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Doorzetten beloond: geen asfaltfabriek

Geef Meppel terug

Feest bij de werkgroep Houd
Meppel Schoon! feest bij Sterk
Meppel: er komt geen asfaltfabriek aan de rand van het toekomstige Nieuwveense Landen.
Het bouwbedrijf Heijmans heeft
de grond teruggeleverd aan de
gemeente Meppel. Met dit goede
nieuws is er een eind gekomen
aan een strijd die zes jaar geduurd heeft.
Het begon allemaal eind 2003, toen
de voormalige burgemeester Peter
den Oudsten (PvdA) de firma Heijmans uit eigener beweging grond
aanbood op Oevers D. Daar was hij
op zich wel toe gerechtigd. Het terrein was aangelegd met miljoenen
euro’s subsidie van Europa en de
hele raad had ingestemd met het
bestemmingsplan, dat het terrein
(verplicht) in categorie 5 opnam.
En in die categorie mag een bedrijf
zoals Heijmans komen.
Sterk Meppel zag de komst van een
milieubelastende industrie op Oevers D absoluut niet zitten en zeker
die van Heijmans niet. Dit bedrijf
had in Alphen aan de Rijn zoveel
overlast bezorgd dat het gemeentebestuur daar alles in het werk heeft
gesteld het te laten vertrekken en
het zelfs geld meegaf.
SteM kwam op twee fronten in verzet. Politiek door in de raad alle
mogelijkheden aan te wenden om
de eventuele vestiging onmogelijk
te maken, maatschappelijk door
publiekelijke acties te organiseren.

Beschuldigingen
Dit alles lokte nogal wat weerstand
bij de andere politieke partijen. De
toenmalige burgemeester beschuldigde ons zelfs van stemmingmakerij. Daarover waren wij niet verbaasd. Dat hadden we bij vroegere
acties ook al meegemaakt.
Onder de Meppeler bevolking en
bij ondernemers van de gevestigde
industrie kregen wij wél brede
steun. SteM was actief betrokken
bij de oprichting van de actiegroep
Houd Meppel Schoon! (HMS) en
steunde op alle mogelijke manieren de acties van de groep.

HAN EN SAN

De fles Bruisend Meppel is open.
De werkgroep Houd Meppel
Schoon! viert het succes op de plek
waar de asfaltfabriek uiteindelijk
niet komt.
De protestacties, tot aan de Raad
van State, leidden tot een enorme
vertraging. Vooral omdat bleek dat
het milieu meer geschaad zou worden dan aanvankelijk voorgespiegeld werd. Ook dit werd door de
plaatselijke politiek niet altijd gewaardeerd. Zo stelde de toenmalige wethouder Wim Zwaan (PvdA)
dat de actiegroep Meppelers bang
maakte.

‘Volksverlakkerij’
In de aanloop naar de verkiezingen
in 2006 kwam SteM zwaar onder
vuur te liggen. Fractievoorzitter
Myriam Jansen nam het in haar
eentje tegen de andere partijen op.
Zo beweerde Klaas Neutel (CDA)
dat door al het ‘negatieve gepraat’

Het is aftellen, nog vijf maanden.
Deze periode brengt altijd een
aparte sfeer met zich mee voor de
politieke actievelingen. De gemiddelde kiezer zal er nu waarschijnlijk
nog niet zo heel veel van merken,
maar in de raadszaal begint het
langzaam te broeien.

In dit nummer

Steun bevolking
Maar geleidelijk aan verstomden
die tegengeluiden, waarschijnlijk
doordat duidelijk werd dat de consequenties voor de volksgezondheid echt groot konden zijn, de
steun van de bevolking massaal
was én HMS voor de Raad van State
in het gelijk werd gesteld. Daar
hadden de andere partijen niet op
gerekend. De ene na de andere
maakt nu kenbaar dat ze heel blij is
dat de fabriek niet gekomen is.
Voortschrijdend inzicht heeft
Heijmans doen besluiten niet naar
Meppel te komen. Komt dat door
de recessie, of was het bedrijf bang

dat de opnieuw verleende milieuvergunning weer geen stand zou
houden bij de Raad van State? Wij
zullen het nooit weten en dat is eigenlijk wel jammer. HMS had met
behulp van de Meppeler bevolking
grondig onderzoek laten doen en
was tot de tanden bewapend voor
het beroep bij de Raad van State.

Dank
SteM is in ieder geval blij dat Meppel verschoond blijft van een fabriek die op Oevers D niet thuis
hoort. Daarom danken wij allen die
een steentje hebben bijgedragen
aan het verzet dat geleid heeft tot
dit geweldige resultaat. Wij van
onze kant zullen alles in het werk
blijven stellen om ervoor te zorgen
dat dergelijke bedrijven zich ook in
de toekomst hier niet zullen vestigen.
Zie ook pag. 6: Asfaltfabriek: hoe zes
jaar knokken werd beloond

De verkiezingscampagne komt alweer op gang
De vakantie zit erop, het nieuwe
politieke jaar is weer begonnen.
Een spannende en boeiende tijd
breekt aan, want vanaf nu gaan
we richting de verkiezingen.

Kunnen we eindelijk rustig
slootje springen over de Hoogeveensevaart

van SteM Meppel op slot te dreigde
te gaan voor de industrie. Willie Oldengarm van GroenLinks nam zelfs
het woord ‘volksverlakkerij’ in de
mond. En de PvdA vond dat dit
soort werkgelegenheid er nu eenmaal bij hoort. De fabriek voldeed
toch aan de normen?

Meppel investeert tonnen in citypromotie. Het is een rage. En dan
kan Meppel niet achterblijven. Zo
gaat dat in Meppel.
Dus werd er bedacht hoe je Meppel op de kaart kan zetten en wat
je allemaal moet doen om op te
vallen. Onze zeer betrokken middenstand, vele vrijwilligers en actieve, winnende sportclubs kunnen dat natuurlijk lang niet zo
goed als de gemeente achter haar
bureau. Zo is dat in Meppel.
Ook het logo moest nieuw. Want
het gemeentewapen was niet
meer van deze tijd. Het moest
nieuw, origineel en flitsend. Dus
kwam de ooievaar en een rondje
met de ‘M’ erin. Dat was nog eens
modern en origineel. Kijk maar
naar de metro in Frankrijk, of
dichter bij huis naar Werkplan
Uitzendbureau of naar reclamebureau Fizz. Allemaal eigentijdse
rondjes. Dus daar doet Meppel
aan mee. Zo gaat dat in Meppel.
Maar is Meppel nou echt een gemeente die over wil komen als een
‘stad met stijl’ en dat imago er in
moet rammen? Of is het een stad
die bruist van de energie, waar
dankzij veel vrijwilligers en middenstanders aantrekkelijke activiteiten worden georganiseerd?
Trend Event, Donderdag Meppeldag, Het Grachtenfestival, Meppel
Culinair… Meppel bruist en trekt
aandacht. Zó gaat dat in Meppel!
Wat is nou betere citypromotie
dan een stad vol actieve mensen
die de handen uit de mouwen
willen steken en zelf met ideeën
komen die je dan als gemeentebestuur alleen maar hoeft te ondersteunen. Activiteiten die ver in
Nederland meteen genoemd worden als je het woord ‘Meppel’ laat
vallen. Dat is citypromotie!
Dus politiek, als je echt aan goede
citypromotie wilt doen, geef onze
stad dan terug aan de inwoners
en steun actiever de ideeën waar
onze eigen Meppelers mee komen,
in plaats van tonnen te pompen
in externe bureaus, nota’s en vergaderingen. Daar worden de
Meppelers veel blijer van, want
dan gebeurt er veel meer. Zó zou
het moeten gaan in Meppel!

Nu komt het erop aan. Nu willen de
raadsleden hun beste beentje voorzetten. Niet dat ze dat anders niet
doen, maar juist nu wordt alles uitvergroot in de media en willen ze
dus geen negatieve publiciteit. Iedereen is nu extra blij als de partij-

3 > Wil het college

mening goed en duidelijk in de
krant verwoord wordt.
Alle partijen zijn al druk aan de slag
om hun nieuwe campagne voor te
bereiden. Dit gebeurt bij Sterk
Meppel lang niet alleen door de
raadsleden zelf, maar ook door een
heel peloton aan vrijwilligers erachter. Er wordt in denktanks gebrainstormd over een pakkende
nieuwe campagne, er wordt een
nieuw verkiezingsprogramma opgesteld, er worden nieuwe slogans
verzonnen en er wordt nieuw campagnemateriaal gemaakt.
SteM is ook volop informatie aan
het verzamelen voor de komende
periode. Waar moeten wij ons sterk
voor maken? Wat gaan we allemaal
tegenkomen de komende vier jaar?
Wat verwacht u, als kiezer, van ons?
Natuurlijk dat wij (net als anders)

4 > Centrum krijgt facelift

nog een ronde?

weer veel op straat te zien zijn. Dat
wij trouw onze krant blijven uitgeven om u te vertellen wat wij allemaal doen. Dat wij blijven waarmaken dat je niet enkel de laatste paar
weken campagne moet voeren,
maar dat je vier jaar lang actief
moet zijn. Maar daarnaast moeten
we nadenken over alle onderwerpen die de komende vier jaar weer

6 > Asfaltfabriek: hoe zes jaar

8 > Raadsleden en wethouder

5 > Soap rond de Markthallen

4 > Swaenenborgh-gate: hoezo
meebetalen aan parkeerdek?

aan bod gaan komen. Hebt u goede
suggesties, wilt u helpen? Neem
contact op met onze voorzitter Han
van Zandbergen.

knokken werd beloond

7 > De hele zomer feest

3 > Ogterop kan weer
jaren vooruit

Een deel van het SteM-campagneteam aan het werk. Vlnr vormgever
Dimitri Ravensbergen, raadslid
Peter de Vries en voorzitter Han
van Zandbergen

5 > Bestemmingsplannen
Nijeveen en buitengebied
opgefrist

in stad en dorp

7 > Gemeente met scholieren
in actie
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STADSWACHTER

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 staat het met het scheiden van
plastic uit ons restafval?
In december 2008 heb ik de raad
gemeld dat wij in STIVAM-verband
(samenwerkingsverband tussen 15
gemeenten en de ROVA, red.) de inzameling van plastic verpakkingen
via nascheiding zouden willen realiseren, omdat dat nu eenmaal de
makkelijkste manier was. Je hoeft
dan bijvoorbeeld geen extra routes
te rijden met je vuilniswagen, terwijl al het plastic wél uit het restafval wordt gehaald, waardoor je je
milieudoelstellingen haalt.
In juni van dit jaar bleek dat er
nogal wat onzekerheden waren ten
aanzien van deze nascheidingsoptie. We kregen namelijk onder andere de opdracht vanuit het ministerie van VROM en de stichting
NEDVANG (Nederland Van Afval
Naar Grondstof, red.) om voor 1
maart 2009 een contract af te sluiten met een nascheidende verwerker (zoals Essent) die dan op 1 mei
2009 een nascheidingsinstallatie
operationeel zou moeten hebben.
Dit bleek een onrealistische eis en
dat hebben we ook aangegeven bij
VROM en NEDVANG.

In augustus bleek dat de proefopstelling van een nascheidingsinstallatie van Essent nog niet alle
plastic verpakkingen uit het restafval kon halen. Het STIVAM-bestuur
heeft toen besloten in ieder geval
tot en met 2012 niet over te gaan tot
nascheiding van kunststof verpakkingen. We hebben dus besloten
om ons voorlopig te richten op
bronscheiding. Dat kan bijvoorbeeld middels een soort glasbak
(maar dan voor plastic verpakkingen), maar ook middels een extra
inzamelmiddel als een container of
een plastic zak. Vanaf 1 januari
2010 worden we in ieder geval verzocht hieraan mee te werken. We
krijgen daar dan ook een vergoeding van 475 euro per ton ingezameld plastic voor.
Ik ben persoonlijk heel blij met
bronscheiding, omdat we onze inwoners op die manier actief betrekken bij de scheiding van het plastic
uit het afval en we ze hun eigen verantwoordelijkheid geven. Op deze
manier wordt ook voor iedereen
zichtbaar dat er daadwerkelijk iets
gebeurt voor het milieu. Er moet
nog een hoop worden uitgezocht
voor het zover is. Maar zodra ik er
meer over weet, zal ik dat bekend
maken.
Trouwens, we zien je overal. Heb jij
eigenlijk nog wel tijd voor je gezin?
Veel te weinig. Maar dat geldt ook
voor vrienden en familie. Ik moet

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.

Volhouden!
Ik was verbaasd toen ik las dat
dokter Moes zijn praktijk in Nijeveen niet mocht uitbreiden. Zijn
buurman en collega op nummer
3 mag het wel. Waar bemoeit een
gemeente zich mee? denk ik dan.
Zolang als ik me kan heugen zitten daar al twee strijders voor
kleinschaligheid. Deze dorpsdokters zijn zeven dagen per week 24
uur bereikbaar. Ook in het weekend! Je krijgt hen niet in een grote
huisartsenpost midden in een
druk centrum met parkeerproblemen. Ze staan zelfs model in de
komende EO-serie De Dorpsdokter, die in januari elke vrijdagavond wordt uitgezonden. Als een
ideaalbeeld van hoe velen zich
een echte huisdokter zouden wensen.
Welke huisarts doet er nog zelf bevallingen? Welke huisarts tref je
rechtstreeks aan de telefoon? Hoe
groter de huisartsenposten, hoe
meer coördinatie er nodig is, hoe
groter de afstand tot de patiënten.
In Nijeveen ontbreekt een centrale
huisartsenpost. Het gemeentebestuur wil graag een centraal gezondheidscentrum in de dorpskern. Tja en laat de grens van dat
centrum nu net tussen nummer 3
en 4 van Kolderveen lopen.
Als dokter Speelman zijn praktijk
uitbreidt tot een gezondheidscentrum, dan mag dat wel. Als buurman Moes dat wil, dan ligt dat te
ver buiten het centrum. Snapt u

J v. Dijk

het? Of is het een poging van de
gemeente om de kleinschalige
dorpsdokters te dwingen hun verzet tegen de centrale huisartsenposten op te geven? De verzekeringsmaatschappijen hebben dat
in het verleden ook geprobeerd.
Grote instellingen hebben het
liefst dat alles gelijk via huisartsenposten georganiseerd wordt.
Maar daar hebben deze artsen
geen boodschap aan. Zij strijden
al jaren voor het behoud van de
kleinschalige huisartsenzorg! Nog
even volhouden, wil ik hen toeroepen. Icare dacht ook dat groter
en groter de beste zorg zou opleveren. We weten inmiddels wel
beter!
Herman Jansen

J. v. Dijk
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SteMgeluid
Prinsjesdag

dus heel bewust met mijn vrije tijd
omgaan. Daarom probeer ik er in
het weekend zoveel mogelijk voor
mijn gezin te zijn. Ik ga dan met
mijn zoons mee naar voetbal of
met mijn dochter naar volleybal.
Op zondagen proberen we wat familie of vrienden te bezoeken of uit
te nodigen. Ik kook dan graag voor
ze. Koken is echt een hobby waar ik
overigens ook te weinig tijd voor
heb.
Verder vind ik het belangrijk om
mijn kinderen wat te ondersteunen
bij hun schoolwerk. Alleen al even
het overhoren voor een proefwerk
vinden ze fijn. Natuurlijk heb ik ook
vaak activiteiten in het weekend.
Dat kan ook niet anders, want ik
ben nou eenmaal 24 uur per dag, 7
dagen in de week wethouder. Zo
ging ik vorig weekend bijvoorbeeld
ook naar Meppel Culinair. Natuurlijk vind ik dat leuk, maar het legt
ook een druk op mijn gezin. Als het
enigszins mogelijk is, neem ik ze
dan mee. Dan is het werk, maar
meteen ook een uitje dat ik samen
met hen kan doen.

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 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).

Ik had helaas niet de hele dag de tijd om achter de tv door te brengen,
maar ik heb toch een aantal leuke stukken gezien van de Prinsjesdagdebatten. Ik vind het namelijk, los van mijn persoonlijke mening over
de inhoud van de standpunten van de verschillende politici, ontzettend
interessant om te kijken hoe de verschillende politici hun strijd aangaan. Hoe zij debatteren en vooral ons proberen te overtuigen van hun
standpunten. Het is prachtig om te zien welke verschillende technieken
de politici hanteren.
Debat wordt vaak verward met discussie. In een discussie probeer je elkaar te overtuigen van je eigen
standpunt, maar in een debat probeer je je standpunten duidelijk te
maken voor de luisteraars. In de
Tweede Kamer is dan ook vaker
sprake van debat dan van discussie.
De meningen zijn al bepaald en
maar zelden hoor je tijdens een dergelijk schouwspel dat zij hun standpunt bijstellen. Dat kan ook niet,
want als dat te vaak zou gebeuren,
zou het betekenen dat je nog niet
alle argumenten van tevoren hebt
meegewogen. Daarmee zou je je
blootstellen aan de waan van de
dag en kiezen voor argumenten die op dat moment leuk klinken, maar
die je nog niet goed hebt doordacht. Dat maakt je als politicus onbetrouwbaar. Dus als je eenmaal in de politieke arena beland bent, moet
je standpunt al duidelijk zijn.
In mijn ogen blonk Femke Halsema een aantal keren uit in het vinden
van nieuwe argumenten. Dit in tegenstelling tot Agnes Kant, die soms
wel leuk uit de hoek kan komen, maar vaak toch weer terugvalt op
punten die al genoemd zijn door anderen. Daarnaast is haar taalgebruik zo technisch, dat ze soms amper te volgen is. Ook vond ik Femke
heel respectvol debatteren. Bij Femke heb ik altijd het idee dat ze zelfs
Wilders zijn mening gunt. Dat ze het ontzettend met hem oneens kan
zijn, maar dat dat niet betekent dat ze zijn mening niet wil horen. Ik
denk dat veel mensen het verwarren en zullen denken dat ze het voor de
islam opneemt. Maar in mijn ogen neemt ze het op voor de vrijheid van
meningsuiting, dus ook de vrijheid om de islam aan te mogen vallen.
Vrijheid in meningsuiting moet bij haar dus wel heel hoog op haar lijstje staan, als ze zelfs de verschrikkelijk grove woordkeuze van Wilders
nog de moeite waard vindt om met respect op in te gaan.
Mark Rutte heeft zich in mijn ogen niet als een sterke debater laten zien.
Hetgeen hij wel goed deed, was duidelijk maken waarin hij anders is
dan dit kabinet. Hiermee heeft hij zijn partij goed neergezet. Maar zijn
pijlen leken erop gericht dit kabinet te laten vallen. Tegen de adviezen
van alle grote politici en economische wetenschappers in vindt hij dat
er in deze tijden bezuinigd moet worden. Ik vraag me af of hij dat echt
vindt, of gewoon wil schoppen om zo niet te veel kiezers te verliezen aan
figuren als Verdonk en Wilders. Hij zou een voorbeeld kunnen nemen
aan Alexander Pechtold (D66). Die debatteerde met respect, maar uitte
wel heel duidelijk zijn stevige kritiek op een boeiende en verstaanbare
manier. Daarnaast wist hij iedere aanval met een kwinkslag van
humor te keren. Pechtold is een snelle denker en dat viel op. En Wilders?
Daar laat ik mijn persoonlijke mening over de inhoud dan toch maar
even doorklinken: helaas was de man, in de weinige inbreng die hij
had, toch effectief en sterk in het debat. En meer wil ik er niet over zeggen, want zijn standpunten vind ik aanzetten tot haat en verdeeldheid.
Ik vind dat verschrikkelijk!
Net als op straat zag ik dat ook de sfeer in de Tweede Kamer grimmiger
lijkt te worden. Dit jaar was duidelijk te zien dat mensen vaker persoonlijk aangevallen leken te worden. Ik vind dat jammer. Soms vond
ik dat de voorzitster (mevrouw Gerdi Verbeet) daar wel eens duidelijker
op in had mogen grijpen. Respect is iets dat we moeten terugwinnen in
de Nederlandse maatschappij. En de Tweede Kamer zou daar het goede
voorbeeld van moeten geven.
Myriam Jansen, fractieleider 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.

Bestuur Sterk Meppel
Han van Zandbergen (voorzitter)

J. VAN
JtaxDIJK & ZN
interieur & kleur

Javastraat 1-3
7941 XB Meppel

Jtax

t. 0522-256494
f. 0522-258854

info@vandijk-interieur-kleur.nl
www.vandijk-interieur-kleur.nl
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Wil het college nog een ronde? Plastic zelf aparthouden
Het zittende college van B&W, hoe kijkt het terug op de bijna voorbije periode? En, wil het na de verkiezingen door
in dezelfde politieke samenstelling? We vroegen het de drie wethouders.

Egbert van Dijk

Wat is je mooiste scorepunt van de afgelopen periode?
Natuurlijk het onderwijspark en
sportgebeuren op Ezinge! Dat is een
aanwinst voor onze stad. En ook dat
er 10 miljoen beschikbaar is gesteld
voor het onderhoud aan wegen en
riolering. Daar is de laatste jaren te
veel op beknibbeld en ik ben blij dat
dat nu aangepakt wordt.
Wat is in jouw ogen de grootste gemiste kans in jouw portefeuille?
Dat is de gecombineerde sport- en
evenementenhal. Die had er in mijn
ogen gewoon moeten komen,
omdat dat uiteindelijk veel voordeliger was in exploitatie. Dan hadden
we in ieder geval onze evenementen
kunnen behouden.
Wil je, als de verkiezingsuitslag het toelaat, door met deze coalitie?
Volmondig ja! We hebben elkaar
deze periode volledig gevonden. Ik
ben tevreden hoe we met deze coalitie hebben samengewerkt, zowel
in het college als in de raad. Natuurlijk hebben we zo onze eigen
speerpunten, maar dat hoort ook
zo.

Ko Scheele

Wat is je mooiste scorepunt van de afgelopen periode?
Dat ik solide en sociaal mocht blijven. Dat we de meerjarenbegroting
sluitend hebben gekregen, terwijl
we het beleid voor de ‘zwakkeren in
onze samenleving’ hebben kunnen
versterken. Dan denk ik aan de
werkboerderij, de mensa, het mobiliteitscentrum, de Wmo en een
ruimhartig minimabeleid.
Wat is in jouw ogen de grootste gemiste kans in jouw portefeuille?
Dat het wijkgericht werken nog niet
genoeg van de grond is gekomen.
Je hebt nodig dat iedereen met de
neus dezelfde kant op staat. Dat
gaat nu de goede kant op, maar
kost mij meer tijd dan mij lief is.
Wil je, als de verkiezingsuitslag het toelaat, door met deze coalitie?
Ik ga er niet over natuurlijk, maar
aan mij zal het niet liggen. Als we op
dezelfde manier zo door kunnen
gaan, dan denk ik dat dat goed is.
We hebben de hoofdpunten waar
kunnen maken dankzij de inzet van
alle drie de partijen en daar hoop ik
mee door te kunnen gaan. Maar
eerst is de kiezer aan het woord.

Auto’s nu lángs Meppel

Ton Dohle

Wat is je mooiste scorepunt van de afgelopen periode?
Die heb ik niet. Ik ben een teamplayer en doe het niet alleen. Alles
wat we bereikt hebben, komt door
samenwerking. Waar ik wel goed
naar terugkijk zijn de drie projecten
die we goed hebben afgerond: Gasgracht, Kromme Elleboog en de Zuidelijke Ontsluitingsroute (Europalaan). Dat zijn twee projecten in de
binnenstad en één daarbuiten waarvoor wij subsidiegelden hebben binnengehaald en die van grote meerwaarde zijn voor Meppel.
Wat is in jouw ogen de grootste gemiste kans in jouw portefeuille?
Ook die heb ik niet zozeer. Maar met
name het Vledder en de Nieuwveense Landen duren wel veel langer dan wij hadden verwacht en
hadden gehoopt. Dat vind ik jammer.
Wil je, als de verkiezingsuitslag het toelaat, door met deze coalitie?
Zeker. Helemaal wanneer we elkaar
ook weer weten te vinden in een
goed gezamenlijk programma.

Sinds 1 mei 2009 zijn de gemeenten verplicht het plastic van het
restafval te scheiden. Meppel
heeft nog geen stappen genomen. De oorzaak is volgens het
college het feit dat in Drents verband is gekozen voor nascheiding. Dat wil zeggen het plastic
wordt pas na levering uit het
afval gevist.

euro per ton betaalt. Bekend is dat
deze kosten al zijn doorberekend
aan de consument.
Met andere woorden: in Meppel
betaalt de consument voor een
dienst die niet wordt geleverd. Wij
hebben daarom vragen gesteld aan
B&W. Bij het ter perse gaan van
deze krant waren de antwoorden
nog niet binnen.

SteM vindt het scheiden van afval
zeer belangrijk. Het draagt bij aan
het terugwinnen van waardevolle
grondstoffen en het is beter voor
het milieu. Wij betreuren dat de gemeente nog steeds niet in staat is
alle landelijke normen voor scheiding te halen. Zo zit er nog steeds
veel te veel papier in ons restafval
en daar komt het plastic nu bij.
Dat is zeker aanvechtbaar als je bedenkt dat het bedrijfsleven 475

Toch bij de bron
Wethouder van Dijk (SteM) verklaarde wel dat het operationeel
zijn van de nascheidingsinstallatie
te lang op zich laat wachten.
Drenthe heeft tot zijn grote vreugde nu besloten ook te gaan scheiden bij de bron. Hij heeft herhaaldelijk op spoed aangedrongen. Het
college komt op korte termijn met
voorstellen hoe de scheiding aan
de bron moet worden uitgevoerd.

Het gaat vaak wél goed
met wijkgericht werken
In de vorige Stadswachter schreven wij dat Sterk Meppel het betreurt dat het buurt- en wijkgericht werken zo langzaam van de
grond komt. Wij schreven dat het
ondanks vereende krachten en
grote inzet, toch moeilijker bleek
dan gedacht om het op gang te
krijgen. Een oplettende lezer,
Joop Stokkers (voorzitter van het
wijkplatform Koeberg), maakte
ons er op attent dat het ook vaak
wel goed ging met wijkgericht
werken.
De heer Stokkers kwam met tal van
voorbeelden waarin hij zeer tevreden was over de manier van samenwerking tussen gemeente en
bewoners. Zo noemde hij o.a. de
samenwerking met het wijkplatform Haveltermade, het betrekken
van het wijkplatform Koeberg door
de gemeente bij de realisatie van de

Brede School en de veilige fietsroutes. Er was goed geluisterd naar de
inbreng van de inwoners. Tevens
merkte hij op dat er ondertussen
wijkkranten werden verspreid
waarin de bewoners goed op de
hoogte werden gehouden. Volgens
de heer Stokkers is eer een goede
basis gelegd.
U begrijpt dat wij heel blij zijn met
deze signalen, die wij dan ook
graag hier willen benoemen. Het
zijn stappen in de goede richting,
waarvoor wij ons sterk maken en
wij zijn blij dat nu ook deze positieve geluiden klinken. Wat niet wil
zeggen dat ons artikel overbodig
was, aangezien er ook nog steeds
signalen bij ons binnen komen,
waaruit blijkt dat het nog niet altijd
even soepel verloopt. Maar wij
hopen dat de positieve verhalen
toenemen!

Ogterop kan weer jaren vooruit
Bent u al in Ogterop geweest? Het
is het bezoeken waard nu het helemaal verbouwd is. De foyer
heeft een ware restyling ondergaan. Het oubollige karakter van
het theater is omgetoverd tot een
moderne, eigentijdse sfeer. Op
deze manier kan Ogterop weer
voor de dag komen en is het
theater weer een visitekaartje
voor Meppel. Een theater om
trots op te zijn.

Daar heeft Sterk Meppel jaren voor gestreden: de snelwegen A28 en A32
zijn aan elkaar gekoppeld. Het schijnt nog een beetje wennen voor de
chauffeurs, maar het verkeer tussen Steenwijk en Hoogeveen stroomt al
beter door. Voordeel voor Meppel: het wordt steeds rustiger en schoner op
de Hoogeveenseweg, kortgeleden nog verbreed.

Kunstgrasvelden mooi op tijd
Eind augustus, precies op tijd
voor de nieuwe competitie, zijn
de kunstgrasvelden van sportpark Ezinge opgeleverd. Half mei
is het werk begonnen. Nu, half
september, liggen er drie kunstgrasvelden en is de verlichting
aangelegd. De renovatie van de
kleedkamers van MSC, FC Meppel en Alcides wordt binnenkort
afgerond en ook de die van het
clubhuis van De Sprinter is bijna
klaar. Het is de bedoeling dat half
oktober alles klaar zijn.
Dan heeft iedere voetbalclub een
kunstgrasveld en zijn de problemen met de capaciteit van de velden eindelijk opgelost. De clubs
groeien als kool en vooral de zaterdagteams hadden met ruimtege-

brek te maken. In totaal is er ruim
8500 m2 kunstgras aangelegd.

Vrijwilligers
Dat dit alles in zo korte tijd is gelukt
is een prachtige prestatie van niet
alleen de wethouder, de gemeente,
de clubs en Intergrass maar ook
van de vele, vele vrijwilligers. Vooral omdat tussendoor ook nog eens
‘Camping Ezinge’ werd ingericht
om een flink aantal deelnemers
aan de Drentse Fiets4Daagse te
huisvesten.
Met een investering van 1,8 miljoen
voor de kunstgrasvelden, extra verlichting en aanpassing van de natuurgrasvelden plus 1,2 miljoen
voor de bouw van nieuwe kleedkamers en clubgebouw zijn de clubs
helemaal klaar voor de toekomst.

Pas in maart heeft Ogterop van de
gemeenteraad te horen gekregen
dat ze een budget van 500.000 euro
mocht besteden voor een grondige
verbouwing. Dat lijkt een heel bedrag, maar voor een verbouwing
van een dergelijk groot gebouw is
dat een krap budget. Binnen dat
budget moesten keuzes gemaakt
worden. Niet alles kon gebeuren.
Maar een aantal ruimtes, zoals de
entree en de foyer zijn grondig aangepakt.

Nog wat kil
Tijdens de Open Dag op 12 september hebben veel mensen een kijkje
genomen bij Ogterop om met hun
eigen ogen te aanschouwen hoe
het was geworden. De meningen
waren verdeeld. Veel mensen
waren laaiend enthousiast over de
frisse uitstraling die de entree en de
foyer nu hebben gekregen. Van een
enkeling hoorden we ook dat ze het
nog wat steriel en kil vonden.
Dat komt, volgens directeur Hilko
Folkeringa, doordat het nog niet
helemaal klaar is. Ondanks dat veel
mensen er keihard aan gewerkt
hebben, waren twee maanden te
kort om alles helemaal af te krijgen.
Zo moeten de nieuwe meubels, de
bars en de gordijnen nog komen.

Maar de verbouwing zelf is helemaal klaar. De basis voor een
prachtig modern theater is dus gelegd. Gelukkig is de oude karakteristieke zaal gebleven zoals hij
was. Deze zaal heeft zoveel stijl, dat
Ogterop die gekoesterd heeft en
niet meegenomen heeft in de moderniseringsslag.
Sterk Meppel hoopt dat Ogterop

De foyer van Ogterop heeft, evenals de entree, een frisse uitstraling
gekregen. De basis voor een prachtig modern theater is gelegd.
door deze verbouwing zichzelf
weer beter in de markt kan zetten
en dat de begrotingstekorten, waar
Ogterop al jaren mee kampt, tot het
verleden gaan behoren.

Voor al uw
krant-achtige
produkten naar:

Veenstra &
De Vries

OFFSETDRUKKERIJ
VEENSTRA
& DE VRIES
OFFSET
ROTATIE
VEENSTRA & DE VRIES B.V.
Werktuigenweg
9
HESSELTERLANDWEG
6
Postbus 1029 - 8300 BA Emmeloord
7942 HZ MEPPEL
Tel. 0527-630280 - Fax 0527-630281
www.vvmdruk.nl
TEL. 0522 235930

Een prachtige collectie
bruidsjurken
Nieuw en op maat gemaakt
Van 249 tot 395 euro
Bel voor een afspraak: 750868
of kijk op:
www.marryyou-goedkopebruidsjurken.nl
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Krachtige kleurplaten bij DMD
Tijdens de optocht op de laatste
DMD heeft SteM weer kleurplaten uitgedeeld aan kinderen. Er
kwamen weer prachtige inzendingen retour om mee te dingen
naar een prijs.

Dit jaar reed ik voor de derde keer tijdens de DMD-optocht met Jan Vonk
als commandocentrale en richtingaanwijzer onze gouden koets. Wat is daar
nu zo bijzonder aan? kunt u zich afvragen. Ik ben blind, maar kan met aanwijzingen van mijn vaste pilot, het hele traject nagenoeg zelfstandig afleggen. U begrijpt dat ik enorm mijn best moet doen de aanwijzingen die ik
krijg op tijd op te volgen. Hierin hebben wij een hele goede samenwerking
gevonden. Het gaat nu onderhand bijna vanzelf.
Toch zijn wij tijdens de afgelopen optocht wel heel erg op de proef gesteld.
Direct achter ons liep een prachtig muziekkorps. Dat maakte de koersaanwijzingen van Jan voor mij regelmatig niet goed te verstaan. Ongelukken
hebben we kunnen vermijden, maar het kostte zowel mij als Jan ongelofelijk veel energie. Wij zullen de organisatie van Donderdag Meppeldag vragen om een wat handiger plek in de optocht volgend jaar.
Han van Zandbergen (voorzitter SteM)

Bestuurslid Annette Ferguson
maakt elk jaar weer een mooi ontwerp van een actueel thema in
combinatie met een aansprekende
film. Deze keer had ze gekozen
voor de film Ice Age 3: die gaat over
Eekhoorn Scrat, mammoet Elly en
mammoet Manny, sabeltandtijger
Diego en luiaard Sid. Zij staan op de
brug over de Prinsengracht, de
parel van Meppel. Een mooi voorbeeld van een speerpunt van SteM
dat bereikt is (met steun natuurlijk
van vele anderen).
Raadslid Jan Wessels deelde namens de vakjury de prijzen uit op
de vertrouwde locatie van Bruna
Appelo in de Hoofdstraat. Ook deze
keer zijn er veelvuldig kleurpotloden gebruikt om mooie pastelschilderijen te maken. ‘Het gebruik van
viltstiften zorgen voor een kleurig
en krachtig resultaat’, aldus Jan

Jodensteeg weer open
Tijdens de Monumentendag, zaterdag 12 september, werd onder
grote belangstelling de Jodensteeg heropend. Nadat de steeg
een aantal jaren niet meer toegankelijk was, is hij nu overdag
weer te bewonderen.
Herman Jansen, voorzitter van de
Stichting Oud Meppel, bedankte in
zijn speech alle betrokkenen die
het mogelijk maakten dat de Jodensteeg weer toegankelijk werd gemaakt. Niet in de laatste plaats
Frans de Grebber die als mede-eigenaar van de steeg en voorzitter
van de winkeliersvereniging Woldstraat iedereen wist te enthousias-

De riolering in de Hoofdstraat en
het Kerkplein en omgeving moet
worden vervangen. Dat zal veel
overlast geven. Het college van
B&W grijpt deze kans om de binnenstad ook een facelift te geven.

meren voor het plan.
Wethouder Egbert van Dijk verrichtte de openingshandeling
samen met mevrouw de Boer.
Daarna duurde het nog geruime
tijd voor alle aanwezigen door het
supersmalle steegje waren gelopen.
De opknapbeurt is een gezamenlijk
initiatief van Stichting Oud Meppel, de Stichting Joods Monument
en de gemeente. Het initiatief
wordt door diverse instanties financieel gesteund. Het voormalige
Kringloopcentrum Meppel zorgde
ervoor dat de prachtige hekken aan
weerszijden van de steeg aangekocht konden worden.

Het parkeerdek van de Swaenenborg was dringend aan onderhoud
toe. De winkeliers waren voortdurend met emmers bezig om lekkages op te vangen. Dat kan natuurlijk niet. De eigenaar van het
winkelcentrum (Van Herk Groep
Vastgoed, Rotterdam) was van mening dat de gemeente het dak maar
moest opknappen.
Maar de gemeente vond dat zij al-

leen verantwoordelijk is voor de
deklaag en de rechter was het daarmee eens.

Huurders en kopers
Voor alle duidelijkheid. Er zijn 47
woningen boven de Swaenenborgh. De helft daarvan is sinds
2005 verkocht aan particulieren.
De resterende woningen zijn nog
steeds huurwoningen die in het
bezit zijn van de Rozendaalse Vastgoed Groep (RVG).
De gemeente heeft overigens plannen om dit gebied te herontwikkelen. De bewoners zijn daar vorig
jaar over geïnformeerd. Er waren
toen veel vragen over hoe het dan
met hun huizen zou gaan.
Overlast
Nadat Van Herk bot had gevangen
bij de gemeente zijn de werkzaamheden aan het dak toch van start
gegaan. De bewoners zaten een
paar maanden met flinke overlast
voor de deur. En tot overmaat van
ramp stuurde Van Herk de Vereni-

De Uitslagen
Leeftijdsgroep tot en met 5 jaar:

ging van Eigenaren vervolgens een
rekening van 40.000 euro.
Op het parkeerdek zijn namelijk elf
parkeerplekken voor de bewoners
gereserveerd. Van Herk was van
mening dat de VvE 11/100 van de
rekening moest betalen. Zij rijden
immers ook het parkeerdek op en
veroorzaken dus slijtage. Dus of ze
maar even 40.000 euro wilden betalen.

Kort geding
De VvE van de Swaenenborgh-woningen spannen nu een kort geding
aan tegen Van Herk. Bij sommige
bewoners zit de angst dat ze hoofdelijk aangeslagen worden er diep
in. En dat is ook begrijpelijk. Wellicht staat de eigenaar van het winkelcentrum volledig in zijn recht.
Maar in dat geval zou het onbegrijpelijk zijn dat de VvE van tevoren
niet geïnformeerd is.
Met al dit gedoe is het een wonder
dat er nog ‘pas’ een stuk of acht woningen in de Swaenenborgh te
koop staan.

De riolering in de binnenstad
wordt vernieuwd. Dat is een kostbare en ingewikkelde klus die al enkele jaren aan de gang is. Het geeft
veel overlast. Inwoners kunnen
hun woningen slecht bereiken, het
parkeren is moeilijk en winkels zijn
voor klanten slecht bereikbaar. Dat
kost de ondernemer omzet.
Toch is iedereen ervan overtuigd
dat het moet gebeuren. Naast de
overlast heeft het ook voordelen.
Meestal maakt de gemeente van de
gelegenheid gebruik om de straten
en pleinen opnieuw in te inrichten.
Mooie voorbeelden zijn de Kruisstraat en de Wheem.
Vanaf nu is het centrum aan de
beurt. Een ingrijpende operatie
waarover de gemeente onlangs een
informatieavond hield. Daarop
werd uitvoerig gediscussieerd over
de plannen. Inwoners en winkeliers vroegen veel aandacht voor de
bereikbaarheid, met name voor
hulpdiensten.

Dolsma

KSM

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

Vragen over bestrating
Recent is het riool in de Grote
Oever vervangen. Dit zorgde voor
overlast, maar gelukkig lag de bestrating er voor de DonderdagMeppeldagen weer in, zodat de
markt daar gehouden kon worden.
Wij krijgen via onze website klachten over de kwaliteit van deze bestrating. Deze is slecht, maar dat
kan niet anders. De losgewoelde
grond klinkt in. Als meteen de definitieve bestrating wordt gelegd,
zal deze onmiddellijk verzakken.
Ook de Hoofdstraat en omgeving
krijgen een voorlopige bestrating.
Ook ging het over hoe het Kerkplein
en de Hoofdstraat ingericht moeten worden. De gemeente enquêteerde bezoekers van de binnenstad en op vrijdag 28 augustus
stond er een kraampje in de Hoofdstraat. U kunt veel informatie vinden op de website van de gemeente. Daar kunt u alsnog de enquête
invullen.
SteM is tevreden over deze aanpak.
Wat ons betreft kan de invloed van
de inwoners van onze gemeente
niet groot genoeg zijn.

Praat mee: sterkmeppel.nl
Op onze website www.sterkmeppel.nl kunt u uw mening geven. Via
een mail, of door de poll in te vullen. Elke maand een nieuwe stelling. Hoe dacht u er de afgelopen
maanden over?
Op de vraag of we voor veel geld
(een ton) De Secretarie via een lift
toegankelijk moeten maken voor
mensen met een lichamelijke handicap zei bijna 90 procent ‘ja’.
Omdat de Secretarie kunstgalerie is
en de oude raadszaal door bruidsparen wordt gebruikt om hun huwelijk in laten zegenen.
Bij de stelling dat de wijkagent zich
(weer) zichtbaarder op moet stellen

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

1e prijs: Lars Kuster, 2e prijs: Kirsten Antonides, 3e prijs: Eva Molanus.
Leeftijdsgroep 6-9 jaar:
1e prijs: Alwin Molanus, 2e prijs:
Tristan Schut, 3e prijs: Joyce Snijder
Leeftijdsgroep 10 jaar en ouder:
1e prijs: Daniëlle Lente, 2e prijs:
Thamar Schut, 3e prijs: Lars Antonides
SteM feliciteert de winnaars van
harte.

Centrum krijgt facelift

Swaenenborgh-gate:
Hoezo meebetalen aan parkeerdek?
De bewoners van de woningen
boven winkelcentrum de Swaenenborgh hebben het niet makkelijk. Eerst krijgen ze te horen
dat er plannen zijn om het gebied
te herontwikkelen en blijven ze
zitten met de vraag wat er met
hun huis gaat gebeuren. Daarna
zitten ze maanden met overlast,
omdat het parkeerdek vernieuwd
moet worden. En tot overmaat
van ramp blijkt nu dat de eigenaar van het winkelcentrum de
eigenaren van woningen mee wil
laten betalen voor het onderhoud
van het parkeerdek.

Wessels, citerend uit het juryrapport. Opvallend was verder dat er
deze keer broertjes en zusjes in de
prijzen vielen. ‘Mooi om te zien dat
er in veel gezinnen nog zo prachtig
getekend wordt’, zei Jan Wessels,
waarna de kinderen hun behaalde
prijs maar al te graag in ontvangst
namen.

in de wijk was de mening nog duidelijker: 92 procent vond dat dit
moest gebeuren.
Bij de vraag of Meppel meer geld
uit moet trekken voor kunst op
straat waren de meningen meer
verdeeld. Maar een overgrote
meerderheid van bijna 65 procent
vond dat je het geld beter aan andere zaken uit kunt geven.
Tenslotte waren de stemmers weer
eensgezind bij de stelling dat Meppel misschien wel heel veilig is,
maar dat zij het anders beleven.
Ook hier was weer 90 procent van
mening dat ze zich niet meer zo veilig voelen als twintig jaar geleden.
Voor de actuele poll zie onze site.

SAAB
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En ook wat de komst van Heijman
betekent voor de komst van ander
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Bestemmingsplannen Nijeveen Wijnand
en buitengebied opgefrist
Andermans boompje
De oude bestemmingsplannen
voor Nijeveen en het buitengebied moeten herzien worden. De
raad ging akkoord met het voorstel van het college met één wijziging: er mogen twee levensloopbestendige woningen achter de
Berken worden gebouwd. Voorstellen om uitbreiding mogelijk
maken van de huisartsenpraktijk
op Kolderveen (SteM) en een
transportbedrijf op Schiphorst
(PvdA) haalden het niet.
Het proces om tot de nieuwe bestemmingsplannen te komen is
vele jaren geleden opgestart. De
uitgangspunten waren de grenzen

van het dorp en het buitengebied
opnieuw vaststellen, permanent
wonen in het kabouterdorp legaliseren, op termijn huizenbouw en
verplaatsing van een aantal sportvelden mogelijk maken en voor het
buitengebied Meppel de agrarische
bestemming handhaven.
Tot grote voldoening van SteM is de
bevolking actief betrokken en zijn
de wensen van de bevolking van
Nijeveen meegenomen. Alleen
werden niet alle wensen gehonoreerd. Dat leidde tot bezwaren en
dus nader overleg.
Toen de plannen in mei werden besproken in de raadscommissie
maakten negen mensen gebruik

SteM op straat in Nijeveen

Massale steun voor dokters

Sterk Meppel wilde via een motie
mogelijk maken dat de huisartsenpraktijk in Nijeveen uitgebreid kon worden op de huidige
locatie. De raad stemde echter
tegen deze motie. Zaterdag 19
september sloegen wij in Nijeveen ons kraampje op om de
inwoners te vragen naar hun mening. Het antwoord was overduidelijk: Nijeveners steunen massaal hun huisartsen.
De huisartsenpraktijk in Nijeveen
is gevestigd in twee panden die tegenover elkaar liggen: het pand van
Dokter Speelman en het pand van
Dokter Moes. Het pand van Speelman werd ruim 100 jaar geleden op
de locatie in Kolderveen gebouwd
als dokterspraktijk. Dat van Moes
werd in 1979 aangekocht. De
bouwvallige boerderij die destijds
op het perceel stond werd afgebroken en vervangen door een nieuw
pand, waarin een huisartsenpraktijk met apotheek mocht komen.
De huisartsen willen de boerderij
van Dokter Moes uitbreiden aangezien Nijeveen is gegroeid en het
aantal patiënten de afgelopen jaren
flink is toegenomen. Een uitbreiding laat het nieuwe bestemmingsplan echter niet toe. De locatie is
namelijk niet bestempeld als
‘maatschappelijk’. Wel mogen de
artsen uitbreiden op de locatie van
Speelman. Echter, door de geldende geluidsnormen en het feit dat dit
pand een provinciaal monument
is, is uitbreiding ook daar niet toegestaan.

In het hart
Het liefst heeft het gemeentebestuur dat er een nieuw gezond-

heidscentrum komt in het hart van
Nijeveen. Hoewel dat nergens in de
‘visie Nijeveen’ terug te vinden is,
klinkt dat signaal hardnekkig. Maar
waarom moeten de huisartsen per
se naar het centrum als het op de
huidige locatie al jaren goed functioneert? De Nijeveners zijn heel tevreden. De huisartsen zijn prima
bereikbaar voor iedereen.
In de raadsvergadering van 3 september diende Sterk Meppel een
motie in om de huisartsenpraktijk
niet te belemmeren in de mogelijke
uitbreiding van de huidige praktijk.
Dit kon door ook de locatie van
Dokter Moes de functie ‘Maatschappelijk’ te geven in het nieuwe
bestemmingsplan dat aangenomen werd tijdens die vergadering.
Behalve SteM stemde de hele raad
tegen deze motie.

Straatinterview
Tijdens het straatinterview dat
SteM 19 september hield in Nijeveen, bleek dat het overgrote deel
van de inwoners van Nijeveen de
huisartsen massaal steunt. Slechts
2,5 procent van de ondervraagden
zou het gezondheidscentrum het
liefst verplaatst zien naar het centrum. De rest van de inwoners koos
voor uitbreiding op de huidige locatie of vond dat de huisartsen zelf
moesten kunnen kiezen. Zij zijn
heel tevreden over de huidige locatie.
Sterk Meppel vraagt zich dan ook af
of er bij de ontwikkeling van de bestemmingsplannen wel goed geluisterd is naar de opvattingen van
de inwoners over dit onderwerp en
zou het liefst zien dat het gemeentebestuur zich alsnog soepel opstelt naar de huisartsen.
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Stevige discussie
Er waren echter twee wensen niet
gehonoreerd waarover in de fractie
van SteM indringend is gepraat. De
eerste wens was om achter de Berken de bouw van twee levensloopbestendige woningen mogelijk te
maken. De tweede wens was het
pand Kolderveen 4 de bestemming
‘maatschappelijk’ te geven, zodat
de huisarts daar in de toekomst de
praktijk kan uitbreiden.
SteM vond deze wensen vanuit de
lokale bevolking redelijk. Helemaal
aangezien er door de ambtenaren
en het college veel verwachtingen
waren gewekt. Frans Venema kon
zich niet vinden in de eerste wens,
maar vond de wens van de huisartsen wel redelijk.

Een paar maanden geleden hoorde ik dezelfde wethouder nog uitspreken dat het een onmogelijke opdracht was. Niet omdat de wethouder er zelf niet aan mee wilde werken. Nee, natuurlijk niet.
Maar vooral omdat de middenstand niet vooruit te branden was.
Het was trekken aan een dood paard. Ja, het college wil best meedoen aan het populistische gedoe rond milieu, maar het moet vooral geen inspanning of geld kosten. Daar had het even geen menskracht en geen geld voor. En vooral dus geen zin in.

Woningen
Tijdens de raadsvergadering van 1
september bleek dat de raad de
bouw van twee levensloopbestendige woningen achter de Berken
mogelijk wilde maken. Ons voorstel om de huisarts de mogelijkheid
te bieden de praktijk uit te breiden
kreeg bij de andere fracties geen
steun.
De PvdA stelde voor uitbreiding
van het transportbedrijf aan de
Schiphorst mogelijk te maken. Het
bedrijf ligt in een landschappelijk
waardevol gebied waar wij, en ook
de provincie, zeer veel waarde aan
hechten. Daar komt bij dat het bedrijf al groter is dan ooit is toegestaan. Eigenlijk hoort het daar helemaal niet thuis. ‘Als we verdere
uitbreiding toestaan, belonen wij
eigenlijk slecht gedrag’, betoogde
onze fractievoorzitter Myriam Jansen. De PvdA kreeg geen steun voor
haar voorstel. SteM vindt dit terecht.

Maar opeens bleek het wel mogelijk. In de wandelgangen hoorde ik
dat een heel actieve, creatieve ambtenaar deze handschoen had opgepakt. Zij had voor het weinige geld een stagiaire ingehuurd die
samen met de leerlingen van Dingstede alle winkels langs ging om
te kijken hoever ze nu eigenlijk waren op het gebied van Fair Trade.
Tot hun verbazing bleken sommige winkeliers de titel al (bijna) te
verdienen en opeens waren we al een heel stuk op weg! In mei deed
Meppel zelfs mee aan de World Fair Trade Day.
En ja, natuurlijk, om te scoren met dit onderwerp is geen enkele politicus te beroerd om er dan toch een piepklein beetje energie in te
steken. Het uitreiken van de eerste sticker aan een Fair Trade-winkelier wilde Dohle natuurlijk met alle liefde doen. Helemaal als de
pers er dan bij is en je weer eens met je kop in de krant komt. Aangezien veel Meppelers het plaatselijke krantje toch amper lezen,
denken ze dan meteen dat het te danken is aan de enorme inzet en
toewijding van deze wethouder. Zo snoept de sluwe vos misschien
zelfs nog een paar stemmen weg bij GroenLinks!
Maar de raadsleden weten wel beter! Kreten van verbazing uit de
hoek van GroenLinks, de CU en SteM. Was dit niet hun idee geweest
en hadden ze geen nul op het rekest gekregen van die onwelwillende wethouder? En dan nu roepen dat het heel goed gaat met Fair
Trade? En dat hij daar ook nog eens heel blij mee is? Ik hóórde
Dohle blozen! Als je zo plukt van andermans boompje...

Soap rond de Markthallen
De Markthallen en Sporthal Het
Vledder hadden volgens de planning begin dit jaar gesloopt moeten zijn om ruimte te maken voor
nieuwbouw. Beide gebouwen
staan er nog. Hoe lang kan de
projectontwikkelaar het nieuwe
Vledder uitstellen voor er sprake
is van contractbreuk? Zelf geeft
de ontwikkelaar niet meer aan
wanneer hij gaat bouwen. Is het
de recessie of heeft de gemeente
een te grote broek aangetrokken
en beleven we hier een soap?
Het leek allemaal zo mooi toen in
het najaar van 2006 de definitieve
plannen voor het Vledder werden
gepresenteerd. De toenmalige wethouder Bouwmans kreeg zelfs de
handen op elkaar van de tot dan
toe zeer kritische omwonenden. In
2007 zou de schop de grond in
gaan. De sporthal en de markthallen zouden begin 2009 worden gesloopt en er zou een mooie nieuwe
sport- en evenementenaccommodatie worden gebouwd in Ezinge.

Hoe anders is alles gelopen. De
evenementenhal op Ezinge werd
geschrapt. Wat had de raad het daar
moeilijk mee. Er was immers aan
de gebruikers beloofd dat de
markthallen niet gesloopt zouden
worden voordat er vervanging zou
zijn. Tijdelijke vervanging kon wel
op de gemeentewerf, maar dat was
voor Indoor Meppel geen optie.
Tragisch genoeg ging dit evenement voor Meppel verloren.

Nog optimistisch
Wethouder Dohle (VVD) was eind
vorig jaar nog heel optimistisch Hij
schreef op 26 november 2008 op
zijn weblog: ‘Toch begint het bij
Het Vledder wel concreet te worden. De eerste tekeningen zijn op
tafel geweest en de planning krijgt
concreet vorm. In april moet de
bouw van de parkeerkelder starten.
Meppel krijgt er z’n eerste grote ondergrondse parkeergarage voor
terug. In totaal zullen er over twee
jaar 380 auto’s kunnen staan. 4 december weten we of de evenemen-

ten een nieuw onderdak krijgen.’
Nu zijn wij bijna een jaar verder en
is er nog niets gebeurd. De ontwikkelaar schrijft op zijn website dat
eind dit jaar de verkoop start van
circa 50 eengezinswoningen. Verder niets meer over de planning.
Ook de grote reclameborden geven
geen uitsluitsel. Daar is de startdatum zelfs helemaal verdwenen.

Prachtig stukje natuur
Wij vragen ons af of de bouw inderdaad spoedig begint nu er stagnatie
is op de woningmarkt. En over belangstelling voor een supermarkt
en bioscoop hoor je ook niets meer.
Ondertussen ligt het Vledder er nog
steeds bij als een kale vlakte en begint op de plaats waar de school
stond zich een prachtig stukje natuur te ontwikkelen, net als bij het
Kraton.
Nog even en de krompootsalamander vestigt zich daar en mag er misschien helemaal niet meer ontwikkeld worden. Dan hebben we echt
een soap.

Koop de Grouw
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Sprakeloos werd ik toen ik de afgelopen raadsvergadering meeluisterde. Wethouder Dohle, onze VVD-er van milieu (hoe hebben ze
het ooit kunnen bedenken?) sprak uit dat Meppel al een mooi eindje op weg was om ‘Fair Trade City’ te worden. Zonder te stotteren.
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van het recht om voor hun belang
te pleiten. Om een goed beeld te
kunnen vormen, zijn raadsleden en
ambtenaren bij de insprekers gaan
kijken. Dit tot grote tevredenheid
van de betrokkenen.
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Asfaltfabriek: hoe zes jaar knokken werd beloond
Eind 2003 bood de toenmalige
burgemeester van Meppel, Peter
den Oudsten (PvdA), de firma
Heijmans grond aan op Oevers D.
Heijmans zou daar een asfaltfabriek kunnen bouwen. Deze aanbieding was het startsein voor
een enorme commotie in Meppel. Sterk Meppel kwam onmiddellijk in verzet en bleef zich verzetten, samen met de werkgroep
‘Houd Meppel Schoon’. Een samenvatting van zes jaar knokken.
2003 Burgemeester biedt grond
aan
Oktober - Gemeente sluit voorlopige
koopovereenkomst
met
Heijmans voor aankoop van een
deel van industrieterrein Oevers D.
De aanzet was gegeven door acquisitie van de burgemeester.
November - SteM is sterk gekant
tegen het besluit een vervuilend
bedrijf als een asfaltcentrale toe te
laten binnen de gemeentegrenzen.
Ook onder de bevolking is veel verzet. De gemeente Meppel schrikt
van de commotie en wil afzien van
de grondoverdracht.
2004 Provincie geeft vergunning
Februari - Heijmans krijgt van de
provincie de milieuvergunning.
April - SteM wil een aanvullende
milieueffectrapportage. Den Oudsten verzet zich daartegen. De provincie heeft de vergunning verleend. Hij verwijt Sterk Meppel
‘politiek onzuiver handelen’ en
stemmingmakerij. Het college is
niet buiten zijn boekje gegaan met
de grondaanbieding, omdat Heijmans aan de hoogste milieueisen
voldoet.
Klaas Neutel (CDA) verwijt SteM
angst te zaaien onder de bevolking.
De overige fracties berusten. De
komst van een asfaltcentrale is
waarschijnlijk niet tegen te houden, denken ze. Vanuit de bevolking worden 400 bezwaarschriften
ingediend bij de provincie. Ook de
gemeente Meppel dient nu een bezwaarschrift in.
Juni - Heijmans is geschrokken van
de commotie en trekt de aanvraag
voor een milieuvergunning in.
September - De industriële Commerciële Club (ICC) Meppel maakt
zich ernstig zorgen over de bestaande werkgelegenheid. Met
name bedrijven in de foodsector
zullen mogelijk de vestiging in
Meppel heroverwegen.
In navolging hierop wordt de VVD
wakker en roept de Meppeler politiek op zich uit te spreken tegen de
komst van Heijmans. Tot nu toe
heeft alleen SteM zich duidelijk erDe gevaren van een asfaltfabriek
zo dicht bij de bewoonde wereld
vormden voor SteM het thema van
een van de DMD-optochten

tegen uitgesproken.
Oktober - SteM dringt in de raadscommissie aan op onderzoek.
De gemeente laat onderzoeken wat
de effecten van de uitstoot van een
asfaltfabriek voor de volksgezondheid betekent. Ook volgt juridisch
onderzoek naar de positie van de
gemeente Meppel ten opzichte van
bouwbedrijf Heijmans. Burgemeester Den Oudsten blijft zich
verzetten.
SteM start actie ‘Houd Meppel
schoon!’ en bezorgt huis-aan-huis
protestkaarten. Die kunnen worden opgestuurd naar de provincie.
Er is ook een protestaffiche verkrijgbaar.
November - SteM roept november
uit tot actiemaand. De onrust bij
inwoners en bedrijven in Meppel
groeit met de dag.
In het Provinciehuis Drenthe sluit
SteM de actie ‘Houd Meppel
schoon!’ af. Met een bus zijn de actievoerders naar Assen gekomen.
Hier worden nog eens 1200 protestkaarten overhandigd aan gedeputeerde Johan Dijks. In totaal zijn er
nu 3200 protestkaarten binnengekomen.
De provincie voelt nattigheid en
laat het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek instellen naar mogelijke
gezondheidsrisico’s van de asfaltcentrale.
December - Heijmans nodigt alle
Meppeler raadsleden persoonlijk
uit voor een informatief bezoek aan
haar asfaltcentrale in Amsterdam.
Het uitstapje gaat vooralsnog niet
door. Met uitzondering van de VVD
willen de raadsleden eerst in Meppel een presentatie van de plannen.
Professor Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, heeft heftige
kritiek op asfaltcentrales in het algemeen en op Heijmans in het bijzonder.
Reijnders: ‘Anders dan Heijmans
ons wil doen geloven, stoot zelfs de
meest moderne asfaltcentrale fijnstof uit. En dat is een heel groot
probleem, want het stof dringt diep
in de longen door. Hierdoor ontstaan veel longaandoeningen bij

Met waslijnen vol protestaffiches
trekken leden van Sterk Meppel en
andere demonstranten door de
straten van Meppel
omwonenden. In 2005 worden
strengere Europese regels voor de
uitstoot van fijnstof van kracht.
Meppel zit al ver boven die norm.

2005 Wel-niet-wel vergunning
Februari - Heijmans geeft een uitvoerige presentatie, waaruit moet
blijken hoe zorgvuldig het bedrijf
omgaat met het milieu door in

...1200 van de 3200 protesten...
Meppel de nieuwste centrale te
bouwen. Die valt binnen de geldende milieunormen en dus moeten vergunningen verleend worden.
Raadsleden en vijf insprekers vanuit het in groten getale aanwezige
publiek leggen Heijmans het vuur
aan de schenen. De conclusie is dat
Heijmans er niet in is geslaagd de
ongerustheid onder de Meppelers
weg te nemen en dat vele vragen
nog onbeantwoord zijn.
Maart - Het SteM-bestuur vraagt
Gedeputeerde Staten voor de in januari van kracht geworden strengere Europese regels toe te passen.
Uitslag RIVM-rapport: De vestiging
van een asfaltfabriek levert geen risico’s op voor de volksgezondheid.
Op een bijeenkomst van de ICC
veegt Prof Reijnders de vloer aan
met het rapport. Er is geen rekening gehouden met het af- en aanrijdend vrachtverkeer: 160 tot 220
vrachtwagens per 24 uur. Dieselmotoren van dit zware vrachtverkeer zijn ook een belangrijke bron
van fijnstof en PAK. Het RIVM had
metingen moeten verrichten in en
rond het industriegebied. Het
RIVM lijkt pas van schade voor de
volksgezondheid te spreken wanneer normen overschreden worden. Het hanteert voor Nederland
dus een ‘tolereerbare schade’ van
3.000 tot 12.000 doden per jaar.
Mei - SteM vraagt om nieuwe meting naar fijnstof in Meppel, ‘een
absolute noodzaak’.

VOOR AL UW INLIJSTWERK:
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Poort
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De Poort van Drenthe
t.o. N.S. station Meppel
Tel. 0522-251080
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Heerengracht 3, Meppel
Telefoon 0522-252626
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Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.
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Keuze uit meer dan 1500
alluminium en houten lijsten.

Juni - Vanwege de onrust over de
bouwplannen trekt Heijmans in
overleg met de provincie de aanvraag voor een milieuvergunning
in. Later komt het bedrijf met een
nieuwe, gewijzigde aanvraag. HMS
verspreidt
voorbeeldbezwaarschriften onder de bevolking.
Juli - Tijdens de hoorzitting op 12
juli zijn de politieke partijen, met
uitzondering van SteM, amper vertegenwoordigd. ‘Een kwalijke zaak’,
volgens Henrico Ten Brink (ICC),
‘bijna een minachting voor de
eigen bevolking.’ De gemeente wil
duidelijkheid hebben over de
luchtkwaliteit. Hiervoor heeft zij
adviesbureau TNO ingeschakeld.
November - De voorlopige resultaten geven aan dat Meppel onder de
landelijke norm voor fijnstof blijft.
Wethouder Wim Zwaan (PvdA), die
dit bekendmaakt, weigert in detail
te treden.

2006 Verkiezingsjaar
Januari - Wethouder Wim Zwaan
(PvdA) vindt dat HMS de Meppeler
bevolking onnodig bang maakt. De
groep en de ICC blijven protesteren
tegen de komst van de asfaltcentrale. TNO is te veel van veronderstellingen uitgegaan, vinden ze. Zij willen dat er daadwerkelijk metingen
worden uitgevoerd.
Prof. Reijnders trekt de betrouwbaarheid van het TNO-rapport ernstig in twijfel. Als het de gemeente
daadwerkelijk ernst is met de
luchtkwaliteit dan zorgt ze voor een
meting.
Maart - Leden van HMS gaan nu op
individuele basis in beroep bij de
Raad van State tegen het besluit
van de provincie een milieuvergunning te verlenen. De gemeente wil
TNO opdracht geven daadwerkelijke metingen te verrichten naar de
concentraties aan fijnstof en kooldioxide in de lucht boven Meppel.
December - De Raad van State vernietigt de milieuvergunning. De
provincie heeft onvoldoende onderzoek laten doen en daarmee onjuiste dan wel onvolledige gegevens gebruikt. Deze onderzoeken
zijn gedaan door TNO en RIVM.
2007 SteM wil bestemmingsplan
wijzigen
Januari - In een brief aan B&W
doet SteM een dringende oproep
ervoor te zorgen dat een vestiging
van de asfaltcentrale definitief van
de baan is. Daarom moet het bestemmingsplan zo snel mogelijk
worden aangepast.
April - Op de notitie ‘Kan alles op
Oevers D?’ van SteM komen positieve reacties uit de gemeenteraad.
In de notitie wordt gepleit te
komen tot een uitgiftenotitie waarin staat aangegeven welke criteria
te hanteren voor het wel of niet toelaten van bedrijven. Ook een vestigingslijst waarin duidelijk staat
aangegeven welke bedrijven in
ieder geval niet welkom zijn. SteM
krijgt steun van CDA, PvdA, VVD en
GroenLinks om te zoeken naar mogelijkheden om milieubelastende
bedrijven te weren.
November - Meetresultaten TNO:
Gemiddelde luchtkwaliteit Meppel
geen probleem. Wel overschrijding
fijnstof op Oevers D. De gemeente
stelt criteria op voor bedrijven die
zich willen vestigen.
Het college geeft aan dat bij de uitgifte van de bedrijfskavels al rekening gehouden wordt met de dis-

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren
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Blankensteinweg 40
Meppel, tel. 0522 25 23 22
www.kuinparket.nl

cussie rond de asfaltcentrale. Het
wil een milieuscan laten uitvoeren
als er zich een bedrijf meldt dat
wellicht substantiële overlast voor
de omgeving oplevert. Zo ja, dan
zal de gemeente geen grond aanbieden.
December - Nadat op 20 november
de
provincie
Drenthe
aan
Heijmans opnieuw een milieuvergunning heeft toegezegd, besluit
HMS opnieuw een bezwaarschrift
bij de provincie in te dienen. Er zijn
uiteindelijk 11 bezwaarschriften,
van o.a.: zuivelfabriek De Kievit, de
milieufederatie Drenthe, HMS en
enkele particulieren.

2008 Nieuwe actie
Juni - HMS start nieuwe actie.
2009 Heijmans ziet ervan af
Maart - De provincie geeft
Heijmans een milieuvergunning.
De ingediende bedenkingen tegen
het ontwerpbesluit worden deels
gegrond en deels ongegrond verklaard.
April - HMS besluit door te gaan
naar de Raad van State. Woordvoerder Herman Jansen: ‘De huis-aanhuis-folderactie voor financiële
steun heeft al bijna 4000 euro opgeleverd. Nog niet genoeg, maar wel
heel veel in 14 dagen. Het geeft aan
dat de actiegroep op steun kan rekenen. En daarom hebben we de
stap gewaagd en onze adviseurs gevraagd hun rapporten en pleitnota’s te maken.’
Augustus - Heijmans Wegenbouw
deelt Meppel mee dat het de aanvraagprocedure voor de benodigde
vergunningen voor een asfaltcentrale intrekt en de aangekochte
kavel van 2,5 ha op het bedrijventerrein Oevers D teruggeeft
Grote opluchting bij HMS. ‘De
strijd is niet voor niets geweest’,

Dozen vol kaarten op weg naar de
provincie
aldus woordvoerder Theo van den
Berg. ‘Zes jaar intensief actievoeren
heeft resultaat opgeleverd. Als we
niets hadden gedaan en alles maar
over ons heen hadden laten
komen, dan had de asfaltcentrale
er al lang gestaan.’
September - SteM wenst HMS, de
Meppeler bevolking en het gemeentebestuur geluk met deze
ontwikkeling. Hier blijkt maar weer
eens dat actie, mits goed gecoördineerd, resultaat oplevert.
Bron:
www.asfaltcentralemeppel.nl
Op deze site staat een gedetailleerd
overzicht.

Even snel het
actuele regionieuws
doornemen?

www.regiomeppel.nl
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De hele zomer feest in stad en dorp

Nijeveen heel
saamhorig

We hoeven ons niet meer af te
vragen of de kreet Bruisend Meppel wel toepasselijk is. Deze
zomer bruiste Meppel écht weer
van de activiteiten.

De Oranjevereniging Nijeveen organiseert ieder jaar weer een
prachtige feest, met een optocht
en veel festiviteiten in en naast
de feesttent. Ook zijn overal
buurtbewoners dagen in touw
om hun straat zo mooi mogelijk
aan te kleden. Ook de traditionele braderie ontbreekt niet op het
programma. Al met al een bewijs
van saamhorigheid die zijn weerga niet kent.

Juni
Na de trimloop-vierdaagse, de
straatspeeldag, de avond-wandelvierdaagse, de Outlet op de Wheem
en het Grachtenfestival werd in
juni ook nog het Shanty- en Piratenkoorfestival gehouden, de Molenloop en de Feestweek van Nijeveen.
Juli
In juli stonden het Popfestival
Unite-It, de Drentse Fietsvierdaagse, vier van de zes DonderdagMeppelDagen (voor de vijftigste keer!),
Jeroen Boerwinkel, een Oldtimerrit, een Franse dag en een Wielertijdrit op de agenda.

Augustus
In augustus was het wat rustiger.
Maar met topevenementen als het
NK Schaken, het culturele festival
Picknick in the Park en de grasbaanraces in Nijeveen gaf dat geen
reden tot klagen. En
natuurlijk waren daar
ook nog de laatste
twee DonderdagMeppelDagen en de See
you on Sunday-bijeenkomsten met muziek en barbecue.

Nieuw deze zomer was het Meppeler Balgenfestival. Overal langs de grachten, maar vooral op de
terrassen aan de Prinsengracht, klaterden zondag
14 juni de aanstekelijke klanken van tientallen
accordeons en harmonica’s. Initiatiefnemers Joan
Westerhof en Collin Scheper zijn vast van plan er
een jaarlijkse traditie van te maken.

September
Ook in september
bruiste Meppel. De
Open dag van de
brandweer was een
doorslaand succes. De
Watersportvereniging
Meppel vierde haar
30-jarig jubileum. En
ook de Culturele Uitdag, de Open Monumentendag (met de
opening van de unieke Jodensteeg), de

Skeelertoertocht in Nijeveen, de
Najaarsmarkt en – last but not least
– het Meppel Culinair/Trend Event
waren een groot succes.

Rommelige aanblik
Voor de groep nee-stemmers was
de rommelige aanblik het belangrijkste argument tegen. Vooral de
manier waarop veel huizen nu
dicht bij elkaar staan wordt als lelijk
ervaren.
SteM is blij met de inhoudelijke reacties van de braderiebezoekers.
Die kunnen wij straks goed gebruiken wanneer de gemeente in de
Nieuwveense Landen opnieuw
welstandvrij wil bouwen.
Het culturele festival Picknick in
the Park, ook al zo’n succesvol initiatief van inwoners zelf, trok zondag 30 augustus vooral jongeren
naar het Wilhelminapark.

Gemeente met scholieren in actie
Het is verheugend dat de scholieren, zij het mondjesmaat, bij gemeentebeleid wordt betrokken.
Twee voorbeelden:
1. Het introduceren van de Milieuprijs ging woensdag 9 september van start door middel van
een lampenwisselrace met een
klas van de Mgr. Niermannschool.
2. Een creatieve ambtenaar schakelde GSC Dingstede in bij een
enquête naar welke winkels het
keurmerk Fair Trade mogen voeren.
Spaarlampen inruilen
De gemeente heeft samen met de
Drentse Milieufederatie de spaarlampenwisselactie op touw gezet
om op een ludieke manier de milieuprijs van start te laten gaan. De
Mgr. Niermanschool werd benaderd om mee te werken en aan de
ondernemers werd het aanbod gedaan hun oude gloeilampen in te
leveren voor spaarlampen. Vijftig
ondernemers deden mee.
Er werd een lumineus plan bedacht
dat zowel mooi aansloot op het uit
de productie nemen van een deel
van de gloeilampen als op de landelijke Dag van de Duurzaamheid.
Het werd een wedstrijd wie de
meeste gloeilampen zou ophalen.
Om 10 uur stond er een hele klas
van de Mgr. Niermannschool met

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

Voetinn

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535

De pieremachochelwedstrijd tijdens het Grachtenfestival bracht
weer een stoet ludieke vaartuigen
in de grachten.

Het is ook wel een traditie te noemen dat Sterk Meppel elk jaar actief
aanwezig is met een nieuw thema.
Over de vraag: Is welstandvrij bouwen, zoals aan het Weidelint, voor
herhaling vatbaar? hebben we veel
leuke en gemotiveerde gesprekken
gevoerd met de inwoners.
Eenderde beantwoordde de vraag
met ja. Opvallend en zeker begrijpelijk was, dat hier vooral veel bewoners van de wijk zelf bij waren.
Zij gaven aan dat de afwisseling in
bebouwing een mooie wijk heeft
opgeleverd.

hun juf te trappelen van ongeduld
om te starten met de wedstrijd.

inleveren. In november worden de
winnaars bekend gemaakt.

Kinderen erbij
SteM vindt de aanpak van deze
actie erg goed. Vooral het betrekken
van kinderen is belangrijk. Het gaat
immers om hun toekomst. Je kunt
niet vroeg genoeg beginnen de het
besef bij te brengen dat een duurzamere samenleving bittere noodzaak is, zeker voor hen. Ook de bijdrage van ondernemers stelt SteM
heel erg op prijs. Zij zijn vaak de katalysator om een trendbreuk in
gang te zetten. Duurzaamheid is
ook hun toekomst.
Volgens het VNG-magazine mocht
het resultaat er zijn. Er werden zo
veel ‘foute’ lampen omgeruild voor
spaarlampen dat dit een energiebesparing oplevert van ongeveer
4000 kWh. Dat staat gelijk aan het
gemiddelde jaargebruik van een
gezin van 44 personen.

Bijna Fair Trade City
De raad nam al weer een tijd geleden het voorstel van Groen Links,
Christen Unie en Sterk Meppel aan
om van Meppel een Fair Trade City
te maken. Bij het indienen toonde
de wethouder zich niet enthousiast. Er was geen geld en het moest
vanuit het bedrijfsleven komen
enz. enz.
Gelukkig vond hij een potje en kon
hij een ambtenaar (met ambitie) er
een aantal uren aan laten werken
en ineens ging het lopen. Zo waren
leden van het college en de gemeenteraad nadrukkelijk aanwezig
op een manifestatie in het Wilhelminapark op de World Fair TradeDag (zie het vorige nummer van de
Stadswachter). Er werden leerlingen van de CSG Dingstede ingeschakeld en wat gebeurt er?

Milieuprijs
Dit was tevens de start van de strijd
om de Milieuprijs. Inwoners van of
bedrijven in de gemeente Meppel
kunnen meedingen naar die prijs
door met een vernieuwend idee te
komen op het gebied van energiebesparing en/of duurzaamheid. Er
komt een aparte prijs voor kinderen. Als u ideeën hebt, moet u die
voor 1 november bij de gemeente

Op de dag van de duurzaamheid
deelt de trotse wethouder met de
leerlingen van Dingstede Fair Trade
stickers uit aan winkeliers die voldoen aan de norm om het keurmerk Fair Trade te mogen voeren.
Door dit alles voldoet Meppel bijna
aan de criteria om zich Fair Trade
City te mogen noemen. Zo blijkt
maar weer: als er ambitie is kom je
heel ver.
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Jong versus oud (14)
In elk nummer ontlokken we een jongere en een oudere Meppeler een opinie over een actueel onderwerp. Bij deze aflevering 14. Wij vroegen ons af
hoe jong en oud dachten over het weekendje gratis parkeren in de binnenstad.

Naam: J. Hermsen
Leeftijd: 61 jaar

Naam: Eva Schut
Leeftijd: 15 jaar

Hoe vindt u het dat er een weekend
gratis geparkeerd mag worden in
Meppel?
Geen probleem! In mijn ogen moet
dat een keer kunnen als gebaar naar
de inwoners en de middenstand.
Misschien is het zelfs wel goed om
eens met de neus op de feiten gedrukt te worden wat het veroorzaakt
in de binnenstad. Dan pas kun je
goed beoordelen of het een chaos
wordt of juist niet en of je dit soort
acties vaker wilt doen.

Hoe vind jij het dat er een weekend
gratis geparkeerd mag worden in
Meppel?
Ik vind het deels een goed idee. Ik
vind het wel goed, omdat je dan
meer mensen trekt uit de omgeving
voor het evenement en dat is natuurlijk positief. Maar ook niet,
omdat dan alles volstaat. Ik weet wel
een beter alternatief: wijs bepaalde
plekken aan waar het vrij is aan de
rand van de binnenstad (op het
Malle Gat of het Vledder bijvoorbeeld), maar houd het centrum zelf
zoveel mogelijk autovrij. Dat is veel
gezelliger.

(Zwart/Process Black Plaat)

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

WOLDSTRAAT 59, MEPPEL
0522-260530

0522-256412

Heinsiusstraat 151-153

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

Nijmeijer

Marktstraat 43
7941 KP Meppel
tel: 0522-252532

8

STADSWACHTER

Herfst 2009

Ken uw gemeente
Uitslag 73
De afbeelding op de foto van
‘Ken uw gemeente’ in de vorige Stadswachter is een deel van
het kunstwerk aan het begin
van de Brandemaat hoek Lagestuk/De Kampen. Er waren
meerdere inzendingen. Na loting is mevrouw A.J.BiemansTen Dam de gelukkige winnaar
geworden. Zij schreef dat als
mevr. Cromhecke, de vroedvrouw, naar een bevalling in de
Oosterboer moest, dit kunstwerk een soort baken voor haar was.
Vooral in de begintijd was het daar
erg moeilijk het juiste adres te vinden. De winnares van de vorige
keer, mevr. De Leeuw, had ook weer
een goede inzending gestuurd. Wij
vinden het erg leuk dat zij daarbij
twee suggesties heeft gedaan voor
een nieuwe opgave. Wij gaan daar
dankbaar gebruik van maken. Het

28e Jaargang, nr 4
Een uitgave van Politieke Vereniging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>

meer mensen met suggesties voor
deze rubriek komen.

Verschijnt in een oplage van
14.000 exemplaren en wordt in
Meppel, Nijeveen, Rogat, Broekhuizen, Schiphorst, Haakswold
en Nijentap huis aan huis bezorgd.

74

SteM-fractieleider Myriam Jansen
(rechts) feliciteert mevr. Biemans
met haar prijs: het boek ‘Een Kwart
Eeuw Meppel’ en een fles Bruisend
Meppel.
object dat deze keer op de foto staat
heeft zij aangedragen. Dit houdt wel
in dat zij deze keer niet mee kan
doen. Wij stellen het op prijs als

Deze keer weer een foto buiten het
centrum van Meppel. Het is een lastige opgave. Als u ons meldt wat dit
is, dingt u al mee naar de prijs. Als u
erbij vertelt waar dit object staat,
zou dat hel knap zijn. Wij hadden
moeite het te vinden. Wij hopen op
veel inzendingen, met het liefst een
leuk verhaaltje er bij. U kunt ons
schrijven of mailen. Uit de goede inzendingen trekken wij een prijswinnaar.
De winnaar kan kiezen uit:
• het boek Een Kwart Eeuw Meppel
van Herman Jansen;
• 2 cd’s met foto’s van gebouwen in
Meppel door Ebel Zandstra of
• een VVV-bon van 10 euro.
En natuurlijk komt daarbij de door
Wijnhandel De Moor aangeboden
fles heerlijk Bruisend Meppel.

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
Inzenden voor 15 nov. 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,
Han van Zandbergen

FOTO’S:

Onze raadsleden en wethouder

Ria Alblas, Marco Havers, Elly
Jansen, Herman Jansen, Myriam
Jansen, Jurjen Poeles, Frans Venema, Jan Vonk, Jenny Westerhof

VERSPREIDING:
Centrale coördinatie:
Jenny Schipper, tel. 244 270
Meppel-Noord:
Peter de Vries, tel. 260 305
Meppel-Zuid:
Eduard Korpel, tel. 251 304
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Jenny Schipper, tel. 244 270
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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

❏

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

❏

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

❏

Ik ben belangstellend*

❏

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
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Feenstra, Annette Ferguson, Jan
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