
Het is niet altijd eerlijk. Krijg je
een probleem van het vorige col-
lege op je bord en daarna de ver-
wijten dat je daar niet direct een
oplossing voor klaar hebt liggen.
Dat overkomt de wethouder van
Sterk Meppel als het gaat om het
Cultureel Centrum Meppel
(CCM), de Plataan.

Hoe vaak heeft SteM de vorige pe-

riode niet gevraagd om een goede
financiële onderbouwing van dit
project? Hoe vaak heeft SteM niet
gevraagd of het beheer wel goed ge-
regeld was? De financiële onder-
bouwing kwam maar niet en er
werd ons voorgespiegeld dat het al-
lemaal wel goed kwam. Op die zeer
wankele basis werd het CCM in de
benen gehesen. Begrijp goed, SteM
was niet tegen een nieuwe huisves-
ting voor de muziekschool en ook
niet tegen een cultureel centrum.
Tevens waren wij blij dat het ge-
bouw van de Vledderschool een
nieuwe bestemming kreeg. Toch
vonden we de constructie, zoals die
nu is opgezet niet deugdelijk en om
die reden stemden we tegen. Ook
op de manier van aanbouwen had-
den we kritiek, omdat de beloofde
stadstuin hiermee niet meer door-
ging.

Veel meer
Helaas blijkt steeds meer dat we het
goed gezien hebben. Er is veel meer
geld nodig om het CCM overeind te
houden dan we ooit hadden ge-
dacht. En dat is er niet voor ge-
pland in de begroting. Aan wethou-
der Van Dijk is het nu om daar een
oplossing voor te vinden: mooie er-
fenis!
Er zal naar een geheel nieuwe
structuur en een nieuwe financie-

ringsopzet gezocht moeten wor-
den. Het is verstandig dat dat gron-
dig door externe deskundigen
wordt aangepakt. Dan kan wethou-
der Van Dijk en de gemeenteraad
daarna met een schone lei opnieuw
beginnen!

Wethouder Van Dijk beloofde in het
voorjaar dat er een plan van aanpak
voor een structurele oplossing
kwam vóór de zomer. Wij vertrou-
wen erop dat hij daarmee het CCM
op de rit krijgt, zodat het nu einde-
lijk een mooie, stabiele toekomst in
kan gaan. In de volgende krant
hopen wij u hier een positieve me-
dedeling over te kunnen doen.

UITGAVE: Politieke Vereniging Sterk Meppel <www.sterkmeppel.nl> 27e jaargang no. 3, Zomer 2008
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Hoe blijft een lokale actiepartij
als Sterk Meppel geloofwaardig
voor haar kritische aanhang
als ze niet meer kan schoppen
in de oppositierol? Het is iets
dat voor de meeste mensen, en
ook voor ons als Stadswachter,
soms maar moeilijk te volgen
en te verdragen is.
Als je als partij groot geworden
bent door te vechten tegen de
gevestigde orde, is de omslag
wel heel groot als je zelf onder-
deel uit gaat maken van die-
zelfde orde. Eigenlijk is opposi-
tie voeren dan ook veel leuker.
Helemaal voor het maken van
deze krant. Je kunt genadeloos
het college afrekenen op alles
wat er gebeurt en wat jij eigen-
lijk liever anders zou willen
zien. En dat is natuurlijk iets
dat mensen graag lezen en
waar wij graag over schrijven.

Maar als je partij in het college
mag plaatsnemen (of mis-
schien wel moet plaatsnemen,
omdat ze als grootste partij
haar verantwoordelijkheden
moet durven nemen) en je ziet
één voor één alle verkiezingsi-
tems gerealiseerd worden, waar
zou je dan nog tegenin gaan?

Natuurlijk ben je als partij heel
blij als je je eigen programma
uitgevoerd ziet worden. Als je
ziet dat er een rij bomen niet
gekapt wordt omdat jij dat niet
wilt, als je ziet dat de grens
voor bijzondere bijstand wordt
verhoogd naar 120 procent, als
je ziet dat vanaf 2009 het on-
kruid op een gifvrije manier
wordt bestreden… Maar wat
doet dat met het karakter van
je partij, als je gewend bent al-
tijd in actie te komen en harde
noten te kraken over het ge-
voerde beleid?

Het maakt je milder naar het
college, dat is waar, maar zeker
niet minder kritisch en betrok-
ken! Nog steeds komt het colle-
ge soms met voorstellen waar
wij niets van moeten hebben.
Denkt u maar eens aan de ont-
wikkeling van de Brede School.
Daar zijn wij fel van leer ge-
trokken in de hoop dat we het
onderwijs op een meer klein-
schalige manier konden orga-
niseren.

Of wat dacht u van de ontslui-
ting van Ezinge? Naar onze
mening heeft het college daar
niet goed met de buurt over-
legd en hadden de bewoners
actiever bij de plannen betrok-
ken moeten worden, zodat ze
erover konden meedenken. Wij
stonden daar kritisch tegen-
over, hebben dat dus zelf opge-
pakt en houden u op de hoog-
te.
Gelukkig ligt er dus ook nu nog
heel wat om over te schrijven.
Wij blijven de plannen van het
college kritisch volgen, ook nu
we er zelf deel van uitmaken.
Wij blijven opkomen voor de
belangen van Meppel en van u
als inwoner.

Kritisch volgen

Kan De Plataan niet bij het vo-
rige college met de pet rond?

HAN EN SAN

GRACHTENFESTIVAL WEER EEN KNALFEEST
SteM feliciteert de stichting Mep-
pel Vol Vaart en alle vrijwilligers.
Het was weer een knalfeest, dat
laatste weekend van mei. Mooi
weer, ruim 30.000 bezoekers, ge-
weldige optredens en een sfeer
zoals die alleen in Meppel kan
zijn, lieten het feest slagen. Op
naar het eerste lustrum.

Een feest organiseren dat duurt van
vrijdag tot en met zondag is niet
niks. Wij hebben veel respect voor
al die vrijwilligers die dat mogelijk
maakten. Zij waren onmisbaar.
Maar we moeten zeker de mensen
die zich hebben ingezet voor het
behoud van de grachten, de brug-
gen en de sluis dankbaar zijn. Als
zij zich indertijd niet druk hadden
gemaakt, dan was het grachtenfes-
tival er nooit gekomen.
De sfeer in de stad was geweldig.
Meppel heeft zich met stijl van zijn
goede kant laten zien. En er komt
nog meer sfeer, want donderdag
voorafgaand aan het grachtenfesti-
val heeft de gemeenteraad middels
een aantal verordeningen definitief
de weg vrijgemaakt om vijf histori-
sche beroepsvaartuigen een lig-
plaats in Meppel te bieden.

Duikers
De aanwezigheid van duikers van
het duikteam Archimedes bij het
gieklopen en de pieremachochel-
tocht werd door de ouders van de
deelnemers erg gewaardeerd.
Omdat het water nog vrij koud was,
lag het gevaar van onderkoeling op
de loer en was het geruststellend
dat er snel en professioneel gehan-
deld zou kunnen worden. Hulde

aan de stichting die de veiligheid
van bezoekers en deelnemers hoog
in het vaandel heeft staan.

Lustrum
Nu op naar het eerste lustrum. Wat
SteM betreft wordt dat helemaal
een knalfeest. Wij roepen iedereen
die dat mogelijk kan maken op om
zich daarvoor extra in te spannen.
Vooral sponsoren zijn van het
grootste belang. Zij moeten het fi-
nancieel mogelijk maken om Mep-
pel op deze wijze te promoten.
Bij dat eerste lustrum zal de Gas-
gracht verlengd zijn, zal de nieuwe
brug erover liggen en zal de Prin-

senbuurt gerenoveerd zijn. Dat
biedt nog meer mogelijkheden.
Wat zou het leuk zijn als Gieterse
punters mensen vanaf het terras bij
de Gasfabriek, dwars door de stad
naar de Stoombootkade zouden
brengen en omgekeerd. Wij zien
dat helemaal zitten.

www.sterkmeppel.nl

Laatste nieuws? Achtergron-
den? Vragen? Commentaar?
Zie onze website: 
www.sterkmeppel.nl

De website van Sterk Meppel
wordt voortdurend bewerkt en
aangevuld. Daar vindt u de laatste
berichten, agenda, opinies, vroe-
gere nummers van de Stadswach-
ter, enz. Ook voor uw eigen wen-
sen, opmerkingen, commentaar
kunt u daar terecht. Adressen? Zie
onze website.

Prachtige oude schepen in de
grachten, hilarische pieremacho-
chels, mooi weer, muziek voor elk,
gieklopen, oude ambachten... het
Grachtenfestival eind mei was
weer een knalfeest. Op naar het
eerste lustrum.

De Plataan ingehaald door de waarheid

College, besturen is vooruitzien!
Niet alleen vooruitzien als het gaat
om grote plannen en de realiseer-
baarheid daarvan, maar ook voor-
zien dat de Perspectiefnota (de
meest belangrijke nota van het
jaar!) er elk jaar weer moet liggen.
Het college zou deze eigenlijk al
voor juni hebben vastgesteld, maar
bij het sluiten van deze krant is hij
nog steeds niet in bezit van de raad. 
Kennelijk was het dit jaar een zware
dobber en moesten er stevige
noten gekraakt worden. Het college
(met hulp van een heel ambtelijk
apparaat) neemt dus ruim extra de
tijd hiervoor en vraagt de raad
straks om de knopen binnen twee
weken door te hakken. 

Ondertussen wordt op allerlei ma-
nieren (via berichten in de pers en
door uitspraken van hetzelfde col-
lege) de druk op de raad opge-
voerd. De raad is al duidelijk ge-
maakt wat er allemaal mis loopt als
zij niet op tijd beslist. 
Maar ook de raad heeft tijd nodig
om deze belangrijke keuzes goed af
te wegen. Als die tijd niet gegund
wordt, is dat een schoffering van de
raad. Het is een kwestie van plannen
en vooruitzien. En dat is kennelijk
iets waar dit college niet goed in is!

College heeft
het zwaar



Zaterdag 24 mei stond er weer
een groepje SteMmers in de
Hoofdstraat om aan de hand van
een aantal prikkelende stellingen
uw mening te vragen. Ditmaal
ging het over Schouwburg Ogter-
op. Moet je soms mensen verlei-
den om op de stellingen te reage-
ren, nu stond er soms een rij.

Voor de gemeenteraad is dit een ac-
tueel onderwerp, omdat het be-
drijfsbeleidplan gepresenteerd is.
Het ziet er goed uit. De taakstelling
wordt gehaald, zonder dat er te veel
gesleuteld moet worden aan de
programmering (zie pag. 3). Maar...
er is de laatste tijd vrijwel niets
meer geïnvesteerd in het pand. Ei-
genlijk moet er flink wat geld bij om
de schouwburg op dit niveau te
laten presteren. 

Stelling 1: Ogterop moet dicht.
Met deze stelling was niemand het
eens. Sterker: sommige reacties
waren zelfs boos alsof wij achter
deze stelling zouden staan.
Stelling 2: Ogterop heeft toegevoeg-
de waarde voor Meppel.
Ook hier was de mening unaniem.
Natuurlijk heeft een schouwburg
toegevoegde waarde voor een stad,
ook voor Meppel. Misschien wel
juist voor een stad als Meppel.
Stelling 3: Ogterop moet restylen,
zodat het weer past in deze tijd.
Hier verdween de unanimiteit. Lo-
gisch als het duidelijk wordt dat het
dan geld gaat kosten. Toch was de
uitslag heel helder: 85 procent van
de ondervraagden was het met
deze stelling eens.
Stelling 4: Ogterop moet op dezelfde
manier verder gaan (wel restylen) of

flink investeren in nieuwe mogelijk-
heden.
Een flink dilemma, want de men-
sen zijn zich er heel goed van be-
wust, dat dit veel geld gaat kosten.
Toch vond maar 35 procent dat Og-
terop op dezelfde manier verder
moest gaan. 65 procent, een be-
hoorlijke meerderheid, wil flink in-
vesteren.
Een paar opmerkingen:
• ‘Altijd alles om geld laten gaan,
ook als het gaat om cultuur, is een
politieke partij onwaardig’; 
• ‘Een stad zonder schouwburg is
geen stad’; 
• ‘Ogterop is belangrijk voor de
jeugd’; 
• ‘Mij is het wel wat waard; de
grachten hebben ook geld gekost,
dan mag de schouwburg ook wat
kosten’; 
De fractie van SteM zal deze uit-
komst zeker laten meewegen bij
besluiten in de raad.
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Toezegging
De kranten stonden er vol van. Ik zou onze eigen wethouder, Egbert van
Dijk, wel erg hard aangepakt hebben over zijn opmerkingen over toe-
zeggingen. Ja, het was hard. Maar het werd tijdens het debat in de raad
allemaal zo onduidelijk wat er nu allemaal al of niet was toegezegd,
dat de ergernis in mij werd aangewakkerd. Hoe kun je als wethouder
nou toezeggingen doen aan sportclubs, scholen, Woonconcept en om-
wonenden als er nog helemaal niets beslist is? 
Natuurlijk snapte ik wel dat de wet-
houder bedoelde dat hij enthousiast
gereageerd had op plannen, maar
nog niets had willen toezeggen.
Maar hij moet wel rekening houden
met hoe dat overkomt bij de luiste-
raar. Ook die wil graag horen dat
zijn wensen gerealiseerd worden. En
als er dan een heel betrokken wet-
houder voor je staat die mee lijkt te
juichen over die wensen, is dat al
gauw een toezegging.
Zo kwam onze wethouder in de knel
tijdens het debat in de raad. En als
ik hem dan vraag wat hij daadwer-
kelijk heeft toegezegd en hij ant-
woordt ontwijkend met: ‘Tja, een
toezegging… wat is nou eigenlijk een toezegging?’, word ik erg boos. Hij
moet rekening houden met het feit dat zijn woorden zwaar gewogen
worden. Als hij ergens enthousiast over is, geloven de mensen automa-
tisch dat hij zich er sterk voor gaat maken. En omdat hij op de juiste
stoel zit, verwachten ze dus dat de plannen uitgevoerd gaan worden.
Maar niet alles kan altijd uitgevoerd worden, hoe mooi de plannen ook
zijn. Daar houdt hij niet genoeg rekening mee en dat wordt door de po-
litieke tegenstanders onmiddellijk uitgebuit om hem persoonlijk te be-
schadigen. Dat wilde ik niet en daarom pakte ik hem aan. Misschien te
hard, maar politiek is hard, zeker als tegenstanders bloed ruiken.
Dat is nou een typisch onderdeel van de politiek en het politieke spel.
Om dat goed te spelen moet je politiek gevoel hebben. Het ontwikkelen
daarvan duurt jaren en gebeurt alleen als je af en toe flink je neus stoot.
Helaas is het niet iets waar onze wethouder in uitblinkt, daar draai ik
niet omheen. Het is wel duidelijk dat wij een ander type wethouder in
huis hebben gehaald, dan een politieke konkelaar. Wij hebben een wet-
houder die recht voor zijn raap antwoord geeft. Een echte teamplayer
die samen Meppel goed wil managen. En, ondanks dat dat soms be-
hoorlijk lastig is, is dat ook een verademing.
Stel een rasechte politicus een vraag en je krijgt via tig omwegen eigen-
lijk nog geen antwoord. Want als je goed luistert is het antwoord vaak
op velerlei manieren te interpreteren en je weet ook dat de politicus
daar gretig gebruik van zal maken op het moment dat het hem/haar zo
uitkomt. Egbert is anders. Hij is een man van de straat die gewoon wil
antwoorden zonder politieke intriges. Het is een verademing, maar
soms dus ook verrekte onhandig. Vooral in de politieke arena. Want na-
tuurlijk wordt hij er dan op vastgepind en kan hij het daarna niet meer
omkeren. Zelfs niet als dat op een ander moment toch wel handig was
geweest. Hij kan gewoon niet zo goed konkelen.
Politiek is een moeilijk spel. Als je dit als wethouder niet kunt spelen,
word je genadeloos afgeslacht en roept iedereen dat je een slecht politi-
cus bent. Als je wel heel goed bent in het politiek gekonkel, word je als
onbetrouwbaar en glad bestempeld. Het is enorm moeilijk om daar de
juiste (ver)houding in te vinden.

Myriam Jansen
(fractieleider Sterk Meppel)

SteMgeluid

Krimpdenken
Meppel moet groeien, roepen bestuurders in koor. O ja? Voor wie? De
groei van de Nederlandse bevolking is vrijwel tot stilstand gekomen en
zal de komende tijd gaan dalen. De Randstad zal dan nog wel mensen
blijven trekken, maar daarbuiten wordt het aantal dan alleen maar
minder. Ook in Meppel. Gaan we
dan mensen weglokken uit andere
plaatsen? Gaan we vrouwen subsi-
diëren om meer kinderen te krijgen,
zoals minister Rouvoet misschien
zou willen? Helpt allemaal niets!
Jongeren trekken toch weg om te
studeren en keren daarna meestal
niet terug. Ouderen blijven achter.
Gaan we daar een nieuwe woon-
wijk ver buiten het centrum voor
bouwen? Of denken we dat Het
Groene Land hier gebleven was als
we tienduizend inwoners groter ge-
weest zouden zijn? Of Friesland
Food? Of Yarden? Of het kantonge-
recht? Of het arbeidsbureau? Of het
ziekenhuis blijft of vertrekt hangt
daar niet vanaf. Dat soort beslissin-
gen zijn macro-economische pro-
cessen, zijn bedrijfspolitieke beslissingen.
Politici die zeggen dat we moeten blijven groeien om onze voorzienin-
gen te behouden zien het volgens mij verkeerd. Ook het bouwen van so-
ciale, goedkope woningen rechtvaardigt niet dat we er een hele nieuwe
woonwijk bij bedenken. Vervang of renoveer verouderde woningen, pas
ze aan aan nieuwe woonwensen… daar heb je geen nieuwe woonwijk
voor nodig!
En onze plannen in Nieuwveense Landen? Ja, we dachten eens dat dat
een goed plan was. Een duur gerenommeerd bureau (Riek Bakker) heeft
dat voor en met ons bedacht. Dat was kort na 1998, dat was bijna tien
jaar terug. En ook toen al riep Sterk Meppel dat we niet moeten willen
groeien. Hooguit om de overloop van groei uit de dorpen op te vangen
om te voorkomen dat het platteland verstedelijkt. Maar inmiddels lijkt
ook dat idee al achterhaald. De groei is veel sneller tot stilstand geko-
men dan we hadden gedacht. Dat moet je durven zien. Beter ten halve
gekeerd dan ten hele gedwaald.

Herman Jansen

Vanaf de zijlijn

Straatinterview: Ogterop

Doorgaans steunt De Stadswachter
het beleid van dit college, dat ten-
slotte 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.

Hoe zit dat nu met Ezinge? Waarom
moet onderwijs opeens zoveel meer
geld gaan kosten?
Nou, het onderwijs kost niet ‘op-
eens’ zoveel geld, dat kost het altijd
al. In 1997 werden de gebouwen
vanuit het Rijk overgedragen aan
de gemeente. Vanaf die tijd had de
gemeente eigenlijk moeten gaan
sparen, maar dat heeft Meppel
toen niet gedaan. En dat betekent
dat we nu, nu verbouwing/nieuw-
bouw echt aan de orde is, moeten
gaan betalen. We moeten immers
wel schoolgebouwen hebben die
aan de eisen van deze tijd en de
huidige onderwijsnormen voldoen
en dat kost nou eenmaal veel geld.

Moet de OZB nu omhoog?
Nou ja, dat kan. Het is een manier
om geld te krijgen als je opeens ge-
confronteerd wordt met een grote
investering als deze. Het is een
voorziening voor alle Meppelers,

dus daar zouden we best een bij-
drage voor kunnen vragen aan alle
inwoners van Meppel door middel
van een OZB-verhoging. Meppel is
de gemeente in Drenthe waar de
inwoners de laagste OZB betalen.
Prachtig natuurlijk, maar met de
ambitieuze plannen die we nu heb-
ben niet vol te houden. Een verho-
ging is dus niet zo raar. We stijgen
daarmee nog steeds niet uit boven
de om ons heen liggende gemeen-
tes. We staan nou eenmaal voor
grote noodzakelijke investeringen
en die moeten wel betaald worden.

Wanneer zijn de problemen bij het
CCM, de Plataan, nu eindelijk opge-
lost?
Het beheer rond het Cultureel Cen-
trum Meppel (CCM) heeft eigenlijk
nog nooit goed gelopen. Al snel
nadat ik wethouder werd, werden
mij vragen gesteld wat daar nu ei-
genlijk gaande was. Dat heb ik toen
laten onderzoeken door een bu-
reau en er bleek echt van alles mis.
Bij het oplossen van de problemen
konden we niet zomaar te werk
gaan, want we hadden ook reke-
ning te houden met de reeds geno-
men besluiten van het vorige colle-
ge en de raad. 

Toen we eind 2007 eigenlijk dach-
ten dat we het bijna onder controle
hadden, stapte een groot deel van
het bestuur op. Toen moesten we
opnieuw aan de slag. 
Nu zijn er weer heftige besprekin-
gen gaande onder begeleiding van
een bemiddelaar. Hij stevent, met
inachtneming van alle gemaakte
afspraken en alle al gelopen trajec-
ten, op een oplossing af. 
Het lijkt erop dat we nu gestaag tot
een oplossing komen. Voor de
zomer ligt er een plan van aanpak
waar alle betrokkenen achter moe-
ten staan. In 2009 moet uiteindelijk
alles op orde zijn. Er is nog heel wat
te doen, maar ik heb er vertrouwen
in dat het goed komt. 

Zeg wethouder...

Wat vindt het SteM-erelid ervan? Oud-wethouder en oud-fractieleider
Herman Jansen laat vanaf de zijlijn zijn licht schijnen over de actualiteit in
de gemeente.

17 jaar Bezorger

De heer en mevrouw Klamer-Wes-
terbeek (links) worden in de bloe-
men gezet. Als dank voor 17 jaar
trouw en onafgebroken bezorgen
van de Stadswachter in de wijk Ha-
veltermade werden zij daarmee
verrast door centrale coördinator
Jenny Schipper en wijkcoördinator
Peter de Vries (rechts op de foto).
Terechte aandacht voor een bijzon-
der stukje vrijwilligerswerk.
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In 2009 geen gif meer
Vanaf 2009 wordt er geen gif
meer gebruikt bij de bestrijding
van onkruid. Het college kreeg
geen steun voor de suggestie om
met de methode Duurzame On-
kruid Bestrijding (DOB) te gaan
werken. Eén op de vijf gemeenten
in Nederland werkt al gifvrij.Vol-
gend jaar hoort Meppel daar ook
bij. Een stap in de goede richting.

In de periode dat Herman Jansen
voor SteM wethouder was (1993-
2002) heeft hij zich met succes in-
gezet om het gif bij de bestrijding
van onkruid op de verharding af te
schaffen. Na de verkiezingen in
2002 mocht SteM niet meedoen in
het uitvoerende bestuur. Dat had
tot gevolg dat er op het onderhoud
van de openbare ruimte flink werd
bezuinigd. Eén van de bezuini-
gingsmaatregelen was het weer in-
troduceren van gif.
SteM heeft zich hiertegen krachtig
verzet, maar het mocht niet baten.
De methode waar het toenmalige
college voor koos zou nauwelijks
schade aan het milieu veroorzaken.
Een apparaat detecteert het on-
kruid en spuit daar alleen het mid-
del selectspray. En het middel
breekt zeer snel af. Aldus de toen-
malige wethouder. 

Lobby
Wij maakten ons ernstig ongerust
en terecht, zo bleek later. Wij con-
stateerden uit eigen waarneming
dat op plaatsen waar de machine
niet bij kon, gewoon handmatig
werd gesproeid. Verder bleek uit
onderzoek van het waterschap dat
er glyfosaat in het oppervlaktewa-
ter in en rond Meppel was aange-
troffen. Laat nu glyfosaat het do-
dende middel in selectspray zijn.
Dit gevaarlijke middel had eigenlijk
al verboden moeten zijn, maar
door de lobby van de industrie en
landbouw wordt het verbod telkens
vooruitgeschoven.
Na de verkiezingen van 2006 heeft
SteM in de onderhandelingen met

in eerste instantie de PvdA en later
het CDA en de VVD bedongen dat
in deze periode het gebruik van
chemische middelen voor onkruid-
bestrijding verboden moest wor-
den. Zowel PvdA als CDA en VVD
ging hiermee akkoord. 

Creatief
Voor het college had deze afspraak
kennelijk geen hoge prioriteit,
want ondanks dat er in het uitvoe-
ringsprogramma ‘Meer Doen met
Meppel’ staat dat het milieubeleid
een inspirerend thema is, mondde
dat niet uit in het creatief omgaan
met gifvrije bestrijding van on-
kruid. Er werd creatief gezocht naar
bijna onschadelijke middelen. 
Natuurlijk zou het college het coali-
tieakkoord uitvoeren, maar de ge-
kozen Duurzame Onkruid Bestrij-
ding (DOB Brons) was beter, was de
boodschap. Borstelen belast het
milieu immers ook. Er wordt ge-
werkt met een machine die het on-
kruid detecteert en alleen daar het
middel aanbrengt, het sterkver-
dunde glyfosaat. Wanneer hadden
we dit eerder gehoord? 
Het waterschap heeft noodge-
dwongen meegewerkt aan de ont-
wikkeling van dit middel, omdat
het nog niet verboden is door het
rijk en dus niet is tegen te houden.
Drinkwaterleidingbedrijven heb-
ben evenwel bedongen dat glyfo-
saat niet gebruikt mag worden bin-
nen 10 kilometer (!) van een
innamepunt van water. 

Verbod
Tijdens de behandeling in de com-
missie bleek dat de coalitiepartijen
pal achter het coalitieakkoord
stonden. Ook Groen Links en de
ChristenUnie vonden dat het ak-
koord uitgevoerd moest worden.
Een oud-onderzoeker van TNO fe-
liciteerde ons met de afschaffing.
Ook veel heel kleine beetjes versto-
ren het milieu in ernstige mate.
Ook hij stelde dat een verbod op die
troep er allang had moeten zijn.

Nieuw parkeerbeleid in zicht

Sterk Meppel streeft naar een
binnenstad waar het goed toeven
is. Een gevarieerd winkelbestand
is daarbij onmisbaar. Deze win-
kels moeten wel goed bereikbaar
zijn. Daarom hebben wij altijd
gepleit voor een parkeerbeleid
dat alleen kort parkeren in de
binnenstad toestaat. Het college
komt met voorstellen die voor
een groot deel aan onze wens te-
gemoetkomen, maar we hebben
ook kritiek. Zo vinden wij nog
steeds dat 300 parkeerplaatsen
aan de Kromme Elleboog te veel
van het goede is.

Dit college wil de kwaliteit van de
binnenstad vergroten door de be-
reikbaarheid voor de auto, de fiets
en het openbaar vervoer te garan-
deren. Wij ondersteunen dat volle-
dig, alleen leggen wij de accenten
meer op het openbaar vervoer en
de fiets.

Fietsen
Eigenlijk is het teleurstellend dat de
nota Parkeerbeleid Gemeente
Meppel alleen over het parkeren

van de auto gaat. Daarom hebben
wij het college gevraagd de stal-
lingsplekken voor fietsen flink uit te
breiden. Wethouder Dohle (VVD)
zegde toe dit op korte termijn te
kunnen realiseren. De spullen die
daarvoor nodig zijn, zijn al besteld,
zei hij in de raadscommissie.
Dat parkeren voor auto’s in de bin-
nenstad een moeilijke zaak is,
bleek uit de inspraak in de raads-
commissie. De voorzitter van de
Meppeler Handels Vereniging
schetste aan de hand van een enor-
me stapel nota’s en rapporten hoe
lang diverse colleges met deze ma-
terie al worstelen. Gelukkig kon hij
zich wel vinden in het beleidsvoor-
stel, al had ook hij kritische noten.
Sterk Meppel is het op grote lijnen
eens met het beleidsvoorstel. Het
voornemen kort parkeren in de
binnenstad fors duurder te maken
om het parkeren daar te ontmoedi-
gen en zo ruimte te creëren voor
mensen die daar echt even moeten
zijn, heeft onze steun. Lang parke-
ren met betaling achteraf moet bui-
ten de binnenring. Dat is altijd ook
ons standpunt geweest.

Eindelijk wordt er wat gedaan aan
de vereenvoudiging van de diverse
parkeervergunningen. Omdat de
parkeerdruk rond de binnenstad
toeneemt, denkt het college het ge-
reguleerd parkeren bij de Stations-
weg uit te breiden. Wij hebben er
op aangedrongen dat per straat en
met instemming van de bewoners
te realiseren. Tijdens de inspraak
bleek, dat de omgeving van de Sta-
tionsweg weinig voelt voor regule-
ring.

Kromme Elleboog
Oneens zijn wij het met de suggestie
minimaal 300 parkeerplaatsen te re-
aliseren op de Kromme Elleboog.
Het verkeer op de binnenring neemt
daardoor toe en dat is in strijd met
uitbreiden van het winkelgebied
naar het Zuideinde, waar deze nota
ook van uitgaat. Wij zien veel meer
in het creëren van meer plaatsen op
het Kraton. Als Stad en Es verhuist,
biedt het sportterrein achter Og-
terop uitgelezen kansen. Bewoners
van die omgeving zijn dan van de
overlast verlost en het is goed voor
de bereikbaarheid van Ogterop.
De suggestie van het college om
P&R-parkeerplaatsen bij het sta-
tion aan te wijzen voor werknemers
in de binnenstad wijzen we af.
Deze parkeerplaatsen zijn juist be-
doeld voor mensen die gebruik
maken van het openbaar vervoer.
Het zou te gek voor woorden zijn
als juist zij daar geen parkeerplaats
kunnen vinden.

Eenzijdig
En dan komt het college met het
idee het tekort aan parkeerplaatsen
in bepaalde wijken te verlagen door
alleen huishoudens met een lager
autobezit toe te laten. Wat een rare
suggestie is dat. Het is niet wense-
lijk een eenzijdige samenstelling
van bewoners in een wijk te creë-
ren. Ook het samenvoegen van wo-
ningen en slopen bij leegstand om
parkeerplaatsen te creëren vinden
wij een slecht idee. Huizen slopen
en grachten dempen ten gunste
van blik is iets waar we nu nog spijt
van hebben.
Het voorstel van de PvdA om de nota
uitgebreid aan de inwoners voor te
leggen, zodat inspraak er echt toe
doet, kreeg brede steun en werd
door het college overgenomen.

Meer fietsenrekken in de binnen-
stad is bepaald geen overbodige
luxe. Het college heeft toegezegd
daar werk van te maken.

Alle fracties in de gemeenteraad
dringen er al jaren op aan de kos-
ten van Ogterop te drukken. Dat
kan zonder dat de kwaliteit daar-
onder zal lijden is de verwachting
van directeur Hilko Folkeringa.
Maar brengt cultuur in het alge-
meen en de schouwburg in het
bijzonder alleen kosten met zich
mee, of zijn er opbrengsten die
niet te zien zijn bij de exploitatie?
Veel opbrengsten, meldde ons
een economisch deskundige.
Cultuur maakt een stad aantrek-
kelijk en dat is goed voor de eco-
nomie.

Meppel heeft een schouwburg en
dat merken we heel goed. Over
deze culturele instelling lopen de
meningen zeer uiteen. Vindt de één
dat het uit moet zijn met overmati-
ge subsidies voor deze dure instel-
ling, vindt de ander dat het theater
voor podiumkunsten onmisbaar is
voor Meppel, dat een hoogwaardig
aanbod van toneel, muziek en an-
dere podiumkunst zeker wel wat
mag kosten. 
Wat vindt Sterk Meppel? Ook bin-
nen de politieke vereniging SteM
zijn de meningen hierover ver-

deeld. Dat is niet verwonderlijk bij
een inwonerspartij. Wel is er over-
eenstemming binnen de fractie en
zelfs binnen de gehele raad. De
kosten moeten omlaag. Al verschil-
lende jaren heeft het college van B
en W deze opdracht van de ge-
meenteraad gekregen.

Opdracht
De wethouder van cultuur, Egbert
van Dijk (SteM) heeft de nieuwe al-
gemeen directeur, Hilko Folkerin-
ga, de opdracht meegegeven bin-
nen de begroting te blijven en de
tekorten op de exploitatie terug te
dringen. Het onlangs verschenen
bedrijfsbeleidsplan van de
schouwburg geeft aan dat dat moet
lukken zonder dat de kwaliteit van
het aanbod wordt aangetast.
Ogterop moet de schouwburg wor-
den die staat voor ‘een verrassend,
gevarieerd en compleet cultureel
avondje uit’. Verder moet Ogterop
‘een inspirerende en gastvrije
(werk)omgeving’ bieden voor be-
zoekers en haar eigen medewer-
kers. 
SteM vindt dit veelbelovende uit-
gangspunten. Want eigenlijk zegt
de directeur dat hij meer publiek

wil trekken door een goed aanbod
in een omgeving waar het goed toe-
ven is voor de bezoekers en goed
werken is voor het personeel. Want
gasten en werknemers zijn uitein-
delijk de onmisbare schakels op de
weg naar het realiseren van betere
resultaten.
Voor het komende seizoen streeft
de schouwburg naar een verhoging
van de bezettingsgraad van 5 pro-
cent. Dat is heel ambitieus maar
reëel, zo staat in het plan. Zeker
omdat door een slimmer inkoop-
beleid het aantal voorstellingen ge-
lijk blijft. Kwaliteitsverbetering en
vernieuwende voorstellingen zul-
len deze doelstelling mede moge-
lijk moeten maken. 

Poppentheater
Verder staat vermeld dat er bijzon-
dere aandacht komt voor het pop-
pentheater. Deze volwassen podi-
umkunst, die veel publiek trekt,
hoort in onze stad omdat Meppel
mede door het internationale pop-
penspelfestival een echte poppen-
spelstad is. Betere marketing en
communicatie zullen ook meer
mensen naar de schouwburg moe-
ten lokken.

Met De Meenthe in Steenwijk
wordt de samenwerking geïntensi-
veerd. Dat is goed, want deze
theaters liggen in dezelfde regio en
kunnen elkaar goed aanvullen in
zowel programmering als  commu-
nicatie en marketing. Met een bete-
re samenwerking verwachten
beide theaters verlaging van de
kosten en verhoging van het bezoe-
kersaantal. Een fusie is wat SteM
betreft niet aan de orde. Wij zien
niets in schaalvergroting van orga-
nisaties.

Vestiging bedrijven
Cultuur is een belangrijk element
in de samenleving van Meppel. Het
verrijkt het leven en draagt daar-
door bij aan het welzijn van onze
inwoners. Een goed cultuurbeleid
is ook van economisch belang. Bij
het kiezen van een vestigingsplaats
kijken bedrijven vaak naar de voor-
zieningen. Daarom moeten we
naast de schouwburg ook de overi-
ge culturele instellingen koesteren.
Het maakt Meppel aantrekkelijk.
Hoewel het niet direct is te zien
kunnen deze instellingen Meppel
meer geld opleveren dan ze aan
subsidies kosten.

Ogterop kan ook geld in het laatje brengen
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In ons verkiezingsprogramma
‘Welzijn boven Welvaart’ schre-
ven wij dat een goed armoedebe-
leid sociale armoede voorkomt.
Een uitgangspunt dat zeker door
Lies Mastenbroek en Henk Rous
onderschreven wordt.

Henk: ‘Na onze oprichting zijn we
meteen begonnen met het benade-
ren van gemeente en politieke par-
tijen. We wilden dat inwoners van
Meppel zich bewust werden van
het probleem. Maar we wilden
vooral in praktische zin zoeken
naar wegen en middelen om de so-
ciale en financiële positie van mini-
ma te verbeteren. Want vergis je
niet, mensen die in armoede leven
zijn voortdurend bezig met overle-
ven. In Nederland betekent armoe-
de dat er geen geld is om goed en
gezond te kunnen eten, geen geld
om er netjes bij te lopen en er geen
geld is om leuke dingen te doen.
Een krant, een club, zelfs naar een
verjaardag gaan kan een probleem
zijn, omdat je toch een cadeautje
mee wilt nemen.’

Hoe zijn jullie begonnen?
Henk: ‘Kort na de start hebben we
tien mensen met een minimum-
inkomen gevraagd ons inzicht te
geven in wat ze aan uitkering bin-
nenkregen en wat voor uitgaven ze
hadden. Dat werkte heel goed. Het
heeft eventjes geduurd, maar na
verloop van tijd kregen we goed
contact met de toenmalige wet-
houder Oldebesten. Iedere drie
maanden zaten we met elkaar om
tafel. En toen rond 2000 de nieuwe
bijstandswet werd opgesteld kwa-
men we bijna iedere week wel bij
elkaar met beleidsambtenaar Jan
Oosterdijk om te overleggen. We
zijn er best wel trots op dat we toen
die bijdrage aan een goed sociaal
beleid hebben kunnen geven.’

Waar ben je nog meer trots op?
Lies: ‘Wij hebben toen het idee
gehad om een minimabode uit te
geven. We waren de eerste in
Drenthe die dat deden en ik liet het
blad overal in het land zien.’ Henk:
‘We hebben acht jaar geleden zelfs
met staatssecretaris Melkert om
tafel gezeten. Hij kwam voor de

PvdA naar Meppel en we werden
ook uitgenodigd om met hem te
spreken. We hebben hem toen ver-
teld dat de premie die mensen voor
vrijwilligerswerk kregen weer afge-
trokken werd van bijvoorbeeld de
huursubsidie die ze kregen. Eigen-
lijk hield een vrijwilliger hooguit
een paar tientjes van die 100 gul-
den over. Er is toen landelijk een re-
geling gekomen waardoor deze
premie buiten het inkomensplaatje
werd gehouden. Jammer dat er
steeds zoveel verandert.’

Wat zijn de grootste veranderingen
voor jullie?
Henk: ‘De laatste jaren is er veel
veranderd in de wetgeving. Het ar-
moedebeleid valt nu onder de Wwb
en deels de Wmo. Lies: ‘Ik ben twee
keer naar de Wmo-raad gegaan
toen ze bezig waren om die op te
richten, maar je kunt er eigenlijk
maar zo weinig inbrengen. Het is
zo’n gecompliceerd geheel.’ Henk:
‘We zijn wel vertegenwoordigd in
de Cliëntenraad, dat is tegenwoor-

dig ons platform. De wethouder
spreken we als werkgroep Arme
Kant eigenlijk nooit meer. Het is nu
allemaal veel formeler. Dat is wel
jammer. Nu krijg je een uitnodiging
voor een workshop en mag je re-
ageren op een beleidsnota. Dat is
toch een ander soort inbreng.’ 

Wat heeft de werkgroep nog meer
voor activiteiten?
Lies: ‘We hebben ieder jaar twee ac-
ties. Sinds een paar jaar kunnen we
aan gezinnen met een minimum-
inkomen goedkope kaartjes voor
Slagharen geven. Stichting Waar-
borgfonds Meppel, het Burger-
weeshuis en Woonconcept helpen
ons en ook de voormalige Kring-
loopwinkel was een vaste sponsor.

En we hebben natuurlijk de kerst-
pakkettenactie. Mensen die graag
iets goeds willen doen met hun
kerstpakket kunnen dit dan bij ons
inleveren, zodat wij de mensen die
het nodig hebben ook eens met iets
leuks kunnen verrassen. Maar ook
de sponsors doen een bijdrage.  

Herkennen jullie je in de inspan-
ningen van Sterk Meppel?
Henk: ‘Ja en nee. Natuurlijk heeft
Sterk Meppel zich op een aantal
punten ingespannen. Maar het zou
wel wat meer mogen. Een uitbrei-
ding van de doelgroep van 110 naar
120 procent van het minimum
helpt de echte minima die op 100
procent zitten niet echt. Dan zou-
den we liever zien dat de regeling
voor de echte minima wat beter
wordt en dat de mensen die 100 of
200 euro per maand meer hebben,
verhoudingsgewijs iets minder krij-
gen. En dat plan voor die kortings-
pas daar zijn we ook niet echt en-
thousiast over.’ Lies: ‘In andere
gemeenten is dat soms alweer
stopgezet. Het is nu mogelijk om
als volwassene een vergoeding van
88 euro (per jaar) te krijgen om aan
maatschappelijke activiteiten deel
te nemen. Voor jongeren in het
voorgezet onderwijs is dat 227,50
per jaar. Dat is niet echt veel. We
zouden liever zien dat die regeling
wat uitgebreid wordt.’ 

Een goed armoedebeleid voorkomt
sociale armoede?
Henk: ‘Zeker! Maar wat is goed ar-
moedebeleid? We zijn het bijvoor-
beeld niet eens met het feit dat de
wethouder de extra 68.000 euro die
Meppel nu voor armoedebeleid
krijgt in wil zetten voor gezins-
coaches. Wij zouden liever zien dat
het geld concreet naar die gezinnen
gaat. Dat het bijvoorbeeld voor Da-
kajam gebruikt wordt. Want op va-
kantie gaan is er meestal niet bij.’
Lies: ‘Of dat er meer geld is om kin-
deren te laten sporten. Als je van
het minimum rond moet komen is
lid worden van een sportclub best
duur. Je hebt niet alleen de contri-
butie, maar je moet ook sportkle-
ding en sportschoenen hebben. We
zijn als Arme Kant van Meppel nog
lang niet klaar met ons werk.’

Op dezelfde lijn (1)

Arme kant: ‘Liever concrete hulp voor echte minima’
In het SteM-verkiezingsprogramma 2006-2010 zijn vijf speerpunten
genoemd: veiligheid, armoedebeleid, toerisme, milieu en kleinschalig-
heid. Deze punten zijn extra belangrijk voor ons. Maar er zijn natuur-
lijk ook andere mensen en organisaties in Meppel die zich hier op
deze onderwerpen inzetten. In deze serie gaan we bij hen op bezoek.
In deze eerste aflevering zijn dat Lies Mastenbroek en Henk Rous van
de werkgroep De Arme Kant van Meppel. Deze werkgroep is in 1990
ontstaan vanuit de Raad van Kerken en bestaat uit vertegenwoordi-
gers van zeven Meppeler organisaties: FNV, CNV, Bascule Meppel,
Prot. Gemeente Meppel, RK Parochie, Raad van Kerken en Maat-
schappelijk werk Zuidwest Drenthe. 

Lies Mastenbroek (rechts) en Henk
Rous: ‘We zouden liever zien dat
de regeling voor de echte minima
wat beter wordt en dat de mensen
die 100 of 200 euro per maand
meer hebben, verhoudingsgewijs
iets minder krijgen.’

Mijn vrouw en ik wandelen
graag. We gaan dan nogal eens
over het voetpad langs het Rump-
tigerpad om door te gaan naar
het Ringpark Oosterboer. De gras-
strook tussen voet- en fietspad
werd in 2007 opengegraven voor
het leggen van riolering. Later
raakte die strook weer begroeid.
Toen we er vorig jaar zomer weer
eens lang liepen, zagen we er zo-
waar Korenbloemen in bloei! Hel-
der blauw. Verder wandelend en
kijkend, ontdekten we nog meer
moois: bloeiende Bolderik, het
kon niet missen! Prachtig van
kleur, we telden er in die strook
wel een stuk of vijftig. Beslist een
verrassing, want mijn oude flora
(Heukels, 1900!) plaatst ze in ko-
renvelden. Zou er vroeger op die
plek rogge verbouwd zijn, waar ze
als ‘akkeronkruid’ in thuis horen?
Dan zouden er zaden in de grond
hebben kunnen zitten, die na alle
grondwerk weer boven gekomen
zouden zijn, om weer te kiemen
en tot bloei te komen!
Maar er wachtte nog een verras-
sing: al speurend naar Bolderik
vonden we er nog een ‘oud’ on-
kruid: Wilde Ridderspoor, ook een
plant van tussen de rogge op
zandgrond. Toen we gingen tellen
vonden we er een dertigtal bloei-
ende planten.
Denkend aan het groenbeleid van
Zwolle, waar de bermen vol staan
met wilde planten, belden we de
Gemeente om te vragen of zij mis-
schien wilde planten hadden ge-
zaaid. Korenbloemen waren be-
kend, Bolderik en Wilde
Ridderspoor niet, maar dat valt
niemand kwalijk te nemen. Neen,
er was niet gezaaid, maar be-
dankt voor de melding!
Wij blij, wie weet wat ze hier nog
eens met onze ‘wilde’ groenstro-
ken gaan doen, dachten we.
Vanuit de flat waar we wonen
zagen we een week later de maai-
machine over de strook gaan.
Toen wisten we uit eigen waarne-
ming wat ‘ze’ met onze groen-
strookjes met zeldzame planten,
doen... Nu maar hopen op terug-
keer van de zomer.
(En over de zeldzame planten in
het Ringpark vertellen we niet!)
Sjirk de Boer

INGEZONDEN

Groenbeheer

Goed jeugdbeleid vindt Sterk
Meppel erg belangrijk. Je bouwt
daarmee aan de toekomst. On-
langs werd de beleidsnota Inte-
graal Jeugdbeleid 2008-2012 door
de gemeenteraad besproken. Het
college heeft analyses uit laten
voeren op een aantal terreinen
die het opgroeien en opvoeden
van de jeugd aangaan en er is
veel gesproken met de jongeren
zelf en instellingen voor jeugd-
werk. Daardoor is in de nota veel
informatie over de jeugd van
Meppel tussen 0 en 23 jaar te vin-
den.

Uit de nota bleek dat het met het
overgrote deel de jeugdigen ge-
woon goed gaat. Ongeveer 15 pro-
cent ondervindt echter wel proble-
men, waarvan 5 procent ernstig.
Dat betekent voor Meppel dat ruim
400 jongeren meer of minder ern-
stige problemen heeft. In de leeftijd
0-4 jaar gaat het dan bijvoorbeeld
om een achterstand in de Neder-
landse taal, aangeboren afwijkin-
gen of opvoedingsproblemen. Bij
12-18jarigen vooral om gezins-, ge-
drags- en schoolgerelateerde pro-
blemen. Instellingen voor jeugd-
werk zoals Icare, GGD en het JMW
(Jeugd Maatschappelijk Werk)
geven aan dat het aantal kinderen
dat problemen heeft door echt-
scheiding en eenoudergezinnen
toeneemt. Er is inmiddels zelfs een
wachtlijst voor de groepshulpverle-
ning Jeugd en Echtscheiding van
het JMW. 

Ook blijkt dat het aantal gezinnen
dat in Meppel op de armoedegrens
leeft toeneemt. Sterk Meppel heeft
aan de hand van de te ontwikkelen
nota over armoede bij het college
aangedrongen op aandacht juist
hiervoor.

Met deze beleidsnota, waarin nog
geen concrete voorstellen staan,
gaat het college verder op de in
2001 ingeslagen weg van integraal
jeugdbeleid. Op meerdere onder-
delen worden welzijn, onderwijs,
opvang en zorg aan elkaar gekop-
peld. Nu de nota vastgesteld is,
wordt hij per onderwerp dieper uit-
gewerkt. 
Veel beleid wordt wijkgericht uitge-
voerd, bijvoorbeeld de verspreiding
van de peuterspeelzalen over de
wijken. De fractie van Sterk Meppel
juicht dit toe. We zullen de nieuwe
ontwikkelingen en onze zorgpun-
ten daarin nauwgezet volgen.

Beleidsnota jeugdbeleid

www.zwembaddeduker.nl

Onze prijsvraag op de achterpagi-
na, Ken Uw Gemeente, werkte
vooral inspirerend op Gieneke
Westera-Vos. Zij heeft zelf ge-
woond in het straatje tussen de
Kromme Elleboog en de Keizers-
gracht. Mevr. Westera stuurde
twee foto’s mee, respectievelijk uit
1958 (foto boven) en 1963.

Gieneke Westera-Vos schrijft: ‘Op
dit pleintje heb ik 7 jaar gewoond
en gespeeld; het was onze voortuin.
Het pand dat je ziet was vroeger de
opslag van Hagedoorn met alle-
maal kolen. De vrachtwagens kwa-
men daar laden en lossen. Maar op
mooie zomerse zondagen zetten
wij daar onze stoeltjes neer. Lazen
een boek, speelden spelletjes, enz. 
Mijn twee broertjes zijn er geboren.
Toen moesten we verhuizen. Het
werd te klein met zes kinderen.We
hebben goede herinneringen aan
dit pleintje.’

Nostalgisch pleintje‘Ommetjes’ Nijeveen
Onder grote belangstelling heeft
SteM-wethouder Egbert van Dijk
een informatiebord onthuld waar-
op een plattegrond met drie wan-
delroutes, ‘Ommetjes’, in Nijeveen
staan. Het zijn routes van 2, 3 1/2
en 5 kilometer. 
De Ommetjes zijn een initiatief van
de Dorpsvereniging Nijeveen,
naar aanleiding van haar tienjarig
bestaan. Ook het Van de Woude-
pad is onderdeel van de Omme-
tjes. Daar zijn we blij mee, want
SteM heeft er jaren aan getrokken
om dat pad compleet te krijgen.
Wethouder van Dijk gaf de dorps-
vereniging dan ook een dik com-
pliment: ‘jullie zijn een voorbeeld
voor alle buurt- en wijkcomités in
Meppel. Het past hier om aan al
die vrijwilligers dank uit te spreken.
Sterk Meppel juicht dit initiatief
van harte toe. We hopen dat vele
wijken en buurten dit voorbeeld
zullen volgen.
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Wijnand
Bouwputten bouwen

Wat ben ik blij dat ik niet op het Vledder woon. Zo’n open vlakte
waar nog van alles gaat gebeuren, maar dat maar niet opschiet.
Het voelt als een olifantendracht, als een zwangerschap die een
mooie toekomst belooft, maar net iets te lang gaat duren. Het is de
zoveelste Meppeler bouwput aan het worden die jaren en jaren
openligt. Daar is Meppel goed in, kijk maar naar het Kraton.
Ik vind het vooral jammer voor de mensen die er wonen. Ooit
mochten ze meedenken met plannen en leek het of ze iets bereikt
hadden toen het eerste plan van tafel werd geveegd omdat er te
hoog gebouwd zou gaan worden. Het tweede plan kreeg zelfs ap-
plaus van de buurt en diezelfde spirit zat er nog in toen die wegge-
lopen wethouder de start van het plan vierde met een gezellige bor-
rel en een speech van wat Bobo’s.
En dan woon je daar en kijk je iedere dag verlangend naar buiten
of het werk nog niet begint. En je wacht… en je wacht… en je
wacht… En er gebeurt maar niets. En dan lees je opeens in de krant
dat de vertraging zou liggen aan de grondsanering.
Ik weet dat de gemeente graag wil dat wij dat geloven, maar bij mij
gaat dat er dus niet in. Helemaal niet nadat ik per ongeluk aanliep
tegen iemand van het bedrijf dat daar de grondsanering uitvoert.
Hij vertrouwde mij toe dat die sanering de woningbouw helemaal
niet in de weg zit. Alleen het grondwater wordt nog gezuiverd, maar
dat houdt de bouw echt niet op. Het verhaaltje dat de bouw is uit-
gesteld omdat de bodemsanering niet is afgerond is dus kul.

Maar ik snap die ontwikkelaar wel, hoor. Het is natuurlijk veel lu-
cratiever om met de supermarkt te beginnen en voor de gemeente
lekker handig dat die sporthal nog even blijft staan. Het is dus
domweg handjeklap geweest tussen de gemeente en de ontwikke-
laar, waardoor het stil ligt. Persoonlijk vind ik dat zelfs nog wel be-
grijpelijk, maar speel dan wel open kaart. Als ik de oppositie was,
wist ik het wel. Dan sloeg ik hier mooi een slaatje uit.
En dan ga je dingen bij elkaar optellen. Er schoot mij opeens weer
te binnen dat de ontwikkelaar toch graag toestemming had willen
krijgen om iets hoger te mogen bouwen als dat nodig was. Gewoon
om ‘op een paar plekjes een paar accenten aan te kunnen brengen’.
Die toestemming kreeg hij niet en prompt trok hij zijn aanvraag
terug. Vermoedde hij toen al dat er misschien toch niet zoveel te
halen viel als hij had gehoopt? 

Maar weet je waar het eigenlijk aan ligt? De woningen die daar ge-
pland zijn gewoon niet zo goed verkoopbaar op dit moment. In de
Berggierslanden gaat de verkoop ook helemaal niet zo goed. Mep-
pel is gewoon niet zo in trek. Meer dan 300 bestaande woningen
staan te koop. En de gemeente maar bouwen. Het college heeft dat
natuurlijk zelf ook best door, maar steekt liever de kop in het zand.
Want hoe moet het anders met al die duur ontwikkelde plannen
rond Nieuwveense Landen? Hoe krijgen ze dat ooit weer goedge-
praat? Nee, dit college houdt zich liever vast aan smoesjes en laat
haar inwoners liever denken dat er niets aan de hand is. Maar wij
Meppelers weten wel beter, college! Onderling verloopt de commu-
nicatie uitstekend.

Conferentiecentrum

Een vraag van een nieuw lid van
onze vereniging legde een dilem-
ma bloot. Hij voelt zich aange-
trokken tot SteM, omdat die club
welzijn boven welvaart stelt, zich
inzet voor kleinschaligheid en
Meppel niet wil laten groeien om
de groei. Ten opzichte van de
Nieuwveense Landen vraagt hij
zich af of wij daar wel zoveel
moeten bouwen. Er staat nu al
heel veel te koop in de gemeente.
Bouwen voor leegstand is niet
verstandig, stelt hij. Of streeft
Meppel naar almaar meer, zoals
zo veel gemeenten dat doen? Hoe
staat SteM daarin?

Een goede vraag waarop niet zo-
maar even een antwoord is te
geven. Sterk Meppel is niet voor
groeien om groei, integendeel.
Toch hebben wij ingestemd met de
plannen voor de Nieuwveense Lan-
den. Dat was en is nog steeds, een
geweldig plan. Bij het maken daar-
van zijn inwoners van Meppel zeer
nauw betrokken geweest. 
Ook de gemeenteraad heeft stap-
pen gezet in het hele proces en uit-
eindelijk een verbeterd Masterplan
vastgesteld. Er zouden eindelijk
weer sociale huur- en koopwonin-

gen kunnen worden gebouwd.
Voorzieningen als winkels en een
woonzorgcentrum zouden in de
eerste fase al in een centrumgebied
komen. Er werden plannen ge-
maakt voor een behoorlijke ont-
sluiting van de wijk. En toen...

Ontsluiting
Er kwam een kink in de kabel. De
provincie wilde de volgende stap in
het proces niet maken, voordat de
ontsluiting van de wijk en aan-
hechting aan de stad beter was ge-
regeld. Dat veroorzaakte vertra-
ging. 
Daar kwam bij dat de prognose
voor de bevolkingsgroei in Drenthe
drastisch naar beneden werd bijge-
steld. Toch heeft de raad, met in-
stemming van SteM, het college
opgedragen onderzoek te doen
naar de mogelijkheden om wat
bouw betreft zo dicht mogelijk bij
het oorspronkelijke plan te blijven.
De inwoners hadden toch niet voor
niets meegedaan en de gemeente
had in het verleden veel grond aan
gekocht. Later en vooral minder
bouwen kost de gemeenschap veel
geld. 
Daar komt bij dat groei noodzake-
lijk is om de bouw van de goedkope

huizen te kunnen financieren.
Enige groei is ook noodzakelijk om
voorzieningen zoals een zieken-
huis en een schouwburg te kunnen
behouden.
De gemeenteraad heeft daarom,
met instemming van SteM, de
nieuwe gebiedsvisie, die moet lei-
den tot een bestemmingsplan,
vastgesteld. Er is in dit plan minder
grond nodig dan gedacht. Daarom
wordt een verlies door waardever-
mindering van de grond afgeboekt.
Dus met een tragere groei en min-
der woningen wordt al rekening ge-
houden. 

Verder terug?
Of dit voldoende is, is de vraag nu
leegstand dreigt. Moeten we mis-
schien nog verder terug, of hele-
maal niet bouwen in de Nieuw-
veense Landen? Waar moeten dan
de goedkope huurwoningen ge-
bouwd worden? Ziehier ons dilem-
ma.
Wij denken dat de wijk er nog
steeds moet komen. Wij hopen dat
enige groei van Meppel zal aan-
houden. Als dat niet zo is, zullen we
heel moeilijke keuzes moeten
maken en wellicht voorzieningen
kwijt raken.

Bouwen voor leegstand?

Soms botst het belang van men-
sen en dieren.Van verschillende
kanten krijgt Sterk Meppel de
laatste tijd klachten over overlast
door duiven in de binnenstad en
roeken in de hele gemeente.Waar
de één geniet van het voeren van
duiven, ervaart een ander juist de
problemen. Bijvoorbeeld de ver-
vuiling door de uitwerpselen of
het lawaai dat roeken vooral 
’s ochtends vroeg maken. Sterk
Meppel vindt dat we in ieder geval
diervriendelijk met het probleem
om moeten gaan en stelde daar-
om vragen aan de wethouder.

Wij vroegen het college of het juist
is dat de populatie van duiven in de
binnenstad groeit en of anticon-
ceptie een mogelijke oplossing was
om dit te beperken. De wethouder
liet weten dat dit niet nodig was. De
populatie wordt de laatste jaren
zeker niet groter. Omdat het groot-
ste deel van de duiven in en rond de
kerk zijn nest heeft, heeft de ge-
meente er een gewoonte van ge-
maakt om de eieren in deze nesten
te ‘schudden’, zodat er nauwelijks
jonge duiven geboren worden. 

Roeken
Wat de roeken betreft is het een
heel ander verhaal. De roek is een
beschermde vogel. Eigenlijk is daar

dus weinig aan te doen. De ge-
meente heeft enige jaren geleden
meegewerkt aan een landelijk
proefproject om roeken weg te lei-
den van plaatsen waar ze overlast
veroorzaken naar plekken waar ze
wel hun gang mogen gaan. 

Dat project bleek half geslaagd te
zijn. De gemeente is erin geslaagd
de roeken weg te krijgen, maar
jammer genoeg is ze er niet in ge-
slaagd ze vervolgens te lokken naar
plekken waar ze wel mochten nes-

telen. Ze gingen eerder naar andere
plekken waar ze net zoveel overlast
veroorzaakten. 

Bescherming blijft
Daardoor heeft het proefproject
geen vervolg gekregen en zijn de
oude regels weer van toepassing.
Het is wettelijk verboden roeken te
vangen, te doden of hun nesten
weg te nemen. 

Roeken zorgen voor overlast, duiven ook?

Het aantal duiven in de binnenstad
lijkt niet te groeien

Er zijn talloze instellingen en or-
ganisaties actief die een subsidie
van de gemeente krijgen.Van
voetbalclub en zangkoor via to-
neelgroep naar Secretarie en
grote instellingen als Stichting
Welzijn. Daarom is de nieuwe
subsidieverordening voor veel
Meppelers van groot belang. De
gemeenteraad was zeer te spre-
ken over de verordening, maar
pas vanaf 2009 worden de effec-

ten voelbaar. En dat kan wel eens
pijnlijk worden. Sterk Meppel zal
de maatschappelijke effecten dan
ook goed in de gaten houden.

De nieuwe subsidieverordening is
een stuk eenvoudiger dan de vori-
ge. Er zijn nu twee soorten subsi-
dies: waarderingssubsidies en
prestatiesubsidies. De gemeente –
want de subsidies zijn een verant-
woordelijkheid van het college –

kan daarmee beter sturen op resul-
taat. Bij de prestatiesubsidie, die
meestal voor de grotere organisa-
ties zijn, gaat ze in feite iets terug-
vragen: een prestatie. Bij vrijwilli-
gersorganisaties zal het vaker om
een waarderingssubsidie gaan. 

Eenmalig
Maar zowel de prestatie- als de
waarderingssubsidie is in principe
eenmalig. Op dit moment krijgen

veel verenigingen gewoon automa-
tisch ieder jaar een klein subsidie-
bedrag. Dat gaat nu veranderen.
Dat betekent dat heel leuke initia-
tieven, die ons nauw aan het hart
liggen, misschien geen subsidie
meer gaan krijgen.

Inspraak
In de gemeenteraad was veel waar-
dering voor de eenvoudige veror-
dening. Vooral ook omdat de in-
spraak van instellingen en
organisaties goed geregeld lijkt.
Maar echte pijnpunten worden

vaak pas zichtbaar bij de uitvoe-
ring. We zullen de maatschappelij-
ke effecten dus goed in de gaten
houden. Maar toch vindt Sterk
Meppel het wel goed dat er nieuw
beleid komt. 

Als je nooit een subsidie in kunt
trekken dan komt er alleen maar
meer bij en kan er niets nieuws ge-
beuren, of je gaat er steeds meer
geld voor uitgeven. Soms gaat het
maar om kleine bedragen maar
alles bij elkaar gaat het om zeer veel
geld: in totaal 4 miljoen euro.

Subsidieverordening een stuk eenvoudiger
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Naam: Mevrouw T. van Amstel
Leeftijd: 67 jaar

Vindt u dat Schouwburg Ogterop een
toegevoegde waarde heeft voor Mep-
pel?
Ja, een theater is belangrijk. Men-
sen moeten zich in cultureel opzicht
kunnen ontwikkelen. Vooral voor
andere mensen trouwens, want ik ga
er persoonlijk eigenlijk nooit heen.
Maar voorzieningen zoals een
theater zijn gewoon belangrijk voor
een stad. Het draagt ertoe bij om
een stad mooi en aantrekkelijk te
houden.

Naam: Dennis Pama en Nick van
Beek
Leeftijd: beiden 17 jaar

Vinden jullie dat Schouwburg Ogterop
toegevoegde waarde heeft voor Mep-
pel?
Ja zeker. Vooral in cultureel opzicht,
maar ook als trekker voor de wijde
omgeving. Meppel is een punt waar
veel mensen heen gaan als dienst-
verlenend centrum. De schouwburg
heeft daarin een belangrijke functie.
Ze komen van ver op het theater af.
Wij willen zelf ook wel reizen om iets
leuks mee te maken.

Jong versus oud (9)
In elk nummer ontlokken we een jongere en een oudere Meppeler een opi-
nie over een actueel onderwerp. Bij deze aflevering 9, over de toegevoegde
waarde van Schouwburg Ogterop.

Meppel  0522-252494

HEMA

In Nijeveen heeft een groep jon-
geren, met hulp van stichting
Welzijn Meppel, een burgerinitia-
tief ingediend om de komst van
een voetbalveldje mogelijk te
maken. Prachtige actie.

Voetballen op straat veroorzaakt
soms overlast en het is leuker op
een ‘echt’ veld. Een groep jongeren
in Nijeveen dacht goed na over wat
ze nu precies willen en waar zo’n
veldje, een ‘kooi’ eigenlijk, moest
komen. De eerste keuze is de
Schuurmansweg, bij de ingang van
het industrieterrein.
In 2004 is hier naar aanleiding van

een prijsvraag ook al eens werk van
gemaakt. Maar het duurde tot 2006
voordat er daadwerkelijk iets ge-
beurde en het eindresultaat was zo-
danig, dat de jongeren nu dus op-
nieuw vragen om een eigen
voetbalveldje waar ze geen overlast
veroorzaken voor omwonenden.

Voortouw
Dat hier de jeugd opnieuw het
voortouw neemt om een burgerini-
tiatief in te dienen (in Meppel al
eens eerder voor een skate-voor-
ziening) is natuurlijk geweldig. De
SteM-fractie bekijkt altijd of zo’n
plan nodig en betaalbaar is, maar
in dit geval ondersteunen wij het
initiatief van harte. Wel maakten
we een paar kanttekeningen voor
wat betreft de uitvoering. Vooral ge-
zien de achtergrond van dit initia-
tief.

We vinden dat het college niet tot 1
november moet wachten om de fi-
nanciële consequenties (voor de
begroting) voor te leggen aan de
raad, dat kan veel sneller. Wat ons
betreft ligt dit plein er al vóór het
eind van dit jaar.

Sponsors
De jeugd had in haar initiatief ook
voorgesteld zelf 15.000 euro bij te
dragen door allerlei sponsors in te
schakelen. Wij vinden dit lovens-
waardig, maar we hebben aangege-

ven dat dit plan niet mag worden
uitgesteld, omdat (een deel van de)
15.000 euro ontbreekt. Wij hebben
dan ook voorgesteld dat de ge-
meente garant staat voor dit be-
drag.

Goed burgerinitiatief: ‘voetbalkooi’ in Nijeveen

Om vervuilende verpakking
terug te dringen heeft de rijks-
overheid een verpakkingsheffing
ingesteld. Prompt berekent de
handel dat bedrag door. Zou de
consument dat niet moeten te-
rugkrijgen, via de gemeentelijke
afvalstoffenheffing?

De rijksoverheid probeert al jaren
overbodige en vervuilende verpak-
kingen terug te dringen. Conve-
nanten zijn afgesloten, beloften ge-
daan, maar er is nog nooit iets van
terechtgekomen. Het afval door
verpakkingen neemt alleen maar
toe. 
Als consument heb je daar ook
nauwelijks invloed op, want ver-
pakking weigeren kan meestal niet.
Nu dacht het Rijk het ei van Colum-
bus te hebben uitgevonden. Ver-
pakkingsheffing heet dat ei. Een
belasting op vervuilende verpak-
king zou het volume moeten terug-
dringen. Hoe naïef de bedenkers
van dit idee zijn, blijkt uit het feit
dat de handel deze heffing direct

doorberekent aan de consument.
Wij vragen ons af of dit een milieu-
maatregel is of gewoon een middel
om de schatkist te spekken. Dat
laatste kan natuurlijk niet de be-
doeling zijn. Wij vinden dat de con-
sument dat geld weer terug zou
moeten krijgen, want nu moet er
twee keer worden betaald. Een keer
bij aanschaf van producten en de
tweede keer via de afvalstoffen-
heffing voor de verwerking van de
niet gevraagde verpakking.

Naar de gemeenten
Het verhaal gaat dat de gemeenten
een deel van de opbrengst van deze
heffing krijgen omdat zij de verwer-
king van het afval regelt. Wij vinden
het logisch dat het dan verrekend
wordt in de afvalstoffenheffing.
Nog beter is natuurlijk dat de afval-
stroom naar beneden gaat, maar
daar is geen enkel zicht op. Dan
moet de gemeente, om de inwo-
ners niet extra te belasten, maar
geld op deze rare manier gaan
rondpompen.

Verpakkingsheffing 
terug naar consument

Op deze foto is te zien wat de be-
doeling is. In Koedijkslanden staat
al zo’n ‘voetbalkooi’. Werkelijk een
prachtspeelgelegenheid! Het is
daar altijd druk met kinderen die er
soms wel een aardig stukje fietsen
voor over hebben.

De Wet Sociale Werkvoorziening
(WSW) zorgt ervoor dat mensen
met een handicap werk op maat
kunnen krijgen.Vroeger werkten
er vooral verstandelijk gehandi-
capten maar tegenwoordig ook
mensen met een lichamelijke of
psychische arbeidshandicap. In
Meppel zorgt Reestmond ervoor
dat mensen met een arbeidshan-
dicap zinvol en productief werk
kunnen doen. Omdat er steeds
meer mensen een beroep moeten
doen op de WSW moet er bezui-
nigd worden. Maar aan de ‘mo-
dernisering’ zitten ook goede
kanten. Er wordt bijvoorbeeld
een cliëntenraad ingesteld. En
ook wordt het voor mensen met
een indicatiestelling mogelijk
een Persoons Gebonden Budget
te krijgen om een eigen werkplek
mogelijk te maken.

Het slagen van de plannen hangt
voor een groot deel af van de mede-
werking van de werkgevers. Bij de
indicatiestelling moet men er nu
vanuit gaan dat de werknemer zo
hoog mogelijk op de ‘werkladder’
komt. Die werkladder loopt van be-
schut werken bij Reestmond tot

een gewone baan zonder subsidie.
Tegenwoordig worden de meeste
indicaties gegeven voor begeleid
werken (een gewone baan met een
subsidie voor de werkgever) maar
de realisatie van deze werkplekken
loopt ver, heel ver achter. 

Kritische v ragen
Op dit punt heeft Sterk Meppel
daarom de nodige kritische vragen
gesteld. Waarom lukt het vinden
van die banen niet? En welke maat-
regelen gaat men nemen om dit te
verbeteren? En vooral, hoe zorgen
we ervoor dat het voor werkgevers
aantrekkelijk is om deze werkplek-
ken te bieden. Er moeten dus goede
regelingen voor werkgevers komen,
zodat ze precies weten waar ze aan
toe zijn.
Verder vindt de fractie van Sterk
Meppel het vreemd dat iemand
met een indicatie nu minimaal één
tot twee jaar op een wachtlijst komt
te staan. Wij hebben de wethouder
gevraagd of er niet een soort voor-
traject met behoud van uitkering te
realiseren is. Ook hebben wij de
wethouder gevraagd of het niet
mogelijk is voor jong-gehandicap-
ten een voorrangsbeleid te voeren.

Binnen het speciaal onderwijs
wordt er veel moeite gedaan om
deze jongeren vooral in de praktijk
te laten leren. 
Door ze vervolgens nog eens twee
jaar thuis te laten zitten omdat er
nog geen baan voor ze is en de
WSW ook geen oplossing biedt is te
gek voor woorden. Juist bij jonge
mensen is het belangrijk om ze
erbij te houden. Ze staan aan de
start van het werkleven. De WSW is
het sluitstuk van de arbeidspartici-
patie; die moet dus goed functione-
ren. 

Voldoende werksoorten
Gelukkig is Reestmond een gezond
bedrijf met een goede bedrijfsvoe-
ring, want een groot deel van de
geïndiceerden zal afhankelijk blij-
ven van een werkplek in het SW-be-
drijf. En als goed werkgever heeft
Reestmond ervoor gezorgd dat er
voldoende werksoorten en echte
arbeidsplekken zijn. Dat willen we
graag zo houden. Sterk Meppel
pleit er dan ook voor dat de ge-
meente waar dat maar mogelijk is
in haar activiteiten rekening houdt
met de inzet van mensen van
Reestmond.

Modernisering WSW heeft ook goede kanten
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Betrek bewoners ook bij plannen rond Westerstouwe

In het vorige nummer van deze
krant berichtten wij over de
enorme kaalslag aan de Wester-
stouwe achter de Jan Steenstraat.
De bewoners hadden geen idee
wat daar ging gebeuren. Nu drie
maanden later weten ze het nog
niet. Ons advies: betrek de bewo-
ners nu al bij de invulling het ge-
biedje net als bij het Jan Steen-
park.

Dat aan de Westerstouwe veel
grondwerk verzet moest worden
voor ondergrondse bergingsbas-

sins die bij hevige regenval overtol-
lig rioolwater opvangen, werd op
een gegeven ogenblik wel duidelijk. 

Overlast
Dat de gemeente het niet nodig
acht de omwonenden hierover in te
lichten, ‘omdat het eindresultaat
toch onder de grond komt’, vinden
velen van hen onbegrijpelijk, te-
meer omdat de werkzaamheden
veel overlast veroorzaken door la-
waai, stank en uitstoot van gevaar-
lijke stoffen als fijnstof en roet.
Wat er verder gaat gebeuren, roept

bij de bewoners nog steeds veel
vragen op. Waar komt nu de weg
precies en wat voor een weg? Komt
er een apart fietspad en waar?
Komen de bomen terug en hoe
wordt het gebiedje verder inge-
richt? De wildste speculaties doen
de ronde.

Navraag bij de gemeente geeft nau-
welijks antwoord op de vragen. Er
is herplantplicht voor de bomen,
maar er is nog geen beplantings-
plan. In het najaar wordt daarmee
begonnen. Wanneer het schetsont-

werp er is, worden de bewoners
geïnformeerd, aldus een woord-
voerder van de gemeente.

Kans
Wij vinden dat hier voor het college
een dijk van een kans ligt. Wacht nu
niet met de bewoners pas te infor-
meren als het schetsplan gereed is.
Betrek ze er nu al bij. Daar zijn
goede ervaringen mee opgedaan
bij het ontwerp van het Jan Steen-
park. Daar hebben de bewoners,
binnen vastgestelde criteria, zelf de
bouwstenen aangedragen voor een

ontwerp. Hierdoor is er draagvlak
en rust gecreëerd. 
Wantrouwen en scepsis sloegen
om in vertrouwen en enthousias-
me. Wat bij het Jan Steenpark kan,
moet toch ook bij de Westerstouwe
kunnen? College hier ligt de kans
om kleinschalig de themalijn
‘mee(r) doen met Meppel’ in te vul-
len voor het grijpen.

Links de Westerstouwe voor de
bouw in Berggierslanden, rechts
zoals de straat er nu bij ligt. Geen
beeld om vrolijk van te worden.

De voorbereidingen hebben wat
langer geduurd dan verwacht,
maar nu liggen de plannen van
het college met Ezinge bij de raad
op tafel. Een dag na het sluiten
van deze krant heeft de commis-
sie voor de eerste keer gesproken
over de ambitieuze voorstellen.
Er komen een scholenpark, een
sport- en evenementenhal, drie
kunstgrasvelden en een straat
nieuwe woningen. Uiteraard
brengt dit met zich mee dat de
wijk beter wordt ontsloten. Sterk
Meppel staat positief tegenover
de voorstellen, maar er blijven
belangrijke aandachtpunten.

Kunstgrasvelden
Wat betreft de sportvelden lijken
alle partijen het er wel over eens dat
er iets moet gebeuren. Nu Alcides,
FC Meppel en MSC steeds meer
leden krijgen en de toestand van de
velden nog steeds veel te wensen
overlaat is ingrijpen noodzakelijk.

Als de plannen doorgaan zullen in
2009 eerst de (kunstgras)voetbal-
velden en daarna het parkeerter-
rein worden aangelegd.

Sport- en evenementenhal
Wat de sporthal betreft is het dui-
delijk dat die er moet komen.
Omdat de sporthal op het Vledder
afgebroken wordt, heeft de ge-
meente niet voldoende sportac-
commodatie meer. In feite hebben
we daar dus geen keuze in. Het is
wél een afweging of hij gecombi-
neerd moet worden met een evene-
mentenhal.

De combinatie met een evenemen-
tenhal is (vooral financieel gezien)
praktisch. Een losse sporthal en
een losse evenementenhal zijn in
verhouding veel duurder dan een
gecombineerde hal. Maar je zou er
natuurlijk ook voor kunnen kiezen
geen evenementenhal meer te
bouwen. Een logisch gevolg daar-

van is wel dat Meppel dan in de toe-
komst geen evenementen meer
kan organiseren als het Concours
Hippique, de Internationale Vogel-
tjesmarkt en de Pasar Malam, ter-
wijl de gemeenteraad dat wel heeft
toegezegd en deze publiektrekkers
aansluiten bij het toeristisch beleid
van het college. 
Je zou voor deze evenementen na-
tuurlijk een tijdelijke tent neer kun-
nen zetten, maar dat is verhou-
dingsgewijs erg duur. Daarnaast
biedt een nieuwe, modernere eve-
nementenhal ook de gelegenheid
om meer evenementen naar Mep-
pel te halen. Het standpunt van-
Sterk Meppel is dus: zo mogelijk
een evenementenhal, het is een be-
lofte die nagekomen moet worden.
Of die hal in Ezinge moet komen, is
een ander verhaal.

Veilig verkeer
De voorgestelde extra fietsontslui-
ting van Ezinge naar de Reestlaan
lijkt SteM een prima oplossing.
Maar voor de automobilist blijft er
maar één uitweg: het kruispunt bij
de Hoogeveenseweg. Het college
verwacht dat er veel verkeer van de
Hoogeveenseweg verdwijnt als de
kortsluiting A28-A32 klaar is en dat
na het bijstellen van de stoplichten
er geen probleem zal zijn. Samen
met de bewoners hebben Sterk
Meppel, CDA en VVD een onder-
zoeksbureau met frisse blik naar
alle gegevens laten kijken (zie
kader).

Scholencampus
Dan blijft er nog één lastig punt
over. De scholencampus. Ook dit
punt zorgt bij Sterk Meppel voor de
nodige discussie. Natuurlijk willen
wij graag de slogan Meppel Onder-
wijsstad waarmaken. Het aantrek-

ken van meer en beter onderwijs
steunen we graag. Maar onze
standpunten over kleinschaligheid,
veiligheid en draagvlak onder de
gebruikers (leerlingen, ouders, do-
centen én omwonenden) zijn be-
kend. 
In ons verkiezingsprogramma heb-
ben we twee jaar geleden al gesteld
dat we een unielocatie aan de
Randweg niet zagen zitten. Die
plek is daar volkomen ongeschikt
voor: wij benoemden het dan ook
als ‘gepruts op de vierkante meter’.
Ezinge zien wij in principe wel als
een geschikte locatie, mits de ont-
sluiting goed is geregeld. 
Verder willen wij dat de campus zo
goed mogelijk bij de wijk past. Bij-
voorbeeld door Stad en Esch over
meerdere gebouwen op de campus
te verspreiden of gesegmenteerde
bouw toe te passen. Geen enorme
onderwijsfabriek, maar menselijke
maat. Ook dat is kleinschaligheid. 

Financiën
De gemeenteraad heeft alleen de
volmacht om financiële middelen
beschikbaar te stellen en kan zich
niet met de inrichting van de cam-
pus bemoeien. Ons standpunt
moeten wij dus bepalen aan de
hand van de plannen die de onder-
wijspartijen nu maken. Zijn de par-
tijen in staat om deze concentratie
van scholen toch kleinschalig, vei-
lig en sociaal te houden? Eind juni
zal duidelijk zijn of wij de plannen
voor de scholencampus kunnen
ondersteunen.
Daarnaast spelen natuurlijk de fi-
nanciën toch ook een grote rol. Je
kunt namelijk wel van alles willen,
maar als je er als gemeente het geld
niet voor hebt en daardoor in de fi-
nanciële problemen komt, houdt
natuurlijk alles gewoon op. Hoe
graag je bepaalde dingen ook zou
willen, soms geeft het geld dus toch
de doorslag. En dat geldt voor alle
deelonderwerpen in dit plan.

Raad aan zet over plannen Ezinge

Bureau bekijkt ontsluiting
Op initiatief van het CDA hebben de coalitiepartijen (Sterk Meppel, CDA en
VVD) een onderzoeksbureau ingehuurd. Dit bureau gaat nog eens met een
frisse blik naar de ontsluiting van Ezinge kijken en de ideeën die de bewo-
ners daarover hebben. Namens Ezinge hebben Ab Wever en Richard Ha-
gedoorn een aantal punten ingebracht en met onderzoekster Linda Weber
van JongeHonden besproken. Ook de fracties hebben een aantal ideeën
om de ontsluiting te verbeteren aangeleverd. 
De basisvraag is natuurlijk of de huidige ontsluiting via de Ambachtsweg
naar de Hoogeveenseweg, aangevuld met een nieuw fietspad dat in geval
van calamiteiten door nooddiensten gebruikt kunnen worden, voldoende
is. En zo nee, welke van de ingebrachte ideeën dan de beste mogelijkhe-
den biedt. De ingebrachte plannen variëren van de aanleg van een roton-
de bij de Hoogeveenseweg tot een tweede ontsluiting voor auto’s via de
uitloop van de Bekinkbaan. 
Gelijk met het verschijnen van deze krant worden de resultaten van het on-
derzoek aan de bewoners van Ezinge gepresenteerd. Helaas kunnen wij de
uitslagen dus niet meer meenemen. Voor het laatste nieuws, zie onze web-
site: www.sterkmeppel.nl.

De Rekenkamer was er duidelijk
over: de gemeente moet meer
doen op het gebied van commu-
nicatie. Zowel intern als extern
en dus vooral met de inwoners
van onze gemeente. Daar ligt een
schone taak voor ons college,
vindt Sterk Meppel.

Mensen worden mondiger en wil-
len meepraten over wat er in hun
omgeving gebeurt. Een goede zaak,
vindt Sterk Meppel, maar het
maakt het niet altijd makkelijker
voor een gemeente. Als je mensen
namelijk de mond gunt, wordt al
gauw de verwachting gewekt dat
ook aan alle wensen tegemoet ge-
komen kan worden. Helaas is dat
niet altijd het geval. Een goede
communicatie met de inwoners
houdt dus ook in dat je duidelijk
maakt wat wel en wat juist niet mo-
gelijk is. Door samen naar de beste
oplossingen te zoeken, zorg je dat
je bezwaarprocedures voorkomt.

Gevoelig punt
De Rekenkamer heeft als functie
een aantal onderwerpen per jaar te
onderzoeken voor het gemeente-
bestuur. Dit jaar kwam de Rekenka-
mer met de conclusie dat de com-
municatie in de gemeente Meppel
nog veel te wensen overlaat. 
Sterk Meppel vindt communicatie
een belangrijk punt. Natuurlijk be-
seffen we dat dit ook een gevoelig
punt is, omdat er snel iets mis kan
gaan op dat gebied. Als je probeert
zoveel mogelijk mensen bij een pro-
ces te betrekken, vergeet je ook wel
eens iemand. Dat neemt niet weg,
dat de gemeente wel altijd haar best
moet blijven doen en dat communi-
catie dus een onderwerp is waar
Meppel nog veel aan kan verbeteren.

Communicatie
moet beter!
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Ken uw gemeente
Uitslag 68
Voor veel mensen was het moeilijk
de plek in het vorige nummer te
omschrijven. Doodsimpel omdat
het steegje geen naam meer heeft.
Toch wisten vooral mensen die vroe-
ger in de binnenstad woonden nog
wel waar het ligt. Het is het steegje
tussen de Kromme Elleboog en de
Keizersgracht, waar vooraan het ko-
lenpakhuis van de gebroeders Ha-
gedoorn was.
Mevrouw Peters is zelf een echte

Meppelse en gaf het juiste ant-
woord. Zij won, na loting uit vele in-
zendingen, onze prijs. Met een beet-
je hulp van mevrouw E. Hagedoorn
kon zij feilloos omschrijven waar het
was en wat er vroeger allemaal rond
dat steegje gebeurde. Zo werd het
volgens haar ‘het Blikken Padtien’
genoemd, omdat er spullen van
loodgieters waren opgeslagen. Ook
waren er een boordenwasserij en
een schoenpoetsfabriek aan het
steegje gevestigd. Dat zijn toch
zaken die we ons nu nauwelijks
meer kunnen voorstellen.

Een andere inzending kwam van
mevrouw Gieneke Westera. Zij zond
ons zelfs een paar heel mooie oude
foto’s toe (zie pag. 4). Dat soort in-
zendingen vinden wij altijd erg inte-

ressant en lezen en bekijken we met
aandacht. Dank u wel voor uw in-
zending. En mevrouw Peters, van
harte gefeliciteerd met uw prijs!

69
Naast heel veel mooie straten, plei-
nen en gebouwen heeft Meppel ook
kunstwerken. Kunt u ons schrijven of
mailen waar dit kustwerk staat en
wat de betekenis is van dat werk?
Als u ons er meer van kan vertellen
zullen wij dat bijzonder op prijs stel-
len. Uit de goede inzendingen trek-
ken we weer een prijswinnaar. 

De winnaar kan kiezen uit:
• 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 aange-

boden fles heerlijke ‘Bruisend Mep-
pel’.

Inzenden voor 10 september naar:
Redactie Stadswachter
Resedastraat 14
7943 AD Meppel
stadswachter@home.nl

Egbert van Dijk
(wethouder)
Lepelaar 65

7943 SJ Meppel
tel. (Stadhuis): 850360

e-mail: e.vdijk@meppel.nl

SteM-fractieleider Myriam Jansen
(links) overhandigt mevr. Peters
een fles Bruisend Meppel.


