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Waarom
reiniging
de deur uit?

Wie is hier de baas?

VIJF JAAR GRACHTENFESTIVAL

De gemeentereiniging de deur
uit? Voor het college geen vraag,
er is al een principebesluit toe genomen. Nog even de voorwaarden door de raad jassen en de onstuitbare trein vertrekt. SteM is
nog niet overtuigd.
Op zich heeft de vrije markteconomie ons veel voordelen gebracht.
Concurrentie houdt bedrijven
scherp en houdt de prijzen in de
hand en dat is goed voor de consument. Maar het kan ook doorslaan,
daarom hebben wij moeite met het
privatiseren of uitbesteden van gemeentelijke taken.
Dat coalitiegenoten CDA en de
VVD daar anders over denken is algemeen bekend. Zo wordt hier in
Meppel iedere vier jaar de discussie
aangeslingerd om het gemeentelijke reinigingsbedrijf te laten overnemen. Telkens met grote onrust
bij de medewerkers tot gevolg.
Begin 2002 zag het toenmalige college dat hoge kosten voor de reiniging de afvalstoffenheffing opjoegen. De toen verantwoordelijke
wethouder, Herman Jansen (SteM),
stelde toen met de ambtenaren een
bedrijfsplan op dat van de reiniging
een goed renderend bedrijf moest
maken. Het volgende college voerde het plan uit, met als gevolg dat er
die periode zelfs winst werd geboekt en het tarief in 2004 fors naar
beneden kon.

Regiegemeente
Bij het aantreden van het huidige
college werd al snel duidelijk dat het
een andere koers wil varen. ‘Regiegemeente’ is het toverwoord: al het
uitvoerende werk moet de deur uit.
Dit proces is al volop aan de gang.
(Zie verder pag. 4 Reiniging: SteM
luistert)

HAN EN SAN

Zo (ongeveer) zal het er ook dit
jaar weer uitzien in de grachten.
Juist op de dag dat deze Stadswachter van de pers rolt begint het
Grachtenfestival, voor de vijfde
keer! Een evenement dat zich een
vaste plek heeft verworven in
Meppel.
Het is toch geweldig dat een groep
vrijwilligers een festijn op poten
zet waar zoveel mensen van genieten. Niet alleen bezoekers, maar

In dit nummer

Sterk Meppel feliciteert bestuur en
vrijwilligers van de stichting Meppel Vol Vaart met dit lustrum. Ook
de duikers van de duikvereniging
Archimedes verdienen een pluim.
Bij alle kinderactiviteiten boven en
in het water zijn zij aanwezig om
te zorgen voor de veiligheid.

Dit jaar werd het nieuwe stukje
Gasgracht bij het festijn betrokken.
Alleen vinden wij het erg jammer
dat de officiële opening van die
gracht en het Prinsengrachtconcert
blijkbaar niet te combineren vielen
met het Grachtenfestival, dat er
meteen na op de agenda stond. In
de toekomst moeten deze twee
evenementen toch aan elkaar kunnen worden gekoppeld, dachten
we zo. Samen sterk!

Met tegenzin voor verkoop Essent
Volgens Jos de Beus, columnist
van het tv-programma Buitenhof,
is bijna heel de politieke elite van
ons land medeplichtig aan economisch politiek ‘landverraad’. Hij
doelt op de al tien jaar durende
uitverkoop van Nederlandse bedrijven aan buitenlandse investeerders. Sterk Meppel is het daar
helemaal mee eens. Toch gaven
wij geen steun aan een motie die
opriep het aandeel van Meppel in
Essent niet te verkopen.
Schaalvergroting is nodig om
grondstoffen goedkoop in te kunnen kopen in een steeds grotere
wereldmarkt. Dat is goed voor de
consument. Ook kan er bij schaalvergroting meer geld worden gestoken in de ontwikkeling van
duurzame energie en dat is goed
voor het milieu.
Met deze argumenten draaide het
bestuur van Essent mensen met
kritiek een rad voor de ogen. Wie
moeten die miljarden opbrengen
die de overname kost en wat is zo
goed voor het milieu? In de praktijk
blijkt dat de klant uiteindelijk de rekening betaalt.

Zouden B&W al een crisispotje
hebben om straks de reiniging
terug te kopen?

ook de schippers van de historische
schepen komen graag naar Meppel.
Dat ondanks een groeiende concurrentie van andere evenementen.

Milieu
Het milieu wordt bij de verkoop
aan de Duitse energiebedrijf RWE
ook niet gediend. RWE investeert
relatief weinig in duurzame ener-

3 > Nieuwveense Landen
levert energie op

gie. Het investeert juist heel veel in
vervuilende technieken als energie
uit kolen en kernenergie. RWE
heeft aangegeven de kolenvoorraden te gaan exploiteren. Dat betekent dus gewoon het opstoken van
deze zeer vervuilende brandstof.

Zeggenschap
Sterk Meppel is duidelijk in haar
opstelling. Wij zijn voor de ontwikkeling van duurzame energie, veel
meer dan Essent en RWE ons gaan
bieden. Wij zijn tegen schaalvergroting en het afstoten van strategisch belangrijke taken. Wij vinden
dat wij zelf zeggenschap moeten
houden over bedrijven die de kern
van onze samenleving raken.
Toch hebben wij tegen de motie gestemd die het college opriep het
aandeel van Meppel niet te verkopen. Dat aandeel is zo klein dat het
op het hele gebeuren geen enkele
invloed heeft. De motie geeft alleen
een signaal af. Vanuit ons principe
is er voor een dergelijk signaal wel
wat te zeggen, maar het zou wel een
heel duur signaal worden.
Geen invloed
Als de gemeente Meppel haar aandeel behoudt, is dat niets meer
waard. Een aandeel in een dochter
van RWE geeft absoluut geen invloed op RWE. Ook droogt het dividend op, omdat winst van Essent
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naar het moederbedrijf vloeit. Dit
zou een structureel gat in onze begroting slaan. Nu kan dat gat opgevangen worden met de rente van de
opbrengst van de verkoop.
Een principieel signaal dat de Meppeler gemeenschap jaarlijks ongeveer 200.000 zou kosten en dat
ook nog eens geen enkele invloed
heeft op het milieubeleid van de
energiegigant, dat gaat zelfs SteM
te ver.

Houd Meppel Schoon vecht door

Nieuwe flyers, zoals ze weer massaal zijn rondgedeeld. Er is nog steeds
veel verzet tegen de geplande asfaltcentrale. Een opiniepeiling op de
SteM-website geeft aan dat ruim 90 procent van de deelnemers het een
slechte zaak vindt dat deze grote fabriek aan de rand van de stad komt. De
werkgroep Houd Meppel Schoon doet dan ook weer een beroep op de
Raad van State, gesteund door Sterk Meppel. (Zie ook pag. 5)
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naar Ezinge
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buitengebied bijna rond

tegen asfaltcentrale
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4 > Thema-avond SteM:
Wie is er oud

Politiek draait om macht. De partij met de meeste zetels heeft de
macht in de raad, de sterkste wethouder heeft de macht in het college, de locale overheid heeft de
macht als het gaat om projecten
binnen de gemeentegrenzen... of
toch niet? Juist in deze arena
waar het gemeentebestuur de
touwtjes in handen zou moeten
hebben, valt het gebrek aan
macht soms pijnlijk op.
Te vaak liggen bouwprojecten te
lang stil (Vledder?), te lang willen
projecten niet vlotten (Nieuwveense Landen?), te vaak ligt er
een nutteloze bouwput, waar eigenlijk al iets nuttigs had kunnen
staan (Kraton, parkeerterrein
Lidl?). Als je dan vraagt hoe dat
komt, slaan de bestuurders de
ogen ten hemel: ‘We willen wel,
maar we krijgen het niet voor elkaar!’ En vervolgens gaat het over
stroperige regelgeving ‘van bovenaf ’, over dwarsliggende eigenaars,
over een projectontwikkelaar die
‘even’ de financiering niet rond
krijgt, over irritante burgers die
veel te lange bezwaarprocedures
ingaan...
Dat zal allemaal een rol spelen,
maar ligt de oorzaak niet ook
vaak binnenshuis? Misschien was
een bepaald plan best uit de verf
gekomen, als niet een of andere
beleidsmedewerker de boel had
gesaboteerd, omdat hij dat plan
niet zag zitten. Hoe vaak horen
we niet onze raadsleden klagen,
dat ze stukken krijgen waar ze
niet mee uit de voeten kunnen?
Dat ze niets te zien krijgen van de
bijbehorende alternatieven, waar
ze al zo vaak om hebben gevraagd? Onwetende raadsleden
hebben hun handen vol aan stukken waar ze eigenlijk het fijne
niet van snappen. Die komen niet
toe aan moeilijke vragen en zo
rijdt de trein zoals de ambtenaar
graag wil dat hij rijdt.
Wordt het niet eens tijd dat het
gemeentebestuur komt met meetbare doelstellingen, zodat ambtenaren weten waar ze op afgerekend kunnen worden? Of ligt de
macht al uit het lood en is de assistent achter de coulissen veel
sterker dan de acteur in de schijnwerpers?

5 > Ogterop wordt
gemoderniseerd
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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 met Ezinge? Waarom is
de Stenden Hogeschool (pabo) afgehaakt?
Zo konden het niet eens worden
met Woonconcept over de huurtermijn, de huurprijs en het bedrag
dat voor de oude school betaald
moest worden. De pabo wilde het
contract tekenen voor vijf jaar, terwijl Woonconcept minimaal 10 jaar
wilde. Deze termijn geldt ook voor
het Drenthe College. Dit ging geheel buiten de gemeente om. Ik
heb als wethouder er natuurlijk
alles aan gedaan om dit probleem
op te lossen naar ieders tevredenheid, maar het mocht niet baten. Ik
betreur zeer dat dit zo gelopen is,
want het had zo mooi kunnen zijn.
Gelukkig zijn we de pabo voor
Meppel niet kwijt. De school blijft
nu zitten waar ze zit. Ook wordt er
nog serieus uitgezocht of het paboonderwijs kan worden uitgebreid.
Hoe zit het met de sportvelden?
Je moet het zo zien: op het moment
dat wij twee jaar geleden bekeken
hoe het met de grasmat was en

Waar ben je het meest trots op?
Dat is natuurlijk Ezinge! Dat we dat
voor elkaar hebben gekregen vind
ik echt heel fijn. We praten al jaren
en jaren over vernieuwing van onze
onderwijsgebouwen en nu gaat het
dan eindelijk gebeuren.
Maar ook het opknappen van de
wegen en de riolen maakt mij trots.

Vanaf de zijlijn
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.

Regiegemeente of
afschuifgemeente
Meppel wil graag een regiegemeente worden. Een regiegemeente… wat houdt dat in? Het heeft
in ieder geval iets te maken met
leiding geven, net zoals een regisseur leiding geeft aan een toneelstuk. Om dat goed te kunnen
doen moet je deskundig zijn en er
veel, zo niet alles van afweten. Als
je regie wilt voeren, moet je ook
kunnen controleren of alles goed
is uitgevoerd. Je moet durven ingrijpen, corrigeren en handhaven.
Meppel wil graag een regiegemeente zijn. Waarom? Omdat het
goedkoper lijkt dan zelfdoen. Als
het gaat om iets wat je niet dagelijks doet, kan dat best terecht
zijn. Je kunt niet alle deskundigheden zelf in huis hebben. Maar
bij openbare nutstaken ligt dat
anders. Dat is dagelijkse routine
waarin het ook gaat om maatschappelijke niet in geld uit te
drukken zaken. Service, betrokkenheid, klachtenafhandeling.
Daarin moet je voorzichtig zijn
als het gaat om uitbesteden.
De voorstanders van wegdoen
zeggen dat de gemeente bij uitbesteden alleen maar hoeft te zeggen wat die ander moet doen, dat
te controleren en te corrigeren. In
dat laatste wringt de schoen: controleren en corrigeren. Daar zijn
gemeenten in Nederland niet
sterk in, ook Meppel niet. Als we
de ophaaldienst van het huisvuil

SteMgeluid

hoeveel kunstvelden zouden gaan
kosten in verhouding tot de kwaliteit, was de ontwikkeling nog niet
zo ver als nu. Wat wij toen dachten
te gaan kopen, is nu achterhaald.
De ontwikkeling is zo snel gegaan,
dat we nu voor hetzelfde geld betere velden kunnen aanschaffen.
Sterker nog, de oude zijn niet eens
meer leverbaar. We zijn er dus eigenlijk op vooruitgegaan. En daar
zijn we blij mee.
En Stad en Esch?
Dat gaat fantastisch. Die school
werkt op dit moment heel erg goed
samen met het Drenthe College. Ze
beginnen na de zomer al met een
gezamenlijke opleiding techniek
en waarschijnlijk gaan ze ook
samen een opleiding in de Horeca
ontwikkelen, maar dat is nog niet
helemaal zeker. Feit is dat die twee
dus super samenwerken en dat kan
alleen maar voordelen opleveren
voor het onderwijs en dus voor
Meppel.

wegdoen naar een particulier bedrijf, dan blijven er ook geen
mensen over die met veel verstand
van zaken de regisseur kunnen
spelen. Al het personeel gaat namelijk mee. Een privaat bedrijf
wil winst maken en let dus minder op de dienstverlening en meer
op het terugdringen van kosten.
Het krijgt in Meppel bovendien
alleenrecht voor huisvuil. Concurrentie is er niet.
Als er klachten komen, zal de gemeente de handen in onschuld
wassen. ‘Daarvoor moet u bij …
zijn. Wij gaan daar niet meer
over.’ Denk maar aan de problemen bij de aanleg van Berggierslanden. Hoe vaak is daar niet
doorverwezen naar BOB? Misschien schrijft een ambtenaar dat
men de klacht heeft doorge-
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Pispaal met idealen

Er was een jarenlange achterstand.
De wegen en de riolering hadden
het in Meppel niet lang meer volgehouden. Nu, dankzij het budget dat
ik van de raad heb gekregen, kunnen we die achterstand inhalen.
Daar zijn we al druk mee bezig en
dat loopt nog door tot 2013. Natuurlijk hebben de inwoners daar
tijdelijk soms wat overlast van,
maar dit soort dingen moet gewoon gebeuren om grotere problemen te voorkomen. Ik ben er dan
ook heel blij mee dat we dit hebben
kunnen doen.
En dan nog het dienstverleningsconcept voor onze inwoners. Nu
komt het nog wel eens voor dat
mensen teleurgesteld worden,
doordat bijvoorbeeld brieven niet
netjes en op tijd beantwoord worden. Met de invoering van dit concept krijgen we goede regels, zodat
iedere klant precies weet wat hij of
zij van ons mag verwachten.

stuurd, zoals bijvoorbeeld bij de
liften bij het station of Albert
Heijn. Maar zelf er iets direct aan
doen? Nee, dat kan niet meer,
want we hebben het uitbesteed.
Wat blijft er dan nog over van de
regisseur? Is er dan nog wel sprake van een regiegemeente? Of is
het in feite afschuiven? Ten koste
van een goede dienstverlening
van de eigen inwoners? Wat mij
betreft valt het wegdoen van de
gemeentereiniging onder het
kopje afschuifgemeente.
Dat grote instellingen alles beter
en goedkoper kunnen dan kleine
lokale bedrijven is al heel vaak
niet waar gebleken. Icare is niet
beter dan de kleinschalige wijkverpleging, om maar een voorbeeld te noemen. De winst op
korte termijn blijkt op den duur
vaak tegen te vallen. En dat
maakt dat ik huiverig ben als het
gaat om privatisering van de
vuilophaaldienst. Niet doen dus.
En tot slot. Het gebouw van de gemeentereiniging is destijds uit rekeningoverschotten in een keer
betaald. Later is besloten de rente
en afschrijving toch in de begroting onder te brengen bij de kosten van de reiniging. Door vernieuwingen en verbeteringen bij
de reiniging kon dat. De winsten
hebben daardoor niet geleid tot
prijsdaling, maar tot lastenverlichting voor de begroting van de
gemeente. Als we nu de reiniging
de deur uitdoen, dan blijven we
zitten met de kosten van het gebouw van de reiniging. De overheadkosten blijven. Ook financieel moeten we dus erg goed
opletten wat we wegdoen en waar
we mee blijven zitten. De voorstanders spiegelen het in mijn
ogen mooier voor dan het is.
Herman Jansen

Raadslid ben je uit idealisme en betrokkenheid met je leefomgeving. Ik
weet dat niet iedereen er zo tegenaan kijkt, maar ik wel. En dat geldt niet
alleen voor mijzelf, maar ook voor het overgrote deel van mijn collegaraadsleden. Natuurlijk is het leuk dat je zo’n 600 euro per maand op je
rekening krijgt als vergoeding voor het werk. Natuurlijk is het leuk om
uitnodigingen te krijgen en met je neus vooraan te mogen staan. Maar
het weegt niet op tegen de tijd die je kwijt bent als raadslid (in mijn
geval gemiddeld zo’n 20 uur per week, dus per uur voor nog minder dan
het minimumloon) en de kritieken
die je over je heen krijgt. En ik kan je
vertellen: dat overkomt je nogal eens
als raadslid. De echte drijfveer moet
dus wel zitten in het idealisme, anders houd je het niet vol.
Ik word vaak aangesproken op mijn
raadslidmaatschap en een genomen
besluit of nog te nemen besluit: in de
winkel, op straat, via de mail, op
verjaardagen, thuis bij de voordeur… ‘Leuk’, zou je zeggen, maar
dat is niet altijd zo. Gelukkig zijn het
meestal redelijke mensen met een
aardig en/of kritisch verhaal waar ik
dan ook graag een kwartiertje voor
vrij maak. Maar ook dikwijls zijn het mensen die hun grieven kwijt
moeten, jou aan het werk willen zetten en je als loopjongen(meisje) willen inzetten. Mensen die vinden dat jij maar even moet regelen dat hun
uitkering niet stopgezet wordt, of dat hun straat dit jaar nog opnieuw
bestraat wordt. Mensen die vinden dat jij op een drafje naar het stadhuis
moet om te zorgen dat er beter gehandhaafd wordt.
Even een waar gebeurd voorbeeld van een paar weken terug. Een man,
die geregeld een praatje met mij maakt, sprak mij laatst op boze toon
aan. Hij had nu al zó vaak tegen mij gezegd dat ‘die auto’s’ op een illegale plek stonden en afgelopen zondag stonden ze er toch weer. Ik probeerde de man uit te leggen dat ik het aan de orde had gesteld en dat de
parkeerwachters er nu vaker langsliepen, maar dat zij er natuurlijk niet
voortdurend bij kunnen staan en daarbij op zondag vrij zijn. Meer kon
ik niet doen, mijn rol was uitgespeeld.
De beste man was niet vatbaar voor argumenten. Hij ging woedend
door over de politie die er langs had gelopen en de auto’s niet eens hadden bekeurd! Ik begon opnieuw vriendelijk aan mijn uitleg, maar had
al snel door dat dat geen nut had. De man raasde ondertussen door.
Zelfs voor mij was er geen speld meer tussen te krijgen. Op het laatst
schreeuwde hij zo hard dat de hele straat het meekreeg.
Ik heb het opgegeven, niet meer geluisterd en ben doorgelopen. Ik laat
me niet uitschelden! Wat hij allemaal gezegd heeft, zal ik niet herhalen,
maar hij eindigde met dat hij nooit meer op mij zou stemmen. Van een
raadslid, aan wie hij altijd graag te pas en te onpas zijn grieven uitte,
ben ik gedegradeerd tot persona non grata.
Weet je, dat besef je niet van tevoren als je in de raad gaat. Je weet niet
hoeveel mensen je aanspreken, dat je altijd gezien wordt als ‘het raadslid’ en dat mensen vinden dat dat hun goed recht is, omdat je immers
zelf hebt gekozen voor deze publieke functie. Ja, oké. Maar denk je dat je
dat doet met deze overwegingen? Dat je daar echt bij stilstaat van tevoren? Of kies je voor het raadslidmaatschap omdat je, gedreven door
idealisme, denkt dat je iets bij kunt dragen aan de maatschappij en je
leefomgeving?
Voor mij is dat zeker het laatste. En dat is ook de reden om het vol te
blijven houden en er nog steeds van te kunnen genieten. Zelfs na een
onaangename scheldpartij als deze.
Myriam Jansen
Fractievoorzitter Sterk Meppel

www.sterkmeppel.nl
Laatste nieuws? Achtergronden? 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, 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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Nieuwveense Landen
levert energie op
In de vorige Stadswachter hebben wij aandacht besteed aan
een excursie waarin ideeën werden opgedaan om duurzaam
wonen in de Nieuwveense Landen mogelijk en betaalbaar te
maken. Op 14 mei behandelde de
raadscommissie de visie van het
college van B&W, waarin de uitgangspunten zijn geformuleerd
voor duurzame bouw in de wijk,
die op de langere termijn zelfs
energie moet opleveren. SteM
was vol lof.
Nog niet lang geleden kregen de klimaatcrisis, de voedselcrisis en de
grondstoffencrisis veel aandacht,
maar door de kredietcrisis en de
daaropvolgende economische teruggang zijn deze op de achtergrond geraakt.
Dat is onterecht, want het klimaat
verandert onmiskenbaar, een groot
deel van de wereldbevolking is ondervoed, doordat wij op te grote
voet leven en de vraag naar grondstoffen zal binnen korte tijd absoluut toenemen.

Honderd procent
Het college stelt dat we zwaar op de
pof leven. Wij gebruiken een kwart
meer dan onze ecologische hulpbronnen opbrengen. Dat kan zo
niet doorgaan. Daarom streeft
Meppel onder andere bij de ontwikkeling van de Nieuwveense
Landen naar honderd procent
duurzaamheid en honderd procent
kwaliteit.
Daarbij kijkt het college niet alleen
naar energie en milieu, maar ook
naar duurzaam waterbeheer en
een milieuvriendelijke opzet en
ontsluiting van de wijk.
Sterk Meppel onderschrijft dit en
vindt dat het roer om moet. Onze

3

NIEUWE KUNST OP STRAAT

woordvoerder heeft dat in de commissie duidelijk aangegeven.

Ambities van het college
De waterkwaliteit wordt optimaal
door voorwaarden te stellen aan
toe te passen materialen, geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken, terughoudend te zijn bij
gladheidbestrijding en regenwaterafvoer naar natuurlijke bekkens.
De Nieuwveense Landen moet in
2030 een energieleverende wijk
zijn. Dit moet worden bereikt door
gebruik van zonnepanelen en zonneboilers in combinatie met warmte/koude-opslag.
Ook kan energie worden gewonnen
uit vergisting van organische stoffen. Er moet veel groen in de wijk
komen om de lucht te zuiveren en
CO2 op te nemen. Ten behoeve van
het verkeer krijgen de voetganger
en de fiets de hoogste prioriteit,
daarna het openbaar vervoer en in
de laatste plaats de auto. Dat is niet
alleen goed voor het milieu, maar
ook nog voor de gezondheid.
Financiële haalbaarheid
De extra investeringen moeten
worden gecompenseerd door financiële voordelen, zoals lagere
energiekosten, lagere aanleg- en
onderhoudskosten. Daar komt een
razendsnelle technologische ontwikkeling nog bij. Dat is de reden
dat deze doelstellingen mogelijk en
betaalbaar worden. Ook zijn er
subsidies mogelijk. Daar zal het
college zich maximaal voor moeten
inspannen.
Sterk Meppel zet zich voortdurend
in voor een beter milieu. Daarom
staan wij vierkant achter de ambities van het college om van de
Nieuwveense landen een energieleverende wijk te maken.

Meppel is weer een kunstwerk
rijker. Langs de Prinsengracht is
een beeldengroep onthuld van
Charles Henri de Vries. Hij maakte een groep van vijf mensen die
hun ogen uitkijken in het mooie
Meppel. Kunst op straat, waar iedereen van kan genieten. Een
verrijking van ons mooie stadje.
De beeldengroep van de Meppeler
kunstenaar werd eind mei door
Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar onthuld tijdens het
Prinsengrachtconcert.
Dat concert was een perfect georganiseerde happening rond de
opening van het heropende stukje
gracht. Vele vrijwilligers zijn dag en
nacht in touw geweest om het te organiseren. Met behulp van (vooral
Meppeler) sponsorgelden is er een
groots festijn neergezet. Een knap
staaltje van samenwerking.
De beeldengroep stelt mensen voor

die een stadswandeling maken en
hun ogen uitkijken. Iedereen kan
ervan genieten. Het is openbare
kunst en geeft Meppel cachet. Sterk
Meppel vindt het goed om kunst
toegankelijk te maken voor iedereen en investeert graag in deze
meerwaarde van de stad. Wij zijn
dan ook benieuwd waar we het volgende beeld mogen verwelkomen.
Want als het aan Charles Henri ligt,
is dit slechts het begin.

Elitefeestje
Een minpuntje. Waar deze beeldengroep voor iedereen te bewonderen is, was het Prinsengrachtconcert dat niet. Achter gesloten
hekken vond het feest plaats en alleen de mensen die ervoor wilden
betalen mochten meegenieten.
Sterk Meppel snapt wel waarom de
organisatie deze keuze heeft gemaakt, maar vindt dit niet echt bij
Meppel horen. De opening van de

De beeldengroep van Charles Henri
de Vries aan de nieuwe Gasgracht.
De Meppeler kunstenaar goot uit
brons een groep van vijf mensen
die hun ogen uitkijken in het
mooie Meppel. Kunst op straat,
waar iedereen van kan genieten.
Het kunstwerk werd tijdens de
opening van de nieuwe gracht onthuld door Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar
gracht had voor iedereen een feest
moeten zijn en dus vrij toegankelijk. Op deze manier heeft de organisatie er een elitefeestje van gemaakt.
De organisatoren van het Prinsengrachtfestival zijn overigens niet
van plan het bij één keer te laten.
Waarschijnlijk is dit het begin van
een prachtige traditie en wordt er
volgend jaar weer een dergelijk
groot concert georganiseerd.

Donderdag Meppeldag krijgt er
subsidie bij, De Grote Trek niet

Wijkgericht werken is
samenwerken

De raad besloot de organisatie
van Donderdag Meppeldag extra
subsidie te geven om haar jubileum goed te kunnen vieren.
Sterk Meppel stemde tegen. Niet
omdat we de stichting geen geld
gunnen, maar omdat de pot leeg
was en de raadsleden hadden afgesproken in deze moeilijke tijden voorzichtig om te gaan met
het geld. Bovendien zou het andere instellingen op een idee
kunnen brengen. Prompt werd er
aangeklopt door Stichting De
Grote Trek. Die doet ook goed
werk, maar nu gold wel: de pot is
leeg.

Wijkgericht werken is een speerpunt in het verkiezingsprogramma van Sterk Meppel. Waarom
vinden wij dat zo belangrijk? Wat
is het voordeel? En, nog belangrijker, hoe bereiken we dat voordeel? Het lijkt allemaal niet van
de grond te komen. Welk duwtje
heeft Meppel nodig om werkelijk
wijkgericht te gaan werken? SteM
ging op zoek naar het antwoord
op deze vraag en organiseerde
een thema-avond waarbij alle betrokkenen werden uitgenodigd.

Ondanks dat alle partijen (Stichting
Welzijn, gemeente, woningstichting, inwoners, buurtverenigingen,
enz.) het graag willen, komt het
maar niet van de grond. Daarom
organiseerde Sterk Meppel de
thema-avond over wijkgericht werken. Alle partijen waren uitgenodigd voor deze brainstorm. Het was
een positieve avond, die zeker een
duwtje in de rug was. De politiek
kreeg ook te horen wat haar bijdrage moest zijn: faciliteren en vertrouwen op de organisaties.

Sterk Meppel vindt wijkgericht
werken heel belangrijk. Waarom?
Door samen te werken met de inwoners wordt veel meer bereikt
dan door het te bedenken achter
het bureau. Omdat de buurtbewoners vaak veel beter weten wat er
moet gebeuren in hun buurt dan
ambtenaren, politici en woningstichtingen. Omdat samenwerken
met elkaar de beste manier is om
tot de beste oplossingen te komen.
En last but not least, omdat het de
samenhang in de buurt bevordert.

Samen
In Hoogeveen en Emmen, bijvoorbeeld, staat wijkgericht werken al
lang op poten. Het kost een berg
tijd om het goed op te zetten, om de
mensen het vertrouwen te geven
dat hun inbreng echt meegenomen
wordt. Maar dan levert het heel veel
op, dan hebben we het niet meer
over ‘inspraak’ maar over ‘samenwerken’. Uit die samenwerking
komen vaak de mooiste dingen
voort. Hopelijk hebben we binnenkort voorbeelden in Meppel.

Donderdag Meppeldag viert een
jubileum: de stichting bestaat 50
jaar. Al die tijd heeft ze veel goeds
gedaan voor Meppel. We mogen
dan ook trots zijn op een organisatie als deze in ons midden. De gemeenteraad vond dit jubileum zo
bijzonder, dat ze de organisatie
extra subsidie toebedeelde.
Sterk Meppel stemde tegen dit

voorstel. Niet omdat ze de organisatie van Donderdag Meppeldag
geen extra geld gunt, integendeel,
maar omdat er heel veel verenigingen zijn in Meppel die goed werk
doen, maar geen extra geld konden
krijgen.
De pot die bestemd is voor dit soort
uitgaven is al lang leeg. En gezien
de financiële omstandigheden van
de gemeente hadden we afgesproken geen graai te doen in de algemene middelen.

Veel minder
En als je dan toch begint met extra
geld uitdelen, dan zijn er wel meer
organisaties die nog een extraatje
willen. Zo klopte daarna De Grote
Trek aan voor extra subsidie. Deze
stichting krijgt veel minder dan
Donderdag Meppeldag, maar vervult ook een belangrijke rol in de
organisatie van evenementen,
zoals het Sinterklaasfeest. In dit
geval besloot de gemeenteraad negatief: er was geen extra geld voor
De Grote Trek, de pot was leeg.

Raadslid worden?
In 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment zijn we
daarom weer druk op zoek naar mensen die interesse in het raadswerk hebben. Wanneer je je betrokken voelt bij je eigen woonomgeving, dan is dit
je kans.
We werken binnen onze vereniging in teamverband aan allerlei onderwerpen die direct of indirect zichtbaar zijn in onze gemeente. Zo hebben we ervoor kunnen zorgen dat iedereen in Meppel die dat echt nodig heeft een
vervoerspas krijgt en is mede door onze inzet veel bereikt in het milieuactieplan van de gemeente - met als klap op de vuurpijl gifvrije onkruidbestrijding vanaf 2010.
Wil je meepraten over het parkeerbeleid of over het moeilijke dossier

De argumenten waren divers. De
Grote Trek is meer een winkeliersvereniging in het belang van de
Meppeler winkeliers, terwijl Donderdag Meppeldag een wijde omgevingsfunctie heeft. Donderdag
Meppeldag viert haar jubileum, De
Grote Trek niet. De Grote Trek kreeg
twee jaar geleden nog niets, daarna
3000 euro en afgelopen jaar zelfs
15.000 euro. Is het dan nooit genoeg?

Twee maten
Het waren allemaal geldige argumenten die de raad deed besluiten
om De Grote Trek geen extra geld te
geven. Maar in onze ogen was het
meten met twee maten. Waar nu
het argument op tafel kwam dat de
pot leeg was, telde dat bij de Donderdag Meppeldag niet.
Raadsleden moeten leren ‘nee’ te
zeggen en vooral consequent te
zijn. En dat is wel heel moeilijk,
vooral in tijden dat de verkiezingen
alweer naderen.

Nieuwveense Landen; zou je je sterk willen maken voor een nieuwe evenementenhal; zie je net als wij de enorme verbeteringen in onze veilige fietsroutes? Al deze en vele andere zaken komen aan bod in het raadswerk.
Voor het raadswerk ontvang je een vergoeding, maar het kost je gemiddeld
15 uur per week. Omdat het hier de plaats niet is om dieper in te gaan op
alle mogelijkheden verwijzen wij graag naar onze website waar je precies
kunt vinden hoe wij werken, welke onze standpunten zijn, of wat je verder
maar wilt weten.
Mocht je interesse hebben, neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact
op met onze voorzitter Han van Zandbergen (zie colofon, p. 8).
Bestuur Sterk Meppel
Han van Zandbergen (voorzitter)
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Thema-avond SteM: Wie is er oud?
Op woensdagavond 3 juni hield
Sterk Meppel weer een themaavond. Ditkeer ging het over Ouderen en Beleid. Hoewel de
avond niet heel druk bezocht
werd (ongeveer 20 man/vrouw),
was het inhoudelijk een mooie
discussie. Hiermee heeft Sterk
Meppel informatie verzameld
over wat de politiek kan betekenen voor onze ouderen.
Als eerste kwam natuurlijk een
prangende vraag aan de orde:
‘Wanneer ben je eigenlijk oud?’
Voor veel regelingen geldt dat
onder ‘ouderen’ de groep van 55+
wordt verstaan. Bij pensioen denken we nog altijd aan 65+. Maar
voelt iemand van 65 zich dan ook
werkelijk oud?
Uit de bijeenkomst kwam voort dat
het lang niet altijd met leeftijd te
maken heeft. Je bent pas oud als je
je belemmerd voelt door je lichamelijke beperkingen die het gevolg
zijn van je leeftijd. Er zaten mensen

in de zaal die ouder waren dan 70,
maar die zich nog beslist niet onder
de ‘ouderen’ wilden scharen.

Niet betuttelen
De aanwezige ouderen waren heel
duidelijk over één ding: ze wilden
niet betutteld worden en aangesproken worden alsof ze kleine kinderen waren. Ouderen kunnen zelf
heel goed bepalen waaraan ze mee
willen doen of juist niet. Dat dat
niet geldt voor alle ouderen, daar
zijn ze zich terdege van bewust.
Maar veel ouderen zijn helemaal
niet hulpbehoevend, redden zich
nog prima zelf en kunnen dan ook
heel goed hun eigen keuzes maken.
Als ze aangesproken worden op
een kinderachtige manier, voelen
ze zich bijna gediscrimineerd.
‘Ouderenbeleid’ is dan ook een
woord dat eigenlijk niet zou moeten bestaan, zo klonk het. Het zou
vervangen moeten worden door
‘Algemeen Beleid’ aangezien er gewoon een goed beleid gevoerd

Jaarrekening best verrassend

moet worden voor iedereen. Dat
sommige mensen dan meer gebruik maken van bepaalde regelingen dan anderen, zou niet gebaseerd moeten zijn op leeftijd, maar
op de behoefte van die mensen. Zo
zou er ook omgegaan moeten worden met activiteiten: iedereen mag
meedoen. Oud en Jong!

De gemeentelijke jaarrekening
lijkt een saai en technisch stuk,
waar je als doorsnee lezer je tanden op stuk bijt. Een opsomming
van cijfers in een boekhoudkundig systeem. De jaarrekening
2008 ligt weer klaar voor de raad
en daar blijken toch best een
paar leuke dingen in te zitten.

Vereenzaming
De vereenzaming onder ouderen
(vaak de groep die enigszins hulpbehoevend is) neemt schrijnend
toe. Veel ouderen zouden graag
meer contacten hebben. Het liefst
zelfs in hun eigen buurt. Maar
omdat de maatschappij steeds individualistischer is geworden, is er
steeds minder sprake van sociale
omgang met de buren en sociale
veiligheid.
Het stimuleren van de contacten in
de buurt (wijkgericht werken) zou
een oplossing kunnen zijn voor een
grote groep ouderen die leeft in
eenzaamheid.

Zo is er een discussie gaande over
het wel of niet uitbesteden van de
gemeentelijke afvalinzameling (zie
pag. 1). Uit de jaarrekening kunnen
we aflezen dat onze gemeentelijke
afvalinzameling het heel goed doet.
Deze post sluit af met een positief
saldo van 736.000. En dat is geen
toevalstreffer. De afgelopen vier
jaarrekeningen laten allemaal zo’n
positief saldo zien.

Stenden Hogeschool niet naar Ezinge

Parkeren
Ook parkeervoorzieningen en parkeeropbrengsten stonden vrij recent nog publiekelijk in de discussie. De verhouding tussen tarief en
parkeertijd hield de gemoederen
flink bezig. Wie de jaarrekeningen
vanaf 2004 bewaard heeft, kan op-

(Vervolg van pag. 1)
Het college heeft het principebesluit
genomen de afvalinzameling en het
wagenpark uit te besteden. Nu moeten de kaders, de voorwaarden
waaraan het overnemende bedrijf
moet voldoen, nog even door de
raad worden goedgekeurd en het
college kan aan de slag.
De directie van de Stenden Hogeschool had moeite met de toekomstige huurvoorwaarden. Woonconcept wilde namelijk dat Stenden
een huurcontract ondertekende
voor tenminste tien jaar. De Stenden Hogeschool wilde slechts voor
vijf jaar ondertekenen. Ook over de
verkoop van het oude schoolgebouw kon de school geen overeen-

stemming bereiken met Woonconcept.
De bemiddelingspogingen vanuit
het college mochten niet baten. De
eisen van de twee partijen lagen te
ver uit elkaar. Sterk Meppel vindt
het erg jammer dat de partijen niet
tot elkaar konden komen. Gelukkig
blijft Stenden wel in Meppel. De
school blijft nu zitten waar hij zit.

Eerst discussie
Veel te kort door de bocht, vond
SteM. Wij wilden eerst een discussie in de raad over al of niet uitbesteden. De VVD en het CDA zullen
met heel goede argumenten moeten komen om SteM te overtuigen
dat uitbesteden goed is voor milieu, personeel, inwoners en bedrijven. Deze argumenten hebben
we tot nu toe niet gehoord.

Praat mee op www.sterkmeppel.nl
Op onze website www.sterkmeppel.nl kunt u uw mening
geven. Natuurlijk kan dat door
een mail te sturen, maar het kan
ook heel makkelijk door de poll
in te vullen. Elke maand plaatsen
we daar een nieuwe stelling,
waar u het hartgrondig mee
eens of oneens mag zijn. Welke
stellingen hadden we de afgelopen weken en wat was de uitkomst?
Eind maart vroegen wij u of u meer
wilde betalen voor het parkeren, als
u dan ’s avonds gratis mocht blijven
parkeren. Deze stelling hadden we
bedacht naar aanleiding van de
ophef die was ontstaan toen wethouder Dohle parkeerheffing in de
avonduren had ingevoerd. De
meeste mensen waren het oneens
met deze stelling. Parkeren moet
niet te duur worden in de ogen van
veel Meppelers. In ons straatinterview bleek, dat mensen best bereid
zijn te betalen, maar dat de stijging

tellen dat Meppel in vijf jaar tijd
meer dan € 2.800.000 aan parkeren verdiend heeft. Mede hierdoor
kunnen verantwoord investeringen
gedaan worden ten behoeve van
het parkeren. Sterk Meppel ziet dat
het liefst op het Kraton gebeuren.
Op loopafstand van het centrum.

Pluim
Ook de inleiding is het vermelden
meer dan waard. Het college stelt
dat het zijn uitvoeringsprogramma
‘Mee(r) doen met Meppel’ al bijna
gerealiseerd heeft. En dat ruim
voor de volgende raadsperiode
2010-2014. B&W geven zichzelf een
pluim, maar die hebben ze dan ook
best verdiend.
Maar naast complimenten mogen
we ook nog een beetje kritiek spuien. Uit de jaarrekening blijkt dat er
nog te weinig gestuurd wordt op
meetbare doelstellingen. Omdat in
de begroting de voorgenomen
doelstellingen nog onvoldoende
meetbaar worden beschreven kan
de raad niet controleren of die
doelstellingen zijn gehaald. Dat
moet echt beter.

Reiniging: SteM luistert

Eindelijk krijgt het onderwijs in
Meppel nieuwe gebouwen. Een
groot plan op Ezinge biedt ruimte aan Stad en Esch, het Drenthe
College en de Stenden Hogeschool (pabo). Alle drie de scholen zitten al jaren te springen om
nieuwe gebouwen en nu lijkt het
er van te komen. Een aanwinst
voor het onderwijs in Meppel.
Maar wie schetst onze verbazing?
Op het allerlaatste moment
haakt de pabo af. Die school verhuist niet mee naar die ideale locatie vlakbij het station en blijft
zitten waar hij zit.
De verbazing was groot toen we
hoorden dat de Stenden Hogeschool (PABO) niet mee ging verhuizen naar Ezinge. Hoe kon dat
nou? Was Stenden nou juist niet de
school die zo graag op de locatie
vlakbij het spoor wilde zitten?
Kwam het hele plan rond Ezinge nu
in gevaar?

Zomer 2009

van de parkeertarieven nu veel te
groot was. Er werden 83 stemmen
uitgebracht, waarvan 68 aangaven
het oneens te zijn met de stelling.
Dat is dus ruim 80 procent.
In april stelden wij dat we mensen
die iets op straat gooien moesten
aanspreken. Veruit de meeste mensen waren het daarmee eens. Sociale controle blijkt vaak de beste manier van handhaving, hoewel het
lang niet altijd in dank wordt afgenomen door degene die aangesproken wordt.
Steeds meer mensen zijn daar ook
huiverig voor, aangezien ze bang
zijn agressief benaderd te worden.
Toch vindt het overgrote deel van
de mensen dat we elkaar wel zouden moeten aanspreken. Van de
173 stemmers waren 135 het eens
met deze stelling. Een score van 78
procent.
In mei vroegen wij u of Heijmans
ook mocht komen als de asfaltfa-

briek zou voldoen aan de strengste
milieueisen. Deze vraag hadden we
bedacht, omdat er groot in de krant
stond dat Heijmans een vergunning
zou krijgen. Natuurlijk vecht Sterk
Meppel nog steeds tegen de komst
van deze fabriek. Door de acties van
de actiegroep ‘Houd Meppel
Schoon’ hebben we tot op heden
nog steeds kunnen voorkomen dat
hij er kwam.
We hopen (en verwachten) natuurlijk ook dat we deze strijd gaan winnen, maar ook als we het uiteindelijk zouden verliezen, is er winst. De
fabriek moet namelijk al aan veel
hogere eisen voldoen, dan in eerste
instantie waren overeengekomen.
Dat heeft de actiegroep maar mooi
bereikt.
Het overgrote deel van de stemmers
vond echter nog steeds dat Heijmans niet mag komen. Van de 85
stemmers, waren 75 het oneens met
de stelling. Dit is 88 procent. Wij
blijven dus vechten voor uw gezondheid en het milieu!

www.zwembaddeduker.nl

Op dit moment staat er een stelling
op de website over het gevoel van
veiligheid. Zoals het er nu uitziet
geven de stemmers in meerderheid
aan, dat ze zich minder veilig voelen dan 20 jaar geleden in Meppel.
Veiligheidsgevoel is niet makkelijk
te beïnvloeden. Ook al is de objectieve veiligheid goed geregeld, als
mensen zich onveilig voelen, kun je
dat niet zomaar veranderen. De definitieve uitslag van deze stelling
vindt u in de volgende krant.
Voor Sterk Meppel is uw mening altijd belangrijk. Niet alleen het laatste jaar voor de verkiezingen, maar
de hele periode door. Daarom staan
wij vaak op straat om uw mening te
peilen en zetten we iedere maand
weer een nieuwe stelling op onze
website. Hopelijk mogen we ook rekenen op uw mening over deze stelling!

Om een standpunt te bepalen over
al of niet uitbesteden van de reiniging heeft SteM zijn oor te luisteren
gelegd bij veel betrokkenen. In de
eerste plaats bij bedrijven die het
werk willen uitvoeren.

Prachtig verhaal
De Rova hield een prachtig verhaal,
maar moest toegeven dat bij vergelijkingen die het had gemaakt het
reinigingsbedrijf van Meppel helemaal niet slecht scoorde. Uit stukken waar wij over beschikken blijkt
bovendien dat de Rova erg hoge tarieven berekent bij het perron waar
de gemeente het afval aanlevert.
Ook hebben we gesproken met
Area, een samenvoeging van de reinigingsbedrijven van Emmen, Coevorden en Hoogeveen. Dit bedrijf
heeft aanmerkelijk minder ambities dan de Rova. Het is kleinschaliger, waardoor het beter zou passen
bij de schaal van Meppel en het
biedt op de middellange termijn redelijke garanties voor de werkgelegenheid aan het personeel. Maar
ook dit bedrijf heeft ons niet echt
kunnen overtuigen waarom wij
onze reiniging zouden moeten uitbesteden.
Hart voor de zaak
Uitgebreid hebben wij gesproken
met de mensen van de reiniging
zelf. Een bevlogen groep met hart
voor de zaak. Ze zijn enorm betrokken bij hun werk en bij de inwoners
van deze gemeente. Serviceverlening staat bij deze ambtenaren
hoog in het vaandel. En deze service zou er bij een overname bij inschieten, is hun overtuiging. In hun
ogen is uitbesteden dan ook een
slechte zaak. Zij noemden als voorbeeld een gemeente die de uitvoering weer gedeeltelijk zelf ter hand
heeft genomen.
Ten slotte hebben we uiteraard
onze eigen inwoners gepolst. Het
overgrote deel (ruim 90%) wil dat
de reiniging in handen van de gemeente blijft.
Donderdag 18 juni komt dit onderwerp in de raadscommissie.
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Sterk Meppel weer achter
actie tegen asfaltcentrale
De werkgroep Houd Meppel
Schoon krijgt weer massaal steun
in haar strijd tegen de vestiging
van een asfaltcentrale in Meppel.
Ze gaat in beroep tegen de vergunning die de provincie aan Heijmans heeft verleend. Sterk Meppel steunt de groep weer van
harte.

Parkeren

Ikzelf ga natuurlijk altijd op de fiets. Behalve één keer per week.
Dan moet ik van mijn vrouw naar de stad om de ‘grote’ boodschappen te doen. Maar hoe krijg ik die lading mee naar huis? Drie
keer op en neer fietsen zeker? Mij niet gezien! Die ene keer kan ik
best met de auto. Ja, ik weet dat zelfs dat slecht is voor het milieu,
maar die milieudrammers overdrijven ook wel een beetje. Zoveel
kwaad kan het toch ook weer niet als ik één keer per week met de
auto ga? Als ze daar al last van hebben, dan maken ze de auto maar
wat milieuvriendelijker, dan is al het gezeik tenminste in een keer
afgelopen.

inhuren van extra deskundigheid
op het gebied van luchtkwaliteit.

Juridisch gevecht
Vandaar dat Houd Meppel Schoon
doorvecht en een beroepschrift
heeft ingediend bij de Raad van
State. Vandaar dat ook Sterk Meppel doorgaat in haar verzet tegen de
komst van de asfaltcentrale, overal

Waar is Peter de Vries?
Misschien heeft u hem al gemist
tijdens de raadsvergaderingen of
op zijn geliefde Stad en Esch: ons
SteM-raadslid Peter de Vries. Peter
besloot het (raads)werk even te
laten voor wat het is en van zijn
opfrisverlof gebruik te maken.
Begin mei vertrok hij in zijn eentje
voor een reis van drie maanden
door Thailand, Laos, Vietnam en
Cambodja. De geluksvogel.
Op WaarBenJij.Nu houdt Peter
een blog bij van zijn belevenissen.
Daar kunt u lezen hoe Peter begin
mei in de Thaise hoofdstad Bangkok is aangekomen om daar de
volgende dag – hoe kan het ook
anders bij ons Nederlanders – op
de fiets te stappen om de omgeving eens goed te verkennen. Na
een paar dagen is hij verdergetrokken naar Laos. Inmiddels is
Peter, na een busrit met hindernissen, aangekomen in Hoi Ann
(Vietnam). Half augustus komt
onze avonturier in Meppel terug.
Wilt u ook weten waar Peter nu is?

Wijnand
Eigenlijk ga ik liever helemaal niet meer met de auto de stad in.
Parkeren is een ramp. De tarieven gaan op en neer, omdat de bestuurders in Meppel geen rechte rug hebben. Twee klachten uit de
middenstand en hup, het tarief gaat weer op de helling! Want stel je
voor, dat je vijanden maakt... Ik weet niet of je het weet, wethouder,
maar als je met iedereen vriendjes blijft, heb je domweg nooit bestuurd! Een krachtige bestuurder kan nou eenmaal niet regeren
zonder af en toe iemand tegen de schenen te schoppen.
Die politiek zegt al jaren dat ze een autoluwe binnenstad willen.
Eindelijk leek het daar een beetje van te komen: de halve stad was
leeg! Maar nee, ze willen hier gewoon niet nadenken in Meppel.

Een asfaltfabriek zo dichtbij bestaande woonwijken Berggierslanden, Koedijkslanden en MeppelNoord. Bij een nog te bouwen
milieuvriendelijke en duurzame
woonwijk, Nieuwveense Landen.
Idealisme en duurzaamheid vlakbij
een 60 meter hoge asfaltfabriekschoorsteen? Werkgelegenheid levert het ook niet op: ongeveer 8
man. De chauffeurs die nu asfalt
rijden, zouden dat straks blijven
doen, maar dan vanuit Meppel.
Nee, de Meppelers zijn nog steeds
massaal tegen. En dat bleek ook
toen Houd Meppel Schoon ons
vroeg of de bezorgers van de Stadswachter ook met de verspreiding
van haar folder wilden helpen. Het
bestuur wil alle lopers hierbij van
harte danken.
Zelfs de buitengebieden (Rogat,
Broekhuizen, Schiphorst en Nijentap) werden spontaan meegenomen bij de verspreiding. We kregen
veel reacties waar opluchting in
doorklonk. Zo van ‘gelukkig, goed
dat ze doorgaan!’, maar ook veel
vragen: ‘heeft het nog wel zin?’

Deskundigen
Die vraag hebben we natuurlijk aan
de werkgroep Houd Meppel
Schoon gesteld. De groep heeft advies gevraagd aan deskundigen om
te kunnen beoordelen of het doorzetten van de bezwaren nog zin zou
hebben. De provincie had immers
een deel van de bezwaren al weer
overgenomen? En in de voorgaande processen was er ook al veel gewonnen. Maar het antwoord was
duidelijk: doorgaan, ook met het
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Start van de folderactie: Hendrik
Snel hangt symbolisch een folder
op een nieuw vogelhuisje in de
enige boom die nog op het terrein
staat waar de asfaltcentrale is gepland. Links Herman Jansen en
rechts Arie Alblas, beiden van de
werkgroep HMS
waar dat maar kan! Politiek is er
niet veel meer mogelijk, dat weten
we. Het is nu een juridisch gevecht.
Het geld om dat te kunnen betalen
werd vlot door de bevolking en enkele bedrijven op tafel gebracht.
Samen staan we sterk. Grote waardering voor de volhouders van
Houd Meppel Schoon!

Normaal ga ik nooit naar Albert Heijn, maar ditkeer wel. Daar kon
ik mijn auto tenminste kwijt, omdat de gemeente zo handig was
geweest om hem bijna onbereikbaar te maken. Ik kon de nieuwe
ingang eerst ook niet vinden en heb er drie vervuilende rondjes
voor door de stad moeten rijden. Altijd fijn hoe dat aangegeven
wordt hier. Aan de ene kant van het parkeerterrein was de straat
opgebroken omdat de gemeente, volgens plan (zeggen ze), bezig
was met de riolering. Aan de andere kant, omdat het parkeerdek
opgeknapt werd door de eigenaar. Ze kunnen daar echt niet plannen op het stadhuis!
Ik hoorde dat daar ook vragen over gesteld waren, maar dat de gemeente er niets aan wilde doen. Normaal gesproken kan er nooit
iets op tijd, loopt alles vertraging op. Maar nu het goed uit zou
komen om iets uit te stellen, kan het opeens niet wachten. Snap je
dat nou?
Bij Albert Heijn was het gelukkig rustig en kon ik heerlijk inslaan.
Ja, er stonden wel rijen fietsen voor de deur, dus de gemeente zal wel
weer blij geweest zijn. De bedrijfsleider van de Appie zag er een stuk
minder blij uit. Als ik hem was, zou ik een vette schadeclaim indienen. Veel mensen gaan nu natuurlijk naar een andere supermarkt
met de auto. Ik durf te wedden dat Dirk van de Broek er garen bij
spint. Nee, ze bakken er echt niets van in Meppel. En dat wil regiegemeente worden?

Ogterop wordt gemoderniseerd
Nog geen jaar geleden werd het
140-jarig bestaan van Ogterop
gevierd. We mogen dus rustig
stellen dat Ogterop bij Meppel
hóórt. Maar een schouwburg is
niet echt vanzelfsprekend voor
een relatief kleine stad als Meppel. Wat mag dat kosten?

Met de fiets in Bangkok
Het internetadres is www.peterdevriesmeppel.waarbenjij.nu/

Ogterop neemt dan ook een flinke
hap uit het culturele budget. Toch
vinden college en gemeenteraad
het belangrijk de schouwburg in
stand te houden. Want Ogterop is
niet alleen belangrijk voor het culturele leven in Meppel, maar levert
ook economische impulsen op.
Voor nieuwe inwoners zijn goede

Conferentiecentrum

voorzieningen, zoals een schouwburg, een ziekenhuis en een zwembad, een belangrijke factoren bij de
keuze voor een plek waar ze willen
wonen. En datzelfde geldt voor bedrijven.

Vernieuwing
Maar Ogterop voldoet al jaren niet
meer aan de eisen die het uitgaanspubliek stelt aan een avondje uit.
Natuurlijk is er wel een schitterende grote zaal, maar de rest van het
interieur is echt aan vernieuwing
toe. Bovendien vraagt de gemeenteraad al jaren dat Ogterop bezuinigt. Dat kan alleen als het commerciëler werkt en zich daarnaast

meer op de zakelijke markt gaat
richten. Dat is alleen mogelijk als
het interieur aan de eisen voldoet.
Om dat te bereiken moet er nog
heel wat gebeuren.

Krediet
Daarom heeft de fractie van Sterk
Meppel ingestemd met het plan
voor de modernisering waarvoor al
een krediet van 500.000 in de begroting was opgenomen. Uiteindelijk moet deze investering er toe leiden, dat Ogterop meer bezoekers
trekt en de zalen en zaaltjes beter
kan verhuren, zodat er minder gemeenschapsgeld naar de schouwburg gaat.
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Bestemmingsplan
Nijeveen en buitengebied bijna rond
Nijeveen en het buitengebied
waren hard aan herziening van
het bestemmingsplan toe. Dit
proces van vernieuwing loopt al
jaren. Inwoners zijn daar vanaf
het begin bij betrokken geweest.
Dat wil niet zeggen dat alle wensen ingewilligd kunnen worden.
Een bestemmingsplan beschrijft
wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen
mogen komen, waar bedrijven zich
mogen vestigen, hoeveel grond bebouwd mag worden, wat is aangewezen voor natuurontwikkeling
enz. Niet alleen de gemeente heeft
eisen en wensen voor een bepaald
gebied, maar ook de provincie
heeft, vooral in het buitengebied,
een dikke vinger in de pap om te
voorkomen dat onze mooie omgeving verrommelt.
De gemeenteraad moet binnenkort
de nieuwe bestemmingsplannen
vaststellen. De raad heeft daarbij
twee belangrijke functies. Eén: voldoet het aan de afspraken die zij
met het college van B&W hierover
heeft gemaakt, de kaders, en twee:
zijn de procedures zorgvuldig
doorlopen? Is er voldoende reke-
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Mooi? De meningen zijn verdeeld

ning gehouden met de belangen
van inwoners?

Zienswijzen
Er zijn 45 zienswijzen binnengekomen bij de gemeente. Deze zijn allemaal bekeken en al of niet gegrond verkaard. Enkele indieners
hebben in de commissievergadering van 14 mei ingesproken om
nog eens hun belangen onder de
aandacht te brengen.
Zorgvuldig
Er kwamen een paar punten aan de
orde waar de fractie van SteM nog
eens naar moet kijken, maar in het
algemeen stellen wij vast dat de gemeente, binnen de mogelijkheden
die ze heeft, zorgvuldig heeft gehandeld.
Dat sommigen teleurgesteld zijn,
kunnen wij ons erg goed voorstellen. Persoonlijke belangen wegen
zwaar, vooral als ze te maken hebben met het uitoefenen van het beroep, het voeren van een bedrijf of
wensen op woongebied. Aan de andere kant hebben wij ook oog voor
het algemeen belang om onze omgeving zodanig in te richten dat het
dorp dorp blijft en het landschap
zijn waarde behoudt.

De bouw van de woningen van Actium bij de ingang van Danninge
Erve Noord en Zuid is bijna af. Het
grondwerk is nog niet helemaal
klaar, maar je kunt nu wel zien hoe
het gaat worden. Zoals elders zijn
de meningen erover verdeeld: is
dat mooi? De welstandscommissie
is ermee akkoord gegaan en die
heeft er verstand van (althans daar
moeten wij van uit gaan).Maar als
je het gaat bekijken vanuit de
grondgedachte in Nijeveen: bouwen in het lint, dan kun je daar
grote twijfels bij hebben.
Inderdaad stond er aan de noordzijde bij de ingang van Danninge
Erve een boerderij, dus is het niet
misplaatst dat daar weer iets ge-

Plezier op Stadsvogeldagen

bouwd is. Er is iets heel donkers gebouwd dat op een boerenschuur
moet lijken, met hout en golfplaten
op het dak. Jammer dat deze woning op de rooilijn is gebouwd en
niet iets verder naar achteren op de
plaats van het oude gebouw.
Dan de zuidzijde. Wat daar staat
heeft niets, totaal niets met de lintbebouwing van doen. Jammer dat
het initiatiefvoorstel van Sterk
Meppel om daar iets parkachtigs
met een vijver van te maken het
niet heeft gehaald, dan was het
zicht op de woningbouw in het
plan veel beter uitgekomen.
Vraagtekens alom, onder andere
achter het welstandvrij bouwen. Is
dat nu wel zo’n succes? De schans-

korven die door foutieve metingen
extra duur zijn uitgevallen, de toegangsweg die willens en weten op
de verkeerde plaats werd gelegd
en na verschillende procedures verplaatst moest worden en zo zijn er
nog wel meer fouten te noemen.
Al met al, zoals een ambtenaar het
verwoordde, Danninge Erve Zuid is
een gebed zonder end; geen wonder dat dit financieel negatief
wordt afgesloten. De veroorzakers
zullen wel nooit bekend worden of
toch wel?
En dit is niet het enige bouwplan
dat fout gaat. Ook bij Oevers E is er
veel misgegaan. Is het vreemd je af
te vragen of Meppel ooit in staat is
een regiegemeente te worden?

Jong versus oud (13)
In elk nummer ontlokken we een jongere en een oudere Meppeler een opinie over een actueel onderwerp. Bij deze aflevering 13 Wij vroegen ons af
hoe jong en oud dachten over de fietsveiligheid in Meppel.

De gemeente Meppel heeft in
2007 de stadsvogelprijs gewonnen. Zij ontving die prijs van Vogelbescherming Nederland voor
het vogelproject in de wijk Berggierslanden. Naar aanleiding
daarvan organiseerde de gemeente met een groot aantal instellingen op zaterdag 9 en zondag 10
mei de Stadsvogeldagen. Het gratis evenement bood uiteenlopende activiteiten voor jong en oud.
Het officiële programma begon om
14.00 uur op de Wheem met de
opening van het evenement door
wethouder Ton Dohle en de onthulling van een zwaluwentil. Dit
alles omlijst door muziek en een
kinderkoor van Scala. Stadsdichter
Theo de Jong droeg toepasselijke
gedichten voor.
Na de opening werd onder leiding
van Hendrik Snel een gierzwaluwexcursie gehouden. Dit was een
wandeling door de stad waarbij
werd aangewezen waar de gierzwaluwen nestelen. Hendrik vertelde

boeiend over deze vogels en hield
daarna een dialezing. Gedurende
de hele middag was er een uitgebreide informatiemarkt.
In het Wilhelminapark waren zaterdag en zondag activiteiten. Op beide
dagen ging om 8.00 uur de vroege
vogelexcursie van de vogelwerkgroep Vliegvlug van start. Op zaterdag waren er heel veel activiteiten
waar vooral kinderen veel plezier
aan beleefden. Ook stelden diverse
kunstenaars hun werken ten toon.
Dierenarts en vogelspecialist Jan
Hooimeijer hield lezingen over de
schade die katten aanrichten aan de
(beschermde) vogelstand.

Fair Trade
Het was zaterdag ook World Fair
Trade-Dag. De wereldwinkel besteedde in een stand aandacht aan
het thema ‘Fair trade, het juiste klimaat’. Er waren Fair Trade-producten uit verschillende landen te
koop, aansluitend bij de Stadsvogeldagen en werd er koffie, thee en
sap geschonken. Er waren vanuit

HEMA
Meppel 0522-252494

Nesten voor gierzwaluwen in de
nieuwbouw. Die vogels komen altijd op hetzelfde nest terug; zij
laten het brandschoon achter. Het
vuile nest in hert midden is ingepikt door een spreeuw
het gemeentebestuur van het begin
tot het einde een of meer vrijwilligers aanwezig. De wereldwinkel
bedankte Ko Scheele, Willie Oldegarm, Ina Booij en Jan Vonk daar
hartelijk voor.
Zondag kon men een parkwandeling maken en kon er een fietstocht
naar de Lokkerij gemaakt worden
waar een Moederdagprogramma
georganiseerd was in combinatie
met een bezoek aan de beeldentuin
Havixhorst.
Sterk Meppel hecht heel veel waarde aan dit soort evenementen en
dankt alle instellingen en vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt. Als het aan ons ligt, wordt
het een jaarlijks terugkerende gebeurtenis.

Naam: Mevrouw Booms-Lens
Leeftijd: 74 jaar

Naam: Stephan Boers
Leeftijd: 24 jaar

Wat vindt u gevaarlijke fietslocaties in
Meppel?
Nou, ik vind de fietsers vooral zelf
gevaarlijk! Ik vind het gevaarlijk als
die fietsers over de stoep fietsen. Ik
woon zelf op het Bleekerseiland en
daar fietsen veel fietsers vanaf het
zebrapad zo de stoep op. Ik ben er
al een paar keer bijna van de sokken
gereden: levensgevaarlijk! Ze horen
niet op de stoep en mogen best iets
meer rekening houden met de mensen die daar lopen.

Wat vind jij gevaarlijke fietslocaties in
Meppel?
Nou, heb je even? Ik heb er een heleboel. Over het algemeen is het gevaarlijk als je als fietser van rechts
komt. Bijna alle auto’s rijden te hard
en geven geen voorrang! Ook de rotondes zijn voor fietsers een ramp.
Het is altijd onduidelijk wie voorrang heeft. Dat verschilt ook per rotonde. Die regels zouden geharmoniseerd moeten worden. De situatie
op het nieuwe punt naast Jaap de
Boer is ook onoverzichtelijk. Ik
wacht af wanneer daar het eerste
ongeluk gebeurt. En de fietsbrug
vanuit Staphorst is nog steeds spekglad als het regent.
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SteM-leden op verkenning

Hoe veilig zijn de fietsroutes naar school?
Onder begeleiding van twee actieve bewoners van de wijk Berggierslanden heeft een groep
SteM-leden onlangs onderzocht
of de (aan te leggen) fietsroutes
tussen de nieuwe wijk en de toekomstige Koebergschool (brede
school) in Koedijkslanden veilig
genoeg waren.
De tocht begon bij de toekomstige
school aan de Zuiderlaan. Het eerste knelpunt waarbij werd stilgestaan was het kruispunt
Rembrandtlaan/Govert
Flinckstraat/Hobbemastraat. Een druk
en onoverzichtelijk punt, dat op dit
moment als onveilig wordt ervaren.
Hoe de situatie daar precies wordt
als de fietsroute is aangelegd, is niet
helemaal duidelijk. Voorlichting
vanuit de gemeente zou veel onzekerheid weg kunnen nemen.
De volgende stopplaats was het
kruispunt Rembrandtlaan/Randweg en de direct in de nabijheid liggende rotonde in de Europalaan.
Het is daar een zeer onoverzichtelijke situatie, waar fietsers behoorlijk in de knel komen. ‘Het grote
probleem is dat kinderen in verwarring raken’, aldus een ouder. ‘Je
leert je kind dat het goed moet uitkijken, want de auto’s hebben voorrang en op het zelfde moment laat
een automobilist je voorgaan. Kinderen weten absoluut niet waar ze
aan toe zijn. Ze kunnen dus nooit
alleen naar school’.

Ongelijkvloerse kruising
De enige oplossing van dit knelpunt is een geheel vrij liggende
fietsverbinding. De aanwezigen
waren verbaasd dat op dit drukke
punt geen ongelijkvloerse kruising
gecreëerd is, terwijl dat op twee andere plekken in de Europalaan wel
het geval is (het tunneltje Westerstouwe en de fietsbrug bij Intratuin).
Op de Valeriaan werd de groep opgewacht door een flink aantal bewoners, die de situatie daar met de
SteM-delegatie bespraken. Deze
bewoners klaagden over toezeggingen die niet nagekomen waren. Ze

Drie Centra
Jeugd en
Gezin
Iedere gemeente moet een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
hebben, schrijft Den Haag voor.
In Meppel gaan er zelfs drie CJG’s
komen: een in de brede school
KoeBerg, een in de Haveltermade
en een in Nijeveen.
In een CJG kunnen ouders, kinderen en jongeren terecht voor informatie en advies over opgroeien en
opvoeden. Het CJG heeft straks een
echt loket waar mensen naar toe
kunnen gaan, maar ook een telefonisch loket en een virtueel internetloket. Mensen kunnen dus 24
uur per dag, 7 dagen per week en
365 dagen per jaar terecht met hun
vragen en problemen.

De rotonde in de Europalaan bij
het kruispunt Rembrandtlaan/
Randweg is echt een knelpunt. Het
is daar een zeer onoverzichtelijke
situatie, waar fietsers behoorlijk in
de knoei komen.
hebben over de situatie op de Valeriaan een brief geschreven naar de
gemeente. Het gevolg is dat op
donderdag 28 mei een gesprek
plaatsvond. Een raadslid van SteM
was daar bij.
Via de Westerstouwe, het nog
steeds natte fietstunneltje, de Welpenhof, Josef Israëlsstraat, Albert
Kuypstraat, Ferdinand Bolstraat
binnendoor naar de Zuiderlaan.
Een kruip-door-sluip-doorroute
die veiliger is dan de eerste. Alleen
zullen er minder gebruikers zijn, is
de verwachting, omdat fietsers altijd kiezen voor de kortste route.

Gesprek met bewoners

Chaos op Valeriaan
Donderdagmorgen 28 mei bespraken enkele bewoners uit de Valeriaan
en omgeving, de verkeerskundige van de gemeente, een vertegenwoordiger van het Berggierslanden Ontwikkelings Bureau (BOB) en het raadslid Jan Vonk van SteM de situatie op de Valeriaan. Het was 8.00 uur, dus
waren de mensen getuige van de chaos daar in de spits.
Een belangrijk punt is de ontsluiting van het sportpark. Deze ontsluiting
is nu gepland via de Valeriaan. Dit is na afspraak met de sportverenigingen en de politie bepaald. Het motief was de sociale veiligheid. De bewoners zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat er onvoldoende rekening is gehouden met de fysieke veiligheid van hen en hun kinderen. Er
wordt nu overleg gepland met bewoners, sportverenigingen en politie
om deze vroegere afspraak te heroverwegen.
Verder werd gesproken over het te hard rijden. De verkeerskundige beaamde dat dat ook een zorg van de gemeente is. Hij heeft al contact
gehad met de politie om, net als in Haveltermade, strenger te handhaven. Verder wordt er bij de definitieve inrichting een drempel aan het
begin van de Valeriaan aangelegd. Een bewoner deed de suggestie een
snelheidssignalering, zoals op de Hoogeveenseweg, te installeren.
Het was een constructief en nuttig gesprek. Nu maar zien wat het oplevert.

De moerascypres heeft de X-factor
Een van de moerascypressen in het Wilhelminapark heeft de X-factor,
meer dan andere populaire bomen in Meppel. Dat is de uitkomst van
de internetverkiezing ‘Welke boom heeft de X-factor?’ die de Bomenstichting had georganiseerd. Zes weken lang konden bezoekers
stemmen. Wekenlang stond de majestueuze rode beuk in het Beatrixplantsoen bovenaan, totdat het enthousiasme van leerlingen van
Stad en Esch de boom die zijzelf hadden genomineerd onstuitbaar
liet oprukken. Hun moerascypres kreeg 88 stemmen.
De winnende boom heeft dan ook een bijzonder verhaal. Degene die
hem nomineerde vertelt: ‘Na een donatie in 1965 door het bestuur
van de leerlingenvereniging VESTER bleek de boom in het najaar zijn
naalden te verliezen. Omdat het in die jaren een zeldzame boom in
Nederland was, wist zelfs de kweker niet dat de moerascypres zich gewoon aan het voorbereiden was op de winter. De boom werd dood
verklaard en er werd een nieuwe geplant. Wat keek men op toen in
het voorjaar beide bomen uitliepen.’
De beuk eindigde uiteindelijk als derde; tweede werd de 100-jarige
walnoot in Nijeveen.
De Bomenstichting had de actie opgezet om erachter te komen welke
bomen mensen aanspreken. Het ging er ook om bomen onder de
aandacht te brengen. Daarvoor werden ook allerlei activiteiten georganiseerd zoals bomenwandelingen, lezingen en boomtentoonstellingen. Voor meer informatie over de Bomenstichting ga naar
www.bomenstichting.nl

In het CJG is niet alleen informatie
over opgroeien en opvoeden te vinden. De CJG’s moeten er vooral
voor gaan zorgen dat tijdig gesignaleerd wordt wanneer hulp nodig is
én ervoor zorgen dat hulpverleners
niet langs elkaar heen werken. In
Meppel werken Icare, de GGD,
Jeugdzorg, Stichting Welzijn en de
gemeente in het CJG samen.

Website
Sterk Meppel vindt het belangrijk
dat de website van het CJG goed
voldoet aan de wensen die in Meppel leven. Natuurlijk sluit de site
aan bij de landelijke database met
informatie op thema’s. Je hoeft het
wiel niet opnieuw uit te gaan vinden. Maar ook de lokale situatie
moet op de website een rol kunnen
spelen.
En natuurlijk moeten Meppeler ouders hier een platform kunnen vinden om informatie uit te wisselen.
Een CJG moet immers laagdrempelig zijn en laagdrempeliger dan via
het internet krijg je het niet. Daarom moeten er ook voor worden gezorgd dat de gegevens die ouders
met elkaar of het CJG uitwisselen
strikt vertrouwelijk blijven.

Tien jaar Meppel-Most
De stedenband tussen Meppel en
de Tsjechische stad Most bestaat
tien jaar. Een moment om te
overwegen of Meppel ermee verder moet gaan. Hoe waardevol is
deze band? Wat leren wij ervan?
Voor de gemeente sloeg de weegschaal naar de positieve kant
door.
Al tien jaar hebben Meppel en Most
een band. De relatie, ooit gelegd
door de Rotary, is uitgegroeid tot
een volwaardige stedenband.
Sportclubs gaan bij elkaar op bezoek en wisselen uit hoe zij de dingen regelen. De muziekschool doet
geregeld mee aan uitwisselingsprojecten. De theaters wisselen informatie en toneelvoorstellingen uit.
De scholen gaan bij elkaar op bezoek. En ook de politiek verdiept
zich in elkaars processen. We kunnen heel wat van elkaar leren, dat
hebben we de afgelopen jaren wel
gezien. En daarnaast is het vooral
leuk om te doen en elkaar en el-

kaars gewoonten te leren kennen.
Afgelopen maand was er een uitwisseling tussen de politiek uit
beide gemeenten. Een afvaardiging
van het bestuur van Most kwam
naar Meppel en sprak uit hoe blij ze
was met de stedenband. Een toneelgezelschap uit Most gaf een vrij
toegankelijke voorstelling in ons
eigen Ogterop. Het was prachtig
om te zien hoe Tsjechisch streektheater wordt gemaakt. En hoewel
we er geen woord van konden verstaan, was het een prachtige voorstelling. Komende maand is er een
uitwisseling op sportief vlak en gaat
een delegatie uit Meppel naar Most
om samen te sporten. In oktober
gaat de gemeenteraad, samen met
een cultureel gezelschap op bezoek.
Sterk Meppel vindt deze uitwisselingsprojecten een verrijking en
hoopt op de voortzetting de komende tien jaar van deze stedenband.
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Ken uw gemeente
Uitslag 72
De afbeelding op de foto van
‘Ken Uw Gemeente’ in de vorige Stadswachter is een deel van
de wandschildering in het tunneltje in de Westerstouwe
onder de nieuwe Europalaan
door.
Aanvankelijk was het daar één
grote smeerboel. Door fouten
in het ontwerp liep er, ook met
droog weer, modderwater de
tunnel in. In de Stadswachter
van december 2008 hebben
wij daar aandacht aan besteed.
Bij dat artikel was een foto geplaatst
waarop een deel van de wandschildering was te zien. Ook wandelen
mensen door de tunnel. Daarom
dachten we dat het een gemakkelijke opgave was. Het tegendeel bleek
waar. Er kwam slechts één goede inzending binnen. Nog niet eens van
iemand daar uit de buurt maar van

de werkzaamheden bij de Westerstouwe bijna verdwenen.
Mevr. De Leeuw: ‘Ik heb net zo lang
gezocht totdat ik bij het tunneltje
kwam en de schildering zag. Voor
de zekerheid thuis nog even de
Stadswachter erbij gepakt en ja
hoor, het kon niet missen. Het was
wel een heel moeilijke hoor!’

73
SteM-fractieleider Myriam Jansen
(rechts) overhandigt Mevr. De
Leeuw de fles Bruisend Meppel die
onderdeel van de gewonnen prijs
uitmaakt
Mevr. de Leeuw, Vledder 21.
Ze heeft erg goed gekeken, want ze
stuurde een kaart met de afbeelding
van een mees. Dat vogeltje is door

Deze keer weer eens een foto buiten
het centrum van Meppel. Wij denken dat veel mensen dit object zullen herkennen, we verwachten daarom veel inzendingen. U kunt ons
schrijven of mailen. Uit de inzendingen trekken wij een prijswinnaar.
Wij letten ook of er een leuk verhaaltje bij geschreven is.
U kunt ons schrijven of mailen. Uit
de inzendingen trekken wij een
prijswinnaar.
De winnaar kan kiezen uit:
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• 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 1 sept. 2009 naar:
Redactie Stadswachter
Resedastraat 14
7943 AD Meppel
stadswachter@home.nl

Onze raadsleden en wethouder

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

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

FOTO’S:
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, Gerrit Munsterman, 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, Han van Zandbergen.

DRUK:
Veenstra & de Vries

