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Hal naar Ezinge of
Nieuwveense Landen?

Communicatie

Vogeltjesmarkt, Concours Hippique, Kerstmarkt, Vlooienmarkt
en Oldtimerbeurs zijn slechts enkele voorbeelden van evenementen die in de markthallen plaatsvinden. Evenementen die bij
Meppel horen en die we graag
houden. Maar als de markthallen
begin volgend jaar worden afgebroken is er geen plek waar zij terecht kunnen. Terwijl er een belofte ligt pas te slopen als er
vervangende ruimte is. De Beemsterboerhal in Ezinge renoveren
is een mooi voorstel, maar stuit
op veel bezwaren, vooral in de
wijk zelf. Sterk Meppel wil de
‘Vledderwinst’ gebruiken om een
sobere hal op al afgeschreven
grond in de Nieuwveense Landen
te bouwen.
De gemeenteraad heeft in 2005 het
besluit in te stemmen met de ontwikkeling van het Vledder gekoppeld aan de voorwaarde dat de
markthallen pas gesloopt mogen
worden als er vervangende ruimte
is. Terecht wordt de politiek aan
deze belofte herinnerd. Maar dat
mag niet betekenen dat de raad instemt met een voorstel dat de Ezingebuurt in de problemen brengt.
Aanvankelijk was er het voorstel
van het college een gecombineerde
evenementen/sporthal op Ezinge
te bouwen. Dat haalde het niet bij
de coalitiepartijen. Zij vonden dat
bewoning, sportclubs en het nieuwe scholencomplex het maximaal
haalbare voor dit gebied is.

Alternatieven
Het college kwam dus met een verkeerde oplossing naar de raad. En
dus moest het op zoek naar vervangende accommodaties en alternatieve locaties. Maar B&W willen
blijkbaar graag vasthouden aan de
bouw van de gecombineerde hal op
Ezinge. De alternatieven zijn volgens hen óf niet te realiseren óf
duurder. Sterk Meppel is het daar

HAN EN SAN

In dit nummer

Vinden die paarden dat oude
water uit de toren wel lekker?

niet mee eens en ziet wel mogelijkheden.
Het bestuur van Indoor Meppel,
dat jaarlijks het Concours Hippique organiseert, kwam met het
plan het koelhuis Beemsterboer
toch in gebruik te gaan nemen als
‘slechtweer-accommodatie’. Een
niet-commerciële hal voor Meppelers door Meppelers met genoeg
ruimte om de bekende evenementen ruimte te bieden. Hoewel SteM
het initiatief toejuicht, blijven de
bezwaren voor de locatie bestaan.
Ezinge wordt met de komst van de
nieuwe scholencampus al maximaal belast. Een evenementenhal
daar is een stap te ver.

‘Vledderwinst’
Bij de plannen van het Vledder
heeft de gemeente de grond en de
markthallen ingebracht. De grond
waarop de markthallen staan is dus
geld waard. Veel geld, want grond
in de binnenstad is duur. Wat Sterk
Meppel betreft wordt deze ‘Vledderwinst’ gebruikt voor een acceptabele investering in een sobere
hal: een ‘nieuwe markthal’.
Als deze hal dan wordt geplaatst in
de Nieuwveense Landen op een
stuk grond dat al is afgeschreven,

omdat het buiten het plangebied
komt te liggen, hebben we daarmee ook een goedkope en makkelijk te ontsluiten locatie. Het moet
wel op heel veel onwil stuiten, wanneer het college niet in staat is zo’n
hal op zo’n plek binnen een jaar te
realiseren voor een betaalbare
prijs. Het zou trouwens hoffelijk
zijn wanneer de projectontwikke-

Wordt de Beemsterboerhal (foto
boven) gerenoveerd, of komt er
een nieuwe sobere evenementenhal op een stuk afgeschreven grond
op Nieuwveense Landen (onder)
laar de markthallen tot die tijd nog
even niet sloopt. Zo actief is hij nu
ook nog niet op het Vledder.

Het heerst alweer: verkiezingskoorts
Je merkt het alweer in de raad: zo
langzamerhand begint de druk
een beetje te stijgen en vliegen
politici elkaar weer wat vaker in
de haren. Er moet weer gescoord
gaan worden, want de verkiezingen naderen weer. Het lijkt misschien voor de gemiddelde kiezer
nog heel ver weg, maar als je tijdig wilt beginnen, dan moet je als
partij nu aan de bak en je standpunten iets scherper neerzetten,
zodat je de kranten wat vaker
haalt.
Vier jaar lang merk je weinig van de
- landelijke - politieke partijen. Je
hoort ze amper en je ziet ze niet.
Raadsleden beweren wel actief te
zijn, maar je ziet ze alleen op straat
als de verkiezingen weer naderen.
Dan lopen ze weer flyers uit te
delen en hebben ze weer tijd om
met u te praten omdat ze uw stem
willen winnen. Maar waarom doen
ze dat alleen maar die laatste
maanden en niet gewoon gedurende de hele vier jaar? Alsof u niet
doorheeft waarom ze nu opeens
wel weer op straat staan.
Sterk Meppel ziet u wel altijd. Wij
zijn actief, kritisch en betrokken!
Wij doen er veel moeite voor om
deze slogan hoog te houden. We
staan vaak op straat, beleggen
thema-avonden en vragen u geregeld om uw mening. Natuurlijk
krijgt u ook trouw iedere drie
maanden onze krant, waarin wij u
vertellen wat wij allemaal doen en
kunt u onze standpunten zien op
onze actuele website <www.sterk-
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meppel.nl>. Wij vinden het belangrijk om u vier jaar lang op de hoogte te houden en onze volksvertegenwoordigende taak goed in te
vullen.

Belangen
Natuurlijk kunt u het niet altijd met
ons eens zijn. Soms zijn we dat zelf
niet eens onderling. Want er zijn
vaak tegenstrijdige belangen die
we allemaal mee moeten wegen.
Dat doen we openlijk in onze openbare fractievergaderingen en ledenvergaderingen.
Op de fractievergaderingen behandelen we meestal puur de politieke
thema’s die aan de orde gaan
komen op de eerstvolgende raadsvergadering, en op de ledenvergaderingen wordt gezocht naar de
politieke lijn die we willen bewandelen.
De komende ledenvergaderingen
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zullen dan ook in het thema staan
van de volgende verkiezingen. Zo
zijn we in november het stadscentrum ingetrokken om daar te praten met verschillende mensen over
de invulling van onze binnenstad.
Wij gaan dat op meerdere plekken
doen, zodat wij over een jaar een
prachtig verkiezingsprogramma
klaar hebben, waarin u zich als inwoner herkent.

Neem contact op
Ook u kunt op onze vergaderingen
uw mening laten horen, met ons
meedenken en ons proberen te
beïnvloeden. Lijkt het u leuk om
met ons mee te praten? Neem dan
contact met ons op (mailadressen
en telefoonnummers staan achterop deze krant) en mengt u zich in
onze discussies. Ervaar zelf dat
onze slogan ‘actief, kritisch en betrokken!’ geen loze kreet is.

nooit uit beeld

www.sterkmeppel.nl

Stadswachter

Laatste nieuws? Achtergronden? Vragen? Commentaar?
Zie onze website:
www.sterkmeppel.nl

wenst bezorgers,

De website van Sterk Meppel
wordt voortdurend bewerkt en
aangevuld. Daar vindt u de laatste
berichten, agenda, opinies, vroegere nummers van de Stadswachter, enz. Ook voor uw eigen wensen, opmerkingen, commentaar
kunt u daar terecht. Adressen? Zie
onze website.
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Wat deed SteM in 2008?
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Communicatie is en blijft moeilijk. Wanneer is iets waar? Als het
in de krant staat? Als de hardste
schreeuwer het roept en iedereen
het gaat geloven? Of ligt het genuanceerder? Het is heel makkelijk
bestuurders de schuld te geven.
Communicatie is toch al iets
waarover ze vaak aangepakt worden. Daardoor klinkt het altijd
geloofwaardig als je er een klacht
over hebt. Maar soms maken
mensen er handig misbruik van.
Neem een voorbeeld van kort geleden. De directeur van een bedrijf uitte de klacht dat het college
dan wel kon zeggen dat het graag
wilde dat zijn bedrijf ging verhuizen, maar dat er nog absoluut
geen gesprekken waren geweest.
De waarheid luidde echter anders
en kwam gelukkig door accuraat
handelen van het college aan het
licht, waardoor het bedrijf zijn
uitspraak moest corrigeren.
Of een andere Meppeler ondernemer. Bij hoog en laag beweerde hij
dat zijn bedrijf helemaal niet te
koop stond en dat er absoluut
geen gesprekken met de gemeente
gevoerd werden. Onze verbazing
was dan ook groot toen de wethouder vlak daarna in de wandelgangen vertelde dat hij in onderhandeling was met deze
ondernemer, omdat hij het stuk
grond misschien wel ging kopen.
Maar ook politici werken er aan
mee. Neem de ChristenUnie, die
met succes beweerde dat het
opengraven van de 85 meter extra
van de Gasgracht 2,4 miljoen
moest kosten. Nog steeds krijgen
we verhalen te horen dat dat wel
erg veel geld is voor zo’n stukje
gracht.
Dat was het ook geweest als het
verhaal niet wat genuanceerder
lag. Niet alleen was het geld bestemd voor het opknappen van
het hele gebied, maar bovendien
werd het project fors gesubsidieerd door de provincie. Hierdoor lag het werkelijke bedrag
dus aanzienlijk lager dan de
ChristenUnie het voorspiegelde.
Bewuste manipulatie of domme
communicatie? Het zal er wel ergens tussenin liggen. Maar het
zorgt er wel voor dat het voor
onze inwoners en voor de politici
soms erg moeilijk wordt om keuzes te maken en te weten waarin
ze nog moeten geloven.
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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.
Hoe zit het nu eigenlijk met het
Cultureel Centrum in Meppel? Zijn
alle problemen nu eindelijk opgelost?
Ja! Nog even afhankelijk van of de
raad het laatste akkoord geeft om
het allemaal financieel netjes af te
handelen, is het in principe opgelost. Dit college is al ruim twee jaar
bezig met de problemen. Deze zijn
ontstaan bij de oprichting van het
nieuwe CCM tussen 2004 en 2006.
Toen zijn er geen goede afspraken
gemaakt over met name het beheer
en daar plukte dit college helaas de
wrange vruchten van.
Toen ik wethouder werd, kreeg ik al
snel te horen dat het niet goed ging
in het CCM. De verschillende instellingen hadden het gevoel dat ze
gewoon samen in een hok waren
gedrukt en dat gaf spanningen. We
zijn aan de slag gegaan. Toen we er
bijna uit waren in januari van dit
jaar stapte een deel van het bestuur

op. Daardoor moesten wij deels
weer opnieuw beginnen.
De afgelopen driekwart jaar zijn we
continu oplossingsgericht bezig
geweest om alle problemen bij de
kop te pakken. Ik ben blij dat we het
nu, na een jaar intensief samenwerken, allemaal hebben kunnen
oplossen. Het CCM heeft straks een
volledig onafhankelijk bestuur,
zodat er geen belangenverstrengeling meer is. Dit bestuur is bezig
met een beheerder die echt verstand van zaken heeft en het beheer goed kan regelen. De huurcontracten worden in december
ondertekend. Hierin staan duidelijk de rechten en de plichten van
de verschillende instanties. Nu het
helder is, is iedereen tevreden. Ik
ben hier echt heel erg blij mee.
Het Fietsknooppuntensysteem,
komt dat hier ook van de grond?
Het Drentse Fietsknooppuntensysteem is simpel gezegd een bewegwijzeringsysteem met nummers
waarmee je op een makkelijke manier je eigen fietsroute kunt bepalen. Je fietst dan van nummer naar
nummer. In Overijssel bestaat het
al. Drenthe gaat hierop aansluiten.
We beginnen in Meppel, Hooge-

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.

Zelf verdienen
Politici worden altijd zenuwachtig als er weer verkiezingen naderen. Een soort dag des oordeels,
ook voor lokale politici! In werkelijkheid is dat niet altijd nodig.
Kijk maar naar de PvdA in Meppel in de vorige periode. Scheuring in de partij, ruzie en machteloosheid. En toch een zetel erbij
bij de verkiezingen. Met dank aan
Wouter Bos en de televisiemakers
en landelijke krantenschrijvers.
Die zien de gemeenteraadsverkiezingen als een opiniepeiling voor
het kabinetsbeleid.
Door de invoering van politieke
lijsten zal hetzelfde in de toekomst bij de waterschapsverkiezingen gaan gebeuren. Verkiezingen worden gezien als een
tussentijdse goedkeuring of afkeuring van het landelijk kabinetsbeleid. D66 kan wat dat betreft weer mee gaan doen in
Meppel. Pechtold is een goede
stemmentrekker, ook al doet hij
hier niet mee. TON zal het ook in
Meppel vast niet redden. Gemeenteraadsleden moeten op hun
eigen daden beoordeeld worden,
niet op de aantrekkelijkheid van
hun landelijke kopman of vrouw. Maar ja dat is theorie.
En Sterk Meppel dan? Die kan
niet leunen op anderen. Die partij
moet het echt zelf verdienen! Ze
moet zich constant bewijzen. Dat
is in mijn ogen meer een voordeel
dan een nadeel. Zo is democratie
ook bedoeld. Inwonerszelfbestuur.
Je wordt gekozen op je programma en het vertrouwen in de men-

sen die het gaan uitvoeren beoordeeld op je daden.
Als SteM echt een stem van de inwoners wil zijn, dan moet ze met
initiatieven durven komen. Dan
is een krant zoals deze nodig om
regelmatig verantwoording af te
leggen voor wat Sterk Meppel
doet. Dan moet je zelfs voorop
durven lopen en problemen van
mensen steeds op de raadsagenda
zetten. Of mensen helpen met
burgerinitiatieven om zelf hun
eigen belangen naar voren te
brengen. Dan moet je actief, kritisch en betrokken zijn. Niet alleen met woorden, maar vooral
met daden! Dan moet je willen
dienen en niet willen heersen.
Er komen in 2010 weer verkiezingen aan. Alle partijen zijn al min
of meer gestart met de voorbereidingen. Ook Sterk Meppel. Vanaf
de zijlijn heb ik er alle vertrouwen in.
Herman Jansen
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Kleinschaligheid

veen en De Wolden. Waarschijnlijk
worden de eerste bordjes begin
2009 geplaatst en is het half februari helemaal klaar.
Ik heb me hier binnen het Recreatieschap Drenthe erg sterk voor
gemaakt, onder andere omdat
Sterk Meppel al jaren pleit voor
goede, veilige en mooie fietsroutes.
De fiets is een milieuvriendelijk
vervoermiddel dat SteM graag wil
stimuleren. Het leuke is dat bestaande fietsroutes in dit systeem
zijn geïntegreerd (zoals de Havelterbergroute en het ‘Rondje Drenthe’). Het is dus prachtig dat we dit
hebben kunnen realiseren in deze
periode.

Geef uw mening

Vanaf de zijlijn

Winter 2009

Op onze internetsite <www.sterkmeppel.nl> staat iedere twee
weken een nieuwe stelling. Over
acrtuele onderwerpen. Zo vroegen
we uw mening over een parkeerplaats aan het Kraton. Op de drukke Donderdag Meppel Dag en op
zaterdagen zou dit een oplossing
kunnen zijn voor langparkeerders.
Zou u bereid zijn een stukje te
lopen als u op het Kraton heel
goedkoop uw auto kunt parkeren.
De uitslag? Een exacte 50/50. Van
de 156 mensen die hun stem hebben uitgebracht waren 78 het
ermee eens en dus ook 78 oneens.
Gelukkig zijn de meningen niet altijd zo gelijk verdeeld. Bij de nieuwe stelling ‘Moet de gemeenteraad/het college altijd haar/zijn
beloftes nakomen’ is 85 procent
van mening dat dit inderdaad
moet. Voor Sterk Meppel telt uw
mening niet alleen vlak voor de
verkiezingen, maar altijd. Kijk dus
regelmatig op de site en geef uw
mening.

Kleinschaligheid is maar moeilijk uit te leggen. Het is vooral een gevoel.
Een gevoel dat het allemaal beter gaat als het overzichtelijk is en dichtbij jezelf, als het beschermd en veilig voelt en er een persoonlijke binding is.
De ontwikkeling van de laatste decennia is dat alles groter en onpersoonlijker wordt. Kleinere bedrijven fuseren tot grotere bedrijven en vervolgens tot megabedrijven om hun hoofd boven water te kunnen houden. De kruidenier op de hoek van de straat heeft geen bestaansrecht
meer, want de grote supermarkten
winnen het toch altijd. Als je door
de winkelstraat loopt van iedere
willekeurige stad, zie je vaak dezelfde winkels. Maar het gaat niet enkel
om winkels. Het gaat om veel meer.
Het gaat om ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen, Stichtingen,
brandweer- en politiekorpsen, scholen...
Vaak beginnen deze processen heel
onschuldig met samenwerking. Iets
waar niets op tegen is. Al snel vinden ze dat ze efficiënter kunnen
werken door steeds meer samen te
doen, totdat ze uiteindelijk helemaal in elkaar opgaan. En ja, dan is
één groot gebouw natuurlijk wel zo
handig en voordelig.
Het is een trend die niet lijkt te stoppen. Maar of het werkelijk goed is?
Het lijkt wel of het langzamerhand allemaal om de financiën gaat en
niet meer om de mensen. Wat zo goed moet zijn voor de organisaties is
een ramp voor de mensen. Die grote vestigingen, of je het nu over een
school of over een instantie hebt, zitten namelijk niet meer bij jou om
de hoek of soms niet eens meer in de stad. Je kunt er niet ‘even’ heen, je
moet ze bellen om vervolgens van de een naar de ander doorverwezen te
worden. Ze gaan op een centrale plek zitten in een grotere vestiging. En
daar moet heel wat worden overlegd om alles goed te regelen. Waar
vroeger iedere zuster vooral bezig was met de patiënten, moeten ze nu
een groot deel van de dag vullen met het invullen van rapporten. En de
meester op school die je vroeger bij je oor pakte, omdat hij donders goed
wist wie die bal door de ruit had getrapt, staat nu te kijken naar honderden onbekende gezichten. En de brandweer op de hoek, die eerder altijd wel een betrokken dorpsgenoot kon vinden om mee te werken,
kampt nu als professioneel bedrijf met een tekort aan vrijwilligers.
Waar kosten worden bespaard binnen organisaties, komen ze via een
andere kant terug. Door het tijdsverlies vanwege alle overleggen, door
het gebrek aan betrokkenheid van de mensen… maar het allerbelangrijkste, in mijn ogen, is het gebrek aan gevoel voor de mensen om je
heen. Als leerling op een kleine school, merkte de leraar het wel op als je
niet lekker in je vel zat, maar in een grootschalige school is het makkelijker om tussen de mazen van het net door te glippen.
Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling. En ondanks dat ik weet dat ik
er in mijn eentje weinig aan kan doen, verzet elke vezel in mijn lijf zich
hiertegen. Ik hoop dus maar dat steeds meer mensen dat verzet gaan
voelen. De maatschappij zijn wij, immers! We moeten die grootschaligheid helemaal niet willen. Het lijkt dan misschien wel goedkoper voor
het bedrijf, maar voor de hele maatschappij is het, mijns inziens, een
ramp!
Myriam Jansen
Fractievoorzitter Sterk Meppel

Verkiezingsprogramma in de maak
Op de laatste algemene ledenvergadering van Sterk Meppel, 26
november, is een start gemaakt
met de ontwikkeling van het
nieuwe verkiezingsprogramma.
In een interessante stadswandeling ontmoetten de leden betrokken inwoners. Hun mening wordt
meegenomen bij het opstellen
van het programma.
Horeca-ondernemer Jaap de Boer
was heel positief over de nieuwe
Prinsengracht en het Prinsenplein,
waar nu alleen nog het blik weg
moet dat ‘in de gracht’ staat. Natuurbeschermer Hendrik Snel
maakte in een helder verhaal duidelijk dat de vogels het in een verstenend centrum heel moeilijk
gaan krijgen. Waterschapslid Arja
Doornbos zag in de verstening ook

t. 0522-256494
f. 0522-258854

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

J v. Dijk

een gevaar, omdat de neerslag
steeds minder goed kan wegkomen. De heer Westerhuis, ondernemer aan het Slotplantsoen, riep de
gemeente op deze omgeving weer
attractief te maken voor Meppelers
en bezoekers. Sieb van der Weerd,
eigenaar van damesmodezaak Calzoni, maakte ons duidelijk dat het
nodig is ons in te blijven zetten
voor meer goede fiets‘parkeer’voorzieningen. Krantenuitgever
Mas Boom gaf aan waar in zijn
ogen nog kansen liggen om het gebied van de Kromme Elleboog tot
een waardevol gebied te maken.
In de brainstorm na deze stadswandeling bij Café Nijmeijer kwam
naar voren dat in het volgende verkiezingsprogramma ‘attitude’ meer
ruimte krijgt: de houding van bestuurders naar de raad en de bevol-

J v. Dijk

king moet opener.
Sterk Meppel zal zich hierbij niet
meer beperken tot raadsleden en
college; we hebben ondervonden
dat dit een breed maatschappelijk
thema is. Wat voor bebouwing passend is in de binnenstad is, zo vinden de leden van Sterk Meppel, erg
afhankelijk van de nabije omgeving. Dat we daarbij goed gebruik
moeten maken van de mening en
kwaliteiten van onze eigen inwoners is voor ons erg belangrijk en
zal dat ook blijven.
Aan het eind van de vergadering
schreef het bestuur een prijsvraag
uit. Verzin een sterke verkiezingsslogan voor Sterk Meppel en maak
kans op een heerlijke SteM-taart!
De inzendtermijn is inmiddels verlengd tot 1 juni 2009. Adressen op
de achterkant van deze krant.

J. v. Dijk
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Probleemtunnel nummer twee

Westerstouwe
moet gissen

De gemeente Meppel heeft iets
met tunnels. De problemen met
de Vleddertunnel zijn bekend. Te
steil, vochtig en loslatende tegels.
Dat de tunnel in de Westerstouwe
– onder de nieuwe Europalaan –
ook niet goed is aangelegd, merken de gebruikers dagelijks. De
op- en afritten zijn permanent
nat, de wanden laten vocht door
en spelende kinderen lopen risico in de tunnelbak te vallen.
Sterk Meppel stelde vragen, maar
een oplossing lijkt niet voorhanden te zijn. De omwonenden
maken zich zorgen en roepen
SteM op ervoor te zorgen dat ze
in ieder geval beter geïnformeerd
worden.
Het was de bedoeling dat er twee
fietsbruggen over de Europalaan
(Berggierslanden) zouden worden
aangelegd: één in de Westerstouwe
en één in de Berggiersweg. Het zouden mooie, sierlijke bruggen worden met een flauwe helling. Plotseling werden in het ontwerp van de
wijk deze bruggen vervangen door
één tunneltje. Uiteraard heeft SteM
navraag gedaan waarom deze wijziging in het ontwerp is gekomen.
Het officiële antwoord was dat er
voor twee bruggen te veel bomen
zouden moeten sneuvelen. Voor de
Berggiersweg klopte dat wel: voor
de Westerstouwe niet. Daar zijn inmiddels toch alle bomen gesneuveld, maar dan om een andere
reden.
Het gevolg is dat 1. de mooie Berggiersweg nu doodloopt op de Europalaan, waardoor deze prachtige
historische laan met zijn karakteristieke bomen niet meer als doorgaande wandelroute kan worden

Goede communicatie tussen de
gemeente en haar inwoners vindt
iedereen belangrijk. Soms gaat
dat uitstekend, maar vaak blijkt
dat het beter kan. Geregeld horen
wij dat mensen zich niet serieus
genomen voelen, dat inspraak
een wassen neus is, omdat toch
alles al is beslist, of dat afspraken
niet nagekomen worden. Het college doet er alles aan om dit,
waar nodig, te verbeteren. Bij de
herinrichting van de Westerstouwe heeft zij die kans weer.

gebruikt en (2) in de Westerstouwe
een smerig tunneltje ligt.

Permanent nat
De tunnel in de Westerstouwe is namelijk permanent nat. Vanaf de hellingen loopt voortdurend modderwater de tunnel in. Ook de
half-verharding op het toeleidende
fietspad is permanent doorweekt,
wat voor gebruikers hinderlijk is en
bij vorst zelfs gevaarlijk. Daarnaast
sijpelt er vocht door de wanden van
de tunnelbak, waardoor het schilderwerk wordt beschadigd. Voeg
daar het zwerfvuil in de natte tunnel
bij en de desolate aanblik is compleet. Het ontbreken van hekken om
te voorkomen dat kinderen in de
tunnelbak kunnen vallen vinden
omwonenden ook een probleem.

Bij navraag blijkt dat de problemen
bekend zijn, maar een oplossing
heeft de gemeente niet meteen
voor handen. Door de hoge grondwaterstand kan het water onvoldoende weg. Vandaar het vochtprobleem. Bij de gemeente leeft
wel het besef dat het vochtprobleem moet worden opgelost voordat de vorst invalt en ook over het
plaatsen van een hek wordt nagedacht.

Communicatie
Omwonenden hebben er absoluut
geen vertrouwen in dat de situatie
snel wordt opgelost. ‘We melden
het wel bij het loket leefomgeving,
maar echt iets gebeuren, zien we
niet’, aldus een boze inwoner. Wij
begrijpen die boosheid heel goed.

De tunnel in de Westerstouwe is
permanent nat. Vanaf de hellingen
komt voortdurend modderwater
naar beneden.
De kreet: ‘Mee doen met Meppel’
ervaren de omwonenden in ieder
geval als een loze kreet. Ze spreken
ons daar terecht op aan. ‘Jullie zijn
toch de partij die voor de inwoners
opkomt, doe er wat aan. Laat ze ons
op zijn minst behoorlijk voorlichten en doe het niet af met het heeft
onze aandacht.’
Het signaal naar onze wethouder
en de raadsfractie is duidelijk. Wij
zullen het college binnenkort vragen om in ieder geval de voorlichting over dit onderwerp beter aan
te pakken.

Bij de herinrichting van het gebied
bij de voormalige ijsbaan tussen
Berggierslanden en de Jan Steenstraat in de Koedijkslanden is de
communicatie uitstekend verlopen. Daar hebben bewoners meegewerkt aan het ontwerp en weten
ze precies wat er komt. En... de
werkzaamheden zijn keurig op tijd
begonnen.
Hoe anders is het aan de Westerstouwe. Daar moest een beeldbepalende houtwal met bomen en
struiken wijken voor een riool. In
het najaar zouden plannen ontwikkeld worden voor de herinrichting
van dat gebied en de omwonenden
worden geïnformeerd. Zeker is dat
er bomen geplant gaan worden.
Dat is toegezegd naar aanleiding
van vragen die SteM heeft gesteld.
Maar tot op heden is dat nog niet
gebeurd. Als de gemeente woord
wil houden moet ze wel opschieten, want het najaar is bijna voorbij. Het zou mooi zijn als er weer
goed overleg zou komen tussen bewoners.

Vledder wellicht meer
Bleekerseiland, nooit uit beeld
vervuild dan wij dachten
Het verhaal Vledder is een lang
verhaal. De raad praat er al negen
jaar over. Verschillende plannen
werden ontwikkeld. In 2006 leek
het eindelijk voor elkaar te
komen. De Rendo-gebouwen
werden gesloopt, de vervuilde
grond werd gesaneerd, een stukje
gracht werd opengegraven en de
kennisfabriek kwam in ontwikkeling. De eerste fase van de
bouw zou dit jaar van start gaan.
Maar dat is uitgesteld. Volgens
website www.hetvledder.nl wordt
dat nu 2009.
Aanvankelijk zag de fractie van
SteM niet zoveel in de plannen voor
het Vledder. Er zouden te veel parkeerplaatsen verdwijnen en tegenover de bestaande panden zou veel
te hoog worden gebouwd. Ook de
bewoners waren er niet gerust op.
Dat bleek op een inloopavond van
de gemeente en een bijeenkomst
die wij zelf hadden georganiseerd.
Daarna werd het een tijdje stil, totdat eind 2006 de boel ineens in een
stroomversnelling kwam. In een
bomvolle zaal Nijmeijer presenteerde toenmalig wethouder Mark
Boumans samen met projectontwikkelaar Johan Matser de uiteindelijke plannen. Zij kregen groot
applaus.
Het plan omvat de bouw van onge-

Lord Nelson

veer 170 koopwoningen, een tweede supermarkt, een bioscoop, een
parkeergarage en horecagelegenheden. Het hart van Het Vledder zal
gevormd worden door een plein.
Voordat dit alles kon worden gerealiseerd moest het vervuilde
Rendo-terrein echter gesaneerd
worden. Maar nu de grond schoon
is zou toch niets de bouw in de weg
hoeven staan?

Schoon of niet?
Toch is er voor een andere fasering
in het plan gekozen omdat, zo laat
de gemeente weten, het reinigen
van het vervuilde grondwater nog
niet afgerond is. Dat zou een goede
reden kunnen zijn. Maar het bedrijf
dat de reiniging uitvoert heeft
raadsleden verteld dat alle leidingen goed in kaart gebracht zijn en
dat de reiniging de bouw van woningen niet in de weg staat.
Wij vinden dit heel vreemd en vragen ons ook af wie er nu gelijk
heeft, de projectontwikkelaar of
het bedrijf dat het grondwater reinigt. Wij weten het niet. Wel weten
we dat bij het opengraven van het
stukje gracht verontreinigde grond
boven kwam. Is de bodem meer
vervuild dan wij dachten? We stelden deze vraag bij de algemene beschouwingen, begin november,
maar kregen geen duidelijke uitleg.

De gemeente liet zich in de jaren
tachtig verleiden door de krotopruimingsubsidie. Daarmee kreeg
zij 80 procent terug van de aankoop
van oude panden, op voorwaarde
dat ze ook echt tegen de vlakte gingen. Herstel van de kademuren, renovatie van de Indische buurt, renovatie van de sluis en de Sluisbrug
tonen aan dat die leidende gedachte sinds die tijd fors is bijgebogen.
Er is gelukkig meer oog voor karakteristieke oude elementen in onze
stad. Renovatie en inpassing in
nieuwe plannen is de eerste optie.
Tegen deze achtergrond lijken de
plannen van wethouder Dohle
anno 2008 prijzenswaardig. Was hij
het niet die met stille diplomatie
nieuwe plannen op Bleekerseiland
wilde realiseren? Hij toonde de
juiste ambitie om via deze locatie
de binnenstad van Meppel verder

&
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Kerkplein 14
7941 BG Meppel
Tel. 0522-244447

Geen nieuwe projecten
De coalitiepartijen hebben bij de
uitgestelde behandeling van de
perspectiefnota het college aangeraden nu even geen nieuwe projec-

ten op te starten. De eerste begrotingswijzigingen voor 2009 laten
ook duidelijk zien dat Meppel nu
naar extra inkomsten op zoek is.
Het college denkt dan aan een verhoging van de parkeertarieven
vanaf 2009. En een extra 3 procent
verhoging bovenop de inflatiecorrectie vanaf 2010.
Op zo’n moment zien we liever dat
de wethouder zich inspant om dezelfde ambities voor Bleekerseiland
via een andere weg na te streven.
Ons inziens kan dat ook via een
goed geregeld bestemmingsplan en
een kritische welstand. Wij kijken
hierbij bijvoorbeeld naar de Woldstraat (waar nu op de plek van de
Basismarkt heel mooi gebouwd
wordt) of naar de panden waar V&D
in zit. Daar hebben VVD-wethouder
Lanjouw en SteM zich destijds sterk
gemaakt om echt iets moois te realiseren. Iets dergelijks moet op Bleekerseiland toch ook mogelijk zijn?

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

.

te verfraaien. Het leek ook of we
voor een dubbeltje op de eerste rij
zouden komen te zitten, want hij
had een cofinancier en een provinciale subsidie kunnen regelen.
Ons college heeft momenteel echter ook andere projecten die het in
de benen wil helpen. De achterstand in wegenonderhoud moet
worden ingelopen. Het Cultureel
Centrum Meppel bestaat nog maar
een blauwe maandag en moet (financieel) vlotgetrokken worden.
Ogterop heeft al jaren een taakstellende bezuiniging die het nog niet
waar kan maken en zoekt zijn heil
in een forse facelift. Daarvoor
wordt in een korte spanne tijds de
vrije reserve fors aangesproken.
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DE KANSEL
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Drinks
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Us Night

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

Slechts de verzamelaars van onze
Stadswachter kunnen het nalezen.
In de allereerste uitgave van 1981
schreven we: ‘Op de bres voor gevelwand Bleekerseiland’.We waren
toen al een warm pleitbezorger
voor behoud van karakteristieke
oude stadsgezichten.We prezen de
particuliere renovaties in dat gebied en bestreden – met een tweemansfractie – het gemeentelijk
sloopbeleid. Je zou verwachten dat
SteM de ideeën van wethouder
Dohle voor Bleekerseiland de
hemel in zou prijzen. Maar zo simpel zit het niet in elkaar.

Elke zaterdag
vanaf 22.00 uur

.

Tante Puck
Café Tante Puck

GAST DJ’S

Groenmarkt - Grote Kerkstraat

Jij komt toch ook?

Telefoon (0522) 26 10 60
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Balans van successen en teleurstellingen

SteM een jaar lang actief, kritisch, betrokken
Actief, kritisch, betrokken is het
motto van Sterk Meppel. Dat
brachten we in praktijk toen we
oppositiepartij waren, dat houden we in ere nu SteM zelf bestuurt, als een van de drie partijen die het college van B&W
steunen. Van harte, maar waar
nodig zijn we luis in de pels van
het college. Daarnaast houden
we voortdurend contact met de
bewoners, via straatinterviews,
wijkbezoeken en natuurlijk deze
Stadswachter. Waar heeft de
SteMfractie zich het afgelopen
jaar voor ingezet? Een greep uit
successen en ja, ook teleurstellingen.

veel lawaai. Met grof geweld werden vrijwel alle bomen en struiken
(ooit aangemerkt als beeldbepalend groen) gerooid. Niemand was
hierover ingelicht. Bij navraag
bleek het nodig voor de aanleg van
een riool met bergbezinkingsputten. Wij vinden dit niet het interactief werken waar dit college zo hoog
van opgeeft.

Milieuactieplan

Januari
Hippisch centrum
Na jarenlange voorbereiding komt
het college met een voorstel om het
laatste stuk van het ringpark in
Oosterboer in te richten. Er wordt
daar een manege gevestigd, waar
gehandicapten kunnen rijden. Ook
komt er een theehuis. Na aanvankelijke bedenkingen van omwonenden is er door een goede samenwerking tussen hen en de
gemeente een groot draagvlak gecreëerd. Dit tot groot genoegen van
SteM.

Eeuwige grafrust
Bij de behandeling van de beheersverordening begraafplaatsen heeft
Sterk Meppel aangegeven dat het
mogelijk moet zijn de wens tot eeuwige grafrust te respecteren. SteM
is daartoe ook bereid als de kosten
niet helemaal worden gedekt. De
mogelijkheid tot ruimen die de verordening biedt, ging twee leden
van de SteMfractie te ver. Zij stemden daarom tegen de verordening.

Februari
Kaalslag Westerstouwe
De bewoners van de Jan Steenstraat werden opgeschrikt door

Tijdens de behandeling van het milieuactieplan nam de raad een
motie van SteM aan die ervoor
moet zorgen dat het aantal bomen
(buiten de nieuwbouwwijken) zal
toenemen. De motie kreeg de steun
van de PvdA en Groenlinks. Wij
hebben Groen Links gesteund om
te kijken of er in Meppel een milieuprijs ingevoerd kan worden en
een jaarlijkse rapportering met
daarin de duurzaamheidmeter.

Betrouwbaarheid
In een radio-interview wekte de directeur van Woonconcept de suggestie dat het college over de kwestie Nieuwveense Landen de raad
verkeerd had voorgelicht. De betrouwbaarheid van bestuur was in
het geding. Jan Vonk (raadslid
SteM) stelde een diepgravend onderzoek in waaruit bleek dat er van
verkeerde voorlichting geen sprake
was.

SAAB Specials

Augustus

Ontsluiting Nieuwveense Landen
Op 16 mei nam de raad een motie
van SteM aan om een derde ontsluiting van de Nieuwveense Landen als optie mogelijk te houden.
De VVD en het CDA steunden ons.

Perspectiefnota 2
Op woensdag 27 augustus besprak
de algemene ledenvergadering van
Sterk Meppel de voorstellen van de
fractie ten aanzien van de perspectiefnota. Het fractiebeleid werd
goedgekeurd.

Voorkomen sociale armoede
Een goed armoedebeleid voorkomt
sociale armoede. Met dat voor ogen
schreef SteM de wethouder dat wij
graag de gratis bibliotheekpas en
het speel-o-theek-abonnement terugzien. In zijn nota is dit voorstel
evenwel niet overgenomen. Bij de
behandeling van de begroting zullen wij hier een amendement voor
indienen.
Openbaar vervoer
Het vervoersbureau Drenthe stelt
dat op basis van tellingen Meppel
niet in aanmerking komt voor een
stadsdienst. Provinciaal beleid is
echter dat nieuwe woonwijken
openbaar vervoer moeten krijgen.

Optocht
Zoals ieder jaar deden we weer mee
met de optocht op de laatste Don-

derdag Meppeldag. Het thema was:
Schoon Meppel. Onze voorzitter,
Han van Zandbergen, bestuurde
hoogstpersoonlijk onze gouden
koets.

September

De toenmalige lijndienst deed
Berggierslanden niet aan. Met dit
gegeven werd een stadsdienst
Berggierslanden-Koedijkslandenstation-ziekenhuis-Oosterboer
toch mogelijk. De buslijn naar/van
Haveltermade komt er niet.

Straatinterview 1
Zoals gebruikelijk stonden we ook
in het eerste kwartaal op straat om
uw mening te vragen. Ditmaal wilden wij weten hoe u dacht over het
bestrijden van onkruid met chemische middelen. De overgrote meerderheid van de mensen die wij
spraken was tegen het gebruik van
chemische middelen. Dat sterkte
ons in onze strijd tegen het gebruik
daarvan.

Perspectiefnota 3
De raad stelde nieuwe kaders die
moeten leiden tot een sluitend perspectief. Het verlengen van de chemische bestrijding van onkruid
met een half jaar deed SteM heel
zeer.
Straatinterview 3

Juni
Werkbezoek

Voetbalkooi
In april verzamelde een groep jongeren uit Nijeveen met behulp van
de stichting Welzijn Meppel-Westerveld voldoende handtekeningen
voor een ‘voetbalkooi’. SteM steunde dit burgerinitiatief. De raad besloot een maand later dat het college de uitwerking ter hand moest
nemen. Dat is gebeurd. De Raad
heeft op 13 november 50.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering.

Saab
Timmer

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

We brachten een werkbezoek aan
de ‘arme kant van Meppel’ ter voorbereiding op ons standpunt bij de
behandeling van de nota armoedebeleid.

Straatinterview 2
In het tweede straatinterview wilden wij uw mening weten of een
stad als Meppel een schouwburg
moet hebben. Het antwoord was
duidelijk. Ogterop heeft een toegevoegde waarde voor Meppel, daar
moeten we geld voor over hebben
was de mening van de overgrote
meerderheid van de mensen die
wij spraken.
Ambities te hoog
Het college had het coalitieakkoord
vertaald in een ambitieus uitvoeringsprogramma. Nu blijkt dat,
door de hoeveelheid aan grote projecten en het nemen van het verlies
op gronden in de Nieuwveense
Landen, de ambities te hoog zijn. In
het meerjarenperspectief dreigde
een structureel tekort te ontstaan.
De coalitie neemt haar verantwoordelijkheid en legde na de vakantie de raad nieuwe kaders voor.

In het derde kwartaal wilden we
weten of de OZB omhoog mocht
om de grootse plannen van het gemeentebestuur te betalen. De ene
helft vond dat de inwoners best een
beetje extra mogen betalen als ze
wat willen. De andere helft vond
dat juist niet. Volgens hen moet
Meppel maar een paar tandjes
terug. Eén persoon zei dat de
raadsleden maar moesten beslissen. Dat hebben we gedaan. De
OZB stijgt dit jaar niet.

Dolsma

KSM

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

Zwemonderwijs veilig gesteld
Het college wilde bezuinigen op
het zwemonderwijs. SteM vond dat
de veiligheid van kinderen in ons
waterrijke stadje belangrijk is en
stelden voor deze bezuiniging van
tafel te halen. Alleen VVD en CU
waren het daar niet mee eens.

Armoedebeleid
SteM diende een motie in om ouderen met een minimuminkomen
wel in aanmerking te laten komen
voor een bijzondere bijstand, net
als chronisch zieken en gehandicapten. PvdA, CDA en VVD stemden tegen, waardoor de motie werd
verworpen en de ouderen met een
minimum inkomen achter het net
vissen. Vooral het tegenstemmen
van de PvdA deed heel zeer.

November
Gesprek met voetbalclubs
De besturen van FC Meppel, MSC
en Alcides wilden graag met de gemeenteraad van Meppel van gedachten wisselen over hun toekomst op sportpark Ezinge. De
clubs wilden duidelijkheid hebben
over hoe de toekomst er voor hen
uitziet. Het werd een wederzijds
verhelderend gesprek. Raadsleden
van SteM waren erbij.
Nationale natuurwerkdag
Ook ons raadslid Peter de Vries stak
de handen uit de mouwen in Engelgaarde. Hij deed dit tijdens de
natuurwerkdag die georganiseerd
was door Landschapsbeheer
Drenthe en de stichting Engelgaarde.
Engelgaarde
Dankzij een motie van Sterk Meppel is het beheer van Engelgaarde
voor twee jaar veilig gesteld. De
stichting Engelgaarde moet in die
tijd een definitieve oplossing voor
het beheer verwezenlijken.

Scholen naar Ezinge
De Hogeschool Drenthe, het Drenthe College en Stad en Esch kunnen
gaan bouwen op Ezinge. Onze wethouder Egbert van Dijk werd van
alle kanten gefeliciteerd met dit
succes. Het is politiek gezien een
knappe prestatie om alle neuzen
dezelfde kant op te krijgen en om
financieel het hele plan rond te
krijgen. Hulde Egbert.

Markthallen
De fractie van SteM bracht een bezoek aan het laatste Concours Hippique in de markthallen. Het bestuur van het concours maakte
bekend welke plannen het heeft
om het Concours Hippique voor
Meppel te behouden. De fractie
van Sterk Meppel heeft met plezier
kennis genomen van de enthousiaste plannen. Het gaat om een
kleinschalige opzet en geeft de
kans alle huidige evenementen onderdak te bieden.

Fair trade
Bij de behandeling van het milieuactieplan
begin dit jaar,
vroeg de gemeenteraad aan het
college van B&W
een onderzoek te
starten of en hoe de gemeente een
voortrekkersrol zou kunnen vervul-

De Plataan
Cultureel centrum de Plataan
maakt in 2009 een nieuwe start.
Vanaf de eerste plannen heeft SteM
gewaarschuwd voor het feit dat er
geen goede beheersovereenkomst
lag. Wethouder Egbert van Dijk
(SteM) heeft de impasse doorbroken waardoor er nu een nieuwe beheerder en een compleet onafhankelijk stichtingsbestuur komt.

Chinees-Indisch
specialiteitenrestaurant

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

len om van Meppel een fairtradecity te maken. Dat was een brug te
ver. Het college gaat wel maatschappelijke initiatieven in dit
kader ondersteunen. Wij vinden dit
erg mager, maar beter iets dan
niets.

Oktober

Maart

April

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.

Mei

Fong Sheng
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U kunt genieten van onze speciale
exclusieve kantonese, sichuanese
en oosterse gerechten.
GRAAG TOT ZIENS.
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NACHT VAN DE NACHT TREKT VEEL MENSEN
Naast vervuiling van lucht,
bodem en water kennen we ook
de vervuiling van het donker. Het
is in Nederland bijna nergens
meer donker in de nacht. Dat is
niet alleen slecht voor veel dieren
die het juist van het donker moeten hebben, maar voor alle dieren en ook de mens. Daarnaast
kost het ook nog eens veel energie. Sterk Meppel is voor het terugdringen van vooral overbodig
licht. We hebben daar al diverse
keren voor gepleit. Wij staan ook
achter het initiatief van het platform Duurzaam Meppel dat
samen met de gemeente met de
jaarlijkse manifestatie Nacht van
de Nacht aandacht vraagt voor
deze problematiek.

toe. ‘Weten jullie dat wij in Nederland leven in het meest verlichte
land van Europa? En weten jullie
dat dit niet alleen slecht is voor de
nachtdieren, maar eigenlijk voor
alle dieren? En het vreet ook nog
eens onnodige energie.’ Verder vertelde hij dat de gemeente ook een
steentje gaat bijdragen aan het terugdringen van onnodige verlichting door, waar mogelijk, de openbare verlichting te verminderen.

Dansende lichtjes
Na dit toespraakje begaven de kinderen en hun begeleiders zich het
donker in. En het was donker, want
de maan ging schuil achter de wolken. Veel kinderen hadden een zaklantaarn bij zich en dat leverde een

...was het doodstil...
prachtig schouwspel op. Een zee
van dansende lichtjes in een pikdonkere omgeving.
Midden in het Meppeler wandelbos, op een open plek, werd stilgehouden. Alle lichtjes gingen uit en
bleven uit. Er brandden alleen nog
vier olielampen. In het schaarse
licht van die lampen vertelde verhalenvertelster Gerda Noordam
het spannende verhaal ‘Toen de
maan verdween’. Tijdens het vertellen was het doodstil. Een knappe
prestatie.
Sterk Meppel vindt het verheugend
dat het aantal deelnemers jaarlijks
toeneemt. Dat een steeds grotere
groep mensen zich bewust wordt
van het belang van het donker.

Nog drempels voor Brede School
Het is nu een jaar geleden dat de
gemeenteraad het principebesluit nam de nieuwe Brede
School op de locatie Zuiderlaan
te vestigen. Sterk Meppel was
tegen dit besluit. 800 tot 900 kinderen op één locatie vinden wij
veel te grootschalig. Ook komt er
een erg hoge verkeersdruk op dit
gebied te liggen en de afstanden
vinden wij te groot voor de leerlingen. Het principebesluit is democratisch genomen, dus wij
hebben ons daar bij neer te leggen. Maar dat houdt niet in dat
we niet kritisch moeten zijn in
het vervolgtraject. En dan constateren wij dat aan de basisvoorwaarden voor de vestiging nog
niet is voldaan.

voor jonge kinderen) en goed overleg komen met de buurtbewoners.
Een jaar later ligt er een nieuw bestemmingsplan en dit is onlangs al
in een eerste commissievergadering kort besproken. De fractie van
SteM had al een hele lijst vragen
klaarliggen. Er ligt dan wel een
nieuw bestemmingsplan, maar
waar is nu voldaan aan de verkeersveiligheid? En zijn de verkeersveilige routes al bedacht? Hoeveel
speelplek krijgen al die kinderen
straks op het plein? Zijn er afspraken over de exploitatie van het gebouw straks? Is er goed overleg met
de buurt, voelen de bewoners zich
serieus genomen?

Buurt klaagt
Eigenlijk bleek tijdens de korte vergadering al dat nog steeds niet aan
alle voorwaarden is voldaan. De
buurtbewoners klagen dat zij zich
niet serieus genomen voelen worden met hun vragen over (gebrek
aan) parkeerplekken, het uitzicht en
het groen. De kleinschaligheid zien
wij nog steeds niet gegarandeerd.
Laat staan de verkeersveiligheid.
Wegens tijdgebrek kon dit onder-

Het woord principebesluit zegt het
eigenlijk al: er is een besluit genomen, maar er moeten eerst nog wel
aan een paar voorwaarden worden
voldaan. Daar wordt het college
dan ook de tijd voor gegeven. Het
ging om de verkeersveiligheid
rondom de school, veilige fiets- en
looproutes, kleinschaligheid binnen de school (geen leerfabriek

PvdA speelt vals

Op een genomen besluit moet de gemeenteraad niet zo maar terugkomen. Dat is een regel in onze democratie. Daarom blijven we ook proberen ergens een evenementenhal te bouwen. Herroepen van een besluit wordt snel als een vorm van onbetrouwbaar bestuur ervaren. Alle
politieke partijen, zeker de PvdA, onderschrijven dit principe.
Nu roept Koos de Vos als fractievoorzitter PvdA te pas en te onpas dat
onkruidbestrijding met DOB brons een duurzame methode is. DOB staat
immers voor Duurzame Onkruid Bestrijding. Het moet, wat hem betreft,
ingezet blijven worden. Hiermee suggereert hij dat het middel glyfossaat, dat bij DOB brons gebruikt wordt, bijna onschadelijk is voor het
milieu. Het tegendeel is waar. Zo mag het middel niet gebruikt worden
op minder dan 10 km (!) van een inlaat voor drinkwater. Zo bang is men
dat het in het drinkwater terecht komt. Wat de PvdA probeert is, om economische redenen, een democratisch besluit onder valse voorwendsels
terug te draaien ten koste van het milieu. Wij vinden dat niet fraai.
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werp niet lang duren en na insprekers vanuit de buurt en Promes
(bovenschoolse organisatie openbaar basisonderwijs) hield het al
op. Tot de wethouder nog een verrassing uit de hoed toverde: een architectenbureau had de plannen
voor het schoolgebouw al klaarliggen in een mooie presentatie. Sterker nog, er was zelfs al een maquette. En eerlijk is eerlijk, dat zag er
allemaal mooi uit. Maar het blijft
natuurlijk vreemd dat het bestemmingsplan nog moet worden aangenomen en dat de plannen al min
of meer klaarliggen. Dat legt wel
een zware druk op de normale politieke voortgang.
Een kleine meerderheid van de
raad sprak zich wel uit voor verdere
behandeling in de raadsvergadering. Sterk Meppel is van mening
dat voldaan moet worden aan de,
door de gehele raad, gestelde voorwaarden. Samen met CU, GroenLinks en VVD hebben wij daarom
een amendement ingediend waarin aangegeven wordt dat er een
extra ontsluiting op de Zuiderlaan
moet komen en meer parkeerplaatsen aangelegd.

Eigenlijk zou je iedere vrijwilliger in Meppel een prijs moeten
geven. Er zijn heel veel mensen
die zich allemaal belangeloos
inzetten voor hun kluppie, hun
buurt, de maatschappij. Omdat
dit niet mogelijk is kiest de gemeente er elk jaar één die in het
zonnetje wordt gezet. Dit jaar is
de Meppeler Vrijwilligersprijs
gewonnen door Niek Mooiweer.
Hij is vrijwilliger/trainer bij het
G-team van FC MEO. Niek ont-

Koop de Grouw

-(11< 6 &+,33(5
kosten voor een behandeling worden
(deels) vergoed door je zorgverzekeraar

aangesloten bij de beroepsvereniging vnrt

YHUHQLJLQJYRRUQHGHUODQGVHUHÁH[]RQHWKHUDSHXWHQ

Roelof Pieter Koning (VVD) wist natuurlijk al lang dat hij Henk
Ramhorst halverwege deze termijn zou opvolgen als fractievoorzitter. Hij begon dus al ruim van tevoren te bedenken waarmee hij op
kon vallen als hij aan de beurt was. Zo denk ik dat hij op het puntje van zijn stoel zat, toen de ChristenUnie een paar maanden geleden een interpellatieverzoek deed over Nieuwveense Landen.
Ze kregen daarmee wel erg veel aandacht. Ze mochten openen en
ook het laatste woord hebben. Daarmee een stempel drukkend op
de hele discussie, los van het feit of dat stempel ook overeenkwam
met de indruk van de overige raadsleden. Wat een machtspositie!
Wat een aandacht! Koning observeerde vast met jaloerse blikken.
En toen was het eindelijk zo ver. Op 13 november mocht hij het spits
afbijten van zijn carrière als fractievoorzitter van de VVD. En alsof
dat nog niet genoeg aandacht en macht voor één vergadering was,
zou hij zich ook meteen laten gelden. Koning hield de kranten aandachtig bij om te kijken of er ook iets bijzat wat hij misschien kon
gebruiken. En ja hoor, hij had geluk: de VION kondigde aan de vestiging in Meppel te sluiten.
Dolgelukkig en verblind door de kans die zich aanbod, klom hij in
de pen. Er moest en zou een interpellatiedebat komen. Dat het om
een standpunt ging dat totaal niet aansloot bij dat van de VVD landelijk, dat was ondergeschikt aan de geldingsdrang van Koning.
Dat de VVD met haar geprezen marktwerking en schaalvergroting
bedrijfssluitingen en ontslagen zelf in de hand werkt, dat speelde
eventjes geen rol.
Dat het CDA en de PvdA al lang met dit onderwerp bezig zijn en het
zich hebben toegeëigend, daar stond hij niet bij stil. Dat de grootste
tegenspeler van de VVD de vakbond is, die op zo’n moment als eerst
aan zet is... En dat de mensen die ontslagen worden, moeten aankloppen bij het CWI en daarna de WW (je weet wel, die uitkering
waar de VVD zo graag op wil bekorten)… Het maakte allemaal
geen verschil: het interpellatiedebat moest en zou er komen.
Het kon niet goed aflopen. De voorzitter van dienst, Wim Zwaan,
deed voor de gelegenheid ‘a terrible job’ en liet het debat totaal ontsporen. En de vragen die de VVD stelde waren open deuren die ingetrapt werden, net als de antwoorden die hij kreeg. Natuurlijk maakten B&W zich (net als alle andere fracties) ook zorgen en natuurlijk
zouden ze er alles aan doen wat in hun macht ligt.What else is new?
Maar ik heb nog wel een tip voor de VVD, nu ze toch haar standpunt aan het verlinksen is: misschien wordt het tijd dat ze eens wat
genunaceerder gaat denken over marktwerking en schaalvergroting, of dat ze nog eens goed overweegt of korten op de WW-uitkering wel de juiste weg is.
Maar dat is van later zorg. Roelof Pieter heeft zijn doel bereikt: hij
is opgevallen!

Niek Mooiweer vrijwilliger 2008

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

praktijk voor integrale
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Wijnand
Opvallen

Zaterdag 25 oktober was het weer
zover. Platform Duurzaam Meppel
en Scouting Meppel organiseerden
met de gemeente alweer voor de
derde keer een succesvolle nacht
van de nacht. Het was druk, heel
druk toen twee van onze raadsleden aankwamen bij het Scoutinggebouw aan de Blankensteinweg.
Naast wethouder Ko Schele (CDA)
waren zij de enige vertegenwoordigers uit de politiek die dit leuke
evenement bijwoonden.
Voor de wandeling sprak de wethouder de kinderen en hun ouders

Prins Hendrikkade 101
7941 MD Meppel
tel. 06-57595320
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locatie voor optimale communicatie

ving een beeldje van de Meppeler Mug en een cadeaubon van
50 euro. FC MEO ontving een
bedrag van 300 euro.
Dit jaar had de jury ervoor gekozen zich op de jonge vrijwilligers
te concentreren. Naast Niek werden Dirjanne Booij, Karlien Pleizier, Mathilde Benak, Niels Booij,
Petra Kruijt, Sandra Bloemert, Syvian Stille en Wijnie Lalkens genomineerd. Zij ontvingen allen een

speldje met de Meppeler Mug en
een kleine cadeaubon.

Voorbeeld
Niek ontving de prijs omdat de
jury zijn bijzondere vrijwilligersactiviteit een voorbeeld vond van
meedoen met de samenleving en
je medemens iets terug geven.
Sterk Meppel feliciteert alle genomineerde vrijwilligers en in het
bijzonder winnaar Niek Mooiweer.

Wij heten U van harte welkom in

Winkelcentrum

Harry &
Harry
Koedijkslanden/Berggierslanden
Harry
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Nieuwe start de Schalle

Sloop dreigt voor
gymzaal FC Meppel

Op de voorlaatste dag van oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen van
het college het dorpshuis over te
nemen en het personeelsmanagement bij de Stichting Welzijn
Meppel-Westerveld te leggen. Het
nieuwe bestuur kan zich nu zonder de last uit het verleden toeleggen op een bruisend dorpshuis.
Een van de uitgangspunten bij de
gemeentelijke herindeling was: laat
dorp dorp blijven. Sterk Meppel
was het daar volledig mee eens.
Daarom waren wij voor het plan
om het dorpshuis te verbouwen,
zodat het aan de eisen van de tijd
zou voldoen. Naast deze subsidie
van de gemeente hebben de Nijeveners hard gewerkt om de benodigde financiën bijeen te krijgen.
Bij een werkbezoek van SteM gaf
het bestuur uitleg over de totale
problematiek. Die was niet alleen
financieel maar ook organisatorisch. Voor een nieuw bestuur was
het in deze situatie onmogelijk
daadkrachtig aan de slag te gaan.
Om de problematiek goed in kaart
te brengen en oplossingen te bedenken. is er een stuurgroep in het
leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers uit het bestuur
van de Schalle, de Dorpsvereniging, Welzijn Meppel-Westerveld
en de gemeente.

FC Meppel Gymnastiek staat al
meer dan 100 jaar midden in de
samenleving met bewegingsonderwijs voor de inwoners van
Meppel en omstreken. Door de
plannen voor de Brede School
KoeBerg dreigt de gymnastiekzaal van de club te verdwijnen,
zodat FC Meppel geen eigen
thuisbasis meer heeft. Sterk Meppel deelt de bezorgdheid van het
bestuur over deze plannen.

Schone lei
De beste oplossing was volgens de
stuurgroep, het gebouw over te
dragen om financieel met een
schone lei te kunnen beginnen en
de werkgevers rol over te dragen.
Binnen de dorpsgemeenschap in
Nijeveen lag de overdracht van het
gebouw erg gevoelig. De Nijeveners
zijn zeer betrokken bij hun dorpshuis. Als het gebouw dan overgedragen moet worden, dan alleen
aan de gemeente. Toen het college
voor de zomervakantie een afvaardiging van de raad daarover consulteerde, was er nog weinig enthousiasme. Een dergelijk besluit
vergt een goede voorbereiding.
In oktober kwam het college met

Jong versus oud (11)
In elk nummer ontlokken we een jongere en een oudere Meppeler een opinie over een actueel onderwerp. Bij deze aflevering 11. Moeten gedane beloftes in de gemeenteraad altijd nagekomen worden?

Naam: Sint Nicolaas
Leeftijd: wel heel erg oud

Naam: Zwarte Piet
Leeftijd: 14 jaar

Vindt u dat gedane beloftes door de
raad altijd nagekomen moeten worden?
Jazeker, als je iets belooft moet je
dat ook doen. Ik kijk dan altijd naar
mijzelf. Stel je voor dat ik geen cadeautje in de schoen zou stoppen bij
een lief kindje waaraan ik het beloofd heb, dat zou een ramp zijn.
Kijk, natuurlijk kan er overmacht
zijn, bijvoorbeeld als mijn paard uit
zou glijden op het dak, maar dan
nog zorg ik ervoor dat mijn pieten
mijn beloftes voor mij nakomen.

Vind jij dat gedane beloftes door de
raad altijd nagekomen moeten worden?
Ja, want zo heeft de Sint het mij geleerd. Beloftes moeten altijd nagekomen worden, los van alle omstandigheden. Het moet wel heel
onverwachts of ernstig zijn als het
niet lukt. Je moet van tevoren goed
nadenken voor je een belofte doet.
Als je dat niet doet, dan loop je kans
dat je in de problemen komt. Dat is
natuurlijk dom, want dat had je van
tevoren kunnen bedenken.

Bouwmaterialen

een goed onderbouwd voorstel. De
gemeente neemt het gebouw over
voor een bedrag gelijk aan de
schuld van de Schalle. Stichting
Welzijn neemt het werkgeverschap
op zich. Het bestuur kan zich dan
zonder de financiële last uit het
verleden en de zorgen als eigenaar
en werkgever bezighouden met het
dorpshuis zelf. Om er bruisende
activiteiten te laten plaatsvinden
die ten goede komen aan de inwoners van Nijeveen. Het voorstel
werd raadsbreed aangenomen.
Sterk Meppel waardeert de inzet
van alle betrokkenen en feliciteert
het bestuur en alle medewerkers
van de Schalle.

Het bestuur van Gymnastiekvereniging FC Meppel maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de
Koedijkslanden. Op de plaats waar
nu het Kompas, de Koedijkslandenschool en de gymnastiekzaal
van FC Meppel staan, is woningbouw gepland. ‘In dit concept’, zo
schrijft het bestuur, ‘is onze huidige
gymzaal verdwenen.’
FC Meppel moet dan maar gebruik
gaan maken van één van de gymzalen van Dingstede, was de suggestie
van de gemeente. Die school gebruikt de zaal alleen tijdens schooluren; dus kan FC Meppel er daarna
in. Maar dat is minder simpel dan
het lijkt.

Basis
De activiteiten van FC Meppel zijn
niet zo maar te verhuizen naar
Dingstede. Overdag wordt de eigen
gymzaal ook gebruikt door vier

Leverancier van alle ruwe bouwmaterialen

Zwikker
Zwikker

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

Het is wettelijk geregeld dat alle
gemeenten in Nederland het
huishoudelijk afval ophalen en
op een verantwoorde manier verwerken. De gemeente kan dat zelf
doen of het uitbesteden aan een
derde partij. In Meppel is het reinigingsbedrijf nog een gemeentelijke instelling. Veel Meppelers
vinden dat het zo moet blijven.
De discussie of het reinigingsbedrijf van Meppel wel of niet moet
worden geprivatiseerd loopt al vele
jaren. De inzet was altijd: betere
scheiding aan de bron tegen zo laag
mogelijke kosten. Nu zeggen sommige partijen dat als de markt zijn
werk doet (marktwerking, schaalvergroting), dat dit vanzelf gebeurt.
Sterk Meppel zet daar vraagtekens
bij. Daarom wilde Herman Jansen,
toen hij als SteM-wethouder verantwoordelijk was voor het reinigingsbedrijf, er een efficiënt en
goed renderend bedrijf van maken.
Zo zou het de concurrentie met andere partijen aan kunnen. Het bedrijfsplan dat daarvoor moest zorgen, loodste hij met een krappe
meerderheid door de raad. Een
deel van de PvdA stemde tegen.

Wilden die raadsleden toen al privatiseren?
Het vorige college zette het beleid
van Herman Jansen voort. En met
succes, want bij verschillende gelegenheden werd aangetoond dat het
reinigingsbedrijf van Meppel goed
scoort. Toch steekt iedere keer de
wens om deze belangrijke taak uit te
besteden de kop weer op, ook binnen de coalitie van SteM, CDA en
VVD. Echt onlogisch is dat niet,
omdat veel mensen binnen het CDA
en de VVD in de tucht van de markt
geloven. Daarom heeft het college
van B&W opdracht aan een extern
bureau gegeven om te onderzoeken
hoe het bedrijf het best georganiseerd kan worden om efficiënt en op
een kwalitatief hoogwaardige manier te kunnen werken.

Stelling
Voor SteM was dit de aanleiding om
u, als inwoner van Meppel, uw mening daarover te vragen. Wij deden
dit middels een stelling op onze
website <www.sterkmeppel.nl>:
‘Het uitbesteden van de reiniging is
een goed plan’. Er reageerden 156
personen. Daarvan vonden 144 het
geen goed plan. Wij realiseren ons

De frisse wind
in communicatie

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

Sluisgracht 20 (Molen De Vlijt)

Van Daalen
Heerengracht
3, Meppel
Telefoon 0522-252626

Meppel 0522-252494

dat een dergelijke peiling natuurlijk
niet representatief is voor de totale
Meppeler bevolking, maar het geeft
wel een indicatie.
Voor de fractie van SteM is privatiseren van het reinigingsbedrijf
geen optie. Onderbrengen in een
groter geheel, waardoor er efficiënter gewekt kan worden, vinden wij
ook lastig, omdat wij ook in dit verband kleinschaligheid en herkenbaarheid hoog in het vaandel hebben. Maar moet iedere vorm van
het op afstand zetten van het reinigingsbedrijf voor SteM dan onbespreekbaar zijn? Dat zou wel een
heel starre opstelling zijn. Binnen
de fractie, de coalitie, maar zeker in
de gemeenteraad moeten ook lastige onderwerpen besproken kunnen worden.
Op deze stelling kunt u niet meer
stemmen, maar een reactie is natuurlijk altijd welkom. Dit onderwerp kan binnen de fractie en wellicht binnen de vereniging Sterk
Meppel, op een ledenvergadering,
een interessante discussie opleveren. Daaraan kan iedere Meppeler
meedoen, want de fractie- en ledenvergaderingen van SteM zijn
openbaar.

Spekstenen kachels,
onderhoud en reparatie.
Schoorsteenbouw
reparatie - vegen

Voor al uw
handmatige
aangesloten bij:
verpakkingswerkDekker
Schoorzaamheden
ALGEMENE
SCHOORSTEENVEGERS
PATROONS BOND

steenveger
Energieweg 1

VOOR AL UW INLIJSTWERK:

HEMA

Bewegen
Juist in een tijd dat er sprake is van
een toenemend overgewicht, is
bewegingsonderwijs van groot belang. Veel vrijwilligers van FC Meppel zorgen ervoor dat die vereniging daar een bijdrage aan levert.
SteM heeft daar veel waardering
voor.
Tijdens de behandeling van het stedenbouwkundig plan Brede School
Koeberg in de commissie op donderdag 27 november, stelde de wethouder Schele (CDA) dat er gesproken wordt met FC Meppel. Hij
erkende het belang van deze vereniging en verzekerde dat er een
oplossing komt. Wij zullen hem
daar zeker aan houden.

Weinigen voelen voor uitbesteden reiniging

Keuze uit meer dan 1500
alluminium en houten lijsten.

VAKSCHOORSTEENVEGER
7948
NT NIJEVEEN
0522--251272
tel. (0522)-26
29 69

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

FA. H.G. ZWIKKER
Hesselingen 2 - 7944 HR Meppel
Tel. 0522-251478

groepen ‘ouder & peuter’. Meer dan
de helft van de peuters ziet FC
Meppel later terug als lid. Het wegvallen van deze activiteit zal een
ondermijning van de basis van de
vereniging betekenen, vreest het
bestuur.
Ook heeft Dingstede soms ook na
schooltijd alle zalen nodig. Verder
heeft de club natuurlijk wel een
eigen ingang en kleed- en doucheruimtes nodig. Ook moet de zaal
worden aangepast om de faciliteiten die de vereniging nu heeft te
behouden en is er een bergruimte
voor de turnspecifieke toestellen
nodig.

Poort vv Drenthe
Drenthe
Poort
CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS
HOTEL CAF
Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.

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

KUIN
Jan PARKET
Plezier
Blankensteinweg 40
Meppel, tel. 0522 25 23 22
www.kuinparket.nl
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Gesprek met sportclubs
verhelderend

Geen gras voor heesters!
Om kosten te besparen wordt
openbaar groen vervangen door
gras. Het blijft groen, maar de
schade voor vogels, insecten en
kleine zoogdieren is enorm. Sterk
Meppel is daarom van mening
dat de benodigde bezuinigingen
op een andere manier gevonden
moeten worden.

Op initiatief van de drie voetbalverenigingen vond onlangs een
gesprek plaats met een afvaardiging van de gemeenteraad. De
besturen van FC Meppel, MSC en
Alcides wilden graag van gedachten wisselen over hun toekomst
op sportpark Ezinge. Het werd
een verhelderend gesprek.

Het college van B&W wil 85.000
vierkante meter, ongeveer 10 voetbalvelden, aan heesters in het
openbaar groen vervangen door
gras. Dat levert een besparing op
onderhoudskosten van 160.000
per jaar op. Er moet wel eerst een
investering worden gedaan van
125.000. euro maar het is toch wel
snel verdiend. En de schade valt
wel mee, vindt het college. Maar
valt het wel mee? Sterk Meppel en
de natuurbeschermingswacht zijn
het daar niet mee eens.
Deze beslissing van dit college is
niet uniek. Ook het vorige college
verving heesters door gras toen het
moest bezuinigen. Op deze manier
zetten achtereenvolgende colleges
een trend die wij zeer ongewenst
vinden. Op deze manier verwordt
ons groen tot een steriel biljartlaken met wat bomen. Veel vogels, insecten en kleine zoogdieren zullen
verdwijnen.
Het lijkt ook strijdig met de groene
kaart, waar we elders in deze krant
over schrijven. SteM zal dit zeker bij
de discussie over Kwaliteit Op Maat
(KOM), een methode waarmee de
gemeente de kwaliteit van het aanzien en onderhoud in de openbare
ruimte regelt, aan de orde stellen.

Natuurbeschermingswacht
Ook de Natuurbeschermingswacht
vindt dit collegebesluit een slecht
besluit. Dat blijkt uit uitlatingen die

De voetbalclubs willen duidelijkheid over hun toekomst. Er was
vooral ongerustheid ontstaan over
een motie waarin stond dat er bij
de herinrichting van het sportpark
moest worden uitgegaan van maximaal twee kunstgrasvelden en een
‘sobere’ inrichting van de herstructurering. De clubs dachten dat een
sobere inrichting van de herinrichting betekende dat de huidige situatie nog soberder moest worden.
De raad bedoelde echter een versobering van de plánnen die gemaakt
waren. In die plannen zouden namelijk bijna alle sportvelden opnieuw aangelegd moeten worden
en zou er een parkeerterrein
komen op de plek waar FC Meppel
haar kantine en kleedkamers heeft,
zodat er dus ook een nieuwe kantine moest komen.
Hendrik Snel namens het bestuur
van de wacht heeft gedaan. Hij zegt
ondermeer: ‘Heesters geven kleur
in de verstedelijkte omgeving,
maar ook beschutting en broedplaatsen voor de vogels. Zangvogels eten van de besdragende struiken. Maar ze kunnen er ook snel in
wegvluchten wanneer er een roofvogel over vliegt. Vogels voelen zich
veilig in het struweel’. Zo mooi als
Hendrik Snel kunnen wij het niet
verwoorden, maar we zijn het wel
helemaal met hem eens.

Ken uw gemeente (extra)

Omdat we de vorige prijs niet konden uitreiken (zie pag. 8), hebben
we nu een extra prijsvraag voor de
echte Meppelkenners onder ons.
Mooie foto, hè?
De Sint en zijn Pieten verwarmen de
harten van SteM op een winterse
dag. Maar wacht, er is een verdwaalde vreemdeling op deze afbeelding terechtgekomen.
Aan u de vraag: Wie hoort niet op
deze foto? Onder de goede inzenders wordt de extra decemberprijs
verloot.

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

Voetinn

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 aangeboden fles heerlijke ‘Bruisend Meppel’.
De oplossing voor 10 maart 2009
sturen naar:
Redactie Stadswachter
Resedastraat 14
7943 AD Meppel
stadswachter@home.nl

Voor al uw
krant-achtige
produkten naar:

Veenstra &
VEENSTRA
DE VRIES B.V.
De &Vries
OFFSETDRUKKERIJ

Foto 1 met heesters, foto 2 (in de
zelfde straat) kaal geschoren gras
met een paar bomen.

Het is dan ook duidelijk dat tijdens
de bijeenkomst meer begrip voor
elkaars standpunten is ontstaan.
Gelukkig maar. Sterk Meppel heeft
veel bewondering voor het werk
dat de vele, vele vrijwilligers doen
om zeven dagen per week honderden Meppelers sport te laten bedrijven. Wij vinden dat we, hoe dan
ook, onze uiterste best moeten
doen om dit nog vele jaren mogelijk te maken.
De clubs zullen op korte termijn
met een voorstel voor het college
komen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze eigen wethouder
van sport dit lastige dossier in samenspraak met de clubs tot een
goed einde kan brengen.

De gemeenteraad heeft inmiddels unaniem op voorstel van SteM met een aanvulling van Groen Links een stokje voor de plannen van het college gestoken. Groenperken mogen niet in gras worden omgezet voordat de discussie over Kwaliteit Op Maat (KOM) is afgerond. Eventuele voorbereidende werken moeten worden stopgezet.
Wat Sterk Meppel betreft moet er naar een ander, efficiënter beheer worden gezocht.

Straatinterview in snijdende kou
Na een kwartier hadden we eigenlijk al spijt: onze handen en
voeten waren koud en er waren
wel heel weinig mensen op
straat. Toch namen de inwoners
ondanks de kou gelukkig wel de
tijd om in het Winterstraatinterview met ons te praten en ons
waardevolle tips te geven, waar
wij politiek mee aan de slag kunnen. Zo werd het toch een waardevolle ochtend waar wij uiteindelijk warm van werden.
Een inwoner van Meppel die achter
de Keijserstroom woont, herinnerde ons bijvoorbeeld fijntjes aan een
oude belofte die nooit nagekomen
is. De Keijserstroom zou aan de
achterkant bekleed worden met
groen, bijvoorbeeld klimop. Hier is
SteM grote voorstander van, omdat
destijds ook ‘onze’ beuk moest
sneuvelen en vele vogels hun
broedplaats verloren. Wij stemden
daar toen dus van harte mee in en
staan nog steeds achter die belofte.
Maar waarom moet dat dan zo lang
duren? Naar aanleiding van deze
tip hebben wij inmiddels de wethouder aan deze belofte herinnerd.
De vraag die wij tijdens het interview stelden ging eveneens over
het nakomen van beloftes. Wij
vroegen u of een gemeenteraad ALTIJD een ooit gedane belofte moet
nakomen. Eigenlijk was iedereen

daar klip en klaar over: natuurlijk
moet een raad haar beloftes nakomen, anders is de politiek onbetrouwbaar.

Uitzonderingen
Onze tweede vraag ging over de uitzonderingen. Wanneer mag een
raad dan wel haar beloftes bijstellen? Hierop luidde het antwoord
van de overgrote meerderheid dat
een belofte bijgesteld mocht worden als de omstandigheden dusdanig gewijzigd zijn dat het echt niet
meer kan worden nagekomen. Bijvoorbeeld dat het voor een gemeente financieel niet (meer) op te

Ondanks de kou was het toch gezelllig tijdens het straatinterview
brengen is. Wel werd hierbij gezegd
dat de bevolking daar dan heel duidelijk en open over ingelicht moest
worden.
Een klein aantal mensen vond echter dat er nooit teruggekomen
mocht worden op een belofte. Zelfs
niet bij gewijzigde omstandigheden. ‘Dat zijn dingen waar de raad
ook van tevoren over na moet denken’, was de mening. En dat is, vinden wij, wel degelijk een punt dat
de raadsleden zich moeten aantrekken.

ONDERDELENHUIS

Cafe-Rest-Zalencentrum

POBO PLENTYPARTS

NIJMEIJER

Eerste Hulp Bij Onderdelen

Pobo

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

grootste
FongHet
Sheng
assortiment
afhaalsnacks

7942 HZ MEPPEL
TEL. 0522 235930

Ledental
De clubs lieten weten dat het
KNVB-rapport (dat aangaf dat twee
kunstgrasvelden voldoende was)

achterhaald is, omdat het ledental
het afgelopen jaar bij alle verenigingen flink gegroeid is. Daarnaast
is het waarschijnlijk dat ook Stad en
Esch na de verhuizing naar Ezinge
van de velden gebruik wil gaan
maken. Dat vraagt opnieuw extra
capaciteit en maakt de aanleg van
kunstgrasvelden des te noodzakelijker. De clubs gaven ook aan dat
de aanleg van de kunstgrasvelden
aanmerkelijk goedkoper kan dan
de gemeente voorstelt. Zij zijn
daarnaast bereid hun expertise in
te zetten en ook zelfwerkzaam te
zijn.

Op de lange baan

HESSELTERLANDWEG 6

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535

7

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
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Winter 2009

Ken uw gemeente
Uitslag 70

71

Kennelijk was de opgave in ons vorige nummer erg moeilijk. Hoewel de
foto werd gemaakt in de Hoofdstraat, waar ieder Meppeler toch regelmatig komt, moest je dit keer wel
naar boven kijken. Dat zouden mensen trouwens vaker moeten doen,
want boven de vaak eenvormige en
smakeloze winkelpuien zie je soms
de mooiste dingen. Zo ook dit
prachtige wapen.
Zo lang deze rubriek bestaat is het
nog niet voorgekomen dat er geen
goede inzendingen zijn binnengekomen. Helaas kunnen we dus deze
keer geen prijs uitreiken. In plaats
van een foto met de gelukkige prijswinnaar, laten we u ditkeer zien
waar het mooie wapen te zien is.
Het hangt boven de winkel van Vero
Moda in de Hoofdstraat en is heel
goed te zien als je uit de Woldstraat
komt.

Naast veel mooie straten, pleinen
en gebouwen heeft Meppel ook
nog een aantal steegjes bewaard
waar het vroeger zo rijk aan was.
Kunt u ons schrijven of mailen waar
dit steegje te vinden is? Als u ons er
meer over kan vertellen, zullen wij
dat bijzonder op prijs stellen. Uit de
goede inzendingen trekken we weer
een prijswinnaar.

Dit wil niet zeggen dat de uitgeloofde prijzen verloren zijn gegaan: we
hebben een extra prijsvraag in de
krant opgenomen, zie pagina 7. We
verwachten een boel goede oplossingen!

28e Jaargang, nr 1
Een uitgave van Politieke Vereniging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>
Verschijnt in een oplage van
14.000 exemplaren en wordt in
Meppel, Nijeveen, Rogat, Broekhuizen, Schiphorst, Haakswold
en Nijentap huis aan huis bezorgd.

REDACTIE
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

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
Wijnhandel De Moor aangeboden
fles heerlijk ‘Bruisend Meppel’.
Inzenden voor 10 maart 2009 naar:
Redactie Stadswachter

Resedastraat 14
7943 AD Meppel
stadswachter@home.nl

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

FOTO’S:

Onze raadsleden en wethouder

Marco Havers, Elly Jansen, Herman Jansen, Frans Venema, Jan
Vonk

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
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

ADVERTENTIES:
Han van Zandbergen,
tel. 490280

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, André Bannink, Hems
Barink, Gerrit Benjamins, Theo van
den Berg, Fred van Boekel, Bouke
Brouwer, Harm Dingsté, Joke
Dingsté, Romke E. Egbers, Linda
Feenstra, Annette Ferguson, Jan
Gelderloos, Cor van Ginkel, Joke de
Groot, Martijn Groot Nibbelink,
Koop de Grouw, Geke Harens, Jan
Harens, Marco Havers, Henk Heite,
Nelleke Hooijschuur, Jan Huizinga,
Herman Jansen, Myriam Jansen,
Harry Keyl, Marieke Knol, Albert
Konstapel, Eduard Korpel, Jeanet
Kraaij, Jan Meer, Otto Meeuwes,
Dick Minkjan, Barbara Mossel, Rolf
Nes, Harm Nijhuis, Elio Panneman, Rita Randaal, Renske, Henk
Rous, Arend Jan Roze, Jenny Schipper, Henk Schoemaker, Lies Schokker, Anko Scholtens, Niels
Schoonen, Susanne Schreuders,
Joke Sinnema, Harm Steenbeek,
Roel Stuifzand, Theo Timpen,
Klaas van der Veen, Meike van
Veen, Frans Venema, Hendri Venema, Trudy Venema, Ed Verweij, Jan
Vonk, Peter de Vries, Reza Walker,
Josée Welbergen, Welmoed Wessels, Ilona Wever, Alie Wittenberg,
Han van Zandbergen.

DRUK:
Veenstra & de Vries

