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HET GRAVEN IS ECHT BEGONNEN

Actieve
informatie?

Kaalslag
Niet alleen de fanatieke natuurliefhebbers valt het op: in Meppel lijkt wel een kaalslag aan de
gang. ‘Houdt dit college wel van
bomen en groen?’ is de vraag die
wij vaak horen. De wijze waarop er met groenstroken wordt
omgegaan lijkt rigoureus en te
getuigen van weinig respect
voor de bomen en struiken.
Hoe kan dat, uitgerekend nu er
een SteM-wethouder aan het
roer staat?

Bewoners betrekken bij plannen
staat hoog in het vaandel van dit
college van B&W. Dat is de ambitie. De praktijk is weerbarstiger.
Dat blijkt uit de antwoorden op
vragen van SteM naar aanleiding
van het vernielen van de beeldbepalende groenstrook aan de
Westerstouwe.
Het lijkt erop dat de gemeente alleen bewoners in een vroeg stadium bij de plannen betrekt als daarmee protest en bezwaar kan
worden voorkomen. Als de belangen minder groot zijn lijkt dat ineens veel minder nodig.
Dit zou kunnen worden afgeleid uit
de beantwoording van de vraag van
SteM waarom er geen overleg is geweest met bewoners over de kap
van bomen en de verwijdering van
onderbegroeiing in een strook
langs de Westerstouwe achter de
Jan Steenstraat.
Het antwoord ademt minachting.
Er wordt daar een bergbezinkingsbassin aangelegd en dat gebeurt
ondergronds. Dat heeft geen invloed op de omgeving, behalve dan
dat er bomen sneuvelen. Wat gesuggereerd word, is dat de bewoners het hadden kunnen weten. De
gebruikelijke procedure voor een
kapvergunning is immers doorlopen.

Zelf naar het Stadhuis
Is dat actief informeren? Nee. Wie
als bewoner op de hoogte had willen zijn, had minstens zelf drie initiatieven moeten nemen. Eén: altijd de gemeentelijke advertenties
napluizen op welke vergunningen
er worden gevraagd of afgegeven.
Twee: naar het Stadhuis om tekeningen in te zien, te bekijken waarover het precies gaat en waarom de
vergunning wordt afgegeven. Drie:
erachter zien te komen wat de samenhang is met ander werk.
Dit noemt de gemeente doeltreffend en adequaat informeren,
oftewel: wie niet de moeite neemt
actief informatie in te winnen,
heeft kennelijk ook het recht op die
informatie verspeeld.

HAN EN SAN

In dit nummer

Al dat gezeik over het milieu...
Daar word ík nou giftig van!

Grachtwacht, Stadswacht en Sterk Meppel, altijd hebben ze gestreden vóór behoud van het historische karakter
van Meppel. Tussen 1883 en 1967 waren er in de stad maar liefst acht grachtgedeelten dichtgegooid. Stapje voor
stapje. En nu wordt de Prinsengracht voor een deel heropend, de eerste stap in het terugbrengen van het water in
de binnenstad. Een echt historisch moment! We zijn blij dat we, samen met anderen, de motor hebben mogen
zijn om dit op gang te krijgen. Het gebied Gasfabriek-Vledder-Prinsengracht krijgt een geweldige opknapbeurt.
Meppel krijgt een moderne jas die past bij haar verleden. Niet voor niets koopt een architect de oude Gasfabriek
op. Hij ziet het helemaal zitten op die plek. En wij ook! Dit deel van de stad was bezig economisch af te sterven.
En dan is het goed dat alles weer wordt opgeknapt. Riolering moest toch gebeuren. De grond onder het gebouw
van Yarden moest toch schoongemaakt worden. Door alles te koppelen en het project aan te melden voor subsidies is het gelukt. Wij zijn er echt blij om. Dit is echt goed voor Meppel!

Bewoners Ezingebuurt serieus
bij plannen betrekken
Sterk Meppel steunt de plannen
met de Ezingebuurt, maar stelt
zich wel achter de wensen van de
bewoners. Nu er drie scholen verhuizen naar die wijk, er een
sport- en evenementenhal komt
en de sportclubs hun kunstvelden krijgen, heeft dat grote invloed op de sfeer van de woonwijk. Het zal er drukker worden.
Wij vinden het terecht, dat de bewoners inspraak willen en opkomen voor hun leefgenot nu hun
omgeving zo drastisch gaat veranderen. Zij willen dat de ontsluiting van de wijk kritisch bekeken wordt. Ook de overlast van
verkeer en jeugd moet tegengegaan worden.
Bijna tien jaar geleden schreef
SteM een rapport (De Poort naar
2010), waarin wij aangaven dat het
voor de scholen waarschijnlijk de
beste oplossing was zich dichtbij
het station op Ezinge te vestigen.
Wij zien de toegevoegde waarde
voor zowel Meppel als het onderwijs. Ook in de Visie 2030 was dit
het voorstel waarmee de carrousel
van ontwikkelingen in Meppel in
gang zou worden gezet.

Gepruts
Het vorige plan (Stad & Esch op de
Randweg) kon onze steun niet krijgen door het ontbreken van draagvlak bij de Meppeler bevolking, de
gevaarlijke verkeerssituatie, het gepruts op de vierkante meter, het
ontbreken van een goede sportgelegenheid op die locatie en de
grootschaligheid van het project.
Veel van deze bezwaren komen te
vervallen met een campusmodel

2 > Straatinterview:

plannen doorgaan, maar wel met
pijn in het hart.
De bewoners van Ezinge willen
best meewerken met de plannen.
Zij vinden het vooral goed voor de
ontwikkelingen van Meppel en
snappen dat de scholen graag
dichtbij het station willen zitten.
Toch houden ze ook hun hart vast
voor het woonplezier in hun eigen
wijk. Daarover willen ze meepraten. Sterk Meppel steunt de wijk
hierin en zal zich sterk maken voor
de redelijke eisen van de Ezingers.

(Zie ook pag. 6: Ezinge welwillend
maar op het vinkentouw)
Wethouder Egbert van Dijk legt de
Ezingers uit welke plannen de gemeente met hun wijk heeft.
op Ezinge. De verkeerssituatie
wordt veiliger, er is meer ruimte,
waardoor het geen gepruts op de
vierkante meter wordt, er ligt een
perfecte kans voor synergie tussen
school en sport en er is draagvlak
bij de Meppeler bevolking, ook
dankzij de nieuwe directeur Peter
de Visser.

Grootschaligheid
Eén van onze strijdpunten blijft
echter overeind. De grootschaligheid is iets dat we ook in dit plan tegenkomen. Hoewel het beter ingekleed kan worden door de ruimere
opzet, krijg je de kleinschalige, gezellige sfeer die het oude gebouw
van Stad & Esch aan het Zuideinde
uitademt niet terug. Dit punt zal
SteM moeten loslaten als deze

Iedereen die het college ernaar
vraagt, krijgt standaard hetzelfde antwoord. Dat kappen is
altijd nodig voor de aanleg van
nieuwe wegen of riolering.
Ook wordt gezegd dat de
bomen schade aanrichten of
dat het past in het kapplan
van de gemeente: bomen moeten de ruimte krijgen, waardoor de andere helft weg moet.
Ja, mooie antwoorden, maar
ondertussen ziet iedereen Meppel minder groen worden.
De motie die Sterk Meppel
heeft ingediend om meer
bomen te krijgen, is dan ook
een verademing voor deze bezorgde Meppelers.
Ook de wethouder vindt het
verlies van bomen jammer,
heeft hij verklaard, maar de
vele ontwikkelingen kosten nu
eenmaal veel bomen. Hij heeft
beloofd actief bezig te gaan en
te zorgen dat onder zijn beleid
het bomenareaal in Meppel
weer toe gaat nemen.
Nu maar eens kijken of dat
daadwerkelijk gebeurt. Het zou
trouwens mooi zijn als het college deze belofte hardop uitspreekt op een interactieve bijeenkomst over het kapbeleid.
Luisteren naar de signalen van
de bezorgde Meppelers en uitleggen wat de visie is achter
deze manier van natuurbeheer,
dat zou een eerste stap zijn naar
begrip en vertrouwen. Kom op
college, gooi het roer om en
vecht voor een groen Meppel!

2008 start goed voor SteM
Dit jaar, 2008, is voor SteM goed
begonnen. We hebben drie belangrijke overwinningen binnengehaald die rechtstreeks vanuit
ons verkiezingsprogramma
komen.

Meppel. Met steun van de PvdA
hebben we binnengehaald dat er
meer bomen geplant dan gekapt
worden. Dat is goed voor het milieu
en goed voor het gehalte fijnstof in
de lucht.

1. Het speciaal vervoer voor minder
validen is toegankelijker geworden:
De pas waarmee je goedkoper kunt
reizen wordt nu beschikbaar gesteld aan alle mensen die minder
goed ter been zijn. Hierdoor zijn
meer mensen minder afhankelijk.
Dit kan eenzaamheid voorkomen.

3. Onkruidbestrijding gaat vanaf
2009 (hoogstwaarschijnlijk!) weer
gifvrij gebeuren. Zoals iedereen
weet is dit al jaren wat wij willen.
Wij hebben hier tijdens de coalitiebesprekingen in 2006 ook hard
voor gestreden. Deze periode gaat
het eindelijk gebeuren. Het college
gaat dit uitwerken en komt met
voorstellen.

2. Ons bomenareaal gaat uitgebreid worden: Sterk Meppel pleit er
al jaren voor niet te veel te kappen
en bomen die wel gekapt (moeten)
worden meteen te vervangen. Wij
willen namelijk voorkomen dat er
steeds minder bomen komen in
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Zoals u ziet: drie heel belangrijke
overwinningen die helemaal passen in het beleid van Sterk Meppel.
Maar wij gaan door, want er is nog
veel meer om voor te strijden!
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Weg met de gifspuit!
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Zeg wethouder...
Doorgaans steunt De Stadswachter
het beleid van dit college, dat tenslotte mede door Sterk Meppel in
het zadel is geholpen. Maar soms
blijven we met vragen zitten. We
stellen ze aan SteM-wethouder
Egbert van Dijk.
Waarom wordt er in Meppel zoveel
gekapt?
Omdat er zoveel ontwikkelingen
gaande zijn. Weet je, de meeste
bomen die gekapt worden staan op
plekken waar wij actief bezig zijn
met de stad. Hoe erg het dan soms
ook is, dan moeten er wel bomen
sneuvelen. Anders kun je gewoon
niets beginnen. Zelf vind ik bomen
heel belangrijk. Sterker nog, ik ben
lid geworden van Sterk Meppel
door een gebeurtenis in de Oosterboer met bomen. Ik wil dus ook
graag zo min mogelijk bomen kappen.
Maar soms kan het niet anders.
Voor de bomen die gekapt worden,
worden wel evenveel bomen ge-

Niet luisteren

plant. Ik ben dan ook blij met de
strekking van de motie van Sterk
Meppel waarin ze vraagt de heveelheid bomen uit te breiden. Een groter en mooier bomenareaal is goed
voor de leefbaarheid in Meppel.
Natuurlijk kan ik bomen niet altijd
op dezelfde plek terugzetten, maar
het totale aantal moet groter worden, niet kleiner.
Een mooi voorbeeld is de Eekhorsterweg. Daar zijn ooit ongeveer 60
bomen geplant met de bedoeling
er na een aantal jaren (als de
bomen groter waren) 30 tussenuit
te halen die we dan aan de andere
kant van de weg zouden herplanten. Nu gaan we dat doen. Maar ondertussen blijkt dat een aantal van
die bomen door leidingen niet
meer uitgelepeld kunnen worden.
Daarom kappen we ze. Maar aan de
andere kant komen wel 50 bomen
terug. Uiteindelijk dus een positief
resultaat.

Wordt het kunstwerk van Stien Eelsingh nu behouden?
Ja, zodra we hoorden dat het dreigde te verdwijnen hebben we gezocht naar een oplossing voor de
school waarin het kunstwerk zit.
Om leegstand en verloedering te
voorkomen, hebben we er tijdelijk
iets in ondergebracht. Welke rol
Hedzer van Houten van Woonconcept daarbij heeft gespeeld? Die
wilde het gebied wel kopen en ervoor zorgen dat het kunstwerk bewaard bleef, maar in principe had
hij er niets mee te maken. Het gebouw was immers niet van hem.

Herman Jansen
SteM-erelid

Vanaf de zijlijn
Wat vindt het SteM-erelid ervan? Met ingang van dit nummer geven wij
oud-wethouder en oud-fractieleider Herman Jansen graag de gelegenheid
vanaf de zijlijn regelmatig zijn licht te laten schijnen over de actualiteit in
de gemeente.

Een sprankje hoop?
Een column schrijven over Nieuwveense Landen is vragen om moeilijkheden. Want wat is er nu positief te schrijven over dit onderwerp? Ik heb
zitten zoeken naar een sprankje hoop. Komt het nog goed met deze toekomstige superwijk in Meppel? Aan alle kanten zit het tegen.
Neem nu de plannen van Steenwijkerland om vier windmolens te
gaan bouwen. Komt daardoor het
Meppeler woningbouwprogramma
in gevaar? Volgens Burgemeester &
Wethouders wel. Ik denk dan: welk
woningbouwprogramma? We moeten nog beginnen met het maken
van plannen. Een geldig bestemmingsplan is er nog steeds niet. Niemand en niets hoeft nog rekening te
houden met Nieuwveense Landen,
want er staat nog niets vast! De
nieuwe VVD-wethouder Ton Dohle
droomt ondertussen zelfs van 6000
of 7000 woningen in plaats van de
afgesproken maximale 5300.
De afspraak aan het begin was: we
bouwen niet om te groeien, maar
om de groei uit de dorpen op te vangen, om te voorkomen dat het platteland verstedelijkt. Dat was de taak
van Meppel bij het opzetten van de plannen voor een nieuwe woonwijk
tussen Meppel en Nijeveen. Niet te groot dus. Daar was Ton Dohle niet
bij. Hij denkt groter. Meer woningen betekent meer geld (maar minder
wooncomfort, meer Vinexachtig bouwen). De markt gaat ons leiden, volgens wethouder Dohle.
Waarom mag Woonconcept dat niet doen? De directeur daarvan roept
steeds maar weer dat hij alle winsten op de woningbouw weer in Meppel
investeert. Iets wat marktpartijen nooit zullen doen. Die maken winsten
voor hun aandeelhouders. Dit klinkt erg logisch. In Haveltermade en bij
verscheidene projecten in de binnenstad heeft Woonconcept ook laten
zien wat een goede samenwerking voor Meppel kan opleveren. Daar profiteren we allemaal van. Waarom dan toch die afkeer van het college om
samen met Woonconcept deze wijk vorm te geven? Wat in Hoogeveen en
Steenwijkerland kan, moet in Meppel toch ook kunnen? Nee, ik snap er
niets van. En ondertussen loopt elke dag de renteschuld over de gekochte
gronden in Nieuwveense Landen op. En dan heb ik het nog niet eens
gehad over de adviseurs en projectbureaus die we voorbij hebben zien
komen. Nee, op dit moment zie ik weinig positieve punten over dit onderwerp. En dat mag de raad en het college zich aantrekken!
Herman Jansen
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Alhoewel Herman Jansen na zijn
afscheid van de raad op de achtergrond actief blijft voor SteM
wilde de vereniging speciaal lof
toezwaaien aan de man die 25
jaar lang haar politieke voorman
was: Herman is nu erelid!
Zaterdag 19 januari jl. hield de vereniging in De Schalle een gezellige
avond, waarbij Herman en zijn
vrouw Elly op ludieke wijze in het
zonnetje werden gezet. Het werd
een druk bezochte ledenavond
waar vele leden en oud-leden hun
waardering voor Herman uitspraken. Als klap op de vuurpijl ontving
Herman als eerste erelid van de
vereniging uit handen van voorzitter Han van Zandbergen een fraai
beeldje.
Op onze website <www.sterkmeppel.nl> kunt u onder StemNieuws
een fotoverslag van de avond vinden.

Toen ik zeven jaar geleden besloot raadslid te willen worden, wilde ik
vooral graag luisteren naar de mensen. Ik wilde het allemaal anders
doen dan al die andere politici en iemand zijn van de mensen en voor
de mensen. Ik wilde toegankelijk zijn en laagdrempelig. Mensen moesten altijd bij mij aan kunnen kloppen en ik zou iedereen zoveel mogelijk helpen bij alles waar ze tegenaan liepen. Naast bestuurder wilde ik
dus vooral volksvertegenwoordiger zijn.
Hoe mooi en idealistisch het allemaal ook klinkt, deels is het utopie gebleken. Nu ik ondertussen ruim zes
jaar raadslid ben, moet ik vol
schaamte bekennen dat ook mij dat
niet altijd lukt. Ik kan tientallen redenen benoemen waarom het allemaal niet lukt, maar het is domweg
onhaalbaar.
Je kan wel een eindje in de richting
komen en beter naar de mensen luisteren dan vele anderen, maar als je
altijd alles wilt oppakken en uitzoeken, moet je er een complete baan
van maken. Ik heb het ‘geluk’ dat ik
er niet eens een baan bij heb, zoals
de meeste raadsleden en dat ik dus
veel meer uren erin kan steken. En
dan nog mis je altijd wel iets. Waar
ruim 200 ambtenaren zich bezighouden met het reilen en zeilen van de
gemeente, kun jij als raadslid niet alles in de gaten houden. Zelfs niet
met een grote fractie. En zelfs niet als je het op grote lijnen doet.
Veel dingen zie je wel, maar minstens zoveel dingen ontglippen je of
kun je er gewoon niet bij hebben, omdat je agenda bomvol is. En als je
dan een groot verantwoordelijkheidgevoel hebt, voel je je er ook nog
eens schuldig over, vanwege al die dingen die je niet op kunt pakken.
Want hoe kun je iemand nou verkopen dat je zijn probleem wel degelijk
belangrijk vindt, maar er dan niets mee doen?
Ook moet een politicus stevige beslissingen willen nemen, de argumenten wegen en uiteindelijk een knoop durven doorhakken. Soms is dat
moeilijk, omdat de argumenten van de mensen die het niet met jouw
beslissing eens zijn ook zwaar kunnen wegen, of omdat belangen nou
eenmaal tegenstrijdig kunnen zijn. Die mensen proberen je vol overgave te overtuigen, maar soms word je het dus gewoon niet eens. En uiteindelijk moet dat besluit er toch komen. Als politicus moet je leren om
daarvoor dan ook echt te gaan en dus je ogen te sluiten voor de negatievere effecten. Anders kun je nooit beslissen.
Ik heb in mijn jaren in de politiek dus niet alleen geleerd hoe ik moet
luisteren, maar ook hoe ik niet moet luisteren. Wil ik keuzes kunnen
maken en ondanks het goede luisteren naar beide kanten toch een
knoop door kunnen hakken, dan moet ik me deels afsluiten van alle
mensen die ook goede argumenten hebben. Dat was nooit mijn doel, ik
had het niet voorzien. En het sluit al helemaal niet aan bij het idealistische beeld dat ik ooit had en waarmee ik de politiek in ging.
Myriam Jansen
(fractieleider Sterk Meppel)

Straatinterview: Weg met de gifspuit!
SteM is erg tegen het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen,
omdat deze schadelijk zijn voor
het milieu en daarmee voor de
gezondheid van mens en dier. Tijdens de markt op donderdag 21
februari waren er weer leden van
SteM op straat om naar uw mening te vragen. Deze keer ging
het over het gebruik van de gifspuit om het onkruid te weren.
De vraag of het gebruik van chemische middelen verboden moest
worden, beantwoordde bijna driekwart van de willekeurige passanten met ‘ja’. Wat lastiger werd het als
wij hen confronteerden met de
consequenties van hun keuze. Over
of het dan geld mag kosten, moesten veel mensen wel even goed nadenken. Uiteindelijk kwamen de
meesten tot de conclusie dat dat
natuurlijk een consequentie is.
Over de hoeveelheid liepen de meningen behoorlijk uiteen. Onge-

t. 0522-256494
f. 0522-258854

info@vandijk-interieur-kleur.nl
www.vandijk-interieur-kleur.nl

J v. Dijk

veer een kwart van
hen die tegen gif
waren, had er geen
geld voor over om
de spuit te weren.
Het
merendeel
vindt dat op bepaalde plaatsen
iets meer onkruid
mag staan. Verder
vinden veel inwoners dat mensen
ook zelf een verantwoordelijkheid
hebben, dat het
niet verkeerd is
zelf onkruid handmatig te verwijderen. Velen herinnerden zich de groene tegel, waarmee een bewoner aangaf zelf de
stoep voor zijn huis onkruidvrij te
houden. Die moet weer terug!
Deze antwoorden geven duidelijk
aan dat veel Meppelers achter ons
standpunt staan dat het gebruik
van chemische middelen moet

J v. Dijk

De meeste Meppelers willen wel
van de gifspuit af, zo bleek in de
Hoofdstraat
stoppen, dat zij daar best geld voor
over hebben en ook bereid zijn zelf
wat aan de bestrijding te doen.

(Zie ook pag. 3: Einde in zicht)

J. v. Dijk
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KAALSLAG AAN DE WESTERSTOUWE
Opschieten met
Nieuwveense Landen
De wijk Nieuwveense Landen
kampt met vele tegenslagen. Het
gemeentebestuur heeft het er al
jaren over, maar er staat nog
steeds geen schop in de grond.
Ondertussen lopen de kosten op
door onderzoeken en rentelasten
van de vele grond. Wat nu het belangrijkste is, is snelheid. De
plannen zijn zo goed als klaar, ga
nu maar eens aan de slag!

aangedrongen dat we ook tempo
moesten maken met de ontwikkeling van Nieuwveense Landen. De
gemeente had een flinke grondpositie in het gebied verworven en
daarmee hangt ook een flinke rentelast samen. We hadden een gunstig economisch tij en de bevolkingsprognoses waren door de
provincie Drenthe nog niet naar
beneden bijgesteld.

De gemeentelijke herindeling in
Drenthe is al weer zo’n tien jaar geleden. Het Meppeler voordeel
moest toen gezien worden in termen van mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling. Maar Meppel
heeft wel heel veel voorbereidingstijd nodig voor de eerste woningen
in Nieuwveense Landen gebouwd
gaan worden. Het leek wel of eerst
de Berggierslanden volgebouwd
moest zijn.
Vanuit de raad is er bij herhaling op

Winstverwachting
We zijn nu in de fase beland dat we
geen grote winstverwachting meer
hoeven te hebben bij de exploitatie
van Nieuwveense Landen. De
prognose van 20 miljoen winst is
gedateerd. Normbedragen zijn ingeruild voor concretere getallen.
Kosten zijn beter doorberekend.
Risico’s zijn beter gecalculeerd. De
bevolkingsprognose en dus de woningbehoefte in de toekomst is
naar beneden bijgesteld.

Wantrouwen is soms snel gewekt
SteM-raadslid Jan Vonk werd in de pers genoemd als degene die tot op de
bodem uit zou zoeken wie in de kwestie Nieuwveense Landen gelijk had:
Woonconcept of het college. Hedzer van Houten (directeur Woonconcept)
had in een radio-interview gezegd dat het college de raad belazerde. Volgens hem stelde het college ten onrechte dat de samenwerking zoals
Woonconcept die wenst volgens Europese Regelgeving niet zou mogen.
Hij refereerde aan een brief van het ministerie van VROM.
Jan Vonk zocht daarna op of het college de waarheid had gesproken. Betrouwbaarheid van het bestuur is immers essentieel voor de raadsleden. Hij
zocht contact met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Europa Decentraal. Aan beide instanties werd het geval Nieuwveense Landen voorgelegd en beide konden geen uitspraak doen. Het was te ingewikkeld.
Zoektochten op het internet leverden ook niets op. Ook het navlooien van
het hele dossier Nieuwveense Landen bracht Vonk niet verder.
Als deze gespecialiseerde instanties geen raad weten met deze vraag, hoe
kunnen we dan van het college of Woonconcept verwachten dat zij het antwoord wel precies kunnen geven?
In de gemeenteraadsvergadering van 7 maart jl. heeft Jan Vonk daarom uitgesproken dat hij niet twijfelt aan de intentie van het college. De raad wordt
niet bewust verkeerd voorgelicht en al helemaal niet belazerd, zoals gesuggereerd werd. De wethouder heeft toegezegd zelf te willen achterhalen wat
nu de objectieve waarheid is, door middel van een juridisch onderzoek. Alleen dat al is een teken van integer handelen. Wij zijn daar erg blij mee.

Op dit moment is de gemeente wel heel rigoureus met het ‘onderhoud’ van beeldbepalend groen bezig. Aan de
Westerstouwe moesten er een paar bomen wijken voor de aanleg van de fietstunnel onder de nieuwe rondweg.
Om dan maar gelijk alle bomen te kappen, was voor veel omwonenden onbegrijpelijk. Ook de totale onderbegroeiing, inclusief aanplant van vijf jaar geleden, moest het ontgelden. Een natuurlijke scheiding tussen de wijk
Koedijkslanden en de nieuwe wijk Berggierslanden is op deze manier naar de bliksem geholpen. En de bewoners?
Die wisten van niks. Zij hebben ook geen flauw idee wat er voor terug komt. Nee, hier mocht niemand Mee(r)
doen met Meppel!

Einde in zicht voor de gifspuit
Op initiatief van de SteM-fractie
komt het college binnenkort met
een notitie over spuiten met gif.
Alle mogelijkheden om te komen
tot onkruidbestrijding zonder gebruik van chemische middelen
worden daarin op een rij gezet.
In de periode 1998–2002 gebruikte
Meppel geen gif ter bestrijding van
onkruid. Sinds 2002 gebeurt dat
weer wel. Dat is goedkoper, is het
argument. Op korte termijn, maar
wel erg kortzichtig, want op langere
termijn is het herstellen van de
schade aan het milieu veel duurder.
Sterk Meppel heeft zich in 2002 dan

Verbazing over fusie scholen
Sterk Meppel maakt zich al jaren
sterk voor kleinschaligheid. Volgens ons bevordert het de saamhorigheid, de betrokkenheid en
het gevoel van veiligheid. Dit
geldt ook voor onze basisscholen.
Een Brede School-gedachte past
daar prima in. Dat wil zeggen: het
samenwerkingsverband tussen
de scholen en verschillende
maatschappelijke instanties.
Maar de richting die de openbare
scholen in de Koedijkslanden/
Berggierslanden nu op gaan, vinden wij niet-passend bij de Meppeler maat.
In de Koedijkslanden is besloten
drie scholen (twee openbare en één
christelijke) op één locatie te herbouwen, waardoor in onze ogen
een grootschalig scholencomplex
ontstaat. Toch ging de gemeenteraad in meerderheid akkoord. Sterk
Meppel niet, want wij vonden de
bezwaren aangaande de verkeers-

Lord Nelson

situatie, de locatie en de grootschaligheid te groot. Daarnaast maken
wij ons zorgen over het beheer van
het gebouw. Wij hebben dit duidelijk kenbaar gemaakt en ons werd
beloofd dat daar rekening mee gehouden werd.
De woorden van Alberto Boon (bovenschoolse directeur van het
Openbaar onderwijs) waren dat hij
in eerste instantie ook vrees had
gehad voor grootschaligheid en
verlies van de eigen identiteit, en
dat hij nooit akkoord was gegaan
als dit niet gewaarborgd werd.

Enquête
Wie schetst onze verbazing? Nog
geen twee maanden later praat
Boon over fusie van de beide openbare scholen (Zuiderbasisschool en
Koedijkslandenschool). Was dit dezelfde directeur die tegen Sterk
Meppel nog zo boos werd over het
feit dat wij het woord ‘samenvoeging’ hadden gebruikt in onze en-

TEL.: (0522) 25 55 59
OPEN VRIJDAG, ZATERDAG 22.00-05.00 UUR
www.lordnelson.nl

Ouders
Wij zijn blij dat de ouders hun kritisch geluid laten horen. Dat is ook
de enige manier, want door de verzelfstandiging van het Openbaar
Onderwijs ‘mogen’ wij er als gemeenteraad niets meer van vinden.
Triest blijft wel, dat er met mooie
woorden gepoogd werd ons over de
streep te trekken om één groot gebouw te bouwen en dat de waarheid nu toch wel heel snel boven
tafel komt.

ELKE AVOND OPEN TOT 05.00 UUR

Gelukkig bleek tijdens het straatinterview dat veel inwoners van Meppel het met ons eens zijn en er zelfs
geld voor over hebben om het gif
uit te bannen.

&
Murphy
MURPHY’S
MEPPEL

.

Hoe daag je inwoners en bedrijven in Meppel uit met ideeën te komen die
goed zijn voor het milieu? Dat kan door als overheid een hoge milieuambitie te formuleren. Dat nodigt schone bedrijven uit zich in onze gemeente te vestigen.
Dat kan ook door als gemeente op milieugebied het goede voorbeeld te
geven, door inkoop van groene stroom bijvoorbeeld of door inkoop van
duurzame goederen, door de verlichting in het stadhuis niet onnodig lang
te laten branden en de verlichting van gebouwen na 23 uur te doven. Dat
kan ook door een Fair Trade City te willen worden en inwoners te betrekken bij het realiseren daarvan. Allemaal initiatieven die SteM van harte ondersteunt.
Goed idee
Maar er zijn natuurlijk meer mogelijkheden. En ere wie ere toekomt,
GroenLinks kwam met een heel goed idee. Stel in Meppel een milieuprijs
in voor inwoners of bedrijven die met een goed initiatief komen op het gebied van het milieu. Zij diende daarvoor (gesteund door CDA en VVD) een
motie in tijdens de behandeling van het milieuactieplan.
De motie kreeg de steun van de hele raad. Het college zegde toe de motie
met plezier uit te gaan voeren en zal binnenkort met een uitgewerkt voorstel bij de raad komen.

GROENMARKT
GROTE KERKSTRAAT
MEPPEL
TELEFOON 0522 25 96 33

Hou je van feesten
en swingen?

De Kansel
de Kansel biedt
je de ruimte

SHAMROCK ROOM
UPSTAIRS
ALSO PRIVATE
GROUPS

Kerkplein 14
7941 BG Meppel
Tel. 0522-244447

In opdracht van de raad gaat de gemeente een milieuprijs instellen voor
inwoners of bedrijven met een goed initiatief op het gebied van het milieu.

CAFÉ
DE KANSEL

PUB
H
S
I
IR
Drinks
Food

.

Notitie
Dat was voor Sterk Meppel reden
genoeg om hier bij de coalitieonderhandelingen een sterk punt van
te maken. We kregen onze coalitiegenoten CDA en VVD gelukkig mee
en dus werd het afschaffen van de
gifspuit opgenomen in het coalitieakkoord.

Onze schrik was groot toen wij
zagen dat het college in het milieuactieplan het oude beleid uitvoerde. In de raadscommissie keurden
wij dat af. Daarna heeft het college
toegezegd dit jaar met een notitie
te komen met alle consequenties
op een rij voor het door ons gewenste nieuwe gifloze beleid. De
raad zal daarna het definitieve besluit nemen. En zo hoort het ook.

Meppel stelt een milieuprijs in

quête, omdat dat zou suggereren
dan het een grote school zou worden terwijl dat absoluut niet de bedoeling was? Waar blijft nu de eigen
identiteit van de scholen?
Ja, wij weten ook wel dat de christelijke school niet betrokken wordt in
deze fusie, maar door deze twee
openbare scholen samen te voegen, wordt er wel degelijk een stap
gezet naar grootschaligheid.

Us Night

ook heftig verzet tegen het weer gebruiken van gif in de openbare
ruimte. Het mocht niet baten. De
andere partijen kozen voor de korte
termijn. Het gevolg: bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Elke zaterdag
vanaf 22.00 uur

.

GAST DJ’S
Jij komt toch ook?

Tante Puck
Café Tante Puck
Groenmarkt - Grote Kerkstraat

Telefoon (0522) 26 10 60

4

STADSWACHTER

Actievoerders voorop (4)

Arja Doornbos: ‘Bij de Brede School
bleven goede alternatieven liggen’
Waarom ben je in actie gekomen?
Eigenlijk ben ik er per ongeluk ingerold. De eerste keer dat ik iets
hoorde over de ontwikkelingen
rond de Brede School was op de bijeenkomst die de gemeente georganiseerd had in Dingstede. Wat mij
zo verbaasde was dat we twee opties voorgeschoteld kregen. Het
leek eigenlijk al voor een groot deel
beslist.
Er werd geroepen dat er een ‘school
in het groen’ zou ontstaan. Dat
klinkt natuurlijk allemaal erg vriendelijk. Maar als je de ruimte bekijkt
die ze ervoor gepland hebben dan
denk ik eerder dat het een lokkertje
was om het Kompas en de Koedijkslandenschool zover te krijgen.
De scholen moeten veel ruimte inleveren en er komen veel meer verkeersbewegingen daar. De krappe
ruimte gaat ten koste van de leefbaarheid voor de buurtbewoners.
Deze moet namelijk verdeeld worden tussen ruimte voor de school,
het verkeer en het groen.
Wat ik echt onacceptabel vind, is
dat men bij de gemeente de illusie
heeft dat je het gedrag van mensen
kunt beïnvloeden met de inrichting
van het gebied. In werkelijkheid
gaat dat nooit lukken. Niemand
denkt erbij na als het ’s morgens regent of je de auto wel kunt parkeren
bij school. Het enige wat belangrijk
is, is dat je kind gewoon naar school
moet en op tijd moet komen.
Ik heb het gevoel dat er goede alternatieven zijn blijven liggen en dat is
wel jammer voor de toekomstige
gebruikers en de omwonenden. Wij
wilden namelijk dat de beste mogelijkheden in beeld kwamen en kritisch getoetst werden op randvoorwaarden als leefbaarheid en
veiligheid. Het gaat immers wel om
een inrichting voor meer dan 30
jaar.
Waarom werd je voortrekker van
deze groep?
In eerste instantie had ik alleen een
brief met een aantal kritische punten opgesteld en naar het college
gestuurd. Ik kreeg opeens veel
steun van de buurt. Pas toen ben ik
het gaan organiseren en zijn we
met zijn allen aan de slag gegaan.
We hebben zelfs ingesproken tijdens de raadsvergadering.
Dat heb ik zelf gedaan omdat ik

SteM is niet alleen een politieke partij, we hebben ook nog altijd actiebloed in ons. We zetten acties op en voeren ze uit (denk maar aan de asfaltfabriek). En we ondersteunen groepen die zelf in actie komen. Voor
ons reden ons licht te laten schijnen op een aantal actievoerende Meppelers. In dit vierde gesprek: Arja Doornbos, een actieve Meppeler vrouw
die zich sterk maakt voor de belangen van de buurt bij de ontwikkeling
van de Brede School in de Koedijkslanden.

College krijgt opdracht
meer bomen te planten
Terugdringen van de uitstoot van
CO2 staat hoog op de agenda van
dit college, maar een CO2-neutrale gemeente worden, dat is een
stap te ver. Om meer CO2 op te
laten nemen en dus een stapje in
die richting te zetten, heeft SteM
het college opgedragen plannen
te maken om het bomenbestand
in Meppel te laten toenemen.
Steun van de PvdA en Groenlinks
maakte dat mogelijk.
Dat de temperatuur stijgt door het
broeikasgas CO2 is onomstreden.
Dat de mensheid daarvoor mede
verantwoordelijk is, zullen weinigen ontkennen. Dat we er alles aan
moeten doen om de uitstoot van
CO2 te beperken is zelfs een ambitie in het milieuactieplan van dit
college. Het gebruik van duurzame
energie staat hoog op de agenda,
maar het streven om van Meppel
een CO2-neutrale gemeente te
maken blijkt een stap te ver.
Wij betreuren dat, want fossiele
brandstoffen raken op en het terugdringen van broeikasgas in de
atmosfeer is van levensbelang. Het
gaat tenslotte om de toekomst van
onze eigen kinderen en kleinkinderen. Bij de ontwikkeling van de
Nieuwveense Landen wordt wel gekeken of deze wijk CO2-neutraal
kan worden. Wij vinden dat uitstekend en zullen op dat punt het college steunen.

Absorptie
Het terugdringen van de CO2-uitstoot moet, maar een even belang-

door mijn werk ervaring heb met
het behartigen van belangen. Sommige buurtbewoners kwamen daar
voor het eerst. Ook zochten we
contact met anderen die in beweging waren gekomen, zoals de actiegroep Berggierslanden. Het onderlinge contact was erg goed. Wie
ik ook spreek, iedereen maakt zich
erge zorgen over hoe het allemaal is
gelopen en in de toekomst uit zal
werken.
Wat heb je bereikt?
In ieder geval dat de besluitvorming in de gemeenteraad genuanceerder is verlopen en de houding
van de gemeente wat is veranderd.
Zij praten nu met een begeleidingsgroep met mondige buurtbewo-

Goedkoper begraven
Enige jaren geleden besloot de gemeenteraad dat de begraafplaats
kostendekkend moest worden beheerd. De financiële consequentie
van die beslissing werd de jaren erna duidelijk: het tarief ging ieder
jaar fors omhoog. Dit jaar zou het tarief (2388 euro) ongeveer gelijk
blijven, maar waar u in 2007 voor die prijs voor 50 jaar grafrechten
kocht, zouden ze nu voor 30 jaar uitgegeven worden. Het tarief ging
dus niet echt omhoog was de redenering, u kon alleen minder lang van
de grafrust gebruik maken.
Die redenering was voor Sterk
Meppel toch wat kort door de
bocht. De nabestaanden van mensen die grafrust wél belangrijk vinden, zouden nu al na 30 jaar voor
verlenging moeten gaan betalen.
De beslissing om al dan niet te ruimen wordt dan iedere tien jaar bij
de nabestaanden neergelegd, terwijl het toch eigenlijk een beslis-
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sing van de mensen om wie het
gaat zou moeten zijn. Wat Sterk
Meppel betreft moest er dus een
goedkoop tarief (ongeveer 1600
euro) komen voor 30 jaar, het huidige tarief voor 50 jaar moest blijven bestaan én er moest een mogelijkheid komen om eeuwige
grafrust mogelijk te maken voor
wie dat belangrijk vindt.

Arja Doornbos: ‘Wie ik ook spreek,
iedereen maakt zich grote zorgen’
ners die dankzij de actie is opgestart en mag meedenken in het
ontwikkelingsproces. Ook de pers
zit nu veel meer op het vinkentouw.
De saamhorigheid in de buurt is
ook weer toegenomen, dat vind ik
altijd een mooi randverschijnsel.
Hoe heb je het achteraf ervaren?
Ja, dat blijkt dus pas later als we
zien wat de uiteindelijke effecten
zijn van onze bijdragen. In ieder
geval ben ik blij dat de energie die
ik erin heb gestopt iets heeft opgeleverd. Maar we zitten nog aan het
begin van het proces, dus de echte
resultaten moeten we nog zien.

Amendement
Samen met het CDA hebben wij een
amendement ingediend om de eeuwige grafrust mogelijk te maken.
Dat werd unaniem aangenomen.
Bovendien vonden wij dat de eeuwige grafrust betaalbaar moet zijn
voor mensen die dat belangrijk vinden. Dat laatste had wat meer voeten in de aarde. Maar uiteindelijk
werd er, na een schorsing, samen
met de PvdA en CU ook een amendement voor ingediend, dat unaniem aangenomen werd. Maar wel
met de afspraak dat de raad later dit
jaar eens gaat bespreken welke kosten doorgerekend moeten worden.
De kernvraag daarbij is: is een begraafplaats een onderneming waar
je economische principes op toepast of zijn er, als het om de laatste
rustplaats van een mens gaat, ande-

rijk aspect is het absorberen daarvan, waardoor er in de atmosfeer
minder van dat gas bijkomt.
Bomen zijn daarvoor erg belangrijk, want zo lang bomen groeien,
halen ze CO2 uit de lucht en geven
ze zuurstof terug.
Nu kunnen we klimaatbossen
planten in het buitenland of, zoals
Natuurmonumenten wil, in de Flevopolder. Maar SteM vindt dat wij
hier in Meppel ook wat kunnen
doen. Wat ons betreft mogen er alleen maar bomen gekapt worden
als echt aangetoond wordt dat het
noodzakelijk is. Want het verwijderen van een gezonde boom is, bij
alle inspanningen die men elders
doet om bossen te behouden, zeer
ongewenst. Maar als het dan moet,
zorg dan altijd voor herplant.

Honderd jaar
Wij roepen daarom de gemeente
en andere boombezitters op terughoudend te zijn met kappen en in
ieder geval na kap een nieuwe
boom te planten. Liefst op een plek
waar hij nog minimaal honderd
jaar kan blijven staan. Om onze oproep kracht bij te zetten hebben we
bij de behandeling van het milieuactieplan een motie ingediend
waarin wij het college opdragen het
kapbeleid zo vorm te geven, dat na
2008 het totale aantal bomen (buiten de nieuwbouwlocaties) binnen
de gemeente Meppel daadwerkelijk toeneemt. Gelukkig waren de
PvdA en GroenLinks dat met ons
eens en werd de motie aangenomen. Nu de uitvoering nog.

Milieuplan krijgt voldoende
Eindelijk heeft het college een integraal milieuactieplan met een
aantal goed meetbare doelstellingen gepresenteerd. Zij kreeg
daarvoor zelfs een pluim van de
Basisgroep De Bascule. Sterk
Meppel is redelijk tevreden,
omdat op een aantal terreinen
het roer om gaat. Toch hebben
wij een kanttekening. Een eerder
gemaakte belofte lijkt niet waargemaakt te kunnen worden.
Op zich is het aannemen van een
milieuactieplan niets bijzonders.
Voor iedere zittingsperiode, dus iedere vier jaar, moet het gemeentebestuur een plan opstellen hoe om
re overwegingen die ook meetellen?
Mocht u uw begrafenispolis de
laatste tien jaar niet meer bekeken
hebben dan raden we u aan om
hem eens uit de la te halen. Niet alleen de kosten voor het grafrecht
zijn pijlsnel gestegen. Een begrafenis komt dezer dagen al snel op
tien- tot twaalfduizend euro.

Verdeeld
Ondanks de unaniem aangenomen
moties en amendementen stemde
onze fractie net als vorig jaar verdeeld toen de beheersverordening
zelf in stemming gebracht werd. In
de verordening is het ruimen van
graven mogelijk gemaakt. Een deel
van onze fractie is daar mordicus
op tegen en stemt daarom principieel niet in met een dergelijke verordening.

te gaan met het milieu. In het verleden ging het dan vaak alleen over
milieuvergunningen, gevaarlijke
stoffen en de reiniging en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
SteM heeft altijd geroepen dat bij
alle activiteiten die de gemeente
uitvoert, of laat uitvoeren, het milieu in meer of mindere mate belast
wordt. Of we nu bomen kappen
(minder opname CO2 en fijnstof)
of formulieren uitgeven (duurzame
kantoormiddelen), altijd moet er
een keuze gemaakt worden voor
duurzaam of niet (vaak goedkoper). Daarvoor moet het milieubeleid integraal worden aangepakt.
Dat is dit college gelukt en daarvoor hulde.

Schone werkgelegenheid
Ook positief zijn wij over de ambitie het weaar mogelijk beter te doen
dan wettelijk verplicht is. De beren
en wolven die het CDA en PvdA
denken te zien, zien wij niet. Sterker, dat kan schone werkgelegenheid opleveren.
Minder positief zijn wij met de constatering dat het college terug lijkt
te komen op de ambitie de meest
milieuvriendelijke gemeente van
Drenthe te worden. Er zijn onvoldoende criteria aangegeven, aldus
het college en hoe vergelijk je dat
met andere gemeenten? Wij vinden
dit toch zwak, hoewel wij niet ontkennen dat er goede procedures
moeten zijn met meetbare doelen.
Maar mag je voordat het zover is
van dit college geen brede visie verwachten?

SPORTCENTRUM

KSM

R. v.d. Veen
R. van de Veen
zwemmen en andere
sportactiviteiten
Tel.
0522-492383
www.zwembaddeduker.nl

Bouwknegt
•• Nieuwbouw
Nieuwbouw •• Renovatie
Renovatie
•• Onderhoud
•• Glas/Behang
schilders
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• Kleuradvies • Kunststof Reiniging

• Kleuradvies • Kunststof Reiniging
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Voor binnenbinnen- en
en buitenwerk
buitenwerk
vrijblijvend
vrijblijvend offerte
offerte
Henk
Jan
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Roelien
Henk Jan en Roelien
Merelstraat
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-- 7948
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DE Nijeveen
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Mobiel:
Mobiel:
0620-349769
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7941 LK Meppel
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Maarten van der Gaag
Tel. 0522-491984
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De wijkschouw komt terug
Het heeft lang geduurd, maar het
college heeft nu aangekondigd de
wijkschouw weer in te voeren.
Hiermee gaat een grote wens van
SteM in vervulling. Wij vinden de
wijkschouw dé manier om bestuurders, ambtenaren en bewoners op wijkniveau bij elkaar te
brengen om zaken te signaleren
die in een wijk spelen.
Sterk Meppel neemt als lokale partij de inwoners serieus en zal hun
wensen en behoeften zwaar laten
wegen in de standpunten. Daarom
vindt u ons op straat om met u te
praten. Daarom houden wij regelmatig enquêtes en thema-avonden. Zo krijgen wij een beeld van
wat er leeft. Als het moet voeren wij
actie als een groep bewoners ons
heeft overtuigd dat er iets moet, of
iets juist niet moet. Onze actie
tegen de asfaltcentrale is daar een
sprekend voorbeeld van.

Wijkschouw ingevoerd mede
dankzij SteM
Zeker als onze vereniging bestuurs-

verantwoordelijkheid heeft, een
wethouder levert, moet zichtbaar
zijn dat ook het college een open
oor heeft voor de inwoners. Het
college is immers in dienst van die
inwoners. Daarom werd indertijd
de wijkschouw ingevoerd.
Dat is een prima middel voor collegeleden om met bewoners in een
buurt of wijk in contact te komen.
Voor de inwoners een mooie mogelijkheid om de bestuurders en
ambtenaren, rechtstreeks op
straat, die dingen aan te wijzen die
niet deugen, of juist wel.

Wijkschouw afgeschaft door college zonder SteM
Jammer dat het vorige college,
waar SteM geen deel van uitmaakte, de wijkschouw afschafte en verving door een leefbaarheidloket.
Meppelers konden daar terecht
met klachten kleine ongemakken
ging. Dat was op zich geen slecht
idee maar het rechtstreekse contact in de wijk ging verloren.

Wijkschouw in coalitieakkoord
Toen SteM in 2006, dankzij vele kiezers, de mogelijkheid kreeg een
nieuw college te vormen, stond de
wijkschouw hoog op de agenda.
Het resultaat lezen we in het coalitieakkoord dat SteM met het CDA
en de VVD heeft afgesloten. Daarin
staat dat het college, in samenwerking met de buurtbewoners en
wijkplatforms, de wijkschouw
moet herinvoeren.
Wijkschouw terug
Nu is het dan zo ver. De wijkschouw
wordt weer ingevoerd. In de kadernota ‘Veiligheidsbeleid in Meppel’
staat: In het kader van veiligheid en
leefbaarheid worden wijkschouwen georganiseerd waarbij ambtenaren, bestuurders en bewoners
gezamenlijk de wijk schouwen (…).
Wij manen het college tot spoed,
want anders zal de eerste schouw
pas beginnen aan het eind van deze
coalitieperiode. Dat zou voor een
voortvarend college, wat het zegt te
zijn, toch wel een grote blamage
zijn.

Nijeveen is bruisender dan ooit
Op 9 februari 2006 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke visie
Nijeveen, ‘Dorp in evenwicht’,
vastgesteld. Het wachten is op
provinciale goedkeuring van de
bestemmingsplannen. Ondertussen is er al het nodige gebeurd:
de Schalle staat er pico bello bij,
in Danninge Erve Zuid zijn enkele problemen opgelost en de
plakzuil is geplaatst. En het zou
goed zijn als op korte termijn het
winkelcentrum werd aangepakt
en de huisartsenpraktijk werd gerealiseerd. Nijeveen bruist van de
activiteit als nooit tevoren. We
geven u een overzicht.
De Schalle
De verbouw van De Schalle is bijna
afgerond. Alleen binnen moeten er
nog een aantal dingen worden afgewerkt. De peuterspeelzaal en diverse verenigingen hebben hun
plaats gevonden en ook de Fuik is
hard aan het werk met de inrichting, zodat zij binnenkort gebruik
kan maken van de nieuwe accommodatie.
Toch zijn er nog een paar problemen. De biljarters en de kaarters
(van Welzijn Ouderen) maken, om
financiële redenen, nog geen gebruik van hun toekomstig onderkomen. Het hardwerkende bestuur
is samen met de gemeente bezig
om een goede oplossing voor de exploitatie te vinden.
Het winkelcentrum
Over het winkelcentrum valt weinig te melden, het was stil, het is stil
en het blijft stil. Wij zijn benieuwd
wanneer er weer schot komt in
deze zaak. Wij roepen alle belanghebbenden op eindelijk eens tot
zaken te komen.
De huisartsenpraktijk
De huisartsen in Nijeveen hebben
het plan opgevat een gezamenlijke
praktijk te bouwen op Kolderveen
bij de rotonde. Hopelijk komen zij
met het college tot overeenstemming. Onze steun hebben zij en
veel bewoners van Nijeveen zien

Oostergetel
Makelaar

Kleine Oever 6, 7941BK Meppel T (0522) 259911

*
*
*
*

verkoop van uw woning/woonboerderij
taxaties
hypotheken
Deelnemer Stichting Zeker Wonen

Hoera een plakzuil! Maar die hoort toch in het centrum te staan zodat iedereen er omheen kan lopen om de boodschappen te lezen?
het ook zitten. Het is een mooie
plek voor een gezondheidscentrum. Er is genoeg parkeergelegenheid te maken en de plaats is voor
alle patiënten gemakkelijk bereikbaar.

Danninge Erve Zuid
Hier zijn de problemen met de
muren en de schanskorven, na veel
miscommunicatie en het niet nakomen van toezeggingen aan de
bewoners, eindelijk opgelost. Jammer dat het weer veel extra geld
heeft gekost. Wij vragen ons af hoe
zulke fouten telkens ontstaan en
hoe gemakkelijk de gemeente het
ontstane meerwerk wegboekt op
het budget van het plan.
Nu het voetpad, de brug en natuurlijk de woningen van Actium nog.
Wederom is de vraag: waarom
moet dit allemaal zo lang moet
duren? Bijna ieder koper van een
kavel heeft aan de verplichting voldaan om binnen de gestelde termijn zijn woning te bouwen. Voor
Actium geldt dat blijkbaar niet,

•
•
•
•
•
•

Maatwerk naar eigen ontwerp en wensen
In 80 soorten hout en fineer

waardoor de bewoners van het
Weidelint nog wel een jaar in de
rotzooi zitten.

De plakzuil
Over dit ding is ook lang gepraat en
zijn er veel verzoeken ingediend.
Hoera, hij is er en er zitten ook al
plakkaten op. Maar een plakzuil
hoort toch in het centrum te staan,
zodat iedereen er op zijn gemak
omheen kan lopen om de boodschappen te lezen? Dat lukt nu absoluut niet. Om goed te kunnen
lezen moet je eerst tien meter door
de hondenpoep. Wij vragen ons af
welke deskundigen de plaats waar
hij nu staat hebben uitgezocht.
Tenslotte
Het doorgetrokken Van de Woudepad voorziet in de behoefte. Dat
blijkt door de vele wandelaars die
er gebruik van maken. Nijeveen is
een wandelgebied bij uitstek. En…
Nijeveen bruist op het gebied van
muziek, sport en andere activiteiten als nooit te voren.

Kolderveen17
7948NG Nijeveen (Gemeente Meppel)
Telefoon (0522) 49 28 48
Fax (0522) 49 05 88
Conferentiecentrum

Koop de Grouw

Meubel Uniek

Verkoop grote sortering beslag en ornamenten
Verkoop hout en onderhoudsmiddelen
Verkoop woonaccesoires en kadeauartikelen
Reparatie oude meubelen

Molenstraat 21, 7941 AV Meppel, Tel/fax: 0522-260995
www.meubeluniek.nl
Info@meubeluniek.nl

locatie voor optimale communicatie
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Wijnand
Goed van vertrouwen
Gelooft u ook altijd wat er in de krant staat? Ik wel hoor! Ik ben namelijk, net als de gemiddelde krantenlezer, goed van vertrouwen. Ik
lees de krant altijd met een open blik en neem aan dat alle journalisten objectief verslaan wat er gebeurt in Meppel. Wat in de krant
staat is gewoon waar. Dat moet ook wel, anders wordt hij natuurlijk niet meer gelezen.
Ik sta er niet bij stil dat zo’n journalist ook wel eens een eigen mening kan hebben en het niet kan laten die een beetje té duidelijk
door te laten klinken in zijn stukken. Hij heeft toch geleerd om die
mening niet te laten klinken? Hij weet hoe hij het moet brengen en
dat hij niet aan de hand van één krachtterm het standpunt van bijvoorbeeld een raadsfractie neer moet zetten. Hij weet dat hij niet
degene is die stemming moet maken, maar dat hij stemmingen van
anderen moet weergeven.
Daarom geloof ik ook dat Woonconcept gelijk heeft en het college
gewoon liegt. Aan de grote koppen in de krant te zien, zijn al die politici immers onbetrouwbaar en heeft Woonconcept het grootste
recht om zo boos te zijn. Dat later bleek dat het anders in elkaar zat,
was maar een klein stukje waard, dus dat was echt veel minder belangrijk.
Daarom geloof ik ook dat de ontwikkelingen rond de invulling van
de Brede School in de Koedijkslanden hartstikke goed zijn voor
Meppel en dat al die tegenstanders zeikerds zijn. Sowieso zijn al die
mensen die ergens tegen zijn geen knip voor de neus waard. Relschoppers zijn het, allemaal! En de politici die hen steunen zijn ook
negatievelingen en geen goede volksvertegenwoordigers.
Daarom geloof ik ook dat de Bekinkbaan levensgevaarlijk is en rijd
ik nu altijd om als ik naar de Oosterboer ga.
Maar soms knaagt er wel eens iets aan mij. Soms, als ik zelf nadenk,
bedenk ik wel eens dat politici misschien ook maar mensen zijn en
echt hun best doen om goede afwegingen te maken. Soms bedenk ik
wel eens dat ik het misschien toch niet eens ben met de toonzetting
in de krant. Soms bedenk ik wel eens dat journalisten er misschien
wel op kicken de publieke opinie zoveel mogelijk te beïnvloeden om
de goedgelovige Meppelers en de politiek op te jutten in de hoop dat
er een echte rel ontstaat. Soms zelfs geloof ik wel eens iets niet van
wat er geschreven staat.
Maar ik blijf goed van vertrouwen, en ik ben niet de enige. Laatst
hoorde ik dat de pers niet eens wist dat Stichting Welzijn het kickboxproject heeft bedacht en niet de Marokkaanse Vereniging. En
dat een verslaggever als argument gebruikte dat de Vereniging (en
niet de Stichting) toch altijd de eer had gehad in de krant. Ja, in zijn
eigen krant!

Herstel buslijn Haveltermade
Goed openbaar vervoer is belangrijk. Daarom wil SteM de lijn
naar de Haveltermade hersteld
zien.
Een paar jaar geleden reden er
MTI-busjes rond in Meppel om het
stadsvervoer te verzorgen. Deze
busjes kwamen in elke wijk en hadden als groot voordeel dat je overal
in en uit kon stappen. Het was een
overwinning voor onze voormalige
wethouder, Herman Jansen, die
hiermee het stadsvervoer een nieuwe impuls gaf.
Helaas bleek het concept niet te
bolwerken voor de ondernemer en
moesten we uiteindelijk terugvallen op het reguliere openbaar vervoer. Nu zien we ook het gebruiksgemak van deze voorziening steeds
verder afnemen.
Zo waren er in de Oosterboer

klachten over de route die de bus
was gaan rijden. De vervoersmaatschappij had een route over een
verkeersluwe weg gekozen, waar
veel kinderen fietsen. Door ‘klachten’ van alerte bewoners is dat gelukkig nu teruggedraaid.

Berggierslanden
Ook werd het afgelopen jaar de wijk
Berggierslanden aangesloten op
het busnet, maar dit ging helaas
ten koste van de lijn naar de Haveltermade. Volgens de wethouder
maakten er te weinig mensen gebruik van de dienst.
Gelukkig komt er binnenkort een
discussie over het totale openbaar
vervoer binnen de gemeente (gratis
openbaar vervoer ouderen, doelgroepenvervoer enz.). Wij zullen de
buslijn naar de Haveltermade dan
zeker weer aan de orde stellen.

Wij heten U van harte welkom in

Winkelcentrum

Harry &
Harry
Koedijkslanden/Berggierslanden
Harry
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De Engelgaarde moet zo blijven Ezinge welwillend maar
op het vinkentouw

Sterk Meppel hecht veel waarde
aan de recreatieplas van de Engelgaarde. Daar kan iedereen in
Meppel ’s zomers heerlijk verblijven in een rustige en mooie omgeving. Stichting De Engelgaarde
die het zo mooi opgeknapt heeft,
zoekt een waardige opvolger,
maar dat kost even tijd. Zonder
subsidie houdt ze dat niet vol.
Jaren geleden was de Engelgaarde
een plek waar je je kinderen niet
graag naar toe liet gaan. Het was
weliswaar een mooi gebied, maar
erg verwilderd. Er werd veel gebruik van gemaakt als geheime
ontmoetingsplek en voor veel
mensen voelde dat onveilig. Stichting ‘De Engelgaarde’ heeft het van
de gemeente voor een symbolisch
bedrag overgenomen en met financiële hulp, ook van de gemeente,
opgewaardeerd tot een alom geprezen verblijfgebied. Het doel van
de stichting is bereikt. Nu zoekt ze
iemand die het gebied over wil
nemen, onder voorwaarde dat de
recreatieve waarde behouden blijft.
Dat blijkt een hele klus.

Theehuis
De stichting Het Drentse Landschap wil het wel beheren, maar
dan is zeker dat het zal verwilderen.
Dat heeft dus niet onze voorkeur.
Een tijd geleden bood zich een
koper aan die het gebied wel wil
onderhouden en er een theehuis

De meeste Ezingers willen best
meewerken aan de komende vernieuwingen in hun wijk, mits het
verkeer goed wordt afgewikkeld
en het parkeren geen problemen
geeft. Dat bleek op de goed bezochte enquêteavond die Sterk
Meppel in het buurthuis had belegd. Er is een bewonerscomité
gevormd dat de activiteiten van
de gemeente zeer kritisch gaat
volgen. De Ezingebuurt wil door
de gemeente serieus worden genomen, ze wil meepraten.

bij wil vestigen. Dit lijkt een kans.
Echter, hij loopt wel tegen de regels
op. De provincie wil namelijk dat er
dan een ontsluiting bijkomt. Op
zich een logische eis, maar dat
maakt het natuurlijk wel erg kostbaar. Tijdens deze zoektocht naar
mogelijkheden blijft Stichting De
Engelgaarde het werk doen, maar
eigenlijk is de subsidiepot leeg.

Soepel
De stichting klopte aan bij de wethouder. Maar deze gaf aan voor de
laatste keer geld te hebben gevraagd aan de raad. Er ontstond
een patstelling. Sterk Meppel heeft
dit opgepakt door middel van het

Waar zijn die mantelzorgers?
Veel mensen zorgen onbetaald
langere tijd voor een zieke of gehandicapte. Gewoon, omdat het
hun partner, ouder, kind, vriend
of buur is en ze een band met die
persoon hebben. In Nederland
worden ze dan ‘mantelzorger’ genoemd en er zijn er 2,4 miljoen
van. Toch is men naarstig naar
hen op zoek. Om hen te steunen
met praktische zaken of hen een
luisterend oor te bieden. Maar
mantelzorgers vinden blijkt
moeilijk te zijn. Daarom hield de
overheid geld over. De gemeenten krijgen daar een deel van.
Sterk Meppel wilde van de wethouder weten hoe dit éénmalig
extraatje voor de mantelzorgers
wordt ingezet.
Ongeveer 75 procent van de zorg
die aan mensen thuis wordt geboden komt van mantelzorgers. Zonder deze mensen zou het zorgsysteem in ons land failliet gaan. In de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt daarom van gemeenten gevraagd de mantelzorgers te ondersteunen.
Maar dat is niet zo eenvoudig.
Blijkbaar vinden mensen het zo

vanzelfsprekend dat zij een ander
steunen dat ze zich niet herkennen
in de benaming ‘mantelzorger’. De
gemeente kan daardoor een groot
deel van de doelgroep niet bereiken
met haar informatie en advies.
Maar belangrijker nog: ook niet
met allerlei ondersteunende maatregelen.

Respijtzorg
Voor mensen die intensieve zorg
geven is het bijvoorbeeld mogelijk
om hulp bij de verzorging of het
huishouden te krijgen. Ook is het
mogelijk respijtzorg te organiseren
zodat een mantelzorger iedere
week een avondje vrijaf heeft om
zelf naar een club te gaan of zo. Bij
ziekte van de mantelzorger kan
noodhulp geregeld worden en voor
mantelzorgers met een laag inkomen is een vergoeding mogelijk.
Extraatje
De landelijke overheid had in 2007
het ‘mantelzorgcompliment’ bedacht. Mensen die langdurig intensief verzorgd werden konden een
bedrag van 250 euro aan hun mantelzorgers geven. Maar er werd weinig gebruik gemaakt van de rege-

Bouwmaterialen

FA. H.G. ZWIKKER
Hesselingen 2 - 7944 HR Meppel
Tel. 0522-251478
Leverancier van alle ruwe bouwmaterialen

Zwikker
Zwikker

GEVELSTENEN,
DAKPANNEN,
GOLFPLATEN,
GIPSPLATEN,
PVC-BUIZEN ETC.

Diverse soorten, sierbestrating, betontegels, vulzand, spoorbiels etc.

Poort vv Drenthe
Drenthe
Poort

De ligweide, in de zomer ligt het
hier vol met zonaanbidders. Dat
moet zo blijven. Vermindert het
onderhoud en verdwijnt het toezicht, dan is het binnen de kortste
keren weer de bende van vroeger
met alle gevolgen van dien.
stellen van vragen en agendering in
de raad. Hiermee willen wij het college aangeven dat het soepel om
moet gaan met deze bijzondere
voorziening voor Meppel.
Steun de Engelgaarde om haar
goede werk voort te zetten, totdat
er een andere passende eigenaar
gevonden wordt. Dit gebied is te
mooi om het te laten verloederen.
ling en dus bleef er veel geld over.
Dit geld wordt nu onder de gemeenten verdeeld. Voor Meppel
betekent dit dat zij een bedrag van
67.000 euro extra voor mantelzorg
krijgt.
Dat geld kan op een aantal manieren ingezet worden. Bijvoorbeeld
voor activiteiten om in contact te
komen met de mantelzorgers, voor
versterking van de belangenbehartiging of om waardering te tonen.
Omdat SteM het steunen van mantelzorgers belangrijk vindt wilden
we van het college weten hoe zij dit
eenmalige bedrag in denkt te gaan
zetten. Mantelzorg is immers een
speerpunt.

26 maart: mantelzorgdag
Het antwoord liet even op zich
wachten maar bleek daarna positief. Op 26 maart organiseert de gemeente met Stichting Welzijn een
mantelzorgdag in Ogterop die erop
gericht is in contact te komen met
de mantelzorgers in de gemeente.
Tijdens deze bijeenkomst kunnen
mantelzorgers aangeven op welke
manier zij graag ondersteuning van
de gemeente ontvangen. En natuurlijk komt daar een vervolg op.
Dat geld wordt dus goed besteed
voor de groep waarvoor het bestemd is.

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

Voetinn

CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS
HOTEL CAF
Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.

De Poort van Drenthe
t.o. N.S. station Meppel
Tel. 0522-251080

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535

De volle zaal van het wijkgebouw
luisterde naar wethouder Egbert
van Dijk (SteM), die nog eens uitlegde wat de gemeente allemaal in
de buurt van plan is: een scholencomplex (campus) en een op veel
manieren te gebruiken sport/evenenementenhal bouwen, de
voetbalclubs tegemoetkomen, ondermeer met drie kunstgrasvelden,
en uiteraard de parkeermogelijkheden drastisch uitbreiden.
Dat alles zal leiden tot heel wat
meer drukte in de Ezingebuurt en
daar zitten de bewoners niet op te
wachten, zo bleek uit de onlangs
gehouden enquête, waar SteMfractieleider Myriam Jansen de uitslag van bekendmaakte. Twintig
procent van de inwoners die hun
formulier hadden ingevuld zag de
ontwikkelingen als positief, twintig

HEMA

Van Daalen
Heerengracht
3, Meppel
Telefoon 0522-252626

In elk nummer ontlokken we een jongere en een oudere Meppeler een opinie over een actueel onderwerp. Bij deze aflevering 8 over het aantal bomen
in onze gemeente.

Naam: Mevrouw van der Veen
Leeftijd: 65 jaar

Naam: Harm Jaap Knol
Leeftijd: 18 jaar

Zou u willen dat er meer of juist minder bomen in Meppel waren?
Liefst meer, want dat is goed voor
de lucht en de zuurstof. In ieder
geval zou ik graag meer bomen willen in de binnenstad, op de pleinen
en zo. Het hoeft natuurlijk niet helemaal vol te staan, maar iets meer
bomen vind ik wel mooi.

Zou je willen dat er meer of juist minder bomen in Meppel waren?
Geen van beiden: ik vind het aantal
bomen wel goed zo. In de stad zijn
er niet zoveel, maar eromheen richting het platteland zijn er wel veel.
Er hoeft ook niet gekapt te worden,
maar ik vind het wel goed zoals het
nu is.

Meppel 0522-252494

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

SAAB Specials

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

Dolsma

Saab
Timmer

Parallelweg
Meer
grip 23, 7941 HH Meppel
Tel.: 0522
- 255332
Hoe gebruikt
de gemeenteraad
he
- 245485 van d
van0522
vernietiging
momentFax:
vergunning door de Raad van Stat
om te zorgen
dat ze meer grip krijg
www.saabspecials.nl

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

Kuin Parket

Neem uw gasten eens
in de boot
in juli en augustus dagelijks rondvaarten

Keuze uit meer dan 1500
alluminium en houten lijsten.

Suggesties
Voorop staat dat de Ezingers bij de
plannen betrokken willen worden.
Op de formulieren en in de zaal
kwamen ze met oplossingen, vooral voor probleem nr 1: de ontsluiting. Een grote meerderheid van de
inwoners ziet de plannen alleen
slagen als er een goede uitweg
wordt geboden, ook aan automobilisten: een tweede ontsluitingsweg
dus.
Diverse suggesties werden aangedragen, rijp en groen: het geplande
fietspad naar Koedijkslanden uitbreiden tot een autoweg, de Bekinkbaan vervangen door een tunnel waar de Ezingerweg dan op kan
uitkomen, een tweede ontsluiting
nog voor het kruispunt Blankenstein, enz.
Wethouder Van Dijk nam al het
huiswerk mee naar het college.

Jong versus oud (8)

VOOR AL UW INLIJSTWERK:

Steenhuis
piano’s

als negatief en de rest kijkt de kat
uit de boom.
Als positief werd ondermeer gezien: de wijk wordt opgewaardeerd,
de huizen worden meer waard, het
wordt levendiger, er komen meer
voorzieningen en een betere infrastructuur. Als negatief: nog meer
verkeer door de buurt, overlast jongeren, gebrekkige ontsluiting, plan
te grootschalig, evenementen veroorzaken lawaai, waardevermindering huizen.

Schuttevaerstraat 2
7941 ED Meppel
0522 - 255060 / 270150

KUIN
Jan PARKET
Plezier
Blankensteinweg 40
Meppel, tel. 0522 25 23 22
www.kuinparket.nl
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Waarheen met HANDHAVEN, ZOUDEN WE DAT ZELF NIET KUNNEN?
je klacht?
De fractie van Sterk Meppel krijgt
regelmatig klachten binnen van
inwoners. Aan de ene kant is het
goed dat die ontevredenheid
daar terechtkomt. Dan kan de
fractie het beleid erachter aan de
orde stellen. Aan de andere kant
is het vaak moeilijk om iets met
die klachten te doen. De gemeenteraad, en dus ook de individuele
leden, gaat namelijk niet meer
over de uitvoering. Daar is het
college verantwoordelijk voor.
Moet je je klachten dan maar niet
meer aan een raadslid vertellen?
Dat hangt er van af. In eerste instantie is het beter eerst je klacht in
te dienen bij de gemeente, bij het
loket leefomgeving. Het is de snelste en makkelijkste manier om iets
op te lossen, op de plek waar het
hoort. Als er met uw klacht niets
wordt gedaan, dan is het goed alsnog een raadslid aan te spreken.
Die kan dan bij het college informeren waarom het zo is gegaan.

Fietsen in wandelgebied, zoals hier de Hoofdstraat, een bijna onuitroeibaar kwaad. Om goed te handhaven is permanent toezicht nodig. Of kunnen wij als inwoner van Meppel daar zelf iets aan doen door het goede
voorbeeld te geven, of mensen op hun gedrag aan te spreken?

Berggierslanden, een mooie wijk, waar de gemeente de erfafscheiding
heeft aangeplant en zal onderhouden. Dit om een veelheid van schuttingen en andere afscheidingen te voorkomen. Volgens de overeenkomst met
het Berggierslanden-ontwikkelingsbedrijf is dit niet toegestaan. Een enkeling houdt zich er niet aan. Moet het echt tot handhaving komen?

In het kader van verkeersveiligheid mag op dit punt alleen richting Oosteinde gereden worden. Veel inwoners houden zich daar niet aan. Het lijkt
wel of verkeersovertredingen stoer zijn! Een camera ophangen en iedereen
beboeten? Wij vragen ons af wat mensen bezielt om zich absoluut niet te
bekommeren om de veiligheid van anderen. Ze verwachten wel dat anderen zich bekommeren om hun veiligheid.

Deze reclame-uitingen zijn volgens de algemene plaatselijke verordening
verboden. Zojuist is de nieuwe eenvoudiger versie vastgesteld. Ondernemers hebben niet ingesproken, dus zou je mogen aannemen dat zij deze
uiting ook niet wensen. Ook hier moet gehandhaafd worden, al is het alleen om het gelijkheidsbeginsel.

Voorkomen
Nog beter dan klagen is met z’n
allen klachten voorkomen. Waarom gedragen we ons soms zo dat
anderen daarover gaan klagen.
Waarom hondenpoep op straat, of
zwerfvuil? Waarom te hard rijden,
of fietsen waar het niet mag? Waarom houden we onszelf niet aan de
regels die we hebben afgesproken?
Kunnen we elkaar daar niet beter
op aanspreken (met respect!) in
plaats van roepen om meer handhaving? Alles handhaven is bijna
niet te doen, dan zou er op iedere
straathoek een politieagent of toezichthouder moeten staan. En dat
willen we natuurlijk ook niet.
Hiernaast enkele voorbeelden van
gedrag waar anderen over klagen.

Hippisch Centrum met meerwaarde
De kogel is door de kerk: het Hippisch Centrum gaat er toch
komen. De manege komt in het
uiterste hoekje van het Ringpark
van de Oosterboer. Met de manege, boswallen, kinderboerderij en
theeschenkerij kan dit laatste
stukje van het Ringpark nu verder afgerond worden. Sterk Meppel is blij met de plannen, zoals
ze er nu liggen en de betrokkenheid van de omwonenden bij de
invulling ervan.
Jarenlang is geprobeerd een manege waar gehandicapten kunnen
paardrijden van de grond te tillen.
Met de hulp van Woonconcept
lukte het initiatiefnemer Klaas
Steenbeek, Reestmond, Het Erf en
de gemeente nu om het centrum in
een kleinere, niet-commerciële,
opzet te realiseren.

Huifbedrijden
In het ruim zeven hectare grote gebied neemt het Hippisch Centrum,
dat zal bestaan uit een manege met
overdekte rijbak en een dienstwoning, een belangrijke plaats in. De
resterende 5 hectaren worden ingevuld met boswallen, kinderboerderij, speelveldje, waterpartijen, theeschenkerij en wandelpaden.
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Winkelcentrum
JoopDeStempher
Swaenenborgh 25

Het Hippisch Centrum levert op
veel gebieden een positieve bijdrage. Voor de gehandicapte gebruikers is het paardrijden natuurlijk
van grote therapeutische waarde.
Vooral het huifbedrijden, waarbij
een meervoudig gehandicapte op
een soort matras tussen twee paarden wordt rondgereden.
Voor de cliënten van Het Erf die de
manege, theeschenkerij en de kinderboerderij samen met vrijwilligers beheren levert het werk een
zinvolle dagbesteding op. En door
de menging van alle activiteiten
ontstaat er een levendige ontmoetingsplek waar buurtbewoners en
cliënten elkaar kunnen ontmoeten.

Eigen toegangsweg
Nu het plan teruggebracht is naar
een kleinschalige paardrijvoorziening zonder winstoogmerk en alleen voor gehandicapten is de vrees
van sommige buurtbewoners voor
overlast grotendeels weggenomen.
Van het verkeer zullen de omwonenden in ieder geval geen last
hebben, want de toegangsweg naar
het Hippisch Centrum zal vanaf de
Oosterboerweg, parallel aan de
Oosterbroekenweg, worden aange-

legd. Bovendien werden de omwonenden uitgenodigd zitting te
nemen in een werkgroep die meepraat over de details in de inrichting van het park. Sterk Meppel
pleit al heel lang voor een dergelijke aanpak; het gaat tenslotte om de
eigen woonomgeving, en gelukkig
wordt het ook steeds vaker toegepast.

Lof
In de gemeenteraad heeft Sterk
Meppel daarom lovend gesproken
gesproken over de plannen en het
feit dat de buurt mee kan praten.
Het is de bedoeling dat het ringpark
en de manege in 2009 klaar zijn.

Waterschap zoekt bestuurders
Eind dit jaar wordt een nieuw bestuur voor de waterschappen gekozen. In dit gebied betreft dat
Reest en Wieden. U kunt zich
aanmelden als kandidaat.
De kwaliteit van het water beïnvloedt onze leefomgeving en ook
de smaak en kwaliteit van ons
drinkwater. Voor de bewaking van
de veiligheid en de kwaliteit van
ons water hebben we waterschappen. In Meppel vallen we onder het
waterschap Reest en Wieden. Op de
website <www.reestenwieden.nl>
kunt u zien wat het allemaal doet
en wie er in het bestuur zitten.
Bij het waterschap werkt het onge-

Toch een lift in de Secretarie?
Het oude gemeentehuis in de Hoofdstraat is niet alleen een zeer gewilde
trouwlocatie. Het is ook de plek waar
Kunsthuis De Secretarie jaarlijks 7 tot
8 exposities houdt en kunstmarkten,
lezingen en thema-avonden organiseert. Toch is dit gebouw niet toegankelijk voor mindervaliden. Dat vindt
Sterk Meppel niet acceptabel. Openbare gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

In het verleden is er steeds voor gekozen om geen lift of traplift te
plaatsen, omdat het oude gebouw
met zijn vele verschillende niveaus
zich daar niet voor leent. Maar de
techniek staat niet stil en tegenwoordig lijken er meer realistische
en betaalbare opties te zijn voor,
bijvoorbeeld, een (plateau)lift.
Daarom wilde SteM een motie indienen en het college vragen nog

veer net zo als in de politiek. Er zit
een bestuur dat één keer per vier
jaar gekozen wordt. U kunt uw
stem uitbrengen op de persoon
waar u vertrouwen in heeft. In november 2008 is het weer zover.
In aanloop naar die verkiezingen
kunt ook u zich aanmelden als kandidaat. Hiervoor moet u vooral betrokken zijn bij uw leefomgeving en
het onderwerp ‘water’ een warm
hart toedragen. Informatie bij het
waterschap en de bestuursleden.
Arja Doornbos (een van de bestuursleden) is graag bereid u de
weg te wijzen.

arja.doornbos@planet.nl
eens na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de toegankelijkheid
van het oude gemeentehuis te vergroten. Maar wethouder Scheele
gaf aan dat de toegankelijkheid van
openbare gebouwen één van de
speerpunten voor 2008 is en dat hij
nog dit jaar zou rapporteren wat de
bevindingen zijn. We moeten dus
nog even ons geduld bewaren. Tja,
dat heb je met politiek. Je kunt
soms niet harder, maar wat zouden
we het graag anders willen. Wordt
vervolgd dus.
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Cafe-Rest-Zalencentrum

POBO PLENTYPARTS

NIJMEIJER

Eerste Hulp Bij Onderdelen

Pobo

7941 DB Meppel
tel. (0522) 26 10 51
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11.30 - 24.00
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FongHet
Sheng
assortiment
afhaalsnacks

WOLDSTRAAT 59, MEPPEL
0522-260530

0522-256412

Heinsiusstraat 151-153

Uw adres voor:
feestavonden*bruiloften*recepties*koud/warm buffet*diner
*vergaderingen*thema avonden*
laat het ons verzorgen

Nijmeijer

Marktstraat 43
7941 KP Meppel
tel: 0522-252532

8

STADSWACHTER

Lente 2008

Ken uw gemeente
Uitslag 67
Was het een moeilijke opgave? Nee,
zoals altijd, niet voor wie het weet.
Deze keer was de foto genomen in
de Haveltermade. Een wijk die met
veel inspraak en samenwerking met
de bewoners een prachtwijk is geworden. Oké, nog niet helemaal
klaar, maar de resultaten zijn goed
zichtbaar.
De familie Wielink had het goed en
schreef erbij dat ze het zo jammer
vindt dat de naam Jonkmanschool
verdwenen is. Jonkman is in de oor-

log in het verzet omgekomen. Hij
was adjunct-directeur van de Kweekschool (nu Pabo Hogeschool Drenthe). Wij zijn het met de familie
Wielink eens. Door een straat of gebouw te vernoemen blijft de persoon ook een levende herinnering.
Het kunstwerk is te zien ‘naast de ingang van de voormalige Jonkmanschool’ schrijft J. de Lange uit de
Piersonstraat. Ook waren er inzendingen van buiten de Haveltermade, zoals uit de Emmastraat (C.
Dingsté).
Na loting is de prijs gewonnen door:
Willie Dijkstra, Leonard Springerlaan 4, 7941 GW Meppel
En eerlijk is eerlijk, zij is ook opgegroeid in de Haveltermade (TalmaWillie met een heerlijke fles ‘Bruisend Meppel’ en het door haar gekozen boek ‘Een kwart eeuw Meppel’. De schrijver, Herman Jansen,
zou haar het boek overhandigen.

27e Jaargang, nr 2
Een uitgave van Politieke Vereniging Sterk Meppel.
Verschijnt in een oplage van
14.000 exemplaren en wordt in
Meppel, Nijeveen, Rogat, Broekhuizen, Schiphorst, Haakswold
en Nijentap huis aan huis bezorgd.

straat).Zij herinnerde zich nog
het speelzwembadje op het
Troelstraplein. Het was er heerlijk wonen. Altijd veel kinderen
om mee te spelen. Veel is daar
nu veranderd en opgeknapt.
Maar het prachtige kunstwerk
aan de muur van wat nu ‘Villa
Mobila’ heet, is er nog steeds!
Gefeliciteerd!

68
Meppel heeft nog steeds enkele
kleine straatjes en steegjes weten te
bewaren in de stad. En daar gebeurt
van alles. Waar is dit steegje te vinden? En wie weet kunt u er ook nog
iets bij vertellen over deze steeg en
de activiteiten die daar plaatsvinden. Uit de goede inzendingen trekken we weer een prijswinnaar.
Voor de goede inzenders stellen we
als prijs beschikbaar naar keuze:

REDACTIE

• het boek een Kwart Eeuw Meppel
van Herman Jansen;
• 2 cd’s met foto’s van gebouwen in
Meppel door Ebel Zandstra of
• een VVV-bon van 10 euro.
En natuurlijk komt daarbij de door
een Meppeler ondernemer aangeboden fles heerlijke ‘Bruisend Meppel’.
Inzenden voor 10 mei naar:
Redactie Stadswachter
Resedastraat 14
7943 AD Meppel
stadswachter@home.nl

Onze raadsleden en wethouder

Resedastraat 14,
7943 AD Meppel
stadswachter@home.nl
Kees Schoonderwoerd
(eindredactie) tel. 262728
Elisabeth Bakkenes, tel. 259026
fam.bakkenes@home.nl
Jan Vonk, tel. 259543
janvonk@zonnet.nl

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE:
Frans Bultje, Herman Jansen,
Myriam Jansen, Henk Schoemaker. Frans Venema

FOTO’S:
Elly Jansen, Herman Jansen,
Frans Venema, Jan Vonk, Jan Wessels

VERSPREIDING:
Centrale coördinatie:
Jenny Schipper, tel. 244 270
Meppel-Noord:
Peter de Vries, tel. 260 305
Meppel-Zuid:
Eduard Korpel, tel. 251 304
Centrum-Ezingebuurt:
Jenny Schipper, tel. 244 270
Oosterboer:
Albert Konstapel, tel. 256 433
Nijeveen:
Frans Venema, tel. 491 660
Overige buitengebied:
Dick Minkjan, tel. 259 107 en
Albert Konstapel, tel. 256 433

ADVERTENTIES:
Han van Zandbergen,
tel. 490280
Myriam Jansen
(fractievoorzitter)
Kruisstraat 11
7941 AM Meppel
tel.: 852522
e-mail: m.jansen@meppel.nl

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

Henk Schoemaker
(vice-fractievoorzitter)
Julianastraat 26
7941 JC Meppel
tel.: 258141
e-mail: h.schoemaker@meppel.nl

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

BESTUUR STERK MEPPEL:
Secretariaat:
Romke E. Egbers, Heerengracht
15, 7941 JH Meppel, tel. 240517
Voorzitter:
Han van Zandbergen
Penningmeester:
Anko Scholtens, Werkhorst 19,
7944 AD Meppel, tel. 442705.
postbank: 5474975
bank: 59.77.36.936

LEDENADMINISTRATIE:
Elly Jansen, Tuinweg 41
7944 AB Meppel, tel. 255843

BEZORGERS:

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

Jan Vonk
(fractie-secretaris)
Jan Steenstraat 83,
7944 TX Meppel
tel.: 259543
e-mail: j.vonk@meppel.nl

Jan Wessels
Emmastraat 68
7941 HS Meppel
tel.: 255520
e-mail: wessels61@home.nl

o

Ik steun STERK MEPPEL als lid, de contributie bedraagt € 15,- per jaar*

o

Ik steun STERK MEPPEL als donateur, à € 15,- per jaar*

o

Ik ben belangstellend*

o

Ik heb een nee/nee-sticker op de deur, maar wil graag de STADSWACHTER ontvangen*
* Kruis aan wat van toepassing is.

Naam: ........................................................

Geboortedatum: ..........................................................

Adres: .......................................................................................................................................................
Postcode: .....................................................

Woonplaats: .................................................................

Telefoon: .....................................................

E-mailadres: .................................................................

Deze bon kunt u opsturen naar de ledenadministratie van STERK MEPPEL,
t.a.v. Elly Jansen, Tuinweg 41, 7944 AB Meppel.
Leden ontvangen uitnodigingen voor vergaderingen en de verslagen van deze vergaderingen.
Donateurs en belangstellenden ontvangen alleen uitnodigingen voor de vergaderingen.

Egbert van Dijk
(wethouder)
Lepelaar 65
7943 SJ Meppel
tel. (Stadhuis): 850360
e-mail: e.vdijk@meppel.nl

Duco Andree, Jan Anneveldt, Fred
Bakkenes, Hems Barink, Gerrit
Benjamins, Otto Berends, Theo van
den Berg, Fred van Boekel, Koos
Ciere, Olga Ciere, Egbert van Dijk,
Harm Dingsté, Joke Dingsté, Carla
Drost, Romke E. Egbers, Linda
Feenstra, Annette Ferguson, Jan
Gelderloos, Joke de Groot, Koop de
Grouw, Marco Havers, Henk Heite,
Nelleke Hooijschuur, Jan Huizinga,
Herman Jansen, Myriam Jansen,
Harry Keyl, Hennie KlamerWesterbeek, Marieke Knol, Gezinus
Kok, Albert Konstapel, Eduard Korpel, Jeanet Kraaij, Jan Meer, Dick
Minkjan, Barbara Mossel, Arie Mulderij, Rolf Nes, Harm Nijhuis, Rita
Randaal, Renske, Henk Rous, Arend
Jan Roze, Miranda Sangster, Henk
Schoemaker, Lies Schokker, Anko
Scholtens, Niels Schoonen, Susanne Schreuders, Joke Sinnema, Wim
Start, Harm Steenbeek, Roel Stuifzand, Theo Timpen, Meike van
Veen, Frans Venema, Hendri Venema, Trudy Venema, Jan Vonk, Peter
de Vries, Reza Walker, Josée Welbergen, Welmoed Wessels, Ilona Wever,
Alie Wittenberg, Han van Zandbergen.

DRUK:
Veenstra & de Vries

