
De niet genodigde fee CDA deed
nog even een poging het doop-
feest te bederven, maar de jonge
vaders bleven stralen. Liefdevol,
bijna teder, scharrelden SteM,
VVD en PvdA rond de wieg van
hun college. De nieuwe wethou-
ders, onder wie Myriam Jansen
namens Sterk Meppel, zijn op
een stevige basis begonnen aan
hun zware klus.

Want zwaar wordt het, zeggen
alle voelsprieten in Den Haag.
Welk kabinet met deze verkie-
zingsuitslag ook boven komt
drijven, het ontkomt niet aan
fikse bezuinigingen, waarvan
een verontrustend groot deel op
het bord van de gemeenten zal
komen te liggen. Het is nog niet
te zeggen hoe groot dat deel
wordt, maar wij vinden het
hoopgevend dat het nieuwe col-
lege voldoende steun heeft in de
raad om er zijn tanden in te zet-
ten.
Om te beginnen al numeriek: de
coalitiepartijen bezetten samen
16 van de 23 zetels, dus als ze het
onderling eens zijn, kunnen er
zaken worden gedaan. En daar
lijkt het wel op. De relatie is nog
pril, maar uit alles blijkt dat
deze partners elkaar vertrouwen.

Dat mag wonderbaarlijk worden
genoemd. Al sinds 1994 is SteM
de grootste partij, maar het is
pas voor het eerst dat onze club
voor de tweede opeenvolgende
keer present is in het college.
En dat met de PvdA! Wij laten de
geschiedenis maar even met rust,
maar we verhullen niet dat de
relatie nooit verder is gekomen
dan een verstandshuwelijk. Dat
wrong, dat schuurde, dat prikte,
dat knetterde, dat beet...
En kijk nu eens. Opluchting bij
SteM, opluchting bij de PvdA,
dat die toch al roestige strijdbijl
eindelijk is begraven. In de wan-
delgangen horen en zien we dat
het zelfs ‘gezellig’ is op de tweede
verdieping van het stadhuis.

We zouden er haast achter-
dochtig van worden. Maar dat
doen we niet, want we houden
van dit college en zijn plannen.
‘Beter, niet meer’ is misschien een
wat calvinistisch motto voor zo’n
profaan team, voor het eerst
sinds decennia zonder het CDA.
Maar tevreden constateren we
dat er aan die knieperige tafel
heel wat SteM-wensen worden
ingewilligd: zorg voor de mini-
ma handhaven, duurzaamheid
bevorderen, de stad opknappen,
samenspraak in de buurten, be-
tere dienstverlening bieden...
Lees er de bladzijden 4 en 5
maar op na.

De Stadswachter heeft er alle
vertrouwen in dat dit college de
problemen grondig en recht-
vaardig zal aanpakken. En dat
er ook wat energie overblijft voor
leuke dingen voor burgers en
buitenlui. En anders? Anders
laten we onze tanden blikkeren,
dat bent u van ons gewend.

Gezellig
UITGAVE: Politieke Vereniging Sterk Meppel <www.sterkmeppel.nl> 29e jaargang no. 3, Zomer 2010
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Zeg wethouder...
Wijnand

Het waren pittige onderhandelin-
gen, na de raadsverkiezingen.
Een drukke en spannende tijd
voor onze afgezanten en de frac-
tieleden.Veel vergaderingen, veel
overleg. Maar uiteindelijk is het
college gevormd: Sterk Meppel,
VVD en PvdA gaan zich de ko-
mende vier jaar als coalitie inzet-
ten voor een evenwichtig, finan-
cieel gezond en bruisend Meppel.

In het coalitieakkoord tussen de
drie partijen staan onder andere de
volgende doelstellingen: 
• een excellente dienstverlenende

organisatie;
• een helpende hand voor de

kwetsbaren;
• de stad en het historische karak-

ter verbeteren;
• actief werken aan duurzaamheid;
• de werkgelegenheid stimuleren;
• de regiofunctie versterken;
• de prachtige voorzieningen in

stand houden. 
Een pittige opdracht, helemaal in
een periode waarin bezuinigingen
een hoofdrol gaan spelen.

Het heeft breeduit in de lokale
media gestaan: de onderhandelin-
gen tussen de partijen voor een
nieuw college hadden onverwach-
te gevolgen. Sterk Meppel ging om
de tafel met de partners van de vo-
rige periode: VVD en CDA. Geen
rare keuze, als je beseft dat de coali-
tie een zetel gewonnen had, on-
danks het verlies van een zetel voor
Sterk Meppel. Maar na een aantal
pittige gesprekken werd het duide-
lijk: we kwamen er samen niet uit.
Daarom besloten de partijen de
onderhandelingen te stoppen en
een tweede ronde in te luiden. 

Verschillen niet groot
Het werd een ronde tussen Sterk
Meppel, VVD en PvdA, onder lei-
ding van de VVD. Dat ging snel!
Waar PvdA met SteM niet de meest
logische combinatie leek, bleken
de inhoudelijke verschillen hele-
maal niet zo groot. Sterker nog, de
onderhandelaars konden het juist
prima met elkaar vinden. Niet al-
leen inhoudelijk, maar ook op per-
soonlijk vlak. 

De VVD heeft hier een belangrijke
rol in gespeeld. Zij drong erop aan
dat SteM en PvdA samen om de
tafel gingen om over hun mogelijke
problemen heen te stappen. Een
strategische zet, die (zoals later
bleek), een stevige coalitie oplever-
de. Een coalitie bestaande uit de
drie grootste partijen, die het
draagvlak heeft van 16 zetels in de
raad. Democratisch en electoraal
gezien ook de meest stevige keuze.

Open en eerlijk
Deze tweede ronde onderhande-
lingen verliep soepel en snel. De
sfeer was goed en er werd open en
eerlijk over de verschillende inzich-
ten gesproken. Alle drie de partijen
waren zich ervan bewust dat de ko-
mende periode er niet een kon zijn
van dromen en wensen vervullen,
maar van stevig besturen, creatief
denken, kritische keuzes maken en
financieel de boel op orde houden.

Dan kom je dus niet met allerlei
ambitieuze plannen in een ak-
koord, maar kijk je naar wat echt
moet gebeuren en op welke manier
je de gemeente op de rails houdt. 
We waren het eens: Meppel moest
een bruisende gemeente blijven,
met veel voorzieningen en enthou-
siaste mensen. Inwoners die zich
gesteund voelen door een gemeen-
tebestuur dat meedenkt met een
positieve houding tegenover en-
thousiaste initiatieven. Een be-
stuur waarvoor samenwerking
centraal staat. Zowel met inwoners,
organisaties en bedrijven, als met
de omliggende gemeentes, in
Drenthe en Overijssel.

Pag. 4: Evenwichtig, financieel ge-
zond en bruisend

Samen de broekriem aantrekken

De nieuwe SteMfractie met de wethouder. Van linksboven met de klok
mee: Jan Wessels, Henk Schoemaker, Elisabeth Bakkenes, Frans Venema,
Jan Vonk, Myriam Jansen (wethouder), Peter de Vries (fractieleider)

Bedankt voor uw stem!
Sterk Meppel wil alle kiezers harte-
lijk bedanken voor het uitbrengen
van hun stem op onze kandidaten.
Duizenden inwoners hebben daar-
mee SteM weer tot de grootste po-
litieke partij gemaakt. Wij zijn daar
enorm trots op. Wij doen dan ook
iedere periode onze uiterste best
uw vertrouwen waard te zijn. 
De komende vier jaar zullen niet
makkelijk worden. Maar ook in die
periode kunt u er op rekenen dat
wij ons samen met u in zullen zet-
ten om Meppel sociaal en leefbaar
te houden. U kunt ons daarbij
steunen door ons op de hoogte te
stellen van de dingen die u in uw
straat of wijk of in het contact met
de gemeente tegenkomt.

Hebben ze bij het CDA een 
cursus oppositie voeren?

HAN EN SAN

Met het aannemen van het Ge-
meentelijk Verkeer- en Vervoer-
plan (GVVP) en de Visie Verkeers-
structuur Meppel-Zuid heeft de
gemeenteraad kaders aangege-
ven waarbinnen het college de
komende vijf jaar de verkeersaf-
wikkeling vorm kan geven.

Het doel van het GVVP is het we-
gennet zodanig in te richten dat de
bereikbaarheid, de veiligheid en de
leefomgeving optimaal gediend
worden. Het uitgangspunt van het
college is dat de binnenstad auto-
vrij wordt. Dat is goed voor het leef-
klimaat in onze historische bin-
nenstad. De motie van de VVD om
de Zuiderbrug voorlopig voor au-
to’s toegankelijk te houden is daar-
mee in tegenspraak. Wij steunden
die motie niet, maar een meerder-
heid van de raad wel.
Het college zet terecht vooral in op
een goede bereikbaarheid van de
binnenstad met de fiets. Wij zijn blij
met de toezegging om te kijken of
de wachttijden voor fietsers bij de
verkeerslichten bekort kunnen
worden. Verder moet ernaar wor-

den gestreefd de kwaliteit van het
openbaar vervoer te verbeteren.
Op een werkvergadering had de
raad zich gebogen over suggesties
van inwoners met een verkeers-
kundige achtergrond. Zij bepleit-
ten onder andere maatregelen om
de doorstroming van het autover-
keer te bevorderen. Dat is een uit-
gangspunt dat wij niet delen. Na-
tuurlijk moet de binnenstad per
auto bereikbaar zijn, maar de ver-
leiding om met de auto te gaan,
moet niet vergroot worden. 
Zo vinden wij ook, en met ons het
college, dat er geen eenrichtingver-
keer moet worden ingesteld op de
Tipbrug en de Sluisbrug. Dat Groen
Links dit voorstel steunde is voor
ons een raadsel.

Verkeersstructuur Meppel-Zuid
Met de komst van Berggierslanden,
de Europalaan en de nog te realise-
ren brede school Koeberg zijn
maatregelen nodig in Koedijkslan-
den. Het verkeer in de wijk neemt
toe en vooral voor fietsers wordt
het gevaarlijker. Daarom was het
een eis, dat voordat de school gere-

aliseerd zou worden deze veilig be-
reikt moet kunnen worden. Met de
Verkeersstructuur Meppel-Zuid is
daar een aanzet toe gegeven. 
Uitgangspunt is duurzaam veilig.
Dat houdt in dat vrijwel alle wegen
in de wijk 30kilometer-wegen wor-
den. Ook hiertegen kwamen be-
zwaren binnen. Enkele wegen zoals
de Randweg vanaf de Rembrandt-
laan en de Rembrandtlaan zelf zijn
zo druk met autoverkeer, dat fiets-
stroken of een fietspad gerecht-
vaardigd zouden zijn. 
Voor de Randweg is dat volgens het
college niet nodig, omdat het door-
gaande verkeer juist gebruik moet
maken van de nieuwe Europalaan.
Inderdaad, zo gauw de Randweg
een 30kmweg is, kiest het verkeer
vanzelf voor de Europalaan. 
Anders ligt dat voor de Rembrandt-
laan. Daar rijden veel auto’s van en
naar scholen en winkelcentrum,
juist als er ook veel kinderen op de
fiets naar school gaan. Wij steun-
den het verzoek van een aantal be-
woners om een vrij liggend fietspad
langs deze weg. Het college onder-
zoekt nu de mogelijkheden.

Plan leidt verkeer in goede banen
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Een nieuwe fractievoorzitter en dus ook een nieuwe schrijver. Nou ben
ik niet zo’n schrijver als Myriam Jansen, maar ik ga zeker proberen jul-
lie op de hoogte te houden van de dingen die er spelen bij mij.
In mijn eerste SteMgeluid wil ik allereerst iedereen bedanken die het
vertrouwen weer aan onze politieke vereniging heeft gegeven voor de
komende vier jaar. Wij gaan, net als altijd, weer ons best voor u doen!
Na de drukke tijd van campagne voeren, de verkiezingen en het onder-
handelen voor een nieuw college ben ik trots op het eindresultaat. My-
riam als onze wethouder in het
college en Sterk Meppel nog
steeds de grootste.

Speciale dank aan al die kanjers
van onze vereniging die daar-
aan meegewerkt hebben. En aan
de twee die namens ons de co-
alitiebesprekingen hebben ge-
voerd: Myriam Jansen en Henk
Schoemaker. De uitkomst van
die onderhandelingen is er in
ieder geval één die mij wel aan-
staat: samen met VVD en de
PvdA gaan we er de komende
vier jaar wat goeds van maken
voor Meppel.

Ik hoop natuurlijk op een goede
verstandhouding met de oppo-
sitie en wil graag constructief
met hen samenwerken. Maar ik
hoop dan wel op een inhoudelijke inbreng en niet, zoals het CDA deed
tijdens de installatievergadering van de nieuwe wethouders, op een
niet frisse manier op de persoon gaan spelen. Het is niet te hopen dat
deze manier van oppositievoeren in Meppel vaste grond onder de voe-
ten krijgt. Maar er is voldoende kwaliteit bij het CDA. Dus ik ga er
maar van uit dat ze, nadat de teleurstelling gezakt is, die weer gaan
laten zien.

En nu met elkaar op naar de toekomst. Mijn vuurdoop heb ik inmid-
dels gehad. De verdediging van ons coalitieakkoord en de behandeling
van de Jaarstukken 2009. Dat eerste ging best wel goed. Ik kan mij goed
in het coalitieakkoord vinden, dus dat is ook makkelijk te verdedigen.
De zorg van de oppositie op sommige onderwerpen begrijp ik wel,
maar het is ook maar net hoe je iets leest. Als we schrijven dat het mi-
nimabeleid het allerlaatste is waarop we gaan bezuinigen dan lijkt me
dat toch helder! 

Maar ja, dat is het lastige als je in het college zit. Dan moet je de ver-
antwoordelijkheid nemen voor alle lastige dingen. In de oppositie kun
je makkelijk van alles roepen. We hebben met beide situaties ervaring.
De oppositie is leuker, maar de coalitie is effectiever. Je bereikt meer.

Een onderwerp als de Jaarstukken vind ik een stuk lastiger. Dat be-
stuurlijke, dat ligt me minder goed. Ik heb de voorbereiding dus samen
met Henk Schoemaker en Jan Vonk gedaan. Maar ja, het moet wel je
eigen verhaal zijn. Want als je een tekst van een ander opleest en ze
stellen er vragen over dan sta je met je mond vol tanden. Best span-
nend dus. Ik heb nog veel te leren, maar ik geloof dat ik het er wel goed
van afgebracht heb.

Nog een paar weken en dan is het vakantie. Heerlijk. Ik wens u een
fijne vakantie en een heerlijke zomer toe.

Peter de Vries
Fractieleider Sterk Meppel

SteMgeluid

De raad en het college hebben
wijkwethouders benoemd. Daar-
mee de verwachting oproepend
dat elke wijk dichter bij het be-
stuur komt te staan. Zoiets als:
een wethouder speciaal voor onze
wijkbelangen in het college, een
wethouder waar we naar toe kun-
nen met onze problemen. Een
wethouder die we af en toe door
de wijk zien lopen of fietsen.
Zoiets dus.
Als ik denk aan het fenomeen
‘wijkagent’, dan vrees ik het erg-
ste. Deze met groot trompetge-
schal aangekondigde vernieu-
wing heeft niet veel meer
opgeleverd dan een vermelding
met foto, naam en telefoonnum-
mer in de gemeentegids. Ik heb
nog nooit een diender op de fiets
door mijn wijk zien rijden. Ik ben
reuze benieuwd hoe de verschil-
lende wethouders vorm gaan
geven aan het begrip ‘wijkwet-
houder’. Wat gaat er de komende
vier jaar anders dan in het verle-
den? En wat merken de bewoners
daarvan? 
De kans bestaat dat de verwach-
tingen bij de start te hoog zijn en
teleurstellingen daardoor niet
kunnen uitblijven. Daarom zou
het goed zijn als de verschillende
wethouders in overleg met de

wijkbewoners verwachtingen en
mogelijkheden gaan bespreken.
Wat willen de bewoners? Een
jaarlijkse wijkschouw? Een
maandelijkse discussieavond met
de wethouder in het wijkcen-
trum? Een afsprakenlijst over wat
er verbeterd moet worden in de
wijk? Of wat juist behouden moet
blijven? 
Hoe gaat een wijkwethouder zich
oriënteren op ‘zijn of haar‘ wijk?
Huiskamergesprekken in verschil-
lende straten? Komt er een ambte-
lijke wijkcoördinator, zoals des-
tijds in de Haveltermade? Een
werkgroep van bewoners met wel-
zijnsinstellingen, woningcorpora-

ties en ambtenaren… Kortom er is
veel mogelijk om inhoud te geven
aan het begrip wijkwethouder.
Maar hoe de wethouders het ook
gaan doen, ze moeten daarvoor
snel uit het stadhuis komen! Niet
eenmalig, maar structureel, als
horend bij de werkwijze van een
wijkwethouder. Anders lopen ze
de kans dat een kiene burgemees-
ter hen te slim af is. Ik las dat de
toenmalige burgemeester van Wa-
geningen, Pechtold (2003–2005),
eens zijn bureau op straat heeft
neergezet en zo demonstratief liet
zien wat openbaar besturen voor
hem betekende. En dat wil je je
toch niet laten gebeuren als kers-
verse wijkwethouder? 

Herman Jansen

Vanaf de zijlijn

Het gaat heel snel. Zo zaten we
nog midden in de campagne en
nu ben ik alweer een maand wet-
houder. Ik kan het me bijna niet
voorstellen, dat ik al een maand
op weg ben. Het is ook zo boeiend
en nieuw allemaal, dat de dagen
werkelijk voorbij vliegen.
De eerste week dat ik begon, was
het nog vakantie. Dat was te mer-
ken op het stadhuis, want dan is
het rustiger dan normaal. Een
hele mooie week om te beginnen.
Dan kun je rustig opstarten. Koos
de Vos en ik hadden er samen nog
even over gepraat voordat we
geïnstalleerd werden: wat moet je
nou als je zo’n eerste dag op kan-
toor komt? Wat wordt er van je
verwacht? Wat ga je doen? 
En daar zat ik dan achter mijn
bureau die eerste dag. Waar de
vraag van tevoren zo oprecht leek,
had ik geen tijd om daar nog bij
stil te staan. Terwijl je bezig bent
om je computer op te starten,
lopen de eerste ambtenaren al
binnen om zich voor te stellen en
tersluiks aan te geven dat ze met
een onderwerp in het hoofd zitten
dat ze graag met je willen bespre-
ken, omdat jij toch de nieuwe
wethouder bent.

Wat heel fijn is, is dat ik dan kan
zeggen: ‘Neem maar contact op
met het bestuurssecretariaat (Ans
en Anja) en plan maar in mijn

agenda.’ Ans en Anja beheren (en
‘bewaken’ gelukkig ook, heb ik on-
dertussen al ontdekt!) mijn agen-
da. Voor je het weet had ik mijn
agenda vol staan met allerlei af-
spraken met ambtenaren en over-
leggroepen. In no-time weet je
dan precies wat je moet doen: ge-
woon je agenda volgen! 
Tussendoor komen Ans en Anja
dan binnenwaaien met een map
met post of stukken die je nog
even door moet lezen, of moet te-
kenen. Liefst vandaag natuurlijk,
als je nog een gaatje tussen al die
afspraken kunt vinden, en anders
maar even vanavond, zodat het
wel morgen rond is. En ondertus-
sen loopt ook de mailbox dapper
vol. Ja ja, mijn eerste mailachter-
stand heb ik alweer opgebouwd.

Waar de eerste week met gemak
alle afspraken nog in mijn agen-
da gezet konden worden, is het nu
al een ramp om een gaatje te vin-
den. Niet zo gek natuurlijk. Aller-
lei instellingen en instanties,
maar ook je ‘eigen’ ambtenaren,
willen contact met je maken en
snel de nieuwe wethouder ont-
moeten en bijpraten. En dan wil
je agenda wel vollopen, want met
drie wethouders hebben we alle-
maal een volle portefeuille en dus
veel mensen die ons bij moeten
praten. Tot de zomervakantie zal
dat nog wel even zo blijven. Je

kunt nou eenmaal niet alles en
iedereen binnen een maand ge-
zien en gesproken hebben en on-
dertussen ook nog het ‘gewone’
werk doen.

Lijkt dit op een klaagzang? Nou,
het tegengestelde is waar. Het is zo
ontzettend leuk! Je ontmoet zoveel
mensen, leert zoveel ins en outs
kennen van je stad en het geeft
bergen energie. Nu ik er een
maand zit en een heel klein beetje
door begin te krijgen wat er wer-
kelijk van mij verwacht wordt,
vind ik het nog boeiender dan ik
dacht dat ik het zou vinden. Ik ge-
niet elke dag en voel mij een be-
voorrecht mens dat ik mij op deze
manier vier jaar lang voor Mep-
pel en Nijeveen mag inzetten.

Myriam Jansen
Wethouder

Dank

Wijkwethouders

Het feest is begonnen

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.

www.sterkmeppel.nl

Achtergronden? Discussies, Commentaar?
Zie www.sterkmeppel.nl

De website van SteM, altijd actueel, verwijst
deze periode ook door naar onze spetteren-
de campagnesite. Daar kunt u ons verkie-
zingsprogramma downloaden, daar vindt u
de laatste berichten, nieuws uit de verkie-
zingscampagne, acties, agenda, weblog, re-
acties op de Stemwijzer, profielen van onze
kandidaten, oprispingen van Wijnand, opi-
nies, enz. enz.

Ook voor uw eigen wensen, opmerkingen,
commentaar kunt u daar terecht.

Van de wethouder
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Veenstra & 
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krant-achtige
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OFFSETDRUKKERIJ

VEENSTRA & DE VRIES B.V.

HESSELTERLANDWEG 6

7942 HZ MEPPEL

TEL. 0522 235930

Werktuigenweg 9
Postbus 1029 - 8300 BA Emmeloord
Tel. 0527-630280 - Fax 0527-630281
www.vvmdruk.nl

OOK MAX HAVELAAR

Apparatuur en ingrediënten

HENK ROUS KOFFIESERVICE MEPPEL
info@koffieservice.nl - 0522 254282

KOFFIE VOOR UW BEDRIJF

Een prachtige collectie
bruidsjurken

Nieuw en op maat gemaakt
Van 249 tot 395 euro

Bel voor een afspraak: 0522 243232
of kijk op:

www.marryyou-goedkopebruidsjurken.nl

Praktijk: Healer
&
Onafhankelijk adviseur

e-mail: thefrequency@live.nl
www:thefrequency@live.nl

‘t Heuivak 24 7948 DX Nijeveen Tel. 06-27578443

Met rake schetsen nam burge-
meester Jan Westmaas woensdag
19 mei namens de gemeente af-
scheid van de wethouders Egbert
van Dijk (SteM) en Ko Scheele
(CDA). Oud-Kamervoorzitter
Frans Weisglas had daarvoor de
bijeenkomst geopend met enkele
belangwekkende opmerkingen.
Ook raadsgriffier Annet ten Hoff
sprak warme woorden.

‘Alhoewel ze één waren in het colle-
ge, waren er ook veel verschillen’, zo
tekende de burgemeester de schei-
dende wethouders. Egbert werd ge-
karakteriseerd als ‘vriendelijk en
bereikbaar, vol belangstelling en
met een grote dorst naar kennis.
Ontwapenend vaak - en dat in de
loopgraven van de lokale politiek.
Jong, de ideale leraar, werd hij niet
moe om uit te leggen waar we naar
toe moesten.’ 
‘Een voorbeeld van zijn generatie:
gewoon je eigen gang gaan. Onder-
nemend, met een zekere branie:
oud Meppel fronste wel eens de

wenkbrauwen, maar hij verdiende
snel veel krediet in sport en onder-
wijs. Hij bleef vooruit kijken, maar
verloor daardoor wel eens een
keertje het contact met een politie-
ke wereld waarin ook het verleden
wordt meegetorst’, aldus burge-
meester Westmaas.
En dat plaatste Westmaas tegen-
over de kwaliteiten van Ko Scheele:
‘Een man van de wereld met jaren-
lange ervaring, ook over de gren-
zen. De denker van het college, een
man met visie. Vergezichten, over-
zicht en samenhang waren bij hem
vanzelfsprekend. Misschien wel zo
vanzelfsprekend dat hij vergat ons -
toch maar heel matige leerlingen -
af en toe eens op te tillen tot zijn ni-
veau van verlichting. Voor ambte-
naren was het hollen, hem voorbij-
steken was onmogelijk.’

Privatisering
Op de druk bezochte afscheidsre-
ceptie onthulde Frans Weisglas dat
hij het dualisme een goede zaak
vindt, dat de burgemeester geen

voorzitter van de raad zou moeten
zijn, dat bestuurlijke herindelingen
naar megagemeenten en -provin-
cies alleen maar veel meer geld
gaan kosten en dat privatisering
niet heeft gebracht wat er van ver-
wacht werd.
Uiteraard hebben de scheidende
wethouders ook nog het woord ge-
voerd. Ieder op zijn eigen wijze. Eg-
bert kort en duidelijk en Ko, hij had
al aanbevolen er maar eens goed
voor te gaan zitten, met een uitvoe-
rig betoog.

Gelukkig weten mensen als Scheele
en Van Dijk altijd een nieuwe uitda-
ging te vinden. De eerste is nu wet-
houder in Ommen en Egbert keert
naar het bedrijfsleven terug. Sterk
Meppel is trots op haar wethouder
en dankt Egbert van Dijk hartelijk
voor de enorme inzet die hij de af-
gelopen jaren heeft getoond.

Van Dijk en Scheele uitgeluid

Egbert van Dijk (l.) en Ko Scheele
(r.), met tussen hen in Jan West-
maas en Annet ten Hoff 

Zaterdag 8 mei was het de dag van
de eerlijke handel. De gemeente
Meppel besteedde daar voor het
tweede achtereenvolgende jaar
samen met de Wereldwinkel aan-
dacht aan. Deze keer met een
kraam in de Kruisstraat, met veel
informatie over Eerlijke Handel.
Verder stonden er dozen Max Ha-
velaarbananen, die werden uitge-
deeld. Volwassenen, maar vooral
kinderen smulden daarvan. De ge-
meenteraadsleden Willie Oldegarm
en Roelie Schuring (beiden GL),
Marisa Grotens (VVD), Frans Vene-
ma en Jan Vonk (beiden SteM)
waren erbij. 

Opvallend was de grote belangstel-
ling en de bekendheid van Fair
Trade-producten. Veel bezoekers
vertelden ons dat ze regelmatig Fair
Trade-producten kopen. Vooral
koffie en bananen zijn goed be-
kend. Minder bekend is dat er in
kledingzaken en bouwmarkten Fair
Trade producten te koop zijn. SteM
steunt dit soort belangrijke acties.

Raadsleden op
Fair Trade-dag Het is jammer maar we kunnen

er niet omheen.Voedselbanken
zijn nodig in Nederland en in
Meppel. Om voor hulp van de
Voedselbank in aanmerking te
komen zijn er strenge inkomens-
normen. Als alleenstaande krijg
je bijvoorbeeld alleen hulp als je
na het betalen van de vaste las-
ten, minder dan 45 euro per week
te besteden overhoudt voor eten,
kleding, verjaardagen enzovoort.
Een onmogelijk bedrag om van
rond te komen. Het maatschap-
pelijk belang van de Voedselbank
is dus wel duidelijk.

Daarom zet onze fractie zich in
voor de huisvestingsproblemen
van de Voedselbank in Meppel.
Door de medewerking van Woon-
concept hadden zij een goede plek
gevonden die ze deelden met de
Noordelijke Voedselbank. Helaas
vertrok die Noordelijke Voedsel-
bank weer omdat de plek voor haar
ongeschikt bleek te zijn. Dat bracht
onze Voedselbank in de problemen
en men moest dus snel op zoek
naar een kleinere betaalbare ruim-
te om niet zelf in grote financiële

problemen te komen. Maar dat
bleek nog niet zo eenvoudig. 
Ondanks contacten met makelaars,
voormalig wethouder Ko Scheele
en het bedrijfsleven lukt het nog
niet om een definitieve goedkopere
plek te vinden. Namens Sterk Mep-
pel, PvdA, Christen Unie en Groen-
Links stelde Elisabeth Bakkenes
daar vragen over en kwam er een
nieuw gesprek tussen de voorzitter
van de Voedselbank, Bert Koetsier,
en wethouder Scheele. 

Eerste klus
Wethouder Scheele gaf echter al
snel aan dat het probleem niet zo
acuut was dat het niet op een
nieuw college kon wachten. Onze
eigen wethouder Myriam Jansen
heeft zich daarom als één van haar
eerste klussen met dit probleem
beziggehouden. 
Op het moment dat deze krant op
de persen ligt zijn wethouder en
ambtenaren ijverig aan het inven-
tariseren en zijn er twee mogelijke
locaties in beeld. In de volgende
Stadswachter vertellen wij u graag
hoe dit afgelopen is.

Voedselbank dakloos

Jan Westmaas (burgemeester)
openbare orde en veiligheid
organisatie
mondiaal beleid
economische zaken en acquisitie
beleidscoördinatie, ondersteu-
ning
lobby en netwerken
tot 1 juli 2010 Ogterop

Ton Dohle (1e loco)
project Nieuwveenselanden en
Centrum
wijken: Berggierslanden/Cen-
trum/Oosterboer
volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening
milieu
werkgelegenheid en re-integratie
bedrijventerreinen en 
grondbeleid
verkeer en vervoer 
water
ontwikkelingen tot 2030
citymarketing
Reestmondraad

Myriam Jansen (2e loco)
project Koeberg Noord en Zuid
wijken: Koedijkslanden/Nijeveen
/buitengebieden
sociale zaken
wmo
cultuur (v.a. 1 juli ‘10 Ogterop),
recreatie, toerisme, evenementen
onderwijs en jeugd
wijk- en buurtgericht werken
wijkontwikkeling
integratie

Koos de Vos (3e loco)
project Scholencampus Ezinge
wijken: Ezinge/Haveltermade
financiën
aandeelhouderschap Rendo,
Essent e.a.
handhaving
sport
openbare werken
reiniging
publieke dienstverlening
communicatie
accommodatiebeleid

Hoe zijn de portefeuilles
nu verdeeld?

Sinds kort zijn de vergaderingen van de gemeenteraad (om de week op don-
derdag vanaf 19.30 uur) ook in beeld te volgen, via het internet. Op de web-
site van de gemeente <www.meppel.nl> doorklikken naar Gemeenteraad.
Alle sprekers worden geregistreerd volgens een automatisch systeem van
Company Webcast. Uitzending gemist? Ook later is de vergadering op te
roepen. 
Op de radio blijven alle vergaderingen te volgen via Omroep Meppel, kabel
104.1 MHz stereo en ether 93.0 MHz stereo.

Raadsvergaderingen 
nu ook in beeld

Donderdag 15 april presenteerde
de Commissie Historische Graven
een inventarisatie van graven met
historische betekenis en/of op-
vallende kwaliteit. De lijst is een
eerste antwoord op het verzoek
van de gemeenteraad om helder-
heid over waardevolle zaken op
begraafplaatsen. De commissie
bestaat uit vertegenwoordigers
van onder meer Drents Plateau,
de Historische Vereniging Nij-
eveen en Oud Meppel.

Wethouder Egbert van Dijk dankte
de commissie en benadrukte het
belang om het culturele erfgoed

van begraafplaatsen te behouden:
‘Al die eeuwigheid die wij met ons
meedragen houdt hier immers een
vaste vorm. Als monument, als
naam die je herkent, als ontmoe-
ting met nabestaanden.’

In 2007 besloot de gemeenteraad
dat graven ook geruimd kunnen
worden. Een beslissing die vooral
werd genomen om de kosten van
de begraafplaatsen beheersbaar te
houden. Wel moest worden voor-
komen dat graven van historische
betekenis of opvallende kwaliteit
zomaar gingen verdwijnen. Die zijn
nu in kaart gebracht.

Graven in kaart gebracht

Zo zijn de portefeuilles verdeeld onder burgemeester en 
wethouders:
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De crisis van het afgelopen jaar wordt vanaf volgend jaar door-
vertaald naar de gemeente. Dat betekent dat ook Meppel flink
gekort gaat worden op het budget. Iedereen gaat dat voelen.
Om toch te zorgen dat we een fijne gemeente blijven, wil de co-
alitie van SteM,VVD en PvdA de komende periode niet inzetten
op méér, maar op béter. Niet allerlei nieuwe plannen verzinnen,
maar samen met de inwoners, bedrijven en instellingen de
kwaliteit van de samenleving verhogen, vooral afmaken wat is
ingezet. De nadruk ligt op uitvoering: projecten afmaken, kno-
pen doorhakken. Problemen benoemen en oplossingsgericht
werken. Wat er gebeurt, moet goed gebeuren!
De coalitie wil dat er slim gecombineerd gaat worden. Hierdoor
kan de kwaliteit omhoog en kunnen de kosten omlaag. Zo zou-
den sommige accommodaties beter en intensiever benut kun-
nen worden, waardoor de voorziening behouden blijft, terwijl
enkele gebouwen kunnen worden verkocht. De houding van
het college zal er een moeten zijn van bindend leiderschap. Op
deze pagina’s een samenvatting van de plannen en wat SteM
daarvan vindt.

Bezuinigen, dat was het thema
van de landelijke verkiezingsde-
batten de laatste weken. Wat dat
precies voor de gemeente gaat
betekenen hangt sterk af van
welk kabinet uit de hoed komt,
maar ongeacht de kleur daarvan
zullen de gemeenten het vanaf
2013 met minder moeten doen.

Wij schreven in ons verkiezingpro-
gramma al dat het nieuwe college
ingrijpende keuzes zal moeten
maken. In het coalitieakkoord
wordt daarom aangegeven waar
het college dan aan moet denken. 
Vaak wordt er geroepen dat er maar
op het ambtenarenapparaat bezui-
nigd moet worden zonder dat erbij
wordt gezegd welk werk er dan niet
meer hoeft te worden gedaan. Deze
coalitie wil dat het college daad-
werkelijk gaat kijken wat burgers,
bedrijven, en instellingen zelf kun-
nen. SteM vindt dit een goede zaak.

Effect
Er staan in het coalitieakkoord heel
wat bezuinigingsvoorstellen waar-
van wij verwachten dat het maat-
schappelijk effect ervan niet zo ge-
weldig groot is. Wij bedoelen
hiermee dat de inwoner daar goed
mee kan leven. Een mooi voor-
beeld is het sober inrichten van het
Kerkplein (velen zullen hier zelfs
blij mee zijn) en het uitstellen van
de restauratie van de kademuren
van het Mallegat.
Er staan ook voorstellen in waar
Sterk Meppel liever niet in mee-
gaat, omdat het maatschappelijk
effect ervan wel groot is. Toch zul-
len ook wij hier niet aan ontkomen.
Partijen die roepen dat bezuinigen

niet kan op bijvoorbeeld de Wmo,
het Centrum voor Jeugd en Gezin,
of andere voorzieningen en subsi-
dies, plegen kiezersbedrog. Wij
denken dat door slim combineren
en beter organiseren wel forse be-
zuinigen te behalen zijn.
Het uitgangspunt voor deze coali-
tie is dat rijksbezuinigingen niet
worden gecompenseerd met lokale
maatregelen. Dat is logisch, want
anders zou de gemeente aan inko-
menspolitiek doen en dat mag niet.
Alleen als een groep onevenredig
zwaar getroffen wordt of als de be-
zuinigingen faliekant tegen ons
programma in gaan zou het college
in kunnen grijpen. Wij zijn erg be-
nieuwd hoe het dit gaat invullen,
want wij vinden dat Meppel hoe
dan ook de echte minima moet blij-
ven ondersteunen.

Het nieuwe college moet het in-
gezette beleid voor de ontwikke-
ling van de stad voortzetten,
vindt de coalitie van SteM,VVD
en PvdA. Wij vinden dit een com-
pliment aan het vorige college.
Dat heeft veel op de rails gezet.
Maar lang niet alles is al af, aan
sommige projecten moet zelfs
nog worden begonnen. Een
mooie uitdaging om in de ko-
mende financieel moeilijke pe-
riode deze projecten te voltooien.

Particuliere initiatieven krijgen de
ruimte, vooral in het stadshart. Wij
vinden dat logisch. Zeker in Mep-
pel is er veel potentie. De raad zal
wel duidelijke kaders moeten stel-
len, zonder dat dit weer leidt tot
knellende regels.
De collegepartijen willen vooral in-
vesteren in de kwaliteit en het his-
torische karakter van het stadshart.
Dat is altijd één van de speerpun-
ten van de Stadswacht en SteM ge-
weest. Inmiddels zijn de inzichten
van vrijwel alle partijen in deze
richting opgeschoven. Een autolu-
we binnenstad, goede fietsvoorzie-
ningen en blik van de straat is een
breed gedragen beleid. 
Daar zit meteen ook een probleem.
Waar laat je dat blik dan? Wij en an-
deren met ons, hebben altijd ge-
ijverd voor goede (lang)parkeer-
plaatsen buiten de binnenring. Het
Vledder en het Kraton zijn verre-
weg te prefereren boven de Krom-
me Elleboog. 
Anderzijds, omdat wij het beleid
van parkeren op eigen grond van
harte onderschrijven zullen voor
de te ontwikkelen locatie Kromme
Elleboog parkeerplekken voor be-

woners en gebruikers gemaakt
moeten worden. Wij hebben er
zelfs mee ingestemd de daar ge-
plande parkeergarage zo uit te brei-
den dat het Prinsenplein en de
Groenmarkt autovrij kunnen wor-
den gemaakt. 
Wij vinden het belangrijk dat deze
hoek van de stad eindelijk eens
wordt aangepakt. Dan zal zelfs
SteM wellicht een grotere parkeer-
voorziening moeten slikken dan we
wenselijk achten. Onplezierig maar
waarschijnlijk niet te vermijden.

Nieuwveense Landen
Door het teruglopen van de bevol-
kingsaanwas moesten de bouw-
plannen in de Nijeveense polder
naar beneden worden bijgesteld.
Gelukkig wordt voor Meppel de ko-
mende jaren nog een groei van de
bevolking verwacht. Dit in tegen-
stelling tot veel andere gemeenten
in Drenthe.
Omdat de gemeente een sterke po-
sitie wilde hebben ten opzichte van
projectontwikkelaars is er veel

geïnvesteerd in gronden. Daarom
is het van het grootste belang dat er
snel met de bouw wordt begonnen,
omdat het terugverdienen van het
geïnvesteerde geld dan kan begin-
nen. Wij juichen het toe dat het col-
lege wordt opgeroepen de lokale en
regionale woningmarkt meer in
evenwicht te brengen, waardoor de
wachtlijsten voor betaalbare huur-
woningen worden bekort.

Stadsentree
De coalitie wil dat op het Kraton op
korte termijn meer parkeerruimte
moet komen. Dat is geheel in lijn
met de visie van SteM. Verder wil de
coalitie een onderzoek naar een
tunnelalternatief voor de Bekink-
baan. Onderzoek is prima, omdat
bij de ontwikkeling van het Kraton
daar dan rekening mee gehouden
kan worden. Wij zijn erg benieuwd
hoe het college dat gaat uitvoeren
in deze moeilijke tijden.

Contacten 
stimuleren

De coalitie wil dat mensen meer
met elkaar in verbinding worden
gebracht. Dat kan in vele situaties
van belang zijn: wanneer mensen
zorg behoeven, tussen bewoners in
een buurt en bij burenhulp. Con-
tacten kunnen worden bevorderd
via wijkgericht werken, cultuur en
sport. In tijden van bezuinigingen
vindt de coalitie dat we oog moe-
ten hebben voor de kwetsbaren,
dat we erop moeten toezien dat
ook zij mee kunnen blijven doen.
Juist contacten kunnen ervoor zor-
gen dat de bezuinigingen ook een
sociaal gezicht hebben.

Een tunnel onder het spoor door
naar Ezinge is weer in beeld. In
het coalitieakkoord staat dat voor
een mogelijke fietsverbinding
van Ezinge met Meppel-Zuid ook
financieringsbronnen van buiten
moeten worden aangeboord.
Duidelijkheid in een verwarrend
verhaal.

Twee jaar geleden heeft de ge-
meenteraad een fietstunnel om
financiële redenen uit het project
Ezinge geschrapt. In het sombere
financiële perspectief vond ook
SteM dat een logische beslissing,
omdat onderzoek had uitgewezen
dat zo’n tunnel voor de scholen-
campus niet echt noodzakelijk was.
Er is toen alleen gekeken naar een
toename van het verkeer ten gevol-
ge van de verplaatsing van de scho-

len. Maar de beslissing deed veel
pijn, omdat wij altijd voor goede en
veilige fietsverbindingen zijn ge-
weest. Met dit besluit werd dat ge-
weld aangedaan. 

Omweg
Los van het onderzoek of een fiets-
tunnel naar de scholencampus
noodzakelijk was, werd er ook een
onderzoek gehouden naar de fiets-
verbindingen in het algemeen.
Daaruit bleek dat het met de ver-
binding vanuit Meppel-Zuid naar
Ezinge, het ziekenhuis en de Oos-
terboer en omgekeerd heel slecht
gesteld is. De route via de Vledder-
tunnel vergt een omweg die ver
boven de geldende norm ligt.
Voor SteM is deze omweg eigenlijk
onverteerbaar. Het stimuleert
mensen absoluut niet om op de

fiets naar het sportpark, het zieken-
huis of de Oosterboer te gaan. Wel-
licht is het mogelijk een ‘goedkope-
re’ oplossing door middel van een
eenvoudige brug te maken, was de
gedachte. SteM zette dit op de poli-
tieke agenda. 

Het gevolg was dat het vorige colle-
ge de opdracht kreeg een aantal va-
rianten te onderzoeken. Een brug
over het spoor ter hoogte van de
Reestlaan, een voetgangersbrug
over het spoor met aan beide zijden
een goede fietsenstalling en twee
eenvoudige tunnelvarianten.
Uit het onderzoek bleek dat het
verschil in prijs tussen de brug en
de tunnel niet heel groot was. Ver-
der verwachtte het college dat er
voor een brug geen toestemming
gegeven zou worden door het

Drents Landschap en de provincie
vanwege aantasting van het kwets-
bare Reestdal. Het college stelde de
raad voor om voor de tunnelvariant
te kiezen. De nieuwe coalitiepartij-
en hebben dit goed opgepikt.

De Stad Vooruit: projecten afmaken

De coalitie houdt ambities in toom: ‘Beter in plaats van meer’

Evenwichtig, financieel gezond en bruisend 
• Excellente dienstverlening 
• Hulp voor kwetsbaren
• Stad verbeteren
• Duurzaamheid
• Meer werkgelegenheid
• Voorzieningen handhaven

Het nieuwe college van B&W. Vlnr. Ton Dohle
(VVD), Myriam Jansen (SteM), Jan Westmaas
(burgemeester), Koos de Vos (PvdA), Astrid
Schulting (gemeentesecretaris)

Bezuinigen, maar hoe?

Toch een fietstunnel naar Ezinge?

Een mogelijkheid: de spoorweg-
overgang Reeststouwe vervangen
door een tunneltje. Via een pad
langs het spoor (rechts) en een
bruggetje over de Reest fiets je van
hier naar Ezinge.

Beter parkeren op het Vledder dan
in het centrum.
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Duurzaamheid staat hoog op de
lijst bij de nieuwe coalitie. Op
welke gebieden kan dat in prak-
tijk worden gebracht? 

1. Eerlijk inkopen
In het coalitieakkoord zetten SteM,
VVD en PvdA zich ervoor in dat de
gemeente duurzaam inkoopt. Dat
gebeurt al, maar het kan altijd
beter. De fractie van SteM zal dit
punt, samen met alle partijen die
dit steunen, voortdurend op de po-
litieke agenda houden.
Meppel mag zich gelukkig prijzen
één van de zes Fair Trade-gemeen-
ten van Nederland te zijn. Het geeft
aan dat deze gemeente bijzonder
veel aandacht besteedt aan eerlijke
handel. Dat doet de gemeente zelf,
maar ook bedrijven, de horeca, su-
permarkten, winkels en bouw-
markten, te herkennen aan een Fair
Trade-sticker. 
Nu is Fair Trade-gemeente zijn
mooi, maar Fair Trade-gemeente
blijven is veel mooier. Alle deelne-
mers zullen zich voortdurend moe-
ten inzetten om te blijven voldoen
aan de criteria die de organisatie
stelt. SteM is bereid dit met raad en
daad te ondersteunen.

2. Energieneutraal
Sterk Meppel heeft zich met oog
voor de toekomst altijd ingezet
voor een schone en duurzame leef-
omgeving. Lang was SteM op dit
gebied een roepende in de woe-
stijn, maar gelukkig is dat aan het
veranderen. Het vorige college
heeft op het gebied van energie al
stappen in de goede richting gezet,
met het milieuactieplan bijvoor-
beeld. 
Wat ons betreft had het allemaal
een onsje meer mogen zijn. Daar-
om zijn wij blij dat in het coalitieak-
koord een stevige ambitie wordt
neergelegd. Zo wil de coalitie niet
alleen de Nieuwveense Landen
duurzaam bouwen, zodat deze wijk
CO2-neutraal wordt, maar dit uit-
rollen over heel Meppel. Dit is een
wens die wij al uitten bij de behan-
deling van het Milieuactieplan. Dat
was toen een stap te ver. 
Deze coalitie wil serieus van Mep-
pel een energieneutrale gemeente
maken. Dit wil de coalitie bereiken
door onder andere een duurzaam-
heidfonds, waardoor eigenaren van
bestaande woningen een lening
kunnen krijgen tegen lage rente om
energiebesparende maatregelen te
treffen. De gemeentelijke organisa-
tie moet het goede voorbeeld
geven. In 2014 moet de hele ge-
meentelijke organisatie 15 procent
minder energie gebruiken. 
Wij denken dat die doelstelling ge-
makkelijk gehaald kan worden
door gebruik te maken van LED-
verlichting. De ontwikkeling van
deze techniek gaat razendsnel en

de mogelijkheden worden steeds
groter. In Meppel is een bedrijf dat
zeer innovatief bezig is op dit ge-
bied. 
Alternatieve energieopwekking
moet volgens de coalitie ook een
bijdrage leveren. Dit wordt vaak als
kostenpost aangemerkt. Dat is in
onze ogen niet terecht. Vooral ener-
giebesparing levert veel op, waar-
door kosten op andere fronten en
investeringen gemakkelijk kunnen
worden terugverdiend.

3. Reiniging
Sterk Meppel vindt het inzamelen,
scheiden, transporteren en verwer-
ken van afval ongelofelijk belang-
rijk. Dit alles moet zo gebeuren dat
het milieu het minst wordt belast.
Daarom zijn wij fel tegen privatise-
ren van deze activiteiten. De grip
op en het toezicht van de gemeente
wordt dan veel minder, of erger: zal
nagenoeg gaan ontbreken. Dit
moeten we voorkomen, omdat we
regelmatig horen dat er met afval
wordt gesjoemeld, waardoor het
milieu juist zeer wordt belast.
Uitbesteden aan een aan de over-
heid gelieerd bedrijf is een wat
ander verhaal, maar biedt geen ga-
rantie dat er niet geprivatiseerd
wordt. Er zijn voorbeelden genoeg
dat een dergelijk bedrijf alsnog
werd verkocht aan een commer-
cieel bedrijf. De Rendo en Essent
zijn tragische voorbeelden, die wij

niet hebben kunnen tegenhouden.
Daarom zijn wij blij dat de coalitie-
partijen in principe een gemeente-
lijke reiniging willen behouden.
Dat is precies wat de fractie van
SteM in de vorige raad heeft ge-
zegd. Als de doelstellingen echt
niet worden gehaald zou een vol-
gend college kunnen kijken naar
strategische allianties.

4. Onkruidbestrijding
SteM is verheugd dat de andere co-
alitiepartijen met ons van mening
zijn dat de bestrijding van onkruid
zonder chemische bestrijdings-
middelen moet. Wij zijn ons er zeer
van bewust dat dat geld kost en dat
in een tijd van bezuiniging gemak-
kelijk op gif kan worden terugge-
grepen. Dat is een schijnoplossing,
omdat we de gevolgen op termijn
voor het milieu niet kennen. 

Telkens weer is gebleken dat de
nadelige effecten van bestrijdings-
middelen groter zijn dan gedacht.
De lijst van verboden middelen
groeit constant. Om dit te vermij-
den willen de coalitiepartijen dat
het nieuwe college gaat onderzoe-
ken of onkruidbestrijding goedko-
per kan met nieuwe onschadelijke
methoden.

Sterk Meppel zet zich als lokale
inwonerspartij al jaren in voor
een betere communicatie van de
gemeente met haar inwoners. De
afgelopen jaren zijn daar flinke
stappen in gezet. Maar we zijn er
zeker nog niet. Het nieuwe coali-
tieprogramma belooft daarom
‘excellente’ dienstverlening. Dat
betekent wat ons betreft dat me-
dewerkers van de gemeente u
niet alleen vriendelijk te woord
staan, maar vooral dat ze u daar-
na de juiste weg wijzen of actie
ondernemen.

Excellente dienstverlening bete-
kent ook dat de regeldruk voor on-
dernemers wordt verminderd.
Maar het gaat verder. Het betekent
bijvoorbeeld dat u betrokken wordt
bij plannen die in uw buurt worden
ontwikkeld. Geen inspraak maar

samenspraak. En die samenspraak
begint bij het maken van de plan-
nen, en gaat verder bij het steunen
van maatschappelijke en creatieve
initiatieven. Geef Meppel terug aan
de Meppelers. De overheid is er
voor de burger en niet andersom.

Meppel heeft een heel goed mini-
mabeleid. Wat Sterk Meppel be-
treft moet dat, ondanks de ko-
mende bezuinigingen, zo blijven.
In het coalitieakkoord is dit ook
terug te vinden. Samen met VVD
en PvdA is besloten, dat in ons
eigen beleid bezuinigingen op
het minimabeleid pas als aller-
laatste mogelijkheid worden
overwogen.

Dat is een glasheldere afspraak.
Maar er staan een paar belangrijke
woorden tussen: ‘in ons eigen be-
leid’. Landelijk beleid mogen we als
gemeente namelijk niet negeren.
Dus als het rijk zou besluiten dat er
op de bijstandsuitkering gekort
gaat worden, dan mag Meppel dat
niet compenseren. Laten we hopen
dat dit niet gaat gebeuren.
Daarom zetten wij ons ook in op
andere terreinen van hulp aan mi-
nima. SteM vindt het belangrijk dat
mensen die met schulden zitten,
snel worden geholpen en trainin-
gen kunnen volgen om te zorgen
dat ze niet weer schulden opbou-
wen. En natuurlijk moet er goede
voorlichting zijn over wettelijke
rechten, zoals huursubsidie, zodat
u weet waar u recht op heeft. 

De regelingen die er nu zijn, zoals
die voor ouderen en chronisch zie-
ken of het Fonds Deelname Maat-
schappelijke Activiteiten, willen we
in stand houden en waar mogelijk
zelfs verbeteren. Er komt een on-
derzoek om te zien of het mogelijk
is te komen tot het vervroegen van
de langdurigheidstoeslag.

Armoedeval
SteM wil zich er ook voor inzetten
dat er een regeling komt voor men-
sen die vanuit een uitkering weer
gaan werken, maar hierdoor niet
meer voor allerlei vrijstellingen in
aanmerking komen. Dat wordt de
armoedeval genoemd.
Kortom, de minima worden zoveel
mogelijk ontzien bij de komende
bezuinigingen. Dat hoort ook zo in
een fatsoenlijke samenleving waar
de kans dat je ooit van die voorzie-
ning gebruik zult moeten maken de
komende jaren alleen maar groter
lijkt te worden. 
Wij zullen veel werk van werkgele-
genheid maken, zodat de arbeids-
markt op peil blijft. Al met al is dat
de enige duurzame manier om uit
de armoede te komen. Maar voor
wie onze steun nodig heeft zullen
wij ons voluit blijven inzetten. 

Hoe de werkgelegenheid zich de
komende jaren gaat ontwikkelen
moeten we natuurlijk afwachten.
Maar de coalitie gaat zich maxi-
maal inzetten om de werkgele-
genheid te bevorderen.

Het behouden en uitbreiden van de
bestaande werkgelegenheid is in
het coalitieakkoord een belangrijk
punt. Het ligt dan ook voor de hand
dat er een ondernemersloket gaat
komen. Daarnaast zullen we - via
acquisitie en promotie - bedrijven
stimuleren zich in Meppel te vesti-
gen. Onze eigen ondernemers zul-
len we hier meer bij gaan betrek-
ken.
Vanzelfsprekend gaan we door met
het beleid mensen te stimuleren
aan het werk te gaan. Het lokale
mobiliteitscentrum speelt daar een
belangrijke rol in. Daarom zullen

we de contacten met bedrijven in-
tensiveren en de acquisitie van
banen en leerwerktrajecten verho-
gen. 
Maar we zullen bij aanbestedingen
in het bedrijfsleven ook afspraken
gaan maken over leerwerktrajecten
of stageplaatsen. Daar hebben
zowel de gemeente als het bedrijfs-
leven baat bij. 
En als een betaalde baan niet tot de
mogelijkheden behoort zullen we
mensen met een uitkering stimule-
ren zich voor anderen in te zetten.
Op die manier kunnen we iedereen
betrekken bij de samenleving.

De coalitie wil bevorderen dat
mensen verantwoordelijkheid
nemen voor hun buurt door ero-
ver mee te praten, door samen de
buurt schoon en veilig te houden,
door ideeën aan te dragen en ac-
tief in de eigen buurt te staan. Di-
recte betrokkenheid is belang-
rijk. Dit stimuleer je door
iedereen de mogelijkheid te
geven echt mee te denken en te
praten.

De komende vier jaar moet het col-
lege dus actiever op pad om men-
sen te bereiken. Dit doet het o.a.
door middel van wijkschouwen en
het aanspreken van alle partijen die
zich in de buurt profileren. Ook de
individuele inwoners en de kinde-
ren. 
De coalitie wil dat er kinderwijk-
schouwen georganiseerd worden,
omdat kinderen op een heel eigen
manier naar de buurt en de wijk kij-
ken. Zo krijgen de bestuurders

meer informatie uit de wijk. Ook
wil het college buurtcontact stimu-
leren, mede naar aanleiding van
initiatieven van bewoners zelf. 
Als er nieuwe plannen worden op-
gesteld, moet hier met de bewoners
over gepraat worden. Nieuwe plan-
nen moeten ‘geboren’ worden, in

samenwerking met de bewoners.
Wie weet er immers beter wat be-
langrijk is voor een buurt dan de
mensen die er wonen?

Meer banen creëren

Kinderen praten mee over de wijk

Duurzaamheid staat hoog op de lijst

De dienstverlening moet
‘excellent’ worden

Spaar de minima

Wijkschouwen, zoals hier in de Jan
Steenstraat, wordt nieuw leven in-
geblazen

Het Diaconessenhuis, een van de
grootste werkgevers in Meppel,
gaat verbouwen. Of dat meer werk
oplevert, zal de toekomst ons
leren.

Windenergie kan een goede bijdra-
ge leveren aan het energieneutraal
maken van de gemeente.
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Poort v DrenthePoort v DrenthePoort v Drenthe
HOTEL CAF RESTAURANT KEGELHUIS

Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.
De Poort van Drenthe
t.o. N.S. station Meppel

Tel. 0522-251080

HOTEL CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS

VoetinnVoetinnVoetinn

Weet u hoeveel kilometer u
loopt in een heel leven?

Heel veel toch!
Dat wilt u zeker blijven

doen!

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535

Van DaalenVan DaalenHeerengracht 3, Meppel

Telefoon 0522-252626

Keuze uit meer dan 1500
alluminium en houten lijsten.

VOOR AL UW INLIJSTWERK:

Jan PlezierJan PlezierKUIN PARKET

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

Blankensteinweg 40

Meppel, tel. 0522 25 23 22

www.kuinparket.nl
Meppel 0522-252494

HEMA

Bouwknegt
schilders• Nieuwbouw • Renovatie

• Onderhoud • Glas/Behang
• Kleuradvies • Kunststof Reiniging

Voor binnen- en buitenwerk
vrijblijvend offerte

Henk Jan en Roelien
Merelstraat 10 - 7948 DE Nijeveen

Mobiel: 0620-349769

• Nieuwbouw • Renovatie
• Onderhoud • Glas/Behang

• Kleuradvies • Kunststof Reiniging
Voor binnen- en buitenwerk

vrijblijvend offerte
Henk Jan en Roelien

Merelstraat 10 - 7948 DE Nijeveen
Mobiel: 0620-349769

E-mail: h.j.bouwknegt@kpnplanet.nl

KSM
R. van de Veen

Tel.
0522-492383

zwemmen en andere
sportactiviteiten

SPORTCENTRUM

R. v.d. Veen

www.zwembaddeduker.nl

DolsmaDolsma
* fleetmarking* stickers
* autoreklame* lichtreklame* reklameborden* muurschilderingen* dekoraties

* gevelletters* standbouw
* glasreklame

Saab 
Timmer

En ook wat de komst van Heijman
betekent voor de komst van ander
bedrijven (soort zoekt soort?) en
voor het vertrek van andere soorten
ndustrie die we juist willen behou

den.

Meer grip
Hoe gebruikt de gemeenteraad he
moment van vernietiging van d
vergunning door de Raad van Stat
om te zorgen dat ze meer grip krijg

Parallelweg 23, 7941 HH Meppel
Tel.: 0522 - 255332
Fax: 0522 - 245485

www.saabspecials.nl

SAAB Spec ia ls

Koop de Grouw

locatie voor optimale communicatie

Kolderveen17
7948NG Nijeveen (Gemeente Meppel)

Telefoon (0522) 49 28 48
Fax (0522) 49 05 88

Conferentiecentrum

Sluisgracht 20 (Molen De Vlijt) 
www.millart.nl  (0522) 24 24 26

folders    webdesign & -advies    huisstijlen
media-advies    drukwerkintermediair

Geheel onverwacht hebben we
afscheid moeten nemen van Al-
bert Konstapel. Hij was niet ziek,
integendeel hij fietste veel en
maakte op ons altijd een fitte in-
druk. Albert en Sterk Meppel, hij
was een van die vrijwilligers die
als het nodig was zich het vuur
uit de sloffen lopen voor onze
Stadswachter. Hij coördineerde
de verspreiding van de krant in
de wijk Oosterboer. Hij is ook
een poosje lid geweest van het
bestuur. Met Dick Minkjan deed
hij daarnaast het rondje buiten-
gebied. 

Samen in de wagen van Dick naar
Rogat, Broekhuizen, De Schiphorst,
Haakswold en Nijentap. Vooral Al-
bert kende daar veel mensen,
omdat hij vroeger als vertegenwoor-
diger bij velen aan huis kwam. Eerst
met potten en pannen, later als ver-
zekeringsagent van de OBM, NUVA
en Yarden. 
Onderweg hadden Dick en Albert al-
tijd veel plezier Het is zoals zoon
Arjan bij de afscheidsbijeenkomst
aan de Zomerdijk zei: ‘Aan Sterk
Meppel moest je niet komen’. 

Lucifers
Albert is op 8 juli 1938 aan de Zo-
merdijk in een klein huisje op num-
mer 16 geboren. Hij had daar, on-
danks de oorlogstijd, een vrij
onbezorgde jeugd. Hij was ook toen
al een ondernemende jongen die
wel wist waar de lucifers lagen,
waardoor de schuur van opa en oma
het moest ontgelden. Een ritje op de
motor van zijn broer eindigde dwars
door het prikkeldraad. 
De liefde voor de motor bleef. Al-
bert ging vanaf 1953 zo veel als kon
elk jaar naar de TT in Assen. Toen hij
van school af was, kwam hij op een
scheepswerf in Meppel als lasser,
daarna bij een bedrijf in afzuigin-
stallaties in Kampen. Op 2 april
1965 trouwde Albert; het jonge
paar kreeg drie kinderen. 
Uiteindelijk vond Albert het werk
dat het best bij hem paste: vrijheid,
veel contact met mensen en verko-
pen. Hij ging werken bij Rena Ware
‘in de potten en pannen’. Hij bleek
een topverkoper. Een moeilijke tijd

was het moment waarop het huwe-
lijk geen stand bleek te houden. In
die tijd veranderde Albert van werk.
Hij kwam in dienst van OBM, later
NUVA en Yarden, polissen verkopen
in heel Zuidwest Drenthe.

Chinese kinderen
In 1987 lachte het geluk hem weer
toe. Tarni kwam in zijn leven en zij
zijn nog datzelfde jaar getrouwd. Ze
kregen een Chinese jongen van 3
jaar als pleegkind en daar kon later
ook nog wel een Chinese jonge
vrouw bij. Sinds de komst van Tarni
had Albert met de kinderen en zijn
kleinkinderen echt gelukkige jaren. 
In 1997 gingen ze in de Oosterboer
wonen en toen Albert daarna met
de VUT kon, kwam er voldoende
vrije tijd beschikbaar om ook meer
voor Sterk Meppel te doen. 
En aan dat alles is dan plotseling op
3 april 2010 een eind gekomen.
Vooral voor Tarni, de kinderen en
zijn kleinkinderen is dit een groot
verlies. Het staat heel treffend
boven de rouwadvertentie:
‘Al hoorde ik eerder van de weg die
elk moet gaan,
onvermijdelijk;
gisteren had ik niet gedacht
dat het vandaag zou zijn.’
Onze gedachten zijn dan ook in de
eerste plaats bij Tarni, de kinderen
en kleinkinderen!

Namens Sterk Meppel,
Herman Jansen

In memoriam Albert Konstapel 
(8 juli 1938-3 april 2010)

Doorgaans ondersteunen wij het be-
leid van dit college, dat tenslotte
mede door Sterk Meppel in het
zadel is geholpen. Maar soms blij-
ven wij met vragen zitten. Ook de
nieuwe SteM-wethouder Myriam
Jansen krijgt ze op haar bord.

Is er al een nieuwe huisvesting ge-
vonden voor de voedselbank?
De voedselbank is een fantastische
organisatie. Niet dat ik nou zo trots
ben dat wij in deze tijd van rijkdom
een dergelijke instantie nodig heb-
ben, maar wel omdat er betrokken
mensen aan werken die zich inzet-
ten voor de zwakkeren in onze sa-
menleving. Helaas kampen ze met
een probleem: de huisvesting. Waar
ze eerst samen met de regionale
voedselbank een ruimte konden
huren van Woonconcept, is dat te
duur geworden, omdat ze er nu al-
leen voor staan. Op zoek naar nieu-
we woonruimte dus. 
Maar de organisatie (die het moet
hebben van giften) heeft niet veel
geld, dus is zij aangewezen op een
heel goedkope locatie. Daarnaast
mag het niet een te opvallende lo-
catie zijn, omdat de privacy van de
gebruikers beschermd moet wor-
den. Het is een hele zoektocht om
dat voor elkaar te krijgen, maar ik

ben ervan overtuigd dat het moet
lukken. 
We zijn op dit moment bezig met
het onderzoeken van twee locaties.
Het is nog niet zeker of dat positief
uit gaat pakken, maar we zetten
alles op alles om te kijken of het
lukt. Ondertussen blijven we con-
tacten leggen met ons netwerk, om
te kijken of daar iemand met een
gouden hart en een geschikt pand
tussen zit. Het kan toch niet zo zijn
dat een idealistische instelling, die
zijn nut meer dan bewezen heeft,
in de kou komt te staan? 

Waarom staat de sanitaire voorzie-
ning voor de watertoeristen nog niet
op zijn plek?
Dat ligt even heel moeilijk. Ik moet
me daar ook een beetje voorzichtig
over uitlaten. De sanitaire voorzie-
ning (douches en toiletten), waar
onder andere onze pleziervaarders
gebruik van kunnen maken, staat
sinds twee jaar in de zomermaan-
den op de Stoombootkade. Het ge-
bouwtje staat deels op de grond
van het mooie horecapand dat
grenst aan het water. Deze plek was
de gemeente samen met de omwo-
nenden overeengekomen, omdat
het daar redelijk uit het zicht stond
en toch midden in het centrum. De

vergunning die de gemeente heeft
verstrekt, is ook specifiek voor die
locatie. 
De gemeente had afspraken ge-
maakt met de uitbaters van het ho-
recapand. Echter, toen deze twee
dames ermee stopten, zocht brou-
werij Grolsch (die het pand huurt
van de eigenaar) een nieuwe huur-
der. Het pand staat ondertussen al
een tijdje leeg en Grolsch is bang
dat het minder verhuurbaar is als
de sanitaire voorziening deels op
de bijbehorende grond staat. Op dit
moment voert de gemeente ge-
sprekken met Grolsch om de voor-
ziening alsnog te mogen plaatsen.
We hopen dat we er spoedig uitko-
men, want eigenlijk had het ge-
bouwtje er al moeten staan.

Zeg wethouder...

De bewoners van Nijeveen willen
korte lijnen met de stad houden.
Door de aanleg van de wijk
Nieuwveense Landen wordt de
rechtstreekse verbinding van Nij-
eveen naar Meppel afgesloten.
Dat legt te veel druk op het ver-
keer in de Dorpsstraat, vinden de
Nijeveners, en we moeten ver
gaan omrijden.

De Handelsvereniging Nijeveen
heeft daarom bij de gemeente offi-
cieel bezwaar aangetekend tegen
het voorontwerp bestemmings-
plan Nieuwveense Landen. Een ac-
tiebord (foto) zet het standpunt
kracht bij.

Nijeveen in actie voor verbinding
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Fong ShengFong Sheng

Elke dag open 11.30 - 24.00 uur
maandag gesloten

Het grootste
assortiment
afhaalsnacks

0522-256412

Heinsiusstraat 151-153

Elke dag open 11.00 - 23.00 uur
maandag gesloten

Elke dag open 11.30 - 22.00 uur

Pobo

WOLDSTRAAT 59, MEPPEL
0522-260530

OOONNDDEERRDDEELLEENNHHUUIISS

PPOOBBOO PPLLEENNTTYYPPAARRTTSS
Eerste Hulp Bij Onderdelen

Nijmeijer

Cafe-Rest-Zalencentrum

NIJMEIJER
Uw adres voor:

feestavonden*bruiloften*recep-
ties*koud/warm buffet*diner

*vergaderingen*thema avonden*
laat het ons verzorgen

Marktstraat 43
7941 KP Meppel
tel: 0522-252532

Wijnand

Nou ben ik wel wat gewend van die raadsleden, maar zo bont als
aan het begin van deze periode maken ze het zelden! Het CDA in de
oppositie, voor het eerst sinds ik me kan heugen. Was dat niet de
club die altijd riep om een inhoudelijke discussie, die niet de man
wilde spelen? Waren zij het niet, die geen enkele aanval duldden op
hun wethouder toen die nog dirigeerde in het college? Dat had met
normen en waarden te maken, dacht ik in mijn brave onschuld.
Nou, die hadden ze thuisgelaten in hun eerste vergadering als op-
positiepartij. Zo’n keurige fractieleider Klaas Neutel! Ineens vals en
onder de gordel, met een gezwollen verhaal, dat in de raadzaal
meewarige blikken opriep. Ik kreeg bijna met de man te doen.
Wat moest er van ons terechtkomen met zo’n college waarin twee
onervaren wethouders zaten en een derde die uit de provincie was
‘afgedaald’? Een van de wethouders had zelfs nog nooit een vaste
baan gehad! wist Klaas te melden. En hij diste ook nog een verhaal
op over hoe de onderhandelingen volgens hem waren gelopen. Ie-
dereen had wel door dat dat niet de waarheid kon zijn, alleen de
CDA-waarheid. Hoewel, zouden ze het zelf wel geloven?

En dan de spijkers-op-laag-water-show van de nieuwe integriteits-
commissie.Van mij geen kwaad woord over een gedegen onderzoek
naar de achtergronden van politici! Als je leest hoe enthousiast ze
soms hun eigen belangen dienen, dan juich je toe dat de raad aspi-
rant-wethouders de maat neemt. Maar zo gekweld doen over een
twitterberichtje van Myriam Jansen... Plotseling ging het helemaal
niet om integriteit, maar om een akkefietje over openbaarheid. De
commissie, onder de onstuitbare leiding van juf Oldengarm, zette
zichzelf buitenspel.
Ze hadden een klapper kunnen maken als zo’n beetje de eerste ge-
meenteraad die de integriteit van wethouders serieus neemt, maar
ik rook een persoonlijke veldtocht. Niemand zei het in het open-
baar, maar volgens mij hadden een paar uitslovers een potje op het
vuur om die carrièremiep Myriam Jansen pootje te lichten.
Haar relatie met de directeur van Ogterop, was dat niet een prach-
tige verstrengeling van belangen? Jammer ddat die man de bodem
eruit drukte met de mededeling dat hij ontslag nam. Niet om My-
riam, maar vanwege dat hij in Assen was aangenomen voor een
nog mooiere functie, waarnaar hij uiteraard al maanden daarvoor
had gesolliciteerd. Potje leeg. Maar gelukkig, op Twitter vonden ze
toch nog een stok om de hond te slaan.
Alsjeblieft raad, ga aan het werk.

Potje

OOK VOOR UW CATERING
www.cafetaria-henderiks.nl

New Generation Led Europa Molenstraat 23b 7941 AV Meppel Tel: +31(0)0522-853610 Mobiel: +31(0)6-20107097 E-mail: info@newgenerationled.nl

Wij zijn gespecialiseerd in het importeren
en adviseren van Ledverlichting. Samen
met onze fabriek leveren wij hoogwaardige
kwaliteit led verlichting en ontwikkelen wij
ook nieuwe armaturen en lampen voor
maatprojecten. Door toepassing van Led
verlichting kunt u elke gewenste sfeer
creëren binnen uw bedrijf wat een groot
aantal voordelen heeft ten opzichte van de
conventionele verlichting. Er kan gekozen

worden uit diverse lenzen, kleuren, lampen en
armaturen, om uw personeel of klanten een
behaaglijk gevoel te geven en deze in een prettige
werk of koop omgeving te laten verkeren. De Led
verlichting aanschaffen voor u als ondernemer is in
onze ogen maatwerk waarbij wij u graag de produc-
ten en mogelijkheden vooraf laten zien en een dui-
delijk plan opstellen om zo een positief resultaat te
behalen i.o.m. onze dealers. U bent welkom in onze
showroom in Meppel. Bezichtiging op afspraak.

RestariaRestariaFong Sheng

Chinees-Indisch Specialiteitenrestaurant

Stationsweg 9,
7941 AH Meppel
Tel. 0522-251313

Chinees-Indisch
specialiteitenrestaurant

Fong Sheng

U kunt genieten van onze speciale
exclusieve kantonese, sichuanese
en oosterse gerechten.
GRAAG TOT ZIENS.

Zaterdag 29 mei stonden we als
vanouds op straat om met u van
gedachten te wisselen over aller-
lei onderwerpen. We hadden
weer het rijk alleen, dachten we,
want de andere partijen zijn niet
gewend zich buiten verkiezing-
stijd aan u te presenteren. We
waren dan ook verbaasd toen we
collega’s van andere partijen ont-
moetten. O ja, ze gingen campag-
ne voeren voor de Kamerverkie-
zingen. Dus eerlijk is eerlijk: ze
ontmoeten u meer dan één keer
in de vier jaar. Maar of ze dan
verantwoording afleggen over
wat ze voor Meppel en haar in-
woners doen, is de vraag. Wij
doen dat wel en telkens met veel
plezier.

De komende bezuinigingen blijven
veel mensen bezig houden. Wat
daarvan op het bord van de ge-
meente terecht komt, is nog niet
duidelijk, maar ook de gemeente
Meppel zal er niet aan ontkomen.
Daarover waren alle mensen die we
spraken het wel eens. 

Minimabeleid
Wat we graag wilden weten was
waar beslist niet op bezuinigd zou
mogen worden in Meppel. Opval-
lend was dat niemand het had over
het minimabeleid. Dat zou kunnen
doordat Meppel al jaren een goed
minimabeleid heeft. 

Kennelijk gaan onze inwoners er
van uit dat ‘de’ politiek in Meppel

niet tornt aan het minimabeleid.
Dat legt een grote verantwoorde-
lijkheid op onze raadsleden.

De lijst van zaken die de mensen
die wij spraken (en dat waren be-
slist niet alleen aanhangers van
SteM) willen wij u niet onthouden.
Met stip bovenaan staat de sociale
werkvoorziening. Iedereen moet in
de gelegenheid worden gesteld te
werken. Ook de basisvoorzienin-
gen moeten worden gehandhaafd. 

Sport en cultuur
Enkele ondervraagden vonden dat
het niveau van de sport en de cul-
tuur niet naar beneden mag. Op
veiligheid op straat mag niet be-

knibbeld worden en ook de speel-
toestellen voor kinderen zouden
niet aan bezuinigingen mogen
worden blootgesteld. Het karakter
van de stad moet blijven en we
moeten de natuur beschermen.

Een hele lijst van wensen waarmee
onze raadsleden bij hun overwe-
gingen wel degelijk rekening zullen
moeten houden. Met het coalitie-
akkoord in de hand moet dat in
principe lukken.

SteM-straatinterview:

Waar moet B&W afblijven?

Diverse inwoners pakten de gele-
genheid aan om met SteM en met
elkaar in debat te gaan

Op de site van Sterk Meppel hou-
den we regelmatig een poll over
een onderwerp uit de actualiteit.
Op een vraag kun je met een
simpel ‘eens’ of ‘oneens’ ant-
woorden. Op die manier prikke-
len we niet alleen lezers om hun
mening te geven maar kunnen
wij er zelf ook van leren. 

Koopzondag
Iedere koopzondag levert wel weer
ingezonden brieven op. Zo ook bij
de koopzondag van 29 november.
Voor de één een zegen, omdat hij/zij
dan eindelijk tijd heeft om eens rus-
tig de stad in te gaan. Voor de ander
is het juist een aantasting van de
zondagsrust of betekent het nóg een
dag extra werken in het weekend.
Nu kent Meppel slechts een beperkt
aantal koopzondagen, waar het in
de grote steden lijkt alsof het iedere
zondag koopzondag is. SteM vindt
de huidige regeling prima, maar we
waren ook benieuwd naar de me-
ning van de lezers. De stelling was:
De koopzondag in Meppel is op de

huidige wijze een prima idee. 
Dat leverde 60 reacties op die keu-
rig in 30 eens /30 oneens verdeeld
waren. 

Val Kabinet
En in februari viel er weer eens een
kabinet. Ditmaal Balkenende IV. En
net zoals de landelijke politiek er-
voor kan zorgen dat partijen bij ge-
meenteraadsverkiezingen onver-
wachte winst maken kan het ook
andersom zijn. Daarom was de stel-
ling: door de val van het kabinet ga
ik bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen lokaal stemmen.
Hier kwamen 62 reacties op waar-
van er 36 het met de stelling eens
waren. In de praktijk bleek dat in
maart de plaatselijke VVD fors won
en juist de PvdA, die ook landelijk in
de min stond, in Meppel inleverde.
Job Cohen kwam iets te laat.

Coalitie voortzetten
De gemeenteraadsverkiezingen le-
verden op 3 maart de bestaande co-
alitie één zetel meer op. SteM verl-

oor er één, CDA bleef gelijk maar de
VVD won er twee. Gezien de behaal-
de ambities van Sterk Meppel in de
afgelopen vier jaar was het logisch
om hetzelfde college
SteM/VVD/CDA voort te zetten. Op
deze stelling kwamen 45 reacties
waarvan maar liefst 42 het ermee
eens waren. Het is niet doorgegaan.

Voedselbank
De Voedselbank kwam in het
nieuws, omdat ze door omstandig-
heden op een te dure locatie zat. De
stelling was: de gemeente behoort
te zorgen voor een goed en betaal-
baar onderdak voor de voedsel-
bank, zodat de voedselbank haar
geld kan besteden aan eten. Op
deze stelling reageerden 88 mensen
waarvan er 81 het eens waren met
de stelling. Momenteel wordt op
aandringen van de raad gezocht
naar een oplossing.

Voor de meest actuele poll kunt u
onze site bezoeken. Doe mee en
maak uw mening kenbaar!

Praat mee op www.sterkmeppel.nl

Met een zonnig feest hebben de
inwoners van Haveltermade za-
terdag 5 juni 2010 officieel hun
vernieuwde winkelcentrum geo-
pend. Wethouder Ton Dohle was
erbij.

Het winkelcentrum met huur- en
koopappartementen, een super-
markt en een aantal andere win-
kels, is in het najaar van 2009 opge-
leverd. Mede door het aanbod aan
winkels en de ruime parkeergele-

genheid (gratis), wordt het winkel-
centrum, tussen Heinsiusstraat en
Hugo de Grootstraat, ook door
mensen van buiten de wijk be-
zocht.
De buurt is helemaal blij. Ruim 10
jaar heeft Haveltermade erover ge-
daan om van gedaante te wisselen.
Een verpauperde buurt met veel
rommel en overlast veranderde in
een schone en nette wijk, waar
mensen met plezier wonen.

Winkelcentrum Haveltermade geopend
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o Ik steun STERK MEPPEL als lid, de contributie bedraagt € 17,50 per jaar*

o Ik steun STERK MEPPEL als donateur, à € 17,50 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.

Onze raadsleden en wethouder

Myriam Jansen
(wethouder)

Kruisstraat 11
7941 AM Meppel

tel.: 852522
e-mail: m.jansen@meppel.nl

Peter de Vries
(fractievoorzitter)
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

Jan Wessels
Emmastraat 68

7941 HS Meppel
tel.: 255520

e-mail: wessels61@home.nl

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

Ken uw gemeente
Geen Uitslag
Deze keer is er geen uitslag
van onze traditionele prijs-
vraag Ken Uw Gemeente. Dat
is een logisch gevolg van het
feit dat er in de vorige krant,
de verkiezingskrant, geen op-
gave stond. 

Enkele mensen was dat opgeval-
len en vroegen zich af of deze
prijsvraag beëindigd zou wor-
den. Eerlijk gezegd zij er wel
eens stemmen opgegaan om
eens met iets nieuws te komen. 
Dat doen we niet. Wij willen
deze traditie in stand houden,
ook al omdat wijnhandel De
Moor steeds een voortreffelijke
fles Bruisend Meppel beschik-
baar blijft stellen.

Als u een leuk onderwerp heeft
voor Ken Uw Gemeente houden

we ons van harte aanbevolen.
Een digitale foto met een be-
schrijving van waar het is en als
het kan een leuk verhaaltje erbij
kunt u mailen naar 
stadswachter@home.nl. 
Wellicht staat dan in de volgen-
de Stadswachter uw foto.

75
Deze keer weer een foto in het
centrum van Meppel. Wij den-
ken dat dit geen moeilijke opga-
ve is, maar dat weet je maar
nooit. Wij hopen op veel inzen-
dingen, met het liefst een leuk
verhaaltje er bij of iets anders.
Bijvoorbeeld een foto van vroe-
ger of, zoals enkele keren is ge-
beurd, een gedichtje. U kunt ons
schrijven of mailen. 

Uit de goede inzendingen trek-
ken wij de prijswinnaar. 

De winnaar kan kiezen uit:
Het boek ‘Een kwart eeuw Mep-
pel’ van Herman Jansen of;
2 cd’s met foto’s van karakteris-
tieke gebouwen in Meppel van
Ebel Zandstra; of
een VVV-bon van 10 euro.
En natuurlijk komt daarbij een
door wijnhandel De Moor aan-

geboden fles heerlijk Bruisend
Meppel.

Inzenden voor 1 maart 2010
naar: Redactie Stadswachter
Resadastraat 14 
7943 AD Meppel 
of mailen naar
stadswachter@home.nl 

29e Jaargang, nr 3
Een uitgave van Politieke Vereni-
ging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>

Verschijnt in een oplage van
14.000 exemplaren en wordt in
Meppel, Nijeveen, Rogat, Broek-
huizen, Schiphorst, Haakswold
en Nijentap huis aan huis be-
zorgd.

REDACTIE
Resedastraat 14, 
7943 AD Meppel
stadswachter@home.nl
Kees Schoonderwoerd
(hoofdredacteur) 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

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

VERSPREIDING:
Centrale coördinatie a.i.:
Elisabeth Bakkenes, tel. 259026
Meppel-Noord: 
Peter de Vries, tel. 260 305
Meppel-Zuid: 
Eduard Korpel, tel. 251 304
Centrum-Ezingebuurt (a.i.): 
Kees Schoonderwoerd, tel.
262728
Oosterboer (a.i.): 

Nijeveen: 
Frans Venema, tel. 491 660
Overige buitengebied:
Dick Minkjan, tel. 259 107 en

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:
Olav Agterbosch, Duco Andree, Fred
Bakkenes, André Bannink, Hems Ba-
rink, 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 Nibbe-
link, Koop de Grouw, Geke Harens,
Jan Harens, Marco Havers, Henk
Heite, Nelleke Hooijschuur, Jan Hui-
zinga, Herman Jansen, Myriam Jan-
sen, Harry Keyl, Eduard Korpel, Je-
anet Kraaij, Jan Meer, 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 Ve-
nema, 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
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