegen. Wat SteM be-
treft mag het binnenhalen van subsidie, waar 
de gemeente zelf ook nog vele miljoenen bij 
moet leggen, geen doel op zich zijn. Het is 
een middel om van Meppel de gemeente 
te maken waarin wij graag willen wonen en 
daar moet een goed en duidelijk plan voor 
zijn waarin de mening van onze inwoners 
meetelt. Anders moet je er niet naar vragen.

Medewerkers Reestmond 
krijgen baan Elisabeth Bakkenes

Na drie jaar hard werken is het gelukt om 
beweging te krijgen in de situatie van de 
medewerkers van Reestmond met een tij-
delijke aanstelling. Gemeenten kunnen 
vanaf januari 2018 een vast WSW-dienst-
verband bij Reestmond inkopen. Op die 
manier wordt het begeleid werken in stand 
gehouden terwijl verder wordt gezocht 
naar een reguliere baan voor de mensen. 
Sterk Meppel spant zich al drie jaar in om 
de aanstelling van medewerkers met een 
tijdelijk contract om te zetten in een vast 
dienstverband. Toen bleek dat uitplaatsen 
naar reguliere werkgevers niet lukte werd 
een payroll overeenkomst gesloten met 
Uitzendbureau Werkplan. Maar deze over-
eenkomst is tijdelijk en ook via deze uit-
stekende organisatie lukte het slechts een 
enkeling om een vaste werkplek te krijgen. 
Pas toen na jaren bleek dat het niet lukte 
om een reguliere baan te vinden besloten 
PvdA en CU dat ze toch maar het voorstel 
van SteM, SP, GL en D66 moesten volgen en 
kwam er een meerderheid in de raad om 
tot een andere oplossing te komen. 
Het bestuur van Reestmond kon geen over-
eenstemming bereiken over dit vraagstuk 
en ging daarom over tot de mogelijkheid 
om individuele gemeenten de keuze te bie-
den om voor hun eigen arbeidsgehandi-

capte inwoners een vaste aanstelling in te 
kopen. Sterk Meppel is blij met de omme-
zwaai van PvdA en CU en de oplossing die 
gevonden is. Nu kunnen gemeenteraad en 
bestuur van Reestmond de volle aandacht 
op de gezonde toekomst van Reestmond 
gaan richten.

Medewerkers Reestmond tijdens een fl yer-
actie in 2015
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Deze raadsperiode haalde ik mijn 25-jarig jubileum 
als raadslid. Tijd voor een kleine terugblik, want ik 
plak er geen nieuwe periode achteraan. Het gordijn 
leek in 2014 al te vallen, maar omdat twee nieuwbak-
ken raadsleden er al heel snel mee stopten, kwam ik 
toch voor een zesde periode terug. Nu trek ik zelf de 
streep. Na bijna 28 jaar is het genoeg.
In al die jaren is er in de lokale politiek veel veranderd. 
Op het vlak van de persoonlijke verhoudingen tussen 
raadsleden en college leden. Maar ook op het vlak 
van de regels van het spel. Zo sprak de raad vroeger 
in drie termijnen. Vergaderingen duurden niet zelden 
tot in de kleine uurtjes. Wie gelijk wilde krijgen had 
vooral ook uithoudingsvermogen nodig. Commissie-
vergaderingen waren het domein van de wethouder, 
die ook raadslid was. Hij bepaalde de agenda, zat de vergadering voor en maakte de 
samenvatting van wat besproken was. 
Er is ook veel niet veranderd. Ondanks de invoering van dualisme is de controlerende 
taak vooral het werk van fracties in de oppositie. Dat was raar toen bijna de hele raad 
in het college vertegenwoordigd was en de enige oppositiepartij zich opwierp als ge-
doogpartij.
Iets wat hopelijk in de toekomst nog een keer echt verandert, is dat er werk gemaakt 
wordt van de kaderstellende rol van de gemeenteraad. De invoering van program-
mabegrotingen dwong de raad destijds op hoofdlijnen te gaan besturen. De bedoe-
ling was dat de raad aan zou geven wat voor “maatschappelijke effecten” ze met het 
beleid wilden behalen. Het geld (budget) zou zo middel tot het doel worden. Om te 
meten of het doel behaald werd, werden er indicatoren beloofd. En u raadt het al; dat 
meetbaar maken is lastig en raakte in de versloffi ng.
In de begroting van 2018 kun je nu rustig indicatoren van 2015 zien staan, zonder dat 
ze zijn geactualiseerd. 
Ik hoop dat nieuwe raadsleden deze harde noot in de toekomst gekraakt krijgen, want 
daarna kunnen ze echt werk maken van de kaderstellende en controlerende taken.

S T E M G E L U I D   Henk Schoemaker

Parkeren duurder en goedkoper 
Madelinde Visscher

Parkeren in het centrum wordt duurder, 
terwijl het op plekken aan de rand van 
het centrum goedkoper wordt, soms 
zelfs gratis. Doel is om met het huidige 
aantal parkeerplaatsen effectiever te 
werken: de juiste doelgroep op de juiste 
plaats. Sterk Meppel kan zich in dat be-
leid vinden vooral nu de verkeersvei-
ligheid en het parkeren rond scholen 
wordt aangepakt. 

Het parkeerbeleid in Meppel wordt her-
zien. Doel van het beleid is om de parkeer-
druk beter te verdelen door de juiste men-
sen op de juiste plaats te laten parkeren. 
Dus als je gezellig een dagje de stad in wil, 
kun je straks goedkoop of gratis parkeren 
op plaatsen aan de rand van het centrum. 
Wil je snel even een boodschapje halen, 
dan betaal je een hoger tarief voor kort par-
keren. Hierdoor wordt het centrum minder 
belast door mensen die de hele dag hun 
auto laten staan en kun je makkelijker je 
auto kwijt voor een snelle boodschap. 
De verkeerssituatie rond de scholen in en 
vlakbij het centrum kwam nadrukkelijk 
aan de orde tijdens de commissie verga-
dering. De veiligheid van de kinderen staat 
daarbij voorop. Gedoogbeleid voor (onbe-
taald) parkeren tijdens ophalen en weg-
brengen van kinderen is de beste oplossing 
voor dit moment. En het ziet er zelfs naar 
uit dat het college ook het eenrichtingver-
keer op de Heerengracht in heroverweging 
neemt.

Er zit wat ons betreft één nadeel aan het 
verhogen van de parkeertarieven in het 
centrum en dat is dat net daarbuiten de 
parkeerdruk toeneemt. Want automobi-
listen zoeken een goedkope plaats om te 
parkeren. Doordat de bebording op dit 

moment nog niet goed is, zijn de plekken 
waar je goedkoop of zelfs gratis kunt parke-
ren lastig te vinden voor mensen die niet in 
Meppel bekend zijn. Die bebording moet 
op korte termijn aangepakt worden zodat 
iedereen weet dat je bijvoorbeeld op het 
Kraton goedkoop kunt parkeren. Op www.
meppel.nl/Inwoner/Parkeren_verkeer 
kunt u precies zien hoeveel u waar moet 
betalen.

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

KSM

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

Iedereen doet mee bij beschermen 
Meppeler erfgoed Elisabeth Bakkenes

Het college wil zich actiever opstellen 
bij het aanwijzen van gemeentelijke 
monumenten, maar deskundige bewa-
kers van ons culturele erfgoed -zoals 
stichting Oud Meppel en het Cuypersge-
nootschap- dat recht ontnemen. Zij mo-
gen alleen vrijblijvend suggesties doen. 
Daar heeft de voltallige gemeenteraad 
een stokje voor gestoken. 

Het college wil de passieve opstelling die 
ze tot op heden hanteert veranderen en 
een proactieve rol op zich nemen bij het 
aanwijzen van gemeentelijke monumen-
ten. Ze wil zich actief opstellen en daarbij 
vooraf draagvlak bij eigenaren zoeken. In 
dat fraaie voornemen kan Sterk Meppel 
zich goed vinden. 
Maar al snel bleek deze positieve insteek 
beperkt te zijn tot het college en eigenaren 
van panden. Organisaties die dankzij hun 
kennis en deskundigheid meehelpen om 
dat culturele erfgoed in onze gemeente te 
beschermen werden buitenspel gezet en 
konden hooguit vrijblijvende suggesties 
doen. Tijdens de eerste commissie behan-
deling riep dat raadsbreed zoveel onbegrip 

op dat het stuk niet voor besluitvorming 
naar de gemeenteraad door kon. 
Tijdens de tweede commissievergadering 
werd duidelijk dat ons ongenoegen over de 
uitsluiting van belangenorganisaties als Oud 
Meppel en Cuypersgenootschap breed ge-
deeld werd. Omdat het college een besluit 
zelf niet meer kan veranderen als het ‘in de 
molen zit’ kwamen alle woordvoerders bij 
elkaar om het besluit aan te passen. Namens 
de voltallige gemeenteraad mocht ik een 
amendement indienen waardoor nu alle in-
woners van de gemeente, net als eigenaren 
en belangenorganisaties een aanvraag tot 
aanwijzing van een monument mogen doen. 
Sterk Meppel strijdt al veertig jaar voor het 
behoud van cultuurhistorisch erfgoed in 
de hele gemeente. Dat maakt ons stadje 
uniek en zorgt ervoor dat mensen graag 
naar Meppel komen. Het is fantastisch om 
te merken hoezeer de zorg voor ons erf-
goed inmiddels gedeeld wordt. Ook een 
motie waarin het college werd gevraagd 
om niet zelf de kaders voor het historisch 
erfgoedbeleid vast te stellen maar dit door 
de gemeenteraad te laten doen werd met 
grote meerderheid aangenomen. 

Voor het eerst woordvoerder
Op 5 oktober was het dan eindelijk zover, mijn mai-
denspeech. Een volle zaal met mensen en een duide-
lijke boodschap in mijn betoog over het snippergroen-
beleid. Tijdens de voorbereiding was ik afwisselend 
verbaasd en verwonderd. De gemeente wil van de 
ambtelijke rompslomp af en daarom stoppen ze met 
de verhuur van snippergroen. Dat vond en vind ik 
merkwaardig, wat is dat voor argument? Huiseigena-
ren kunnen soms een stukje snippergroen kopen en 
soms niet, maar huurders helemaal niet. Veel duide-
lijkheid komt er niet voor de inwoners van Meppel.

Omdat politiek voor mij nieuw is, ben ik met Peter de Vries om tafel gaan zitten. Sa-
men hebben we gekeken hoe de gemeente de afgelopen jaren met het snippergroen 
bezig is geweest. Een hoop woorden, maar weinig actie bleek. Al met al had ik redelijk 
wat informatie om de maidenspeech te vullen en op de commissie vergadering goed 
beslagen ten ijs te komen. Ik wil het graag zo goed mogelijk voor de Meppelers doen! 
Ik heb in de commissie geprobeerd om het college onze denkrichting over te laten 
nemen, zodat mensen die nu netjes snippergroen huren, dit kunnen blijven doen tot 
ze verhuizen, een zogenoemde sterfhuisconstructie. In de raad dienden wij daar sa-
men met de SP een amendement voor in dat helaas niet werd aangenomen. Teleur-
stellend! Toch vind ik politiek steeds interessanter worden en hoop van u te horen 
wat er nog mooier kan in Meppel. 

S T E M G E L U I D   Pierre van Leeuwen

Levensgevaarlijke weg-
omlegging aangepakt
Eduard Annen

Door werkzaamheden aan de Nije-
veenseweg was een wegomlegging voor 
auto’s en fi etsen tussen Meppel en Nije-
veen nodig. Na een ongeval bleek deze 
wegomlegging levensgevaarlijk voor 
fi etsers. Na vragen van SteM kondigde 
de wethouder meteen een aantal acties 
aan om verdere ongelukken te voorko-
men. 

Voor het autoverkeer was de wegomleg-
ging duidelijk. De automobilist wist hoe hij 
moest rijden om vanaf de Watertoren naar 
Nijeveen te komen en vice versa. Voor de 
fi etsers bleek die omleiding een onduide-
lijke en daarmee levensgevaarlijke onder-
neming. Oorzaak: slechte aanwijzingen 
op borden, een vreemde oversteek en een 
stukje onverharde, losliggende, grindver-
harding. Door de onduidelijke verwijzin-
gen op het de borden fi etsten er fi etsers 
op de autorijbaan om naar Nijeveen te 
komen. Echt levensgevaarlijk voor fi etsers 
en automobilisten! Gelukkig greep de wet-
houder naar aanleiding van onze vragen 
meteen in en werd de route veilig gemaakt.
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HEMA
Meppel 0522-252494

R. van de Veen
Tel.

0522-492383

zwemmen en andere
sportactiviteiten

SPORTCENTRUM

R. v.d. Veen
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

S T E M G E L U I D   Eduard Annen

Diep Geluk(kig) in Meppel
Je ziet ze steeds meer: berichtjes over en van 
“Diep Geluk in Meppel”. Op Facebook en Twitter 
verschijnen bekentenissen van BM’ers (Bekende 
Meppelers) die vertellen wat Diep Geluk in Mep-
pel voor hun betekent. Geweldig. Dit komt door 
een campagne waarin de inwoners van Meppel 
zelf vertellen waarom ze graag in Meppel wonen 
en werken.

Bij een presentatie voor de gemeenteraad ontkwa-
men ook de raadsleden er niet aan om te vertel-
len waarom zij Diep Geluk(kig) zijn in Meppel. De 
eerste vraag was: waarom ben jij trots op Meppel? De tweede vraag was: wat heb jij als 
raadslid voor elkaar gekregen en ben je trots op? 

En dan wilt u natuurlijk weten waar ik trots op ben in Meppel en mij hier Diep 
Geluk(kig) voel. Ik ben vooral heel erg trots op de reuring die in Meppel veroorzaakt 
wordt door een heleboel verschillende culturele en sportieve evenementen. Als 

raadslid ben ik er trots op dat de aandacht die ik gevraagd 
heb voor de bioscoop, het aanpakken van Wildplassen en 
de Geluidsoverlast in Meppel tot maatregelen hebben ge-
leid die de overlast verminderd hebben. Er zijn tijdens de 
verschillende evenementen meer toiletten beschikbaar en 
de geluidsoverlast is afgenomen en de bioscoop komt er 
ook!

En als ik dan tijdens een evenement, met een biertje in de 
hand gezellig kan praten met mensen dan voel ik mij Diep 
Geluk(kig) om samen met Jacqueline in Meppel te mogen 
wonen.

Solvabiliteit Meppel niet goed
Klaas de Vries

Het college is zeer positief over haar be-
groting. SteM zet daar vraagtekens bij. 
Er zijn weliswaar voorzichtige verbe-
teringen te zien, maar de solvabiliteit 
blijft zorgwekkend. 

Net na het verschijnen van deze Stads-
wachter wordt de begroting in de gemeen-
teraad besproken. Het college zelf is van 
mening dat ze zich ontworstelt uit het fi -
nanciële moeras omdat er een positief ex-
ploitatiesaldo van bijna een half miljoen is 
dat naar verwachting nog verder oploopt. 
Sterk Meppel is ook blij met de verbetering 
in de exploitatie. Ook al is de manier waar-

op dat tot stand is gekomen niet geweldig, 
onder de streep houden we uiteindelijk 
toch geld over. Maar dat laat onverlet dat 
de balanspositie niet goed is. Met name de 
solvabiliteit (de verhouding tussen geleend 
geld en het eigen vermogen) is niet goed. 
Daar wordt vrij makkelijk over gedaan en er 
is geen duidelijk plan om de solvabiliteit op 
termijn te verbeteren. Datzelfde geldt voor 
meer kengetallen. Kengetallen geven een 
inzicht in de verwachte fi nanciële ontwikke-
lingen van de gemeente. Ze laten een voor-
zichtige verbetering zien maar dat gaat wel 
in héle kleine stapjes. Niet bepaald ambiti-
eus. Dat wil Sterk Meppel graag veranderen. 

Jan PlezierJan PlezierKUIN PARKET

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

Blankensteinweg 40

Meppel, tel. 0522 25 23 22

www.kuinparket.nl

Gemeentewerf toch niet te koop
Peter de Vries

De gemeentewerf verscheen plotse-
ling op de lijst met af te stoten vast-
goed. Het ‘te koop’ bord verdween ook 
weer even geruisloos. SteM wil niet te 
snel overgaan tot verkoop. Eerst maar 
eens afwachten of we echt samen met 
Westerveld een nieuwe werf gaan bou-
wen, wat dat zal gaan kosten en of dat 
wel opweegt tegen het voordeel dat de 
gemeente denkt in te boeken door ver-
koop.

In de periode van forse bezuinigingen 
heeft de gemeenteraad besloten om ge-
meentelijk vastgoed, dat niet noodzakelijk 
in eigendom van de gemeente hoefde te 
blijven, af te stoten. De opbrengst kon ge-
bruikt worden om de fi nanciële positie van 
de gemeente te versterken. Dat was hard 
nodig want Meppel heeft veel schulden 
en weinig reserve. De gemeentewerf stond 
niet op die lijst.

Tot onze grote verbazing stond de gemeen-
tewerf plotseling wel te koop. In verband 
met de ambtelijke samenwerking tussen 
Meppel en Westerveld denkt het college 
dat het slim is om de gemeentewerf te ver-
kopen. De wethouder wilde de mogelijk-
heid tot verkoop onderzoeken en plaatste 
een ‘te koop’ bord, maar vergat de gemeen-
teraad daarover te informeren. Dat leverde 
hem een motie van wantrouwen op van 

SteM en D66. De wethouder schiet name-
lijk vaker te kort in zijn informatieplicht 
naar de gemeenteraad. Zijn verweer was 
dat de werf wel op de nieuwe lijst zou ko-
men waar nu aan gewerkt werd maar dus 
nog niet in het bezit van de raad was. De 
motie werd niet aangenomen.

Het ‘te koop’ bord is inmiddels wel weer 
verdwenen. Gelukkig. SteM denkt dat het 
verstandiger is om eerst duidelijkheid te 
krijgen over een nieuwe gezamenlijke werf, 
zowel fi nancieel als qua logistiek (glad-
heidsbestrijding bijvoorbeeld) voordat de 
eigen werf wordt verkocht.

SteM voor de Bij   

Madelinde Visscher

Met het jaarthema SteM voor de Bij’ wil 
Sterk Meppel bijen, maar ook vlinders, 
hommels en andere insecten helpen. 
Zo hebben we dit jaar zakjes bloem-
zaad uitgedeeld en het college gevraagd 
op om meer in te zetten op ecologisch 
bermbeheer en biodiversiteit. 

Het belang van biodiversiteit kan nauwe-
lijks overschat worden. Tweederde van al 
ons voedsel is afhankelijk van bestuiving. 
Hoe meer verschillende soorten planten, 
kruiden en bloemen er zijn hoe meer 
soorten insecten voor bestuiving kunnen 
zorgen. Via bestuiving zorgen o.a. honing-
bijen en hommels ervoor dat we bijvoor-
beeld fruit, groenten en noten kunnen 
eten. 

Bijen zijn dus onmisbaar. Veel planten dra-
gen namelijk pas vrucht nadat insecten het 
stuifmeel van de ene bloem naar de andere 
hebben overgebracht. Bijensterfte neemt 
echter hand over hand toe. De wilde zwarte 
honingbij is al bijna uitgestorven en ande-
re bijen soorten hebben het heel moeilijk. 
De afname van bijen, maar ook andere 
insecten, begint dramatische proporties 
aan te nemen. Dat heeft verschillende 
oorzaken maar het gebruik van (o.a. land-
bouw) gif, monocultuur in de landbouw 
en de afname van biodiversiteit spelen een 
grote rol. Ook in 2018 zal SteM zich voor 
biodiversiteit in blijven zetten via o.a. ac-
ties rond bijen en bloemen. Op de hoogte 
blijven? Meld je via onze website aan voor 
de Nieuwsbrief of volg ons op Facebook en 
ons YouTube kanaal. 
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Het onderhoud van de wegen, van de Woudepark en 
verlichting in Nijeveen kunnen beter. Dat is het ge-
luid wat ik geregeld hoor van de bewoners in Nije-
veen. De slechte staat van de Dorpsstraat Kolderveen 
en de burgemeester Slompweg was dan ook de reden 
dat wij bij de perspectiefnota vragen stelden aan het 
college. Het antwoord van wethouder De Vos, dat er 
jaarlijks controle wordt uitgevoerd door een extern 
bureau en er geen signalen waren dat deze wegen 
slecht zijn, was nogal ongeloofwaardig. In deze Stads-
wachter kunt u meer lezen over onze effectieve actie 
om de staat van deze wegen te verbeteren.
En niet alleen voor de burgemeester Slompweg. In 
2018 wordt de Dorpsstraat in 2 fases aangepakt en er 
zijn besprekingen met de Handelsvereniging om het evenemententerrein te verlos-
sen van de modderige ondergrond. Als volksvertegenwoordiger sta ik open voor vra-
gen en klachten die het algemeen belang dienen. Zoals bij het van de Woudepark en 
het verzoek om grastegels aan de Ged. Dekkerweg of betere verlichting bij het fi ets-
pad naast de Schuurmansweg. Helaas is er geen geld voor de grastegels. En blijkbaar 
hoort het ruige beeld bij het ecologisch beheer van het Woudepark. Gelukkig gaat de 
Dorpsvereniging daarom met een werkgroep aan de slag die gaat nadenken over de 
inrichting en het beheer van het park. 

S T E M G E L U I D   Frans Venema
Vervolg groenonderhoud  Elisabeth Bakkenes

Tevredenheid inwoners meetellen. In zijn 
aanbevelingen gaf het onderzoeksbureau 
dan ook aan dat er een objectieve monito-
ring moet plaatsvinden of de afgesproken 
kwaliteit echt gehaald wordt en dat bij de 
uitvoering de wensen en behoeften van in-
woners bij het groenonderhoud mee moe-
ten tellen. Ook ligt de aanbeveling voor 
de hand dat er mede gegund zou moeten 
worden op kwaliteit. Daarmee wordt de 
opdrachtnemer van het groenonderhoud 
verantwoordelijk gemaakt om zich meer 
in te zetten op de door bewoners gewenste 
effecten en kan de ambtelijke organisatie 
zijn focus richten op de gewenste objec-
tieve monitoring. 

Niets mis met groenonder-
houd. Het onderzoek is aange-
boden aan college en gemeen-
teraad en daarna besproken 

door de raadscommissie. Er waren veel 
complimenten maar er volgt geen actie. 
PvdA wethouder Koos de Vos liet weten 
dat de aanbevelingen overbodig zijn. Met 
de contracten is niets mis, de tevreden-
heid van de omwonenden is al belangrijk 
en er wordt op kwaliteit gecontroleerd. Hij 
vond het dan ook niet nodig om actie te 
ondernemen. Hij gaat de inwoners alleen 
beter informeren welke kwaliteit groenon-
derhoud ze mogen verwachten. Onder de 
maat dus en voor Sterk Meppel een belang-
rijk punt voor de komende gemeenteraad 
verkiezingen. 

De Schuilplaats krijgt toch
een rieten dakje Eduard Annen

De Schuilplaats in het Wilhelminapark 
is behouden en krijgt uiteindelijk toch 
een rieten dakje. Het college was dit in 
eerste instantie niet van plan en wilde 
de Schuilplaats afbreken. De fractie 
van Sterk Meppel wilde dat verhinde-
ren maar kreeg niet voldoende 
steun omdat we De Schuilplaats 
in de huidige staat, dus met een 
rieten dakje, wilden restaureren. 
Dat was erg duur volgens de wet-
houder. Wel 15 tot 20.000 euro. 
Uiteindelijk kwam wethouder 
De Vos met het voorstel om De 
Schuilplaats te behouden en dan 
bitumen shingles op het dakje te 
plaatsen. 

Onze woordvoerder Henk Schoe-
maker liet de wethouder zien dat 
de genoemde bedragen voor het 
rietje dakje niet klopten en dat het 
veel maar dan ook echt veel goed-
koper kon. Dat gaf nogal wat reu-
ring in de gemeenteraad temeer 
omdat onze woordvoerder een 
motie van wantrouwen had klaar-
liggen. Gelukkig heeft de wethou-
der goed geluisterd en stapte hij 

over zijn schaduw heen. De Schuilplaats 
wordt binnenkort mooi opgeknapt en 
voorzien van een rieten dakje. En daar-
mee wordt De Schuilplaats in het Wil-
helminapark weer onderdeel van een 
prachtig stukje Meppel

(Vervolg van pagina 1)

Kunstgras houdt de gemoederen bezig
Eduard Annen

De gevaren die kleven aan het gebruik 
van rubbergranulaat in kunstgras 
blijven de gemoederen bezighouden. 
Nieuw onderzoek toont aan dat rub-
bergranulaat ervoor zorgt dat er zink 
in het grondwater komt. De wethouder 
komt niet in beweging en wacht of het 
RIVM een ander standpunt inneemt.

SteM heeft de gevaren van het rubbergra-
nulaat al drie keer aan de orde gesteld. He-
laas houdt de wethouder vast aan de me-
ning van het RIVM en slaat de conclusies 
van andere onderzoeken in de wind. Het 
RIVM geeft nog steeds aan dat de gevaren 
van rubbergranulaat te verwaarlozen zijn 
en dat er nagenoeg geen gevaar voor de 

volksgezondheid is. Tegenonderzoek van 
de Vrije Universiteit Amsterdam wijst uit 
dat er wel degelijk gevaren aan het gebruik 
zitten en de VUA adviseert zelfs om er niet 
meer op te sporten. In een uitzending van 
Zembla in oktober werd een groot milieu-
onderzoek naar het verdwijnen van zink 
uit het rubbergranulaat in de bodem aan-
gekondigd. Zink is een zwaar metaal en dat 
hoort niet in de bodem en het grondwater 
terecht te komen omdat het zeer ongezond 
is voor mensen. Het wordt steeds duidelij-
ker dat het rubbergranulaat in kunstgras 
gevaarlijker is dan men eerst dacht. Helaas 
steekt de gemeente Meppel nog steeds de 
kop in het zand en blijft vertrouwen in het 
onderzoek van het RIVM. 

Sporthalverhuur kan beter Eduard Annen

Wij hebben vragen aan het college gesteld over de onrust rondom de sporthalver-
huur. Die kon volgens verschillende sportverenigingen effectiever en klantvriende-
lijker. Het college was echter meer geïnteresseerd in WIE bij ons geklaagd had, dan 
te onderzoeken of de gemaakte opmerkingen hout sneden. Wij kregen dus knullige 
antwoorden van sportwethouder De Vos die kant nog wal raakten. Ook wilde de wet-
houder geen intern onderzoek naar de sporthalverhuur uitvoeren. Dat is een gemiste 
kans, want er zijn zeker verbeterpunten en de sportverenigingen willen graag mee-
denken om de sporthalverhuur effectiever en klantvriendelijker te maken. 

Geurhinder
Gaby Geertsma

 
Hoe zorg je dat veehouderijen uit kunnen 
breiden maar omwonenden niet meer 
geuroverlast krijgen? Een lokale verorde-
ning lijkt daar de meeste kans op te bieden. 
Ons Drentse landschap wordt gesierd door 
mooie dorpen met lintbebouwing: karak-
teristieke woonboerderijen staan naast 
moderne woningen en agrarische bedrij-
ven. De Wet Geurhinder en Veehouderij 
(WGV) geeft richtlijnen aan veehouderijen 
om geurhinder te voorkomen. Door de 
lintbebouwing staan in Drenthe agrarische 
bedrijven soms dichter op andere gebou-
wen dan elders. De landelijke regelgeving 
is daarom moeilijk toepasbaar. Reden 
waarom in omliggende gemeenten een lo-
kale verordening is ingesteld. 
Wij hebben de CDA-motie, om tot het op-
stellen van een lokale WGV te komen, dan 
ook gesteund. Maar een nieuwe verorde-
ning zullen wij uitsluitend steunen als al-
leen de afstandsnormen voor agrariërs 
worden verruimd en niet de odour units 
(de geur per m3), omdat wij het belangrijk 
vinden dat veehouderijen vooruit kunnen 
mits omwonenden niet meer geuroverlast 
krijgen. 

Meetsysteem kwaliteit wegen
werkt niet goed Elisabeth Bakkenes

Welke straten onderhoud nodig hebben 
wordt bepaald door een extern bureau 
dat met een meetauto langs de wegen 
in de gemeente rijdt. Blijkbaar wordt er 
niet op alle wegen gemeten. Dan wor-
den prima wegen opnieuw bestraat ter-
wijl slechte wegen blijven liggen tot er 
iemand opstaat en zegt dat het zo niet 
langer kan. Dat gebeurde op initiatief 
van Sterk Meppel bij de burgemeester 
Slompweg. 

Tijdens de perspectiefnota eind juni stelde 
SteM vragen over het wegonderhoud. De 
fractie kreeg signalen dat prima straten en 
fi etspaden opnieuw worden bestraat ter-
wijl er niets gebeurt aan straten die er wél 
echt slecht aan toe zijn. Zoals bijvoorbeeld 
de Burgemeester Slompweg in Nijeveen. In 
antwoord op onze vragen deelde Wethou-
der Koos de Vos mee dat er elk jaar door 
een extern bureau wordt gecontroleerd 
welke wegen echt aan onderhoud toe zijn 
en welke nog even kunnen wachten. Over 
deze weg was geen signaal ontvangen dus 
was ze nog goed genoeg. 

SteM raadslid Frans Venema wist wel beter 
en nodigde de wethouder uit om ter plekke 
de situatie te bekijken. De wethouder ging 
op de uitnodiging in en constateerde met 
eigen ogen dat de weg er inderdaad be-
roerd bij lag en kwam meteen in actie. Al in 
oktober gingen de herstelwerkzaamheden 
van start. Alleen was dat niet voorzien en 
dus moet de gemeenteraad 250.000 euro 
extra budget beschikbaar stellen. Daar 
stemmen we natuurlijk mee in. De situatie 
ter plekke is echt te slecht voor woorden. 

Het betekent voor SteM wel dat het ‘sys-
teem’ van de meetauto de nodige hiaten 
vertoont en dat we dat systeem dus maar 
eens goed moeten evalueren zodat de we-
gen waar het echt nodig is ook worden 
aangepakt. 
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Facebookacties, vragen aan het college 
en gesprekken met organisatoren. Sterk 
Meppel heeft de afgelopen jaren werk 
gemaakt van de aanpak van geluids-
overlast bij evenementen in de bin-
nenstad. We stelden zelfs een meldpunt 
Geluidsoverlast in. Die acties hebben 
resultaat gehad. De geluidsoverlast is 
aanzienlijk minder geworden.

Er is veel werk in gaan zitten om de ge-
luidsoverlast bij evenementen aan te 
pakken, maar uiteindelijk hebben onze 
acties ertoe geleidt dat de klachten seri-

eus zijn afgenomen. Wie dit jaar de cul-
turele en muzikale evenementen in de 
stad heeft bezocht heeft dat gemerkt. 
Bijvoorbeeld tijdens de Pleinfeesten van 
de Donderdag Meppeldag was duidelijk 
merkbaar dat het geluidsniveau lager 
was. Bezoekers konden nu gezellig met 
elkaar praten, lekker iets drinken en naar 
muziek luisteren. En dat is wat SteM be-
treft ook de bedoeling van de feesten. En 
ging het een keer mis dan was er goed 
overleg mogelijk om de overlast aan te 
pakken. Een groot compliment voor de 
organisatoren.

S T E M G E L U I D   Madelinde Visscher

Dit kan toch niet…..
Mijn eerste onderwerp in de commissie zou de 
notitie sociaal domein worden. Dat liep allemaal 
wat anders –het werd het parkeerbeleid – maar 
ik merkte wel meteen wat een uitgebreid onder-
werp het sociaal domein is. Het gaat niet alleen 
om zorg en preventie, maar ook om jongeren en 
re-integratie van uitkeringsgerechtigden. Waar 
ik vooral van schrok is dat er zoveel bespaard 
wordt op het sociaal domein. Hoe kan dat? Hoe 
kan het dat de gemeente 2 miljoen overhoudt 
als er nog steeds ouderen zijn die vereenzamen 
en jongeren zijn die niet de hulp krijgen die ze 
nodig hebben. Hoe kan het dat we geld over-
houden als er nog zoveel behoefte is aan zorg?

Ik merk dat dit me raakt. Die taken zijn door de gemeente overgenomen van het Rijk, 
omdat het anders gedaan moest worden met minder geld. Dat anders doen staat 
nog in de kinderschoenen; daar moeten we nu alles op inzetten. Ik snap dan niet dat 
geld uit het sociaal domein gehaald wordt en niet gereserveerd wordt voor die taken. 
Hoe kan dat? Want als mensen gelukkig zijn presteren ze beter op het werk, zorgen 
ouders beter voor hun kinderen, presteren kinderen beter op school en zijn ouderen 
onderdeel van onze maatschappij. Ik hoop mij daar de komende jaren voor in te gaan 
zetten. 

Komt er een school in 
Nieuwveense landen? Eduard Annen

Moet er een school in Nieuwveense Lan-
den komen? Sterk Meppel wil graag de 
ervaringen in Berggierslanden meene-
men in een haalbaarheidsonderzoek. 

De discussie tijdens de bespreking van de 
uitgangspunten Integraal Huisvestings 
Plan (IHP) voor het onderwijs ging vooral 
over de vraag of er een school in Nieuw-
veense Landen moest komen. Sterk Mep-
pel is voorstander van een basisschool op 
loopafstand. Dat is veel veiliger voor kin-
deren en geeft meer verbinding in de ei-
gen buurt. Maar het is twijfelachtig of een 
school in Nieuwveense Landen op dit mo-
ment levensvatbaar is: het aantal wonin-

gen neemt daar maar mondjesmaat toe. Op 
scholen in de omgeving van Nieuwveense 
Landen is voorlopig voldoende ruimte om 
kinderen uit deze nieuwe buurt op te van-
gen: zowel bij het openbaar onderwijs als 
het bijzonder onderwijs. 

Sterk Meppel steunde de motie om vooraf-
gaand aan de besluitvorming over het IHP 
een haalbaarheidsonderzoek te doen naar 
een onderwijsvoorziening in de Nieuw-
veense landen. Wij hebben wel aangege-
ven dat ook de ervaringen van de inwoners 
uit het schoolloze Berggierslanden moe-
ten worden meegenomen in dit haalbaar-
heidsonderzoek. 

Groene leges
Eduard Annen

Om inwoners van Meppel te stimule-
ren hun woning duurzaam te maken 
heeft Sterk Meppel een motie ge-
steund om te onderzoeken of de in-
voering van groene leges een optie is 
in Meppel. We zijn benieuwd naar de 
resultaten.

Over kosten van vergunningplichtige 
bouw en verbouw worden leges gehe-
ven. Ook als het gaat om initiatieven 
om minder Co2 uit te stoten of energie-
neutraal te leven en te wonen. Dat kan 
fl ink in de papieren lopen. Om inwoners 
van Meppel te stimuleren duurzamer 
te laten(ver)bouwen werd door GL en 
CU voorgesteld om een onderzoek te 
doen naar lagere leges of deze geheel af 
te schaffen. Een motie waar Sterk Mep-
pel graag mee instemt, omdat dit goed is 
voor het milieu en de portemonnee van 
onze inwoners.

Toch is er reden om voorzichtig te zijn. 
In andere gemeenten is de regeling der-
mate populair dat hij inmiddels weer 
afgeschaft is. In Enschede bleek de 
150.000 euro die het college daar had ge-
reserveerd na drie maanden al op te zijn 
waarna er 400.000 euro bij kwam (die 
vijf maanden later ook al weer op was). 
Daarom vinden wij het belangrijk dat de 
verschillende opties en de bijbehorende 
kosten van de regeling goed in beeld ge-
bracht worden. 

Wat doen we met snippergroen?
Pierre van Leeuwen

Sterk Meppel pleit al jaren voor dui-
delijkheid bij het beleid snippergroen. 
Voor inwoners is vaak volkomen ondui-
delijk waarom iets wel of niet kan. Het 
nieuwe beleid moest een einde aan deze 
onduidelijkheid maken. Daar is het col-
lege niet in geslaagd. SteM heeft gepleit 
voor een zgn. sterfhuisconstructie voor 
huurders. 

SteM is voor de verkoop van gemeente-
groen, maar wil in alle gevallen rechts-
gelijkheid en maatwerk voor ieder speci-
fi ek geval. Ons belangrijkste bezwaar is; 
waarom de mensen die nu netjes een stuk 
snippergroen huren, maar dit niet kunnen 
of mogen kopen, dat niet mogen blijven 
doen. 

Daarnaast hebben we het college aan de 
tand gevoeld over de handhaving in de toe-
komst, mede omdat handhaving niet het 
sterkste punt was in het verleden. Tot slot 

Minder geluidsoverlast Eduard Annen

hebben wij gepleit voor een snellere afwik-
keling van het uit te voeren beleid. 
We hebben geprobeerd om het college in 
onze denkrichting mee te nemen door 
samen met de SP een amendement in te 
dienen. Helaas is het amendement niet 
aangenomen. Voor SteM betekende dit 
dat het plan onvoldoende rekening met de 
inwoners hield. Sterk Meppel kan daarom 
niet instemmen met dit plan. Wij willen 
een eerlijk en goed voorstel voor alle inwo-
ners van de gemeente Meppel. Daar heeft 
u recht op!

Wildplassen:
één-tweetje PvdA!

Eduard Annen

Sterk Meppel heeft de afgelopen jaren 
regelmatig aandacht gevraagd voor de 
aanpak van het Wildplassen. We brach-
ten adviezen uit hoe het wildplassen 
aangepakt kon worden en er werd een 
proef met ‘terugplasverf’ gedaan omdat 
we dit als dé oplossing zagen. De acties 
hebben resultaat gehad: het wildplas-
sen werd aangepakt. Alleen de terug-
plasverf vond de wethouder te duur. 
Onlangs werd, na een één-tweetje van 
de PvdA wethouder en de PvdA fractie, 
de terugplasverf alsnog ingevoerd. 

Na onze voorstellen om het wildplassen 
in de binnenstad tegen te gaan is een deel 
van die voorstellen overgenomen. Helaas 
is één van onze belangrijkste aanbevelin-
gen, het aanbrengen van de zogenaamde 
‘terugplasverf’ niet overgenomen. Te duur 
volgens de wethouder. Dat moesten de ei-
genaren van de pandjes zelf maar doen. 

Tot onze verrassing kwam de PvdA onlangs 
met een motie over het openbaar toilet. Zij 
vonden dat de penetrante geur in de om-
geving niet uitnodigde tot bezoek aan het 
openbaar toilet en riepen het college op om 
een verbeterplan te maken. Vreemd, omdat 
we vlak daarvoor onze voorstellen al had-
den ingeleverd. Maar het kan altijd beter 
dus steunden we de motie. 

Bij de beantwoording van de vragen bleek 
dat PvdA wethouder De Vos ‘spontaan’ had 
besloten om alsnog wel terugplasverf te 
introduceren. Het lijkt er dus verdacht veel 
op dat hij via een één-tweetje met zijn ei-
gen PvdA fractie dat succesje liever op de 
PvdA rekening liet bijschrijven. Natuurlijk 
zijn we blij voor de omwonenden, want 
zij hebben recht op een schone omgeving. 
Maar de schoonheidsprijs verdient de 
PvdA zelf zeker niet. 

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.

Sportnota  
Eduard Annen

Tijdens de behandeling van de Perspec-
tiefnota in 2016 is een motie van SteM 
aangenomen om na 10 jaar (!) weer een 
sportbeleidsplan te maken. Er is zoveel 
vernieuwend op sportgebied maar het 
sportbeleid van tien jaar geleden is niet ac-
tueel meer. 
De sportnota had in 2016 klaar moeten 
zijn. Helaas moest wethouder De Vos met 
het ‘schaamrood op de kaken’ op monde-
lingen vragen antwoorden dat hij de mo-
tie vergeten was uit te voeren en bood zijn 
excuus aan. Het sportbeleidsplan wordt nu 
eind 2017 aan de gemeenteraad aangebo-
den. Zou dat nog lukken?

Sociale ombudsvrouw
Elisabeth Bakkenes

Sterk Meppel vindt het belangrijk dat 
inwoners van Meppel een laagdrem-
pelig en onafhankelijk aanspreekpunt 
hebben als er problemen of vragen zijn 
bij de uitvoering van Participatiewet, 
Jeugdwet en WMO. Daarom is mede op 
initiatief van SteM twee jaar geleden 
een sociale ombudsvrouw aangesteld 
bij wie u terecht kunt voor hulp en be-
middeling.

De sociaal ombudsvrouw toetst of de ge-
meente de wetten volgens de regels uit-
voert en zij adviseert de gemeenteraad als 
zij tekortkomingen constateert. Na twee 
jaar is het werk van de ombudsvrouw ge-
evalueerd en is besloten dat zij nogmaals 
een aanstelling voor twee jaar krijgt. Wat 
ons betreft mag die aanstelling zelfs per-
manent worden. Er komen nog veel veran-
deringen in het sociale domein op ons af. 
Maar er kon nog wel wat verbeterd worden. 
De ombudsvrouw hield spreekuur in Het 
Palet, maar was daar niet goed te vinden. 
Ze is nu te vinden in Spectrum Medisch 
centrum in de Schoolstraat. 
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Achtergronden? Discussies, Commentaar?

Leeuwen niet naar het Vledder
Elisabeth Bakkenes

Bij de sloop van de MAVO op het Vledder 
beloofde wethouder Mark Boumans de 
omwonenden dat de leeuwen daar terug 
zouden komen. Dat is niet gebeurd. Na een 
tussenstop op het Terra College, zijn de 
leeuwen dankzij Emiel Reinink en Stich-
ting Oud Meppel gerestaureerd door Tie-
men de Vries en bij het nieuwe Stad en Esch 

op Ezinge terecht gekomen. Ze staan daar 
prachtig, dat is waar. Toch blijft het jammer 
voor de omwonenden van Het Vledder dat 
ze daar niet, zoals beloofd, terug zijn geko-
men. Dat is tenslotte de plek waar ze zijn 
‘geboren en opgegroeid’ en menig Meppe-
ler in zijn of haar jeugd op de rug van de 
leeuwen heeft gezeten. 

Meppel krijgt weer een bioscoop
Eduard Annen

Twee jaar lang heeft Sterk Meppel aan-
dacht gevraagd voor het behoud van 
een bioscoop in Meppel. Na de zeer 
succesvolle Facebook actie hebben we 
honderden reacties aan het college aan-
geboden, steeds weer vragen gesteld, de 
pagina actueel gehouden en er tijdens 
straatinterviews met inwoners over ge-
sproken. Wij zijn trots op de reuring en 
inzet en dat heeft tot resultaat geleid. 

Onlangs mocht wethouder Koning ver-
tellen dat er weer een bioscoop in Mep-
pel komt. Daar zijn we ontzettend blij 
mee. We zijn er ook trots op dat de wet-
houder dit mooie resultaat bereikt heeft. 
Jammer alleen dat onze inzet daar niet bij 
genoemd wordt. Niet door de wethouder 
en niet in de (terecht) blije artikelen in de 
kranten erover. Nu maar hopen dat onze 
inwoners zich die inzet nog wel herinne-
ren. SteM is in ieder geval heel blij met de 
komst van de bioscoop. 

Engelgaarde 

Engelgaarde is de afgelopen jaren door 
de gelijknamige stichting met veel liefde 
en inzet omgetoverd tot een prachtig re-
creatief terrein waar gewandeld, gefi etst 
en gezwommen kan worden. De subsidie 
voor de stichting en haar vrijwilligers is 
minimaal. Als de gemeente het gebied 
zelf moet onderhouden is ze een veel-
voud van dit bedrag kwijt. Toch vond het 
college het nodig om de subsidie weg te 
bezuinigen. Sterk Meppel stak daar sa-
men met de PvdA een stokje voor.

Met een subsidie van slechts 15.000 euro 
per jaar steunt de gemeente de inspan-
ningen van Stichting Engelgaarde om de 
waterplas en het 25 hectare grote gebied er 
omheen met haar mooie fl ora en fauna te 
onderhouden. Als de stichting door geld-

nood gedwongen is het terrein weer aan de 
gemeente over te dragen dan gaat dat een 
veelvoud van dat bedrag kosten; tenzij we 
het terrein weer laten verpauperen. 

Samen met de PvdA diende SteM daarom 
een amendement in om de subsidie de ko-
mende vier jaar voort te zetten. Dat ging 
diverse fracties te ver maar het amende-
ment haalde het wel toen we de termijn 
naar één jaar terugbrachten. Daarmee kan 
de stichting de begroting van volgend jaar 
sluitend krijgen. Voor de jaren erna wordt 
dit een punt waar na de verkiezingen over 
onderhandeld moet worden. Wat SteM be-
treft verdient Stichting Engelgaarde deze 
kleine steun in de rug. Daarmee maken we 
mogelijk dat iedereen gratis van dit gewel-
dige recreatiegebied kan genieten. 

Nieuwsbrief Sterk Meppel
De Stadswachter komt één keer per jaar bij alle inwoners van de ge-
meente Meppel op de deurmat. Tenzij u een nee-nee sticker heeft. Wilt u 
iedere maand op de hoogte blijven van wat er speelt in de politiek en de 
standpunten van Sterk Meppel? Stuur dan een mailtje naar e.annen@
gemeenteraadmeppel.nl ovv Nieuwsbrief. Dan ontvangt u 10 x per jaar 
onze nieuwsbrief.
U kunt Sterk Meppel natuurlijk ook volgen op social media en internet; 
zie www.sterkmeppel.nl


