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Wethouder
van binnen?
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SteM: hart op de juiste plek!

Salamipolitiek

Fractie en bestuur van Sterk
Meppel schuiven insider Myriam
Jansen naar voren als wethouder.
Dat is een forse koerswijziging.
Vier jaar geleden moest er nog zo
nodig een wethouder van buiten
de raad komen. Dat vraagt om
een toelichting. Daarom laten we
bestuursvoorzitter Han van
Zandbergen aan het woord.
‘Vier jaar geleden hebben we inderdaad alles op alles gezet om een
kandidaat van buiten de raad te
krijgen. Dat werd Egbert van Dijk.
We vonden het belangrijk dat oude
patronen doorbroken zouden worden. Dat is ook wel gelukt, moet ik
zeggen. We zijn er eerlijk gezegd
best trots op dat Egbert niet meedoet aan politieke spelletjes. Maar
wat we wel gemerkt hebben is dat
politieke spelletjes altijd gespeeld
blijven worden. Ook als je daar niet
aan meedoet.
En nu Egbert had aangegeven dat
hij wilde stoppen, moesten we dus
weer naar een kandidaat op zoek.
We hebben toen besproken of we
dat op dezelfde manier aan wilden
pakken, alle voor- en nadelen op
een rijtje gezet. En eerlijk gezegd
kwamen er meer nadelen dan
voordelen op het lijstje te staan.
Wat ook nog eens meespeelde is
dat we iemand in ons midden hadden die ook ging stoppen met haar
werk: fractievoorzitter Myriam Jansen. En wij vinden dat ze dat heel
goed gedaan heeft en dat ze de
kwaliteiten in huis heeft om ook
een hele goede wethouder te zijn.
Als je dan het lijstje bekijkt en je ziet
dat je een hele geschikte interne
kandidaat hebt… toen was het voor
ons al heel snel duidelijk dat we
onze koers moesten wijzigen. Als
wethouder kan Myriam nog meer
gaan betekenen dan als fractieleider. We kunnen alleen maar hopen
dat onze kiezers haar die kans
geven.’

HAN EN SAN

In dit nummer

Jammer, ík had naar dat baantje
willen solliciteren!

Sterk Meppel gaat de verkiezingen in met de slogan: ‘Hart op de
juiste plek!’ Een slogan die we gekozen hebben, omdat het precies
aangeeft hoe wij voor heel Meppel bezig zijn. Wij houden van
Meppel en zetten ons graag in om
Meppel zo goed mogelijk, met
een kritische blik en een betrokken houding, te besturen. Onze
raadsleden vinden het fijn uw
volksvertegenwoordiger te
mogen zijn, zodat u rustig kunt
leven in een mooie, schone en
veilige leefomgeving. Met een
warm hart voor Meppel, Nijeveen, Rogat, Schiphorst en
Broekhuizen. Met het hart op de
juiste plek!
Onze lijsttrekker voor de komende
verkiezingen is Peter de Vries. Deze
echte Meppeler, met voelsprieten
in alle geledingen van de samenleving, heeft er zin in. Hij is een echte
volksvertegenwoordiger en beweegt zich soepel onder de mensen. Geen zwaarwichtig politiek gedraai, maar duidelijke taal. Mede
door zijn acht jaar lange ervaring
als raadslid, weet hij als geen ander
waar SteM voor staat. Hij komt geloofwaardig over en heeft door zijn
eerlijke houding veel respect opgebouwd. Kortom, dé man voor Sterk
Meppel, een echte locale inwonerspartij voor Meppel en Nijeveen.

Wethouder
Onze kandidaat-wethouder is
Myriam Jansen. Zij heeft de afgelopen acht jaar bewezen zich volledig
voor Meppel in te willen zetten. Als
fractievoorzitter heeft ze laten zien
een goede teamplayer te zijn, met
een samenbindend vermogen, die
altijd het belang van Meppel voorop heeft staan. Haar grote interesse
gaat uit naar maatschappelijke onderwerpen. Sterk Meppel is immers
een partij die vooral maatschappelijk actief is? Luisteren naar en er
zijn voor de mensen, dát vinden we
belangrijk! Myriam zal onze mening in het college goed verwoorden.
Over een paar maandjes barst het
verkiezingsgeweld weer los. Dan
zullen alle partijen weer op straat te

3 > En wil de coalitie zo door?
3 > Sluipende ontmanteling
bedreigt onze reiniging

Met een glas Bruisend Meppel gaan de kandidaten van Sterk Meppel de
campagne in. V.l.n.r.: Frans Venema, Jan Vonk, Henk Rous, Han van Zandbergen, Myriam Jansen (kandidaat-wethouder), Peter de Vries (lijsttrekker), Henk Schoemaker, Elisabeth Bakkenes, Jan Wessels en Jeanet Kraaij.
De slogan: 'hart op de juiste plek', met ook een speciaal logo (zie onder).

vinden zijn om de kiezers aan te
spreken en over te halen op hen te
stemmen.
Ook SteM zal er weer zijn en leuke
verkiezingsactiviteiten organiseren, waardoor u kunt zien waarvoor wij staan. Maar voor ons is dat
niet alleen een verkiezingsstunt,
wij doen het altijd. Sterk Meppel
vindt u ook buiten de verkiezingen
om op straat. Wij zetten ons altijd

in om u op de hoogte te houden
van onze standpunten en beweegredenen. Dit doen we met deze
krant, onze actuele website en door
aanwezig te zijn bij zoveel mogelijk
activiteiten.
Zo zijn wij altijd aanspreekbaar
voor u. Of u nou op ons stemt of
niet, wij zetten ons in voor alles dat
goed is voor Meppel. Meppel is
deze energie meer dan waard!

Een lijst Sterke Kandidaten
Eerlijk is eerlijk, echt spannend was het niet, 25 november toen de ledenvergadering van Sterk Meppel de nieuwe kieslijst opstelde. Voor het grootste deel was die al duidelijk voordat de stemmingen begonnen. Met deze
lijst sterke kandidaten gaat SteM met vertrouwen de verkiezingen in.
1. Peter de Vries (lijsttrekker,
beoogd frtactieleider. Lees
interview pag. 4 )
2. Henk Schoemaker
(vice-fractievoorzitter)
3. Elisabeth Bakkenes
4. Jan Vonk
5. Jan Wessels
6. Han van Zandbergen
7. Frans Venema
8. Henk Rous
9. Jeanet Kraaij
10. Myriam Jansen (kandidaatwethouder. Lees interview pag. 4)
11. Egbert van Dijk
12. Bouke Brouwer
13. Annette Ferguson
14. Olaf Agterbosch
15. Marius van Dijk
16. Rian Buter
17. Miranda Sangster

4 > Kandidaat-wethouder
Myriam Jansen:
‘Soms moet je nieuwe routes
durven nemen’

18. Hendrik Snel
19. Jan Teunis Grimme
20. Nelleke Hooijschuur
21. Kees Schoonderwoerd
22. Jenny Schipper
23. Gerrit Klamer
24. Bert Hoevenberg
25. Rein Schut
26. Harm Nijhuis
27. Ronnie Meijer
28. Bert Robbe
29. Hannie Mulderij
30. Romke E. Egbers
31. Koop de Grouw
32. Wim Start
33. Martin Daling
34. Jan Schoemaker
35. Anko Scholtens
36. Harm Steenbeek
37. Wim Schoot
38. Hennie Klamer

5 > Houd Meppel schoon

5 > Zet ontsluiting Nijeveen
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De redactie
van de
Stadswachter
wenst bezorgers,
medewerkers,
adverteerders
en lezers een

gelukkig
2010
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blijft actief

6 > Waar heeft steM zich in 2009
sterk voor gemaakt?

4 > Lijsttrekker Peter de Vries:
‘Dienstbaarheid heb ik hoog
in het vaandel’

Er is een woord waar sommige bestuurders allergisch voor zijn: salamipolitiek. Het woord wordt het
liefst uit de kast gehaald als er
plakje voor plakje wat van een
voorstel gesneden wordt, omdat
het op veel weerstand kan stuiten
als het in een keer op tafel komt.
Het is een woord met een negatieve
politieke lading, omdat het suggereert, dat bestuurders een discussie
over het onderwerp in zijn geheel
uit de weg gaan, dat er een spelletje wordt gespeeld.
Een verontrustend voorbeeld hiervan is onze reiniging. Meppel heeft
een eigen reiniging, met eigen personeel. Het zijn de ‘conciërges’ van
de stad die hun ogen altijd open
houden voor wat er moet gebeuren
om de stad schoon en mooi te houden. Nu het college heeft bedacht
dat we regiegemeente moeten worden, hoort daar het uitbesteden
van de reiniging bij.
Het grote voordeel zou zijn dat de
kosten met zo’n 20 euro per huishouden omlaag kunnen. Of dat
werkelijk waar is, is maar zeer de
vraag.Want het gaat hier alleen om
het legen van de kliko’s. Alle andere
klussen, die nu door de eigen dienst
worden geklaard, vallen er buiten
en komen op een andere rekening
te staan. Daar komt bij dat de enorme betrokkenheid die eigen mensen hebben ook verdwijnt.
Hoe pak je het als college dus aan
als je de reiniging wilt uitbesteden? Dan doe je in de loop der
jaren stapje voor stapje vast een
aantal klussen de deur uit: dranghekken plaatsen laat je de werkboerderij doen, de gemeentekassen
worden verkocht, het onderhoud
openbaar groen wordt deels uitbesteed aan externe bedrijven, het
grofvuil aan de ROVA, de stratenmakers en de klussenbus worden
‘wegbezuinigd’…
Voor je het weet rijst de vraag of
we wel zo’n groot onderkomen
nodig hebben voor die paar klussen die nog over zijn. Dat is toch
onzin en onbetaalbaar? Door op
die manier te werken, geeft het college de raad geen kans een eerlijke
keuze te maken, omdat de keuze
eigenlijk al gemaakt is door het
college en pas werkelijk wordt
voorgelegd als het te laat is. Als de
raad een beetje slim is, trapt ze
daar niet in!

7 > Straatinterview:
Waarop bezuinigen?
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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 de recreatieplas Engelgaarde? Daar zou toch een particulier aan de slag?
Die particulier is nog steeds in
beeld. Maar hij moet wachten op
wijziging van het ‘Bestemmingsplan Buitengebied’. Die is al wel
aangenomen door onze gemeenteraad, maar die moet ook nog door
de provincie goedgekeurd worden.
Daar kunnen zelfs nog bezwaarschriften op worden ingediend,
waardoor het mogelijkerwijs vertraagd wordt. Als alles soepel verloopt kan die particulier volgend
jaar het gebied aankopen. Daarna
kan hij aan de slag. We hopen natuurlijk voor deze ondernemer dat
het allemaal soepel gaat verlopen,
maar dat weten we niet zeker.
Het zou heel mooi zijn als het allemaal doorging, want dan blijft dit
mooie recreatiegebied behouden
voor Meppel en haar inwoners.
Vooral de jeugd maakt zomers veel
gebruik van het gebied om er lekker

In april heeft de gemeenteraad het
college opdracht gegeven drie alternatieven uit te werken voor de
fietsontsluiting tussen Ezinge en
Meppel-Zuid. Die alternatieven
zijn nu uitgewerkt en worden dit
jaar nog gepresenteerd aan de
raad.
De eerste optie is een brug over de
Reest én een tunnel onder het
spoor door (ter hoogte van de
Reestlaan, of ter hoogte van de
Reeststouwe).
De tweede optie is een fietsbrug
zoals die naar Staphorst, maar dan
helemaal over het spoor heen. Hij
wordt dus een stuk langer.
En de derde optie is een passerelle.
Dat houdt in dat er een fietsenstalling aan de westzijde van het station komt (dus aan de kant van het

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.

De verkiezingen
komen er aan
Het is nu de tijd om de politieke
partijen in Meppel met uw problemen te bestoken. Ze zijn allemaal bezig met het opstellen van
hun verkiezingsprogramma’s. Ze
willen allemaal in maart uw stem
verdienen. In het winkelcentrum
Koedijkslanden sprak de heer K.
mij aan over het groeiend probleem van het toenemende autoverkeer op de Zuiderlaan, waaronder ook veel vrachtverkeer naar
industrieterrein Oevers A en B.
Die auto’s nemen niet de Europalaan of de route om de Noord,
maar die gaan over de Zuiderlaan.
Meteen schoot mij weer de actie
van de bewoners van de Randweg
te binnen. Jarenlang kon er niets
gebeuren aan de overlast, totdat
er een burgerinitiatief werd gestart. Toen kwam er aandacht
vanuit alle partijen. Het probleem
werd op papier gezet, handtekeningen werden opgehaald en de
zaak kwam op de agenda van de
gemeente. Inspreken, pers erbij, en
ja hoor het probleem kon ineens
wel worden aangepakt en opgelost. Kortom, er kan veel. Maar
dan moeten we als inwoners wel
zelf aan de bel trekken.
Van een inwonerspartij, wat Sterk
Meppel toch is, verwacht ik veel.
Zij moeten dit soort acties onder-

SteMgeluid

te zwemmen, maar er wordt ook
veel gevist, gedoken en gewandeld.
Er wordt dan een kleine horecavoorziening gerealiseerd, zodat iedereen er een kopje koffie kan drinken, een ijsje kan eten of naar het
toilet kan. Het onderhoud van het
gebied wordt dan door de particulier verzorgd. Zo blijft het netjes en
toegankelijk voor iedereen.
De fietsverbinding naar Ezinge,
waar het nieuwe scholengebouw
komt, wanneer komt die?

steunen en stimuleren. De houding van Sterk Meppel om regelmatig straatinterviews en wijkbezoeken te houden, was vroeger
uniek. Tegenwoordig doen meer
partijen dat. Zelfs de PvdA, sinds
ze in de oppositie verzeild is geraakt.
Met het oog op de komende verkiezingen wil ik graag voor nog
een ander punt aandacht vragen.
Kent u het boek Niemandsland
van Marcel van Dam? Of heeft u
misschien zijn documentaire ‘De
Onrendabelen’ gezien? Het gaat
over wat armoede met mensen
doet. Armoede blijkt een belangrijke oorzaak van achterstand in
bijna alles. Achterstand in gezondheid, onderwijs en opvoeding.
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Een goed cijfer

centrum), met een wandelbrug
over het spoor.
De raad mag nu beslissen welke
optie het wordt of in ieder geval
aangeven wat haar voorkeursvariant is. Mijn persoonlijke voorkeur
gaat uit naar de eerste optie, omdat
die het beste bij de omgeving past
en een echte fietsontsluiting biedt.
Maar dit is tevens de duurste optie
en ik weet natuurlijk dat er op dit
moment eigenlijk geen geld meer
is.
We stellen de raad dan ook voor op
dit moment die investering niet te
doen. Hoe raar dat ook klinkt. We
hopen er op termijn op terug te
kunnen komen, maar dan moet de
raad aangeven dat dit project voor
andere projecten uitgevoerd moet
worden. Kortom, dan blijft er dus
iets anders liggen. Maar die keuze
is aan de gemeenteraad.

Dat wisten we eigenlijk wel, maar
het is nu opnieuw met cijfers aangetoond. Het erge is dat de armoede in ons land toeneemt. Ook in
Meppel. We zeggen dat we een
goed sociaal land willen zijn,
maar de werkelijkheid is dat we
dat steeds minder worden.
Ik las een mooi voorbeeld. ‘De verzorgingsstaat is begonnen met het
verhaal van jonge apen die in
bomen klommen om vruchten te
plukken. Die namen ze mee naar
beneden om met oude apen te
delen, want die konden niet meer
klimmen. Tegenwoordig zeggen
we tegen de oude apen: klim
maar lekker zelf in die boom!’
Sinds de jaren 80 is de koopkracht
van mensen met de laagste inkomens er op achteruitgegaan! Dat
gelooft bijna niemand, maar het
blijkt uit cijfers van de overheid
zelf. Alsof het een wet is: vóór de
verkiezingen is er geld genoeg en
kan er gul beloofd worden. Direct
na de verkiezingen is er te weinig
en moet er fors bezuinigd worden
(ombuigen in ambtenarentaal).
Elke bezuiniging vraagt offers, dat
begrijpt iedereen. Toch is het
schokkend als uit het boek Niemandsland keihard blijkt dat de
armoede sinds de jaren 80 in ons
land gegroeid is. Terwijl in dezelfde tijd bestuurders, directeuren,
managers steeds vaker op vakantie kunnen. In de jaren 80 hadden
we geen voedselbanken nodig, nu
kunnen we niet zonder! Het geld
dat een gemeente overhoudt van
de bijstandsuitkeringen mag ze
zelf houden. Wat mij betreft hoeft
Meppel niets over te houden in de
strijd tegen armoede. Op dit punt
ga ik extra letten op de verkiezingsprogramma’s!
Herman Jansen

Politiek wordt weer extra leuk de komende tijd. De verkiezingen
komen er weer aan en dat voel je nu al aan de sfeer om je heen. De
meeste mensen zal het misschien ontgaan, maar als je in de
raadszaal zit, dan voel je dat wel. Je merkt dat de politieke partijen scherper worden en het belangrijker vinden hoe ze gezien worden door hun kiezers. In het begin van een periode kun je je nog
wel eens een ‘foutje’ veroorloven als raadslid. Als je geluk hebt
merkt de krant het niet eens op en ook al staat het wel in de krant,
dan zijn verreweg de meeste kiezers het alweer vergeten tegen de
tijd van de volgende verkiezingen. Je wordt er dus niet meer op
afgerekend.
Nu ligt dat anders. Nu we langzaam naar de verkiezingen toe
kruipen, merk je dat sommige
politici weer wat voorzichtiger
gaan worden richting hun kiezers. Zouden ze eigenlijk principieel tegen willen stemmen,
maar zijn zij de enige die dat
doen? Dan kiezen ze er misschien
in zo’n geval toch voor om mee te
gaan met de rest van de raad.
Helemaal als het een standpunt
is waar veel tumult over zou kunnen ontstaan. Aan de andere
kant is het nu goed om juist je standpunt extra fel te laten horen,
terwijl je het anders misschien even voorbij zou hebben laten
gaan.
Nu kan ik natuurlijk heel stoer zeggen dat dat voor ons niet geldt.
Dat wij natuurlijk vier jaar lang scherp zijn en gewoon altijd datgene doen wat wij het beste vinden. Dat wij geen rekening houden
met het feit dat de verkiezingen voor de deur staan. Dit kan ik dan
onderbouwen door aan te geven dat wij vier jaar lang deze krant
uitbrengen en met onze fractieleden geregeld op straat staan, dus
niet alleen de laatste weken voor de verkiezingen. Dat wij heel
vaak op werkbezoeken gaan en met mensen praten over hun leefomgeving.
En dan lieg ik niet eens, want het is ook echt zo. Onze kracht zit
hem vooral in het feit dat we eigenlijk overal aanwezig zijn en ons
vier jaar lang laten zien als een kritische partij die wil luisteren en
praten met de inwoners. Een lokale partij die zich echt sterk
maakt voor Meppel. Een partij met het hart op de juiste plek.
Toch geldt het ook een beetje voor ons. Ook wij houden nu extra
rekening met wat er om ons heen gebeurt. Ook wij weten dat we
nu eigenlijk geen foutjes meer moeten maken, omdat die foutjes
wel tot aan de verkiezingen in het geheugen van onze (mogelijke)
kiezers blijven hangn. Ook wij gaan mee met de sfeer dat het er nu
op aan komt, omdat de afrekening van de afgelopen periode voor
de deur staat.
Is dat vreemd? Nee, het is eigenlijk alleen maar menselijk. Je moet
het een beetje zo zien: tijdens de wiskundeles wil je best wel eens
slordig met je huiswerk omgaan of een som afraffelen, omdat je
niet helemaal je dag hebt. Zelfs al ben je een goede leerling die in
principe altijd goed zijn/haar best doet.
Maar als je een proefwerk of examen moet maken, dan ga je er net
iets beter voor zitten. Dan wil je geen slordigheidsfoutjes meer
maken die je een punt zouden kunnen kosten bij je eindcijfer.
Dan weet je dat er straks iemand kritisch naar je kijkt en je een
cijfer gaat geven. En wie wil er nu niet liever een cijfer halen dat
ruim voldoende is en liefst net iets beter dan de vorige keer?
Myriam Jansen
Fractieleider Sterk Meppel

www.sterkmeppel.nl
Verkiezingsnieuws? Vragen?
Achtergronden?
Discussies,
Commentaar?
Zie onze website:
www.sterkmeppel.nl
De website van SteM is altijd actueel. Daar vindt u de laatste berichten, nieuws uit de verkiezingscampagne, 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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Sluipende ontmanteling
bedreigt onze reiniging
Het college komt binnenkort
weer met het voorstel de reiniging uit te besteden. Andere argumenten dan dat de reiniging
niet zelfstandig kan voortbestaan, heeft de raad echter nog
niet gekregen. Dat de reiniging
gevaar loopt niet verder te kunnen, wordt veroorzaakt door een
sluipend proces van ontmanteling op de gemeentewerf.
Het is bekend dat partijen als het
CDA en VVD nog steeds een heilig
vertrouwen hebben in marktwerking en privatisering. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat deze
partijen uitbesteding van de reiniging steeds weer op de agenda zetten. Dit zorgt iedere keer voor veel
onrust bij het personeel.
Sterk Meppel vindt het hoog tijd
duidelijkheid te verschaffen, maar
heeft grote twijfels of er echt voordelen te behalen zijn bij uitbesteding. Deze twijfels werden nog versterkt door het onderzoek dat het
CDA zelf heeft laten verrichten
naar de efficiëntie van het reinigingsbedrijf. Uit het rapport bleek
dat de reiniging in Meppel goed en
efficiënt werkt.

SteM wil best praten
Natuurlijk is er met SteM best te
praten, maar dan moet de uitkomst
niet bij voorbaat vaststaan. Als
blijkt dat uitbesteding het beste is
voor Meppel, kunnen wij niet tegen
zijn. Maar noch het college, noch
CDA en VVD hebben ons overtuigd.
Het laatste voorstel is de reiniging
uit te besteden aan een aan de
overheid gerelateerd bedrijf. SteM
heeft weer gezegd, dat wij aangetoond willen zien welke voordelen
dit geeft voor de inwoners. Daarom
is dat voorstel voorlopig niet op de
agenda gezet. Inmiddels hebben
wij zelf wat informatie verzameld.
Gesprek met eigen mensen
Een delegatie van SteM en de PvdA
sprak met de mensen van de reinigingsdienst zelf. Waarom zou
voortbestaan van het eigen bedrijf
goed zijn voor de gemeente? De
medewerkers zijn trots op hun
werk en verknocht aan Meppel! Dat
zorgt ervoor dat zij servicegericht
zijn en kwaliteit leveren. Ze kunnen

En wil de coalitie zo door?
Hoe kijken de drie coalitiepartijen terug op de voorbije periode? Willen zij na de verkiezingen door met dezelfde
partners? We vroegen het de drie fractieleiders.

Myriam Jansen (SteM)

Klaas Neutel (CDA)

Roelof Pieter Koning (VVD)

Werkbezoek Sneek
Vervolgens bracht SteM een werkbezoek aan Sneek. Die gemeente
heeft er bewust voor gekozen vrijwel niets uit te besteden. De wethouder van Milieu (CDA) en drie
ambtenaren vertelden enthousiast
over hun goedlopende bedrijf. Het
blijkt dat het tarief per aansluiting
lager is dan in Meppel, vooral voor
eenpersoonshuishoudens, en de
mensen daar kunnen ook nog eens
gratis grofvuil storten. Volgens de
wethouder kan dat doordat er niets
is uitbesteed, waardoor er erg efficiënt gewerkt kan worden.
Sneek heeft het scheidingsperron
en het transport naar de verwerker
in eigen hand. Daar is het meest te
verdienen, volgens de wethouder.
Laat Meppel nu juist het scheiden
en transport hebben uitbesteed
aan de ROVA, die daar hoge tarieven voor hanteert!

Wat is het mooiste scorepunt dat de
fractie van SteM heeft bereikt dankzij de deelname van de coalitie?
Als ik zo ons verkiezingsprogramma bekijk, hebben we heel veel bereikt. Kijk bijvoorbeeld naar het
goede armoedebeleid, naar de
komst van Stad en Esch op Ezinge
en de verlengde Gasgracht. Maar
het mooiste in mijn ogen is dat er
vanaf heden op een gifvrije manier
onkruid bestreden gaat worden.
Het is een punt waarvoor Sterk
Meppel al jaren strijdt en waar de
meerderheid van de raad het geld
niet voor vrij wilde maken. Doordat
we dit als zwaarwegend punt op de
agenda van de coalitie gezet hebben, hebben we dit toch door
weten te voeren. In het belang van
het milieu en de gezondheid van
onze inwoners zijn wij daar heel erg
blij mee.

Wat is het mooiste scorepunt dat de
fractie van het CDA heeft bereikt
dankzij de deelname van de coalitie?
Er is een aantal mooie scorepunten
aan te geven. De keuze welke het
mooiste is, is moeilijk. Maar ik ga
dan voor het in stand houden van
het voorzieningenniveau voor
minder draagkrachtigen, het armoedebeleid. Ondanks druk vanwege de financiële situatie, zijn we
er toch in geslaagd een goed armoedebeleid te voeren. Het CDA is
daar altijd ene warm pleitbezorger
voor geweest.

Wat is het mooiste scorepunt dat de
fractie van de VVD heeft bereikt
dankzij de deelname van de coalitie?
Tot 2009 heeft de VVD, mede dankzij de coalitie, kunnen voorkomen
dat de OZB extra verhoogd werd.
De VVD is voor een zo laag mogelijke lastendruk voor de burgers en
bedrijven. Daarom zijn wij altijd
kritisch op belastingverhogingen.
Helaas was in 2009 de VVD als enige
nog tegen een extra verhoging van
de OZB. Het is duidelijk geworden
dat andere partijen eerder extra
geld uitgeven dan dat zij willen bezuinigen.

Uitbesteed
Hoewel het besluit nog niet is gevallen, zien we op de gemeentewerf
een sluipend proces van ontmanteling. Veel onderhoud aan gebouwen is uitbesteed. De klussenbus is
verdwenen, het werk bij evenementen is naar de werkboerderij
gegaan. Het schijnt dat het snoeien
en plantsoenonderhoud worden
uitbesteed aan private partijen. Op
deze manier wordt de werf zo uitgekleed dat een efficiënt reinigingsbedrijf niet meer mogelijk is.
SteM is tegen deze sluipende ontmanteling. Zo zet het college de politiek buitenspel en wordt het personeel de dupe. En de Meppelers?
Die worden er niets wijzer van.

Wat vind je jammer dat er nog niet
bereikt is de afgelopen periode en
zou je dus de komende jaren willen
bereiken?
Er zijn ook een paar zaken die nog
niet bereikt zijn. Sommige dingen
gaan niet zo snel en hebben tijd
nodig om gerealiseerd te worden.
Bijvoorbeeld het Vledder of het
Kraton. De volgende periode wordt
vooral een periode van bezuinigingen. Ik denk dat er niet zoveel te
willen valt. Je moet vooral zorgen
dat je je bestaande voorzieningen
op peil houdt. Voor Meppel, maar
ook voor Nijeveen. Daarnaast moet
het geld terechtkomen waar het
echt nodig is. Dus een goed armoedebeleid blijft heel belangrijk.

flexibel en snel reageren. Er is veel
werk dat zij vlot doen naast afvalinzameling. Wanneer de dienst wordt
uitbesteed, vrezen ze dat een bedrijf het voor een ‘inbrekersprijs’
overneemt en de burger later toch
met hogere tarieven opzadelt..

Gesprek met Area
Ook gingen we in gesprek met de
Area op uitnodiging van ons bestuur. Dit bedrijf staat te trappelen
om de uitbesteding op zich te
nemen en kon ons een duidelijk
overzicht geven van de voordelen
die het voor Meppel zou bieden.

Beschermde boom gered
Soms is het kapbeleid van de gemeente niet te volgen. Officieel is
het zo dat volgens de Algemene Politieverordening bomen gekapt
mogen worden, tenzij ze op de lijst
van monumentale bomen staan.
Je zou denken dat deze bomen bescherming genieten. Soms niet. Onlangs werden we gebeld door een
bewoner dat er een vergunning was
aangevraagd voor de kap van een
lindeboom bij de Colijnstraat nr. 2,
een beschermde. Toch wilde de gemeente de kapvergunning verlenen
omdat vallend blad overlast zou veroorzaken op het schoolplein daar.
Of dat zo maar kon? vroeg de beller.
We adviseerden hem schriftelijk bezwaar te maken bij de gemeente en
hebben hem een handje geholpen.
Kort daarop werden wij gebeld dat
de kap niet doorging. Gelukkig zag
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Wil je, als de verkiezingsuitslag het
toelaat, door met deze coalitie?
Sterk Meppel heeft veel kunnen bereiken in deze coalitie. Er is over het
algemeen goed samengewerkt. Dat
zouden we best zo door kunnen
zetten. Maar nu moet eerst de kiezer zich uitspreken. Die bepaalt uiteindelijk welke partijen het nieuwe
college gaan vormen.

Wat vind je jammer dat er nog niet
bereikt is de afgelopen periode en
zou je dus de komende jaren willen
bereiken?
We hadden gehoopt dat in deze periode de eerste schop in de grond
was gegaan in de Nieuwveenselanden. We hebben ons beste gedaan
voor andere sluitingstijden van de
horeca. We hadden gerekend op
het realiseren van starterswoningen. We gingen er vanuit dat achteraf betalen bij parkeren beter
geregeld zou zijn. Het acommodatiebeleid is nog niet afgerond. Het
Kraton moet nog worden afgewerkt. Het Vledder lijkt stil te staan.
Kortom, genoeg om nog met veel
elan aan te werken in de komende
Raadsperiode.
Wil je, als de verkiezingsuitslag het
toelaat, door met deze coalitie?
We hebben als CDA prima kunnen
werken in deze coalitie. Over het algemeen is de periode in coalitieverband harmonieus verlopen. Op
zich smaakt dat naar meer. We willen de lijnen die zijn uitgezet in
deze coalitie graag voortzetten.
Maar er is meer. En dan doel ik met
name op de stem van de kiezer.
Laat eerst de kiezer spreken. Als de
kiezer het beleid beloont door het
CDA te laten groeien is dat voor ons
een duidelijk signaal dat we het de
afgelopen periode goed hebben gedaan.

Wat vind je jammer dat er nog niet
bereikt is de afgelopen periode en
zou je dus de komende jaren willen
bereiken?
In de politiek wordt al jaren gesproken over een parkeergarage in
Meppel. Er zijn al verschillende locaties genoemd: Kromme Elleboog, de Vledderstraat en het Kraton. De VVD kan zich alleen in een
autoluwe binnenstad vinden, als er
ook voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn dichtbij het winkelgebied.
Voor ons is om die reden het Kraton
geen optie. Een extra grote parkeergarage (onder de grond of ingebouwd tussen winkels) met achteraf betalen is een grote wens van de
VVD. De Keyserstroom laat zien
hoe zoiets mooi ingepast kan worden in de stad.
Wil je, als de verkiezingsuitslag het
toelaat, door met deze coalitie?
We hebben veel bereikt de afgelopen vier jaar. Wat dat betreft kunnen we prima samen verder. Maar
uiteindelijk besluit de kiezer welke
partijen een meerderheid krijgen.
Als VVD sluiten wij geen enkele coalitie uit. Wat wij het belangrijkst
vinden is dat de nieuwe coalitie het
eens wordt over de richting waarin
Meppel zich moet ontwikkelen, ongeacht welke partijen in de coalitie
komen.

Een persoon is even duur uit als een groot bedrijf

de gemeente in dat hier werd gehandeld tegen het door de raad
vastgestelde beleid.

Soms kan een raadslid vriend en vijand verrassen. Deze
keer was het de fractievoorzitter van de PvdA, Koos de
Vos. In de raadsvergadering van 26 november stond als
hamerstuk: ‘Van Rioolrecht naar rioolheffing’. Een technisch verhaal, dat in onze ogen inderdaad bij hamerslag aangenomen had kunnen worden. Zo niet voor De
Vos.
Hij had onderzocht hoe gemeenten hun rioolheffing
hadden geregeld. Het bleek dat Meppel als enige gemeente in de omgeving één tarief per aansluiting hanteert van € 168,-. Het maakt niet uit of het een huishouden is van één persoon of een bedrijf of instelling

met vele medewerkers. Vreemd.
Nog vreemder was de reactie van de gemeente op zijn
vraag of er wel eens was overwogen differentiatie in te
voeren: de vervuiler betaalt. Ingewikkeld, er zouden
mensen voor aangenomen moeten worden voor controle en dergelijke, waardoor het tarief juist voor de inwoners zou kunnen stijgen. Dat is te betwijfelen, want
De Vos had wat sommen gemaakt en daaruit bleek dat
differentiatie juist voor een bedrijf als Scania in de papieren kan lopen. De hele raad was het roerend met
hem eens dat het college maar eens naar differentiatie
moest kijken.
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Kandidaat-wethouder Myriam Jansen:
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Lijsttrekker Peter de Vries:

‘Soms moet je nieuwe routes ‘Dienstbaarheid heb ik hoog
durven nemen’
in het vaandel’
Peter de Vries zit inmiddels acht jaar in de gemeenteraad namens Sterk Meppel. Op 25 november werd
hij gekozen als de nieuwe lijsttrekker van SteM.
Peter is een geboren en getogen Meppeler en zeer
actief in allerlei verenigingen en organisaties. Hij
kent dus veel mensen en veel mensen kennen hem.
Voor degenen voor wie dat nog niet het geval is
spraken we met Peter over zijn achtergrond, lijsttrekkerschap en toekomstplannen.

Het is natuurlijk afwachten hoe de verkiezingen verlopen. Toch geven de meeste partijen ruim van tevoren aan wie hun wethouderskandidaat is. Ook Sterk
Meppel. Fractie en bestuur zien in Myriam Jansen de
ideale wethouderskandidaat. Ze heeft politieke ervaring, is Sterk Meppeler in hart en nieren, luistert
graag naar mensen (en doet daar ook wat mee), heeft
een enorm netwerk, is maatschappelijk zeer betrokken, is organisatorisch een groot talent en komt
graag op voor mensen die dat nodig hebben. Een
ideale kandidaat dus. Toch staat haar nominatie
haaks op ‘de wethouder van buitenaf’ die er vier jaar
geleden van Sterk Meppel moest komen.
Waarom stel je je wel beschikbaar als wethouder
maar niet als fractievoorzitter?
Hoewel ik mijn politieke activiteiten ontzettend leuk
vind om te doen, zijn ze niet
meer te combineren met een
baan en mijn gezin met vier
kinderen. Ik had het veel te
druk en moest keuzes
maken. Mijn conclusie was
dat ik moest stoppen met het
raadswerk. Dat vond ik verschrikkelijk, alsof je een
stukje van jezelf verliest. De
fractie dacht daar anders
over. Zij wilden dat ik bleef
en vroegen of ik wethouder
wilde worden als we weer in
de coalitie komen. Ik had dat
nog niet eerder serieus overwogen, maar het is wel dé
manier om je passie en een
baan te combineren. Ik
moest er wel even over nadenken, het wethouderschap is immers ook een
hele drukke baan. Maar ik
heb veel steun in de partij en
ik vind niets leuker dan me
in te zetten voor Meppel!
Toch opmerkelijk: vier jaar
geleden moest er een sollicitatieprocedure komen, omdat we een kandidaat van buiten de raad wilden. We
vonden het belangrijk dat er
een fris, nieuw college zou
komen dat collegiaal ging besturen. Wij hebben toen een
sollicitatieprocedure gestart,
waaraan Egbert van Dijk heeft
meegedaan. Hij was weliswaar lid van SteM, maar politiek nooit actief geweest. Als
idealistische partij moet je
soms nieuwe routes nemen
om te kijken of het beter kan.
Dat lef hebben we gehad.
Maar nu moet het toch weer
anders?
Laat ik eerst zeggen dat we
ontzettend trots zijn op de
inzet van Egbert. Hij heeft
echt veel bereikt voor Meppel. We zijn er ook trots op
dat hij niet openstond voor
politieke spelletjes. Maar we
hebben ook gemerkt dat hij
het soms moeilijk had met
door de wol geverfde politieke tegenspelers en het politieke spel dat er gespeeld
wordt. Ik heb er dan ook respect voor hoe hij zich staande heeft weten te houden.
Maar jij wordt wel als een politiek dier omschreven.

Ik vind politiek heel erg interessant. Daarnaast hebben
we een ontzettend leuke, betrokken ploeg en dat vind ik
minstens zo belangrijk. Ik
weet dat het de komende periode, waar bezuinigingen de
hoofdrol gaan spelen, moeilijk gaat worden. Er zullen
stevige keuzes gemaakt moeten worden en misschien wel
dingen geschrapt worden
waar ik, en met mij Sterk
Meppel, eigenlijk niet aan wil
denken. Maar ik wil wel
graag meebeslissen over
deze moeilijke vraagstukken.
Pakken die keuzes anders uit
met een vrouw in het college?
Ik las laatst een interview in
Opzij. Er stond dat het goed
is voor een bestuur om daarin een evenwicht te hebben
tussen beide seksen, zodat
onderwerpen van beide kanten bekeken worden. Vrouwen kijken nou eenmaal anders tegen problemen aan
dan mannen. Niet beter, gewoon anders. Samen kun je
tot de beste oplossing
komen. Ik vind het dus belangrijk dat besturen niet
enkel een mannending is.
Dat is ook goed voor Meppel.
Je hebt een relatie met de directeur van Ogterop, maar
wilt graag een portefeuille
met vooral maatschappelijke
onderwerpen. Kan dat elkaar
bijten?
Mijn voorkeur ligt bij de
maatschappelijke onderwerpen. Stichting Welzijnzou ik heel graag in mijn portefeuille willen hebben, net
als onderwijs en de reiniging. Cultuur is echt een passie van mij. Ik heb dat ook altijd in mijn portefeuille
gehad tot drie jaar terug. Als
Ogterop verzelfstandigd is,

kun je je ook afvragen of daar
nog echt een probleem ligt.
Maar hoewel het theater
echt ‘mijn ding’ is, mag ik
Ogterop natuurlijk niet in
portefeuille krijgen. Niet zozeer omdat ik zelf denk dat ik
dat niet zou kunnen scheiden, maar je hebt de schijn
altijd tegen.
De vorige wethouder ‘vocht’
nog wel eens met zijn eigen
fractie? Denk je dat dit bij jou
anders zal zijn?
Na tien jaar met elkaar op
getrokken te hebben, ken ik
de standpunten van Sterk
Meppel natuurlijk door en
door. Ik denk dus dat ik SteM
als geen ander kan vertegenwoordigen. Natuurlijk zal
ook ik het af en toe met de
fractie oneens zijn. Dat moet
je van elkaar respecteren. Als
collegelid ben je vooral bestuurder, maar de fractie
moet kritisch controleren.
Als je goed wilt functioneren
als wethouder, moet je van
tevoren beseffen dat je dan
soms tegenover elkaar komt
te staan. Dat hoort bij de verschillende rollen en al helemaal bij het dualisme.
Waarom zal jij een goede
wethouder zijn?
En die vraag stel je mij? De
partij gaf aan dat ze mij geschikt vond om mijn politieke ervaring, maatschappelijke betrokkenheid, grote
netwerk, collegialiteit, het
kunnen scheiden van hoofdzaken van bijzaken en mijn
organisatietalent. Daarnaast
durf ik de discussie aan, vonden ze mij vasthoudend en
zet ik mij graag in voor de inwoners van heel Meppel, dus
ook Nijeveen, Rogat, Schiphorst en Broekhuizen. Laat
ik het daar maar bij houden.

Geboren en getogen in Meppel en actief op veel plekken.
Vertel eens iets over je achtergrond.
Ik ben geboren op het Westeinde als zoon van een timmerman. Mijn ouders waren
zeer actief binnen de Nederlands Hervormde Kerk. Van
hen heb ik gevoel van maatschappelijke betrokkenheid
meegekregen. Dat begon bij
mij al vroeg. Ik voetbal vanaf
mijn 7e bij MJV. En toen MJV
fuseerde met Sparta gymnastiek, en FC Meppel ontstond was ik daar als 17jarige al actief in het
jeugdbestuur. Ik hielp ook
met het bouwen van de kantine en leidde een jeugdelftal. Een leuke tijd!
En wat deed je voor de kost?
Ik ben begonnen als loodgieter bij Hulsbergen. Na tien
jaar werd ik conciërge bij de
lagere landbouwschool. Een
paar jaar later hoofdconciërge bij de openbare mavo aan
het Vledder. Die school fuseerde en werd uiteindelijk
onderdeel van het huidige
Stad en Esch. Daar werk ik nu
een jaar of twintig als hoofdconciërge. Ook in mijn werk
trek ik graag mijn mond open.
Dus werd ik districtsafgevaardigde voor de onderwijsbond
voor het ondersteunende
personeel. Daarnaast ging ik
de OR van de gemeente in als
afgevaardigde van de brandweer. Daar ben ik twintig jaar
vrijwilliger geweest, daar heb
ik veel van geleerd.
Je bent erg actief. Toch had je
nog tijd over voor de politiek?
Ik was al bij Sterk Meppel betrokken. Ik bezorgde trouw
ieder kwartaal de Stadswachter. Ik vond het een
mooie club met goede
standpunten. De politiek
leek mij wel wat. Ik woonde
uit interesse een keer een

Praat mee op www.sterkmeppel.nl
Op de site van Sterk Meppel
houden we regelmatig een
poll over een actueel onderwerp. Vragen die met een
simpel ja of nee kunnen worden beantwoord.

wacht. In de raad van 12 november is inmiddels een
motie aangenomen om voor
de wijk Haveltermade bij
wijze van proef het buurtbudget te gaan hanteren.

Stelling 1: Een buurtbudget
is een goed plan. De reacties
lagen dicht bij elkaar: 25
voor en 20 tegen. Wij hadden meer voorstemmers ver-

Stelling 2: Gratis parkeren.
Een weekeinde gratis parkeren, volgens SteM was dit
meevallertje ook een mooi
gebaar voor de inwoners. He-

lemaal in tijden van recessie.
22 mensen waren het met
ons eens, maar 4 niet.
Stelling 3: Ik houd geen rekening met de verkiezingen
als ik een wens heb voor mijn
leefomgeving. Ik dien het gewoon in als ik eraan toe ben.
Tot ons genoegen reageerden 32 mensen hier positief
op en hielden slechts 4 per-

www.zwembaddeduker.nl

fractievergadering bij en
voelde de goede sfeer.
Eigenlijk wilde ik me wel
verkiesbaar
stellen,
maar ik had het al zo druk. Ik
moest dus keuzes maken en
besloot met een aantal dingen te stoppen om plaats te
maken voor de politiek. Ik
had nooit gedacht dat ik ook
meteen in de gemeenteraad
zou komen. Maar door de
vele voorkeurstemmen gebeurde dat toch! Ik vind het
echt heel leuk om met je stad
bezig te zijn en mee te beslissen.
Waarom wil je lijsttrekker
worden?
Ik ben het type dat wel van
een uitdaging houdt. Zo ben
ik ook commissievoorzitter
geworden. En nu dus lijsttrekker. Vooral de manier
waarop ik met mensen omga,
spreekt de fractie erg aan. Ik
denk dat ik een goed gezicht
van SteM ben. Ik praat makkelijk en vertel graag mijn
mening. De confrontatie met
andere lijsttrekkers lijkt me
interessant. Ik verbaas me
erover dat Koos de Vos lijsttrekker voor de PvdA is, maar
als ze in het college komen
wordt hij meteen wethouder.
Hij wordt dus gekozen om inwoners te vertegenwoordigen en het college te controleren, maar gaat meteen naar
de andere kant. En Ton Dohle
is wethouder, wil dat straks
ook weer worden, maar vertegenwoordigt tijdens de verkiezingen de fractie. Dat is
toch heel raar? Daar wil ik
best over in debat! Ik heb ook
wel zwakke punten, maar
vaak zijn er andere mensen in
de fractie juist weer sterk in
die punten. Samen zijn we
een heel sterk team.
Wat kunnen we de komende
jaren van jou verwachten?
Met de bezuinigingen die er
nu aankomen vind ik het be-

sonen er wel rekening mee.
Stelling 4: De verbouwing bij
Ogterop is een verbetering
voor ons theater.
Hier was 46 procent van de
mensen het mee eens maar
voor een krappe meerderheid van 54 procent had het
allemaal niet gehoeven.
Voor de meest actuele poll
kunt u onze site bezoeken.
Doe mee en maak uw mening kenbaar!

langrijk dat we de voorzieningen voor minima op peil
houden. Verder moet Nieuwveense Landen verder ontwikkeld worden. Wat ik ook
belangrijk vind is dat we
mensen bij hun woonomgeving betrekken. Mensen klagen dat ze hun benen breken
over rommel die op straat
ligt, maar de rommel oprapen doen ze niet. Ik zou willen dat mensen die zich ergeren dat ombuigen in iets
positiefs. Het Beatrixplantsoen wordt bijvoorbeeld onderhouden door omwonenden. Dat is toch geweldig! En
als laatste wil ik noemen dat
de gemeente er voor de mensen moet zijn. Dus als we de
regels kunnen versoepelen
dan ben ik daar helemaal
voor. Dienstbaarheid staat
bij mij hoog in het vaandel.
Eigenlijk is het gewoon doorgaan op de koers die we altijd al varen. Alleen met
nieuwe accenten.
Dus geen kans op botsingen
met onze nieuwe wethouder?
We moeten eerst maar afwachten of we een nieuwe
wethouder kunnen leveren.
De kiezers moeten het ons
ook mogelijk maken om
door te gaan. Dat is het enige
waar ik wel eens bang voor
ben. Dat mensen over vier
jaar denken: die Peter de
Vries bakt er niets van. We
stemmen niet meer op Sterk
Meppel. Maar ik ben niet
bang voor botsingen met
Myriam. Natuurlijk heeft ze
dan een andere rol en natuurlijk heeft ze haar op de
tanden. Maar ze heeft een
groot politiek gevoel en weet
beter dan wie dan ook welke
punten Sterk Meppel belangrijk vindt. Dat komt wel
goed. En haar zal ik ook kritisch volgen!
En dan volg jij haar over acht
jaar op?
Nee, die ambities heb ik niet.
Politiek is dit wel zo’n beetje
wat ik bereiken wil. Ik hoop
dat we heel sterk uit de verkiezingen komen en dat ik
nog heel lang fractievoorzitter kan zijn. We hebben een
geweldige club mensen hier
bij ons in Sterk Meppel. Maar
vooral wil ik nog heel lang de
belangen van de inwoners
van de hele gemeente Meppel behartigen. Er is niets
mooiers.
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LANG GEWACHT, MAAR TOCH GEKREGEN
De aanleg van de voetbalkooi in
Nijeveen is nog in volle gang,
maar zoals je ziet kan de jeugd
niet meer wachten en is de kooi
al met veel enthousiasme in gebruik genomen. Nijeveen is weer
een attractie rijker. Dat is belangrijk om het dorp goed leefbaar te
houden. Sterk Meppel steunt dit
soort initiatieven. Het nodigt uit
tot bewegen en draagt daarmee
een steentje bij aan het voorkomen van overgewicht bij de jongeren. Een schot in de roos, deze
voorziening.

Zet ontsluiting Nijeveen op slot?
SteM krijgt onvoldoende steun
om een derde ontsluiting van de
nieuwe wijk Nieuwveense Landen mogelijk te houden. Dit
bleek bij de behandeling van de
Milieu Effect Rapportage (MER)
op donderdag 26 november. De
woordvoerder van SteM hield de
commissie voor dat het college
geen uitvoering gaf aan een aangenomen motie van SteM en de
VVD. De overige partijen namen
genoegen met de uitleg van het
college, die er op neer kwam dat
een derde ontsluiting niet noodzakelijk is en uitvoering van de
motie vertragend zou werken.
Voor het overige stemt SteM in
met de MER. Over de voorgestelde ontsluiting is er echter verschil van mening. Daardoor
dreigt het dorp ‘op slot’ te gaan,
vrezen de bewoners.
Sterk Meppel gaat akkoord met de
inhoud van deze MER, al waren er
wel een paar opmerkingen. Zo
vroegen wij ons af of door de eco-

nomische crisis de aanvankelijke
milieudoelstellingen worden gehaald en welke gevolgen de nieuwste demografische gegevens kunnen hebben voor de ontwikkeling
van de toekomstige wijk. Het college verwacht dat er geen concessies
gedaan hoeven te worden ten aanzien van de milieudoelstellingen.
Ook het aantal te bouwen woningen is nog steeds realistisch.

Omrijden
Het college en de deskundigen
richten hun aandacht op de ontsluiting van de nieuw te bouwen
wijk. Wij vonden dat er ook gekeken
moet worden naar de consequenties voor de inwoners van Nijeveen
en het verdere achterliggende gebied. De opmerking dat een klein
eindje omrijden niets betekent, is
voor Sterk Meppel te simpel en
doet de inwoners van Nijeveen en
het achterliggende gebied geen
recht.
Zoals het plan er nu ligt betekent
het dat als inwoners van Nijeveen

SteM hoort dorpsvereniging
Sterk Meppel heeft een sterke
binding met Nijeveen. Niet alleen
zorgen we altijd dat onder onze
raadsleden een goede vertegenwoordiging zit vanuit het dorp,
ook bezoekt de fractie met enige
regelmaat groeperingen in Nijeveen. Op 27 oktober waren we in
gesprek met de Dorpsvereniging
Nijeveen om te horen waar Sterk
Meppel de komende tijd op moet
letten. De Dorpsvereniging zet

zich al jaren fanatiek in voor
Nijeveen en weet precies wat er
speelt. In de gesprekken voorzien
de leden ons van waardevolle informatie.
We hadden een volle agenda. Naast
punten als het gezondheidscentrum, de herinrichting van het
dorpscentrum en de toekomstige
ontsluiting van Nijeveen, maakten
de leden van de Dorpsvereniging

Van Dijk start herstel
landschap Broekhuizen
Landschapsbeheer Drenthe is
met vrijwilligers en boeren actief
om het prachtige Drentse landschap te behouden en te beheren. Het afgelopen jaar hebben
zij samen met de bewoners van
Broekhuizen plannen voor de
erven en landerijen gemaakt.
Onze eigen wethouder Egbert van
Dijk gaf 18 november het startsein
van de werkzaamheden. Dit deed
hij door het planten van een grote
eik op het erf van mevrouw Mous in
Broekhuizen.
‘Dit landschapsprogramma past
helemaal in onze gedachte om in
wijken en kernen mensen zelf verantwoordelijk te doen zijn voor

hun omgeving’, aldus Van Dijk.
Met de wens dat Broekhuizen een
voorbeeld mag zijn voor andere
delen van de gemeente begon een
excursie en daarna het werk van de
inwoners op hun eigen erf.
‘Eerst waren bewoners best sceptisch over het programma. Wat
komt de gemeente hier nu allemaal
doen?’, zo licht inwonersvertegenwoordiger De Boer de beginstemming toe. Een agrariër uit de buurt
vertelde over zijn positieve ervaringen met zo’n project: ‘Dat heeft
ertoe geleid dat nu bijna iedereen
meedoet.’
Een mooie prestatie, ook voor
Landschapsbeheer Drenthe.

naar Meppel, de A32 of het ziekenhuis willen, zij eerst een eindje
richting Meppel moeten rijden en
vervolgens door de nieuwe wijk
richting de Kalkovens. Een tweede
mogelijkheid is via de Dorpsstraat
richting de Friese Straatweg. Hierdoor neemt de verkeersdruk op de
Dorpsstraat toe. Volgens de verkeerskundigen wijst onderzoek uit
dat de Dorpsstraat deze toename
aan kan. De bewoners van Nijeveen
twijfelen daar sterk aan.
Voor SteM was dat de reden om indertijd een motie in te dienen
waarin het college werd opgeroepen om de mogelijkheid en ruimte
te laten voor een eventuele derde
ontsluiting.
Het college blijft stellen, dat op
grond van de berekeningen twee
ontsluitingen genoeg zijn en heeft
de aangenomen motie naast zich
neergelegd. Op de VVD na steunen
de overige fracties het college waardoor de inwoners van Nijeveen met
lege handen staan. Zij vinden dat
hun dorp op slot gaat.
ons ook duidelijk dat het belangrijk
is de voorzieningen op peil te houden. Ook in tijden van krapte moet
Nijeveen meegenomen worden in
de ontwikkelingen.
Een punt van kritiek was de mate
waarin de dorpsvereniging betrokken werd in de plannen van de gemeente Meppel. Te vaak komt het
nog voor dat zij pas op het laatste
moment mag meepraten, waardoor de inbreng niet meer goed
meegenomen kan worden. Sterk
Meppel zal alert blijven, ook voor
de inwoners van Nijeveen!
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Wijnand
Ondankbare honden
Doe de hond na, spits je oren, kwispel met je staart... ken je dat liedje van kinderheld Dirk Scheele? Het lijkt wel of zijn naamgenoot,
de CDA-wethouder Ko, het tot zijn lijflied heeft gekozen.Waar ik de
naam Ko Scheele hoor, daar worden wenkbrauwen gefronst. Politiek een fantastisch schaker, heet het dan, hij weet alles erdoor te
drukken. Maar de manier waarop... Of woorden van verdergaande
strekking. Geblaf en gehuil in de kennel, maar niemand durft te
bijten.
Neem nou de begrotingsvergadering van half november. Ko kwam
apetrots met een overschot van zes ton en profileerde zich als de
wethouder die het allemaal piekfijn voor elkaar had in deze tijden
van krapte. Achterdocht alom in de raad.
Daar begreep Scheele werkelijk helemaal niets van. Hoe kon die
domme, naïeve raad nou zo nukkig reageren? Hij had op zijn minst
een staande ovatie verwacht, luid gejuich en een vliegtuig met
vaandel: ‘Onze Ko Scheele is de beste wethouder van het land!’ Toen
hij die serenade misliep, holde hij zelf maar naar de krant om
zwart op wit te krijgen dat hij het echt heel goed gedaan had. En de
lokale krant gaf hem dat podium, niet wetende wat er zou gebeuren in de eerste de beste vergadering erna.
Ik zat met mijn oren te klapperen toen Ko doodleuk met twee begrotingswijzigingen kwam aanzetten: twee mensen erbij voor de
Wmo en 160.000 euro voor de isolatie van het zwembad. Waarom
was hij daar niet eerder mee gekomen? Beide uitgaven waren in
mei al bekend! Had Ko bewust deze bedragen nog even aangehouden om de raadsleden gunstig te stemmen, in de hoop dat ze iets
minder achterdochtig de begroting uit zouden pluizen?
Eén raadslid moet het zeker doorgehad hebben: financieel deskundige en bankier Egbert Knorren. Maar die is ook van het CDA, net
als de burgemeester, die je er ook niet over zal horen. Alleen VVDfractievoorzitter Roelof Pieter Koning durft de laatste tijd nog wel
eens zijn tanden te laten blikkeren. Opvallend dapper... Zou zijn
baasje, wethouder Ton Dohle, hem opfokken met informatie uit het
Kolege?
Meestal laat Scheele dat langs zijn koude kleren afglijden, maar
toen Koning laatst het woord ‘salamipolitiek’ liet vallen, toen ging
hij hoog in de boom. Woest was Ko! En hij werd nog kwaaier toen
de immer charmante Myriam Jansen (SteM) hem probeerde te kalmeren: ‘Wethouder, waarom maakt u zich zo boos? Zeg gewoon
sorry en zit stil als je geschoren wordt!’ De pokeraar liet zich even in
de kaart kijken.
Maar sindsdien regeert Keizer Ko gewoon door, pookt hij de stoommachine op om wat extra mist te maken en houdt hij iedereen weg
bij zijn post financiën, want die wil hij ook de volgende periode
houden.

Houd Meppel Schoon blijft actief
Het doel van de werkgroep Houd
Meppel Schoon (HMS) was voorkomen dat de asfaltcentrale van
Heijmans zich in Meppel zou vestigen, of op zijn minst dat de centrale zo zou produceren dat het
milieu nauwelijks zou worden
belast. Dat doel is bereikt, de centrale kwam niet, dus zou de werkgroep zich op kunnen heffen. Dat
gebeurt niet, want er zijn ontwikkelingen die aandacht blijven
vragen.
Op 13 november hebben zowel het
college van B&W als de leden van
de raad een brief ontvangen van
HMS. Na het afblazen van de bouw
van een asfaltcentrale op Oevers D
zijn er nog steeds ontwikkelingen
die haar aandacht verdienen, stelt

Conferentiecentrum

de groep en zij komt met een aantal
vragen.

Criteria
Ten eerste: de aanvraag van KWS en
die van De Heus voor een nieuwe
milieuvergunning, wat betekent
dat voor de nu vaak optredende
stankoverlast? Kunnen de bedrijven gedwongen worden maatregelen te treffen om de overlast te
stoppen en wil de gemeente hier
invloed op uitoefenen?
Ten tweede de plannen van een
groot baggerbedrijf uit Hasselt om
zich te vestigen op Oevers D. Voldoet dit bedrijf wel aan de criteria
die door de gemeente zijn gesteld?
En ten derde het nieuwe bestemmingsplan. Wanneer komt dat nu
eindelijk en verbiedt dat bestem-

mingsplan dan inderdaad de vestiging van milieubelastende bedrijven? De werkgroep is er niet gerust
op en hoopt dat de politiek die onrust kan wegnemen.
Sterk Meppel begrijpt die onrust en
enige achterdocht wel. Wij hebben
zelf ook wel ervaringen dat rapporten niet klopten of elkaar op zijn
minst tegenspraken. Ook in de tijd
dat de asfaltcentrale de eerste milieuvergunning vroeg en kreeg,
bleek die verstrekt op onjuiste en
onvolledige gegevens. De vergunning hield dus geen stand bij de
Raad van State.
Wij zijn benieuwd naar de reactie
van het college op de brief en hebben HMS gevraagd ons op de hoogte te houden.
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Een jaar lang Actief, Kritisch en Betrokken

Waar heeft SteM zich in 2009 sterk voor gemaakt?
Actief, kritisch, betrokken is het
motto van Sterk Meppel. Dat
brachten we in praktijk toen we
oppositiepartij waren, dat houden we in ere nu SteM zelf bestuurt, als een van de drie partijen die het college van B&W
steunen. Van harte, maar waar
nodig zijn we luis in de pels van
het college. Daarnaast houden
we voortdurend contact met de
bewoners, via straatinterviews,
wijkbezoeken en natuurlijk deze
Stadswachter. Waar heeft de
SteMfractie zich het afgelopen
jaar voor ingezet? Een greep uit
successen en ja, ook teleurstellingen.

Januari
De Schalle
Zaterdag 3 januari werd het dorpshuis de Schalle heropend onder
een nieuwe beheersvorm. Eindelijk, na veel jaren van praten, kan
het bestuur zich nu volledig gaan
richten op het organiseren van activiteiten in het dorpshuis. SteM
heeft deze ontwikkeling ondersteund. Het past in onze visie van
wijk- en dorpsgericht werken. Het
dorpshuis kan hier een belangrijke
rol in vervullen.

Februari
Bleekerseiland
Bleekerseiland werd aan de gemeente te koop aangeboden. Dit
stelde SteM voor een duivels dilemma. Geen geld in de knip, maar wel
een voorstel om een zeer karakteristiek gebied te kopen. Een stukje
Meppel waarvoor SteM, in haar
Grachtwachtverleden, gestreden
heeft om het voor sloop te behoeden. De fractie van SteM kwam niet
tot een eensluidend standpunt. Jan
Vonk, Jan Wessels en Frans Venema

len. Uiteindelijk werd de maatregel
(voorlopig) teruggedraaid.

Maart
Meppel geen intercitystation
De gemeenteraad hield maandag 9
maart een informatiebijeenkomst
over Meppel als intercitystation.
Reizigers en andere belanghebbenden en de reizigersvereniging Rover
gaven hun mening. Deze meningen werden aangeboden aan de
NS. Wij maakten ons, samen met
Rover, sterk om de intercitytrein uit
Leeuwarden, net als in Steenwijk,
ook in Meppel te laten stoppen.
Jammer dat Groen Links en het
CDA achter de wens van Hoogeveen aanliepen om van zowel
Hoogeveen als Meppel een volledig
intercitystation te maken. Dat was
voor de NS een station te ver.
Bouwval Kralooweg

SteM verkende fietsroutes
Onder begeleiding van twee actieve
bewoners uit de wijk Berggierslanden begon de fietstocht bij de toekomstige school aan de Zuiderlaan
en ging het via de Rembrandtlaan
naar de Valeriaan en terug via het
fietstunneltje in de Westerstouwe.
Het tracé was hier en daar al aangelegd, maar het grootste deel moest
nog komen. Er werden een aantal
knelpunten gesignaleerd. De
grootste knelpunten zijn de kruising met de Randweg bij de rotonde in de Europalaan en de situatie
op de Valeriaan.
Gemeente praat met Valeriaan
Donderdag 28 mei vond er overleg
plaats tussen de bewoners en de
verkeerskundige van de gemeente.
Een raadslid van SteM was daar als
waarnemer bij. Het resultaat was
dat de bewoners mee konden denken over oplossingen van verkeersproblemen in hun omgeving.

Juni
SteM op de braderie in Nijeveen
Op dinsdag 23 juni was Sterk Meppel te vinden op de jaarlijkse braderie in Nijeveen. In onze kraam spraken we met bezoekers over actuele
zaken die spelen in dit mooie dorp.
Dit staat er nog!
De omwonenden van de vervallen
boerderij aan de Kralooweg in de
Oosterboer kwamen, gesteund
door SteM, in actie om de eigenaar
van het pand te wijzen op zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid een oplossing te bieden
voor deze onhoudbare situatie. Zolang de projectontwikkelaar geen
bestemming heeft, kan het bouwval toch al wel worden afgebroken?
was één van de suggesties. Helaas
zonder succes. De boerderij staat er
nog.

April

wilden deze kans niet laten lopen,
ondanks de financiële krapte.

Geen evenementenhal
Op 8 april heeft SteM een motie ingediend waarin zij het college opriep op korte termijn met een voorstel te komen voor een sobere hal
als vervanging van de Markthallen.
Het was duidelijk dat er geen tijdelijke evenementenhal zou komen
waar het Concours Hippique zich
kon vestigen. Het was ook duidelijk
dat alle andere evenementen voorlopig op de gemeentewerf terecht
konden. Maar of er de komende
jaren nog een definitieve evenementenhal gebouwd gaat worden,
was niet duidelijk. SteM vond dat
het hoog tijd werd om de organisatoren en vrijwilligers van evenementen deze duidelijkheid te
geven. Alle andere fracties stemden
tegen onze motie.

Parkeercommotie
De fractie van Sterk Meppel werd
eind februari overspoeld met
klachten van bewoners en ondernemers uit de binnenstad. Het college van B&W had besloten de betaalde parkeertijd in het centrum te
verlengen van 18.00 uur naar 22.00
uur, de parkeertijd binnen de binnenring sterk te bekorten en tarieven te verhogen. Voor SteM was dat
aanleiding kritische vragen te stel-

Avond wijkgericht werken
Woensdagavond 15 april organiseerde SteM een Thema-avond
over wijkgericht werken. Daar werd
verteld hoe er in Hoogeveen en
Emmen met wijkgericht werken
wordt omgegaan. Daarna spraken
vertegenwoordigers van veel Meppeler instanties met elkaar over hoe
je een dergelijke manier van werken nu het beste van de grond kunt
krijgen. Een leerzame avond.

Mooi plekje op Bleekerseiland

Mei

HEMA
Meppel 0522-252494

Juli
Het Meppeler perspectief
De gemeenteraad besprak op 25
juni de financiële situatie van de
gemeente. Daarbij werd niet alleen
gekeken naar 2010, maar ook naar
een wat langere periode. Kunnen
we alle plannen wel betalen? En
vaart het schip van de gemeente
wel de goede koers? SteM had vooral kritiek op de koers van de gemeente om een regiegemeente te
willen zijn. Kunnen we dat wel aan?
En wat gaan we daarvoor allemaal
aan taken afstoten? SteM heeft hier
grote twijfels bij en roept op eerst
maar eens goed te definiëren wat
voor een regiegemeente het college
voor ogen staat.

Augustus
Sterk Meppel ligt op koers
Met deze boodschap deed SteM
ook dit jaar weer mee aan de tradi-

De ‘gouden koets’ was er weer bij
tionele Donderdag Meppeldag optocht. Immers nu we konden concluderen dat vrijwel ons hele
verkiezingsprogramma gerealiseerd is, werd het tijd dit te tonen.

Geen asfaltcentrale
26 augustus was voor ons en voor
heel veel inwoners van Meppel een

heugelijke dag. Heijmans maakte
bekend af te zien van de bouw van
een asfaltcentrale tussen de nieuwbouwwijk Berggierslanden en de
nieuw te bouwen wijk Nieuwveense Landen. ‘Voortschrijdend inzicht’ werd er gezegd. Of was het
bedrijf niet zo zeker dat de nieuwe
milieuvergunning wel door de
Raad van State zou komen? Iedereen bedankt die ons en de werkgroep Houd Meppel Schoon hebben gesteund.

Houd Meppel Schoon had wat te
vieren

September

Werkbezoek Zwembad
Op maandag 5 oktober ging een
aantal leden van de fractie van
SteM op werkbezoek in bad Hesselingen. Het werd duidelijk dat het
zwembad moet investeren in energiebesparende maatregelen. Mede
gezien de klimaatproblematiek is
dit een bittere noodzaak. SteM
heeft in de commissievergadering
van 26 november groen licht gegeven voor deze investering.

Geen uitbreiding artsenpraktijk
In de raadsvergadering van 3 september diende Sterk Meppel een
motie in om de huisartsenpraktijk
in Nijeveen niet te belemmeren om
uit te breiden. Dit kon door in het
nieuwe bestemmingsplan de locatie van Dokter Moes de functie
‘Maatschappelijk’ te geven. Behalve SteM stemde de hele raad tegen
deze motie. Wij vonden dat onbegrijpelijk.

Oktober
Mini-wijkschouw Haveltermade
Op uitnodiging van een bewoner
uit de Treubstraat hielden twee
raadsleden van SteM een korte
wijkschouw in dat deel van de Haveltermade. Hoewel het totaalbeeld gunstig is, zagen zij toch een
aantal dingen die om een oplossing
vragen. Zij hebben de gemeente
hierover ingelicht.

Werkbezoek Sneek
Een deel van de fractie ging op
werkbezoek bij de afdeling openbare werken in Sneek. Het doel was
inzicht te krijgen in de werkwijze
van openbare werken in die stad,
waar de reiniging een onderdeel
van is. Wij kozen voor Sneek omdat
het een vergelijkbare gemeente is
en omdat Sneek er bewust voor
heeft gekozen vrijwel niets uit te
besteden. (zie artikel over de reiniging elders in dit nummer).
Straatinterview in Nijeveen: massale steun voor de artsenpraktijk
Massale steun voor praktijk
Zaterdag 19 september ging Sterk
Meppel naar Nijeveen om de inwoners te vragen naar hun mening.
Het antwoord was overduidelijk:
Nijeveners spraken massaal hun
steun uit voor de huisartsenpraktijk op de huidige locatie.
Thema-avond in Haveltermade
Woensdagavond 23 september bezocht Sterk Meppel de woonwijk
Haveltermade. De mooiste uitkomst was dat de mensen tevreden
waren over hun woonwijk en de
herinrichting daarvan. Maar er
moet ook nog veel gebeuren. Zo
zijn op dit moment de Wibaut- en
Schaperstraat aan de beurt voor
herinrichting. In goed overleg tussen Woonconcept en de bewoners
worden hier de plannen voor uitgewerkt. Het scholeneiland, waarop
de Stenden Hogeschool (Pabo) en
de Diedel zijn gevestigd, moet in
ieder geval behouden blijven. De
bijzondere bouwstijl van deze panden is uniek in Meppel en zelfs in
Nederland.

November
Gesprek met Dorpsvereniging
Dinsdagavond 27 oktober was
Sterk Meppel op werkbezoek in Nijeveen voor het jaarlijkse gesprek
met de Dorpsvereniging. Actuele
punten werden uitvoerig besproken. Zo kwamen het gezondheidscentrum, de herinrichting van het
dorpscentrum, de Brede School, de
toekomstige ontsluiting van Nijeveen, de fruitbomen in het van der
Woude-park en een trouwlocatie in
Nijeveen aan de orde. Het was een
prettig gesprek waarin veel informatie werd uitgewisseld.
Broekhuizen
Wethouder van Dijk (SteM) heeft
zich sterk gemaakt voor het
behoud en opknappen van het
waardevolle hoevenlandschap in
Broekhuizen. Tientallen inwoners
startten 18 november hun project
voor het herstel van het landschap.
Wethouder Van Dijk mocht samen
met leden van de werkgroep een
eik planten. ‘Dit landschapsprogramma past helemaal in onze gedachte om in wijken en kernen
mensen zelf verantwoordelijk te
doen zijn voor hun omgeving’,
aldus de wethouder.
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Straatinterview: Waarop bezuinigen? Clubs openen trots
sportpark Ezinge
Waarop mag Meppel bezuinigen
als we minder geld krijgen? De
mensen op straat vonden dit een
moeilijke vraag. Dat snappen wij
maar al te goed! Hoofdlijn was
dat de gemeente vooral moest
wachten met nieuwe investeringen en het bestaande in stand
moet houden, al moet het tijdelijk op een lager pitje.

Wilt u Sterk Meppel aanspreken op
de keuzes die we maken? Dat is niet
zo moeilijk. Natuurlijk kunt u ons
mailen, bellen, inspreken in de
raad, of reageren op onze website.
Maar u kunt ons ook aanspreken
als wij op straat staan.
Zaterdag 21 november jl. stonden
we er weer. Wij vroegen u waarop
Meppel kon bezuinigen. Een realistische vraag. Want de gevolgen van
de recessie worden vanaf 2011
doorvertaald naar de gemeentes.
Ook Meppel zal dan veel minder
geld te besteden hebben. En dat
betekent dat we drastisch moeten
bezuinigen en misschien zelfs keuzes moeten maken die we liever
niet willen maken.

Niet makkelijk
Maar ook voor u bleek het niet zo’n
makkelijke vraag. Bijna alles werd
genoemd als bezuinigingspost,
maar ook net zo hard als post waarop juist niet bezuinigd mocht worden. Dat is precies wat het zo moeilijk maakt: er zijn altijd mensen

Met de onthulling van de naam
van oude letters op een nieuw
muurtje werd vrijdag 20 december op Ezinge het vernieuwde
sportpark geopend. Dat gebeurde
door de voorzitters van de sportverenigingen, samen met wethouder Van Dijk (SteM).

teleurgesteld als je iets aanwijst
waarop bezuinigd moet worden.
Zo werd bijvoorbeeld kunst en cultuur genoemd als mogelijke bezuinigingspost. Maar even zoveel
mensen vonden dat geen goed
idee. Ons ambtelijk apparaat werd
wel een aantal keren aangedragen,
net als de salarissen van politici.
Hoewel we ook op het hart gedrukt
kregen, dat we alert moeten blijven
dat het bestuur van onze stad niet
ondermaats wordt.

Straatverlichting
Een heel goed idee vonden wij de
energiekosten. Door bijvoorbeeld
de straatverlichting op halve kracht

te laten schijnen of zelfs uit te doen
na een bepaald tijdstip kan de gemeente Meppel bezuinigen. Het zal
zeker niet genoeg zijn om alle geldproblemen op te lossen, maar alle
beetjes helpen.
Door de gesprekken werd duidelijk
dat we vooral moeten kijken naar
de maatschappelijke effecten van
onze keuzes. Meppel moet een gezellige stad blijven. Stel nieuwe investeringen maar uit en zorg dat je
het bestaande in stand houdt, al is
het voorlopig op een lager pitje.
Aan alle mensen die hebben bijgedragen om ons standpunt te scherpen: dank u wel voor uw inbreng!

Op de uitnodiging stond dat de besturen van de sportverenigingen op
Ezinge iedereen opriepen op de
fiets te komen. Een mooi streven,
maar de regen viel met bakken.
Daardoor viel de belangstelling wat
tegen en kwamen er te veel mensen
met de auto. Toch waren er ook die
het slechte weer trotseerden en
netjes op de fiets kwamen. Daardoor werd de ontvangst in de kantine van MVV Alcides een benauwde
aangelegenheid. De feestvreugde
was er echter niet minder om.

Betere verdeling
Alle aanwezigen waren erg te spreken over het resultaat dat er, na
jaren aankloppen bij de gemeente,
nu is. Niet alleen de drie nieuwe
kunstgrasvelden en kleedkamers,
maar ook dat de gemeenteraad niet
heeft bezuinigd op de verlichting
bij de velden, werd positief ervaren.
Door een betere verdeling van trainingen kunnen de gewone velden
worden gespaard.

Meppel is hier een sportcomplex
rijker dat voldoet aan de eisen van
deze tijd. Met deze accommodatie
is het mogelijk grote toernooien
naar Meppel te halen. Dat is goed
voor de verenigingen, maar ook
goed voor de stad.

Lof voor Van Dijk
In zijn officiële openingstoespraak
zette Eric Grotens onze wethouder
Egbert van Dijk uitgebreid in het
zonnetje en zwaaide hij hem alle lof
toe voor zijn inzet. Grotens had
zich eraan geërgerd, dat in de krant
te lezen was dat één partij net gedaan had alsof zij de zaak had geregeld, wat niet het geval was. Hij
doelde daarbij op de PvdA.
Hij verheelde niet dat de clubs zelf
het college en de raad op het verkeerde been hadden gezet. Toen de
gemeente voorstelde op korte termijn één kustgrasveld aan te leggen
om de ergste nood te lenigen, riepen zij dat de clubs niets hadden
aan één veld. Hierdoor werden het
grootste deel van de raad en het
college behoorlijk in verwarring gebracht.
De hoognodige verbeteringen op
Ezinge dreigden helemaal niet
door te gaan. Maar door inzet van
alle betrokkenen ligt er nu iets waar
Meppel trots op mag zijn!

Jong versus oud (15)

Zwembad kan nu energie besparen

In elk nummer ontlokken we een jongere en een oudere Meppeler een opinie over een actueel onderwerp. Bij deze aflevering 15. Wij vroegen hoe ons
af hoe jong en oud dachten over de naderende bezuinigingen. Deze zijn
nodig door de recessie waardoor het rijk de gemeentes in de toekomst (veel)
minder geld gaat geven.

De gemeenteraad heeft groen licht
gegeven om € 160.000,- beschikbaar te stellen aan Stichting
Zwembad Hesselingen. Energiebesparende maatregelen zijn broodnodig, omdat Xella Cellenbeton
minder goedkope warmte levert,
maar meer nog om ook in de toekomst een torenhoge energierekening te voorkomen. SteM vindt dit
een duurzame investering.

Naam: De heer Verkuil
Leeftijd: 79 jaar

Naam: Manon Beijer
Leeftijd: 18 jaar

Waar mag als eerste op bezuinigd worden als u het voor het zeggen had?
Op stadsvernieuwing. Ik weet dat
jullie daar misschien geen voorstander van zijn, maar ik vind dat de
beste oplossing. Stadsvernieuwing
kan namelijk doorgeschoven worden. Investeringen moeten worden
uitgesteld. Dat deed ik in het bedrijfsleven ook.

Waar mag als eerste op bezuinigd worden als jij het voor het zeggen had?
De nieuwbouw op het Vledder hoeft
wat mij betreft niet door te gaan.
Zo’n tweede bioscoop is toch onzinnig? De eerste zit al niet vol. En ja,
ook het stadhuis had niet op die
plek gebouwd hoeven worden. Wat
heeft dat wel niet gekost, terwijl
toen al bekend was dat het gebouw
van Het Groene Land vrij zou
komen.

En waar mag pas als laatste op bezuinigd worden?
Op de bijzondere bijstand mag niet
bezuinigd worden. De mensen die
daar gebruik van moeten maken,
worden toch al geraakt. Zij kunnen
niets meer hebben.

En waar mag pas als laatste op bezuinigd worden?
Op zorg, onderwijs en cultuur. Dat
moet altijd doorgaan. Ook de contacten tussen de verschillende culturen moeten doorgaan. Als je andere
mensen leert kennen, krijg je er ook
meer begrip voor.

Begin oktober zijn leden van de
SteMfractie op werkbezoek geweest in zwembad Hesselingen. Zij
kregen een rondleiding door de
technische ruimten van het zwembad. Naast allerlei pompen, filters
en andere apparatuur om het
zwemwater te ontdoen van verontreinigingen, vielen twee enorme
ketels op, die nodig zijn om het
water en het gebouw te verwarmen. Gelukkig hoefden de ketels
tot nu toe meestal niet te draaien,
omdat het zwembad gebruik kon
maken van de warmte die vrij komt
bij de productie van Ytong-beton-

blokken van Xella. Cellenbeton.
Deze warmtelevering neemt af
omdat dit bedrijf de restwarmte
gaat inzetten bij de eigen productie. Dit is één van de redenen dat
het zwembad moet investeren in
energiebesparende maatregelen.
De andere reden is verspilling van
energie tegen te gaan, dus investeren in duurzaamheid.

Zelf een ton
Het bestuur van Stichting Zwembad
Hesselingen was bereid en in staat
vanuit de exploitatie zelf een ton investeren. De provincie Drenthe
wilde in het kader van de klimaatuitvoeringssubsidie een bijdrage leveren va n € 143.000,-. Voorwaarde
was dat de gemeente de rest (€
160.000, -) zou financieren .
Het heeft de gemeente heel veel
moeite gekost om tot een besluit te
komen. Het college had in mei al in
een brief laten weten er wel voor te
voelen om in ieder geval garant te
staan voor die € 160.000. Het werd
een vervelende slepende kwestie.

Wij hebben een brief van de gemeente Meppel gezien die, zacht
gezegd, niet een vriendelijke klantgerichte toon bevatte. Het duurde
allemaal zo lang dat de provincie
de termijn om haar subsidie te
kunnen verlenen moest verlengen.
Uiteindelijk heeft het college de
raad voorgesteld het bedrag als
subsidie te verstrekken.
SteM is het daar volledig mee eens
omdat er wordt geïnvesteerd in
duurzaamheid, omdat het zwembad in Meppel een belangrijke basisvoorziening is waar alle Meppelers, tegen redelijke kosten, gebruik
van kunnen maken en omdat er
een zeer snelle terugverdientijd (5
jaar) is.

Buurtvereniging Rogat wil eigen plek
Rogat, vaak vergeten politici dit
‘dorpje’ en lijkt het voor de inwoners alsof ze niet meetellen. Voor
Sterk Meppel geldt dit niet. Met
enige regelmaat (bijvoorbeeld op
de braderie, maar ook door werkbezoeken af te leggen) bezoeken
wij dit karakteristieke plekje.
Eind november bezocht SteM de
buurtvereniging om bij te praten.
In de showroom van de lokale autohandelaar kwam meteen het eerste
punt op tafel: sinds de sluiting van

het café in Rogat heeft de buurtvereniging geen eigen plaats meer om
activiteiten te organiseren. SteM
gaat de mogelijkheden om dit probleem op te lossen onderzoeken.
Het verkeer door Rogat en het parkeren van de vrachtwagens bij de
Raket blijft een aandachtspunt,
maar wordt door aanwezigen niet
als problematisch gezien. Het is
niet onveilig in Rogat. De bouw van
de bewaakte parkeerplaats was een
goed plan, volgens de buurtvereniging.

Verder spraken we over vernieuwing en onderhoud van het speeltuintje, een wandelroute ‘Rondje
Rogat’ (waar de dorpsvereniging
zelf mee aan de slag gaat!) en de
vreemde manier van snoeien langs
het kanaal.
Dankzij de buurtvereniging is SteM
helemaal op de hoogte van wat er
speelt in Rogat en weten wij waarop
wij alert moeten blijven. Alleen op
die manier kunnen wij eraan bijdragen dat het wonen fijn en veilig
blijft voor de inwoners van Rogat.
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Ken uw gemeente
Uitslag 74
Het paaltje op de foto van
‘Ken Uw Gemeente’ in de
vorige Stadswachter is een
grenspaaltje. Het staat aan
het Westeinde bij de Kaapbruggen. Bij de Molen De
Weerd staat eenzelfde paaltje aan de Reest. Ook op het
hoekje Weerdstraat/Kastanjelaan staat er een. Wij hebben horen zeggen, dat daar
vroeger de Reest liep.
De paaltjes markeren de
vroegere grens tussen de provincies
Drenthe en Overijssel en de gemeenten Meppel en Staphorst.
Wij dachten dat het een heel moeilijke opgave zou zijn, maar dat bleek
niet waar. We kregen een flink aantal inzendingen, waarbij een paar
met een leuk verhaal. Zo schreef een
mevrouw dat zij vaak met haar man

ander schreef er een gedichtje bij.
De Jury heeft Dinie Huisman-Bouwer gekozen als winnaar, omdat zij
ervoor gezorgd heeft dat het verwaarloosde paaltje net zo mooi
werd opgeknapt als de andere paaltjes. Van harte gefeliciteerd.

29e Jaargang, nr 1
Het boek ‘Een kwart eeuw Meppel’
van Herman Jansen of;
2 cd’s met foto’s van karakteristieke
gebouwen in Meppel van Ebel
Zandstra; of
een VVV-bon van 10 euro.

75

Onze kersverse lijsttrekker Peter de
Vries (rechts) overhandigt een fles
Bruisend Meppel aan mevr. Huisman. De prijswinnares ontving ook
het boek ‘Een kwart eeuw Meppel’,
dat zij als prijs had gekozen.
bij dat paaltje op een bankje zit om
van het scheepvaartverkeer op het
Meppelerdiep te genieten. Een

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

Deze keer weer een foto in het centrum van Meppel. Wij denken dat
dit geen moeilijke opgave is, maar
dat weet je maar nooit. Wij hopen
op veel inzendingen, met liefst een
leuk verhaaltje erbij of iets anders.
Bijvoorbeeld een foto van vroeger
of, net zo als iemand de vorige keer,
een gedichtje.

En natuurlijk komt daarbij een door
wijnhandel De Moor aangeboden
fles heerlijk Bruisend Meppel.

U kunt ons schrijven of mailen. Uit
de goede inzendingen trekken wij
de prijswinnaar. De winnaar kan kiezen uit:

Inzenden voor 20 januari 2010
naar: Redactie Stadswachter, Resedastraat 14, 7943 AD Meppel of
mailen naar stadswachter@home.nl

Onze raadsleden en wethouder

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

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE:
Frans Bultje, Herman Jansen,
Myriam Jansen, Frans Venema,
Peter de Vries, Jan Wessels, Han
van Zandbergen

FOTO’S:
Menno de Boer, Marco Havers,
Elly Jansen, Herman Jansen,
Frans Venema, Jan Vonk

VERSPREIDING:

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

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
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

Olav Agterbosch, Duco Andree, Fred
Bakkenes, André Bannink, Hems Barink, Gerrit Benjamins, Theo van den
Berg, Fred van Boekel, Bouke Brouwer, Egbert van Dijk, Harm Dingsté,
Joke Dingsté, Romke E. Egbers, Linda
Feenstra, Annette Ferguson, Jan Gelderloos, Cor van Ginkel, Martijn
Groot Nibbelink, Koop de Grouw,
Geke Harens, Jan Harens, Marco Havers, Henk Heite, Nelleke Hooijschuur, Jan Huizinga, Herman Jansen, Myriam Jansen, Harry Keyl,
Albert Konstapel, Eduard Korpel, Jeanet Kraaij, Jan Meer, Otto Meeuwes,
Dick Minkjan, Barbara Mossel, Piet
Mossel, Hannie Mulderij, Gerrit
Munsterman, Rolf Nes, Harm Nijhuis, Elio Panneman, Rita Randaal,
Renske, Henk Rous, Jenny Schipper,
Henk Schoemaker, Lies Schokker,
Anko Scholtens, Kees Schoonderwoerd, Joke Sinnema, Wim Start,
Harm Steenbeek, Theo Timpen,
Frans Venema, Hendri Venema,
Trudy Venema, Ed Verweij, Jan Vonk,
Peter de Vries, Reza Walker, Josée
Welbergen, Janneke Wessels, Welmoed Wessels, Ilona Wever, Han van
Zandbergen.

DRUK:
Veenstra & de Vries

