
 DE STADSWACHTER 

Op 28 april jl. heeft de gemeen-
teraad een nieuw bestemmings-
plan voor het gebied Oevers D 
aangenomen. Een memorabel 
moment. Niet zozeer door het 
plan zelf, maar omdat het nu de-
finitief niet meer mogelijk is dat 
er een asfaltcentrale komt. 

Een periode van acht jaar strijd is 
afgesloten. Toen in het najaar van 
2003 bekend werd dat Heijmans 
een asfaltcentrale in Meppel wilde 
bouwen trok een aantal omwo-
nenden aan de bel. Sterk Meppel 
onderzocht de zaak, stelde vragen 
aan het college en kwam in actie. 
Dat kwam ons op een verwijt van 
toenmalig burgemeester Den Oud-
sten te staan: ‘stemmingmakerij’ 
noemde hij het. Maar na jaren van 
protesteren, actievoeren – eerst 
door SteM, later door de actiegroep 
Houd Meppel Schoon – en veel 
procedures werd tenslotte de aan-
vraag door Heijmans ingetrokken. 

Uitgesloten
Om ervoor te zorgen dat zich geen 
andere ongewenste kandidaten 
konden melden werd er een lijst 
van bedrijven gemaakt waaraan 
geen grondaanbiedingen konden 
worden gedaan. De asfaltcentrale 
stond daar nog niet op, omdat die 
procedure nog liep. 
Bij het huidige bestemmingsplan is 
een lijst gemaakt van bedrijven die 
wél mogen komen. Daar staat een 
asfaltcentrale niet op, dus die is uit-
gesloten. Daarmee is een nieuwe 
aanvraag voor een zwaar vervui-
lend bedrijf nu voortaan definitief 
niet meer mogelijk.

Het nieuws dat B&W de subsidie 
voor Scala - en de Secretarie – 
willen afbouwen is als een bom 
ingeslagen. Maar wordt de soep 
zo heet gegeten als hij wordt op-
gediend? Als het aan Sterk Mep-
pel ligt niet. Scala moet de tijd 
krijgen om zich om te vormen tot 
een culturele ondernemer met 
een beperkte subsidie. 

De gemeenteraad had bij de bezui-
nigingsopdracht bedongen dat ze 
keuzeruimte zou krijgen. Het col-
lege moest 3,5 miljoen besparen, 
maar voor 6 miljoen voorstellen 
doen. Dat zou de raadsfracties de 
ruimte geven om op te komen voor 
datgene wat ze belangrijk vinden, 
andere keuzes te maken dan het 
college. 
Op dat moment waarschuwde wet-
houder Koos de Vos al dat ze dan 
radicale keuzes voorgelegd zouden 
krijgen, zoals de sluiting van Ogter-

op of het zwembad. De raadsleden 
namen die waarschuwing ter harte, 
maar willen zelf bepalen waar wel/
niet op wordt bezuinigd. Daar heb-
ben de inwoners van Meppel hen 
tenslotte ook voor gekozen. 

SteM voor cultuur
De voorspelde radicale keuzes 
kwamen er inderdaad. Het college 
stelt o.a. voor de subsidies voor 
Scala (de muziekschool) en kunst-
huis de Secretarie helemaal te be-
eindigen. Een voorstel waar SteM 
zich niet in kan vinden. Wij hebben 
cultuur hoog staan. Cultuur bindt 
de samenleving. 

In een stad waar veel culturele acti-
viteiten zijn, heerst een beter leef-
klimaat en dat trekt weer nieuwe 
inwoners, waardoor de gemeente 
meer inkomsten heeft. En tenslotte 
is cultuur goed voor de werkgele-
genheid, omdat het toerisme en 

recreatie bevordert. Hoezo linkse 
hobby?

Meer marktgericht
Maar dat neemt niet weg dat Scala 
moet worden omgevormd en meer 
marktgericht moet gaan werken, 
evenals de Secretarie: minder af-
hankelijk worden van grote subsi-
dies. 
Scala-voorzitter Hermien Keegs-
tra liet tijdens een van de hoorzit-
tingen weten dat daar hard aan 
gewerkt wordt. Er zijn o.a. kunst-
menu’s voor de basisscholen ont-
wikkeld en een kunstprogramma 
voor de naschoolse opvang. De ge-
sprekken over een fusie met Scala 
Hoogeveen zijn heropend.
Scala en de Secretarie moeten wat 
SteM betreft zeker een kans krijgen 
zich om te vormen. In de raadsver-
gadering van 30 juni wordt het defi-
nitieve besluit genomen. De fractie 
heeft daar alle vertrouwen in. 
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Pieremachochels, historische 
tjalken, badeenden, waterpoloërs 
en aquarollers in de grachten; oude 
ambachten, braderie, buikschuif-
baan, piratenkoren, popgroepen, 
accordeonisten en naar schatting 
40.000 bezoekers aan de wal: het 
Grachtenfestival was ook dit jaar 
weer een zonnig Meppels feest. 
Wat als de Grachtwacht er niet 
geweest was?

Geef Scala kans te hervormen

Geen ruimte
Bij de bezuinigingsopdracht had 
de gemeenteraad bedongen dat ze 
keuzeruimte van 2,5 miljoen zou 
krijgen. Ze kreeg in feite nul op het 
rekest: er moet nu niet voor drieën-
half, maar voor ruim zes miljoen 
worden bezuinigd. Daarmee haalt 
het college alle speelruimte voor de 
raad weg en dat is een slechte zaak. 
De gemeenteraad moet haar rol als 
volksvertegenwoordiger kunnen 
spelen. 

Er zit nu niets ander op dan kri-
tisch te kijken naar het hele pakket, 
ook naar de voorstellen waar B&W 
niet aan willen tornen, naar PM-
posten, naar nieuwe plannen. Nu 
de bezuinigingen zulke draconi-
sche vormen aannemen en zoveel 
invloed op de Meppeler samenle-
ving hebben, is het maar de vraag 
of ook de coalitiepartijen hun eigen 
plannen ongewijzigd uit kunnen 
voeren, of de keuzes van het college 
zullen volgen.

Neem het voorstel een parkeer-
garage op de Kromme Elleboog 
mogelijk te maken. SteM was daar 
geen voorstander van, maar stemde 
in omdat het de gemeente geen geld 
zou kosten en omdat dan de auto’s 
van Prinsenplein en Groenmarkt 
zouden verdwijnen. Maar het blijkt 
de gemeente drie miljoen euro 
te kosten. Wat ons betreft kan de 
fractie daar dus meteen de stek-
ker uittrekken. Dat geld kan aan 
heel wat nuttiger zaken uitgegeven 
worden.

Kan campus Ezinge niet kleiner?

Asfaltcentrale definitief 
buitengesloten

Sterk Meppel wil graag een deel 
van de bezuinigingen op cultuur 
van tafel halen. Daarom kijken 
we naar andere uitgaven die 
beperkt kunnen worden. Kan 
bijvoorbeeld het geplande scho-
lencomplex op Ezinge niet wat 
kleiner, dus goedkoper?

Soms veranderen zaken in de loop 
van de tijd. Eén van die punten is 
het aantal leerlingen op instellin-
gen voor voortgezet onderwijs. Op 
Ezinge staat de campus Ezinge ge-
pland, een prestigeproject waarvan 
de bouw volgend jaar moet starten. 
De groei in leerlingen lijkt echter 
vooral te komen bij de andere in-
stellingen voor voortgezet onder-
wijs. Dat levert dus de mogelijk-
heid op nog eens goed te kijken of 

de verwachte leerlingaantallen ook 
worden gehaald. Als het gebouw 
straks te groot blijkt te zijn, dan is 
dat niet alleen zonde van het geld, 
maar het zal ook doorwerken op 
toekomstige begrotingen.
Stel: op basis van de huidige leer-
lingaantallen is 1.000 tot 2.000 m2 
minder bouwen haalbaar. Keer circa 
1.500 euro per m2 levert dit bij de 
bouw mogelijk een besparing op 
van 1,5 tot 3,0 miljoen euro. Als ka-
pitaalslasten bespaar je dan ook nog 
eens circa 150.000 euro per jaar, om-
dat je nu eenmaal minder huur be-
taalt voor minder vierkante meters.

Openbreken
Ook al is alles al beklonken in het 
contract met Woonconcept, in tij-
den van crisis kan je dat best geza-

menlijk openbreken. Heroverwe-
ging is geen schande. Zeker niet als 
het gebeurt op het moment van de 
grootste bezuinigingsoperatie in 
de Meppeler geschiedenis. 
Trouwens, ook Woonconcept be-
seft dat er betere bezuinigingen 
mogelijk zijn dan alleen op cul-
tuur. Zij weet als geen ander dat 
toekomstige huurders naast mooie 
scholen ook een goed cultuurkli-
maat zoeken in hun nieuwe woon-
plaats. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten.
Moet dit nu gebeuren? Kan dit zo-
maar? Voor de SteMfractie is het 
een uitdaging ook dit soort alter-
natieven goed te beoordelen. Als 
dit een goede mogelijkheid is dan 
moet het zeker onderzocht worden 
met alle partijen.

HAN EN SAN

Jij hebt niet eens een broekriem!
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Regelmatig staat Sterk Meppel 
op locatie om met bewoners te 
praten. Zaterdag 21 mei stonden 
we in het winkelcentrum Koe-
dijkslanden. 

Zoals altijd hanteerden we daar-
bij een stelling om de discussie op 
gang te krijgen. Ditkeer luidde de 
stelling: De leefbaarheid in de Koe-
dijkslanden is sterk verbeterd na de 
aanleg van Berggierslanden.

In totaal was 60 procent van de on-
dervraagden het met deze stelling 
eens. Vooral het feit dat er plannen 
zijn om het winkelcentrum verder 
op te knappen gaf voor bewoners 
de doorslag. Iemand merkte ook 
op dat de Koedijkslanden een beet-
je een ‘dooie’ wijk werd en er dui-
delijk meer leven in de brouwerij 
was gekomen door de nieuwe wijk. 
Straten worden opgeknapt, er komt 
een nieuwe school en het parkje er-
omheen wordt ook aangepakt. Een 
ander voordeel van het huidige 
winkelcentrum is dat er gratis ge-
parkeerd kan worden.

Aan de andere kant was 40 procent 
van mening dat de leefbaarheid 
juist verminderd is. Men gaf als 
voorbeelden de toegenomen druk-
te door het vele haal- en breng-
verkeer vanuit de Berggierslanden 
naar de basisscholen, de toege-
nomen onveiligheid voor fietsers 
door de nieuwe inrichting van de 

Rembrandtlaan. Ook vond men dat 
er meer verscheidenheid aan win-
kels moet komen in het winkelcen-
trum. Nu gaan veel bewoners van 
de Berggierslanden winkelen in 
Staphorst vanwege het winkelaan-
bod en het gratis parkeren (i.t.t. de 
Meppeler binnenstad). Voor veel 
mensen geldt ook nog dat men bij-
na net zo snel naar Staphorst kan 
rijden als naar de binnenstad.

Zoals altijd was het weer heel goed 
én gezellig om met bewoners te 
praten. Ook in de Koedijkslanden 
merkten we weer dat mensen het 
zeer op prijs stellen dat een politie-
ke partij zich ook laat zien buiten 
de verkiezingsperiode om. Tot de 
volgende keer!

Laatste column 
Ik heb, natuurlijk na overleg, beslo-
ten dat dit mijn laatste column in 
de Stadswachter gaat worden. Na 
mijn afscheid heb ik elke keer iets 
vanaf de zijlijn mogen opmerken. 
Het wordt tijd dat anderen dat 
gaan overnemen. Mijn kennis over 
wat er gebeurt achter de voordeur 
van het stadhuis veroudert, ook al 
denken velen dat ik nog steeds van 
alles het naadje van de kous weet. 
Vandaar dat ik op straat nog veel 
wordt aangeschoten. ‘Wat vind je 
ervan?’ 
In het begin vroeg ik nog ‘waar-
van?’, maar dat is inmiddels niet 
meer nodig. Het gaat over de 
bezuinigingsvoorstellen van het 
college. Als ik zeg dat ik daar niets 
meer mee te maken heb, dan kijkt 
men me ongelovig aan. En dat 
begrijp ik, want ik schrijf immers 
nog steeds in de Stadswachter. 
Hoezo dat ik er dan niets meer mee 
te maken zou hebben? 
Het is voor sommige mensen moei-
lijk uit te leggen dat je als een soort 
eregast af en toe vanaf de zijlijn iets 
in de Stadswachter mag roepen. 
Als een stem uit het verleden die er 
toen toe deed. Maar dat was toen. 
Natuurlijk heb ik wel een mening. 
Maar dat is net als bij ieder ander, 

een privé-mening. Geen politieke 
mening van een partij die in het 
college zit. 
Na je afscheid hoor je het bestu-
ren aan je opvolgers over te laten. 
Al staan je tenen krom, al ben je 
het totaal eens of oneens met hoe 
het gaat, ook al zou je het anders 
hebben aangepakt, ...  je moet het 
loslaten! 
Dat kost me gelukkig weinig moei-
te. Er is meer dan politiek. In mijn 
geval de Stichting Oud Meppel. Zo 
blijf ik toch betrokken bij Meppel, 
maar dan op een heel ander vlak! 

Herman Jansen
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De bezuinigingen op cultuur ma-
ken mij niet blij. Integendeel. Neem 
bijvoorbeeld het Meppeler Muziekfes-
tival. Dat kan worden georganiseerd 
dankzij – naast de inzet van de vele, 
vele vrijwilligers – de bijdrage van 
sponsoren en een subsidie van de ge-
meente. Ook dit jaar was het muziek-
festival weer een weekend waar weer 
veel mensen van hebben genoten. Nu 
bleek weer dat de uitwisseling met 
onze Tsjechische partner stad Most 
een verrijking is; een Tsjechisch koor 
kwam ook op het muziekfestival 
optreden.
Wij hadden twee Tsjechische meisjes 
van het koor Koralek in huis. Dan 
valt het weer op hoe lastig het is als 
de communicatie via enkele Duitse 
woorden en veel gebaren tot stand 
moet komen, want mijn Duits is 
niet geweldig en de dames spraken slecht Engels. Maar het was een mooi 
weekend. Op vrijdag wilde het hele koor graag iets van Amsterdam zien 
dus ben ik meegegaan als begeleider. Daarna weer snel naar Meppel, want 
het koor moest ‘s avonds nog optreden. Op zaterdagmorgen nog even naar 
Giethoorn om de twee meisjes ook nog wat van de omgeving van Meppel te 
laten zien. De zaterdagmiddag was gevuld met optredens en daarna lekker 
nagenieten bij Oasis met een hapje en een drankje, want op zondag ging 
het koor al weer terug richting Most. 
Al met al een geweldig weekend; ik kan het iedereen aanraden om gasten 
uit een ander land, een andere cultuur uit te nodigen. Want cultuur mag 
dan goed zijn voor de economie (het zorgt dat bedrijven zich graag in Mep-
pel vestigen), maar met een paar tijdelijke gasten kijk je ook zelf weer eens 
met andere ogen naar je stad en omgeving. En ik vind dat we daar best 
trots op mogen zijn! 
Wat zou het jammer zijn als we dit soort activiteiten als gemeente niet 
meer kunnen steunen, of de uitwisseling met Most moeten beëindigen om-
dat er gewoon geen geld meer is. Ik ben daar persoonlijk geen voorstander 
van, dat zult u wel begrijpen.   

Peter de Vries
Fractievoorzitter Sterk Meppel

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 laatste keer: Herman kondigt hieronder aan dat hij 
definitief een punt zet achter zijn columns. Wij zullen hem missen!

Contact Most is een verrijking
De vraag die ik afgelopen week het 
vaakst gehoord heb: ‘Durf jij je nog 
wel in de stad te vertonen?’ Of, po-
sitiever geformuleerd: ‘Wat dapper 
dat je hier gewoon rondloopt!’ Hoe 
lief en medelevend dit ook bedoeld 
is, het zijn juist die opmerkingen 
die het mij moeilijker maken. Ik 
vind het zelf namelijk helemaal 
niet zo dapper en wil er helemaal 
niet bij nadenken dat ik mij niet 
in de stad zou kunnen vertonen. 
Meppel is en blijft gewoon mijn 
stad. De stad waar ik woon en 
werk, waar ik thuis ben. Meppel 
is de stad waarvoor ik mij inzet, 
zelfs in zware tijden. Meppel is het 
mij waard om mijn nek voor uit te 
steken en zelfs om alle kritiek over 
mij heen te krijgen. Waarom zou ik 
daar niet meer durven te komen? 
Natuurlijk wel! 
De kranten staan vol met alles wat 
er gebeurt rond de bezuinigingen. 
Met een maatschappelijke porte-
feuille is het niet te voorkomen dat 
juist over die onderwerpen heel 
veel onrust ontstaat. Wat dat betreft 
hebben mijn collega’s het nu mak-
kelijker. De bezuinigingen die zij 
doorvoeren zijn minder direct voel-
baar in de samenleving. Dat neemt 
niet weg dat we de klus met zijn 
vieren, als college, moeten klaren. 

Het is bestuurlijk een moeilijke 
periode. De korting van het rijk 
en dus de bezuinigingen voor de 
gemeente, komen hard aan. Met 
deze grote bezuinigingen kan dat 
domweg niet meer door de kaas-
schaafmethode (= allemaal een 

klein beetje minder) toe te pas-
sen. Er moeten dus echte keuzes 
gemaakt worden. En, zoals SteM al 
aankondigde op de laatste pagina 
van haar verkiezingsprogramma, 
dat doet pijn. Welke keuze je ook 
maakt, er staat altijd wel een dap-
pere beschermengel op die juist die 
keuze liever niet wil. Iedereen roept 
dat er keuzes gemaakt moeten wor-
den. En dan is iedere keuze goed, 
behalve diegene die je maakt.

Het college kreeg op 20 februari de 
opdracht van de raad om 8 ton aan 
bezuinigingsvoorstellen te doen 
binnen de portefeuille cultuur. Het 
had natuurlijk kunnen kiezen om 
alle culturele instellingen een gelijk 
percentage te korten. Maar was 
dat een betere keuze geweest? Nee, 
dan hadden ze het alle drie (Scala, 
bibliotheek en Ogterop) heel zwaar 
gekregen. Het is zelfs de vraag of ze 
het dan wel zouden overleven. De 
bibliotheek had een paar maanden 
geleden al aangegeven te weinig 
geld te krijgen en dreigde de deuren 
te sluiten. Dat mocht niet gebeuren 
vond de raad. Er moest dus geld bij. 
Ook Ogterop moet blijven bestaan, 
heeft de raad al menigmaal laten 
horen. Dan blijft er domweg maar 
één voorstel over om te kunnen 
voldoen aan de taakstelling van de 
raad: bezuinigen op Scala.

En ja, dan besef je donders goed 
dat je heel wat over je heen krijgt 
als je daadwerkelijk dit voorstel 
neerlegt bij de raad. Dan weet je 
dat (een deel van) de stad boos zal 

zijn dat je dat überhaupt dúrft 
voor te stellen. Maar hoe pijnlijk de 
keuzes ook zijn, ik vertrouw er op 
dat Meppel ook weet dat ik dat niet 
doe omdat ik die keuzes zo leuk 
vind, maar omdat ik mij in wil 
zetten voor een gezond Meppel. Op 
financieel gebied, maar zeker ook 
op cultureel gebied. Dat ik naast de 
bedreigingen vooral ook naar de 
kansen kijk (die er zeker ook zijn!). 
Gelukkig krijg ik naast de vele kri-
tiek ook veel begripvolle reacties. 
En dan is het nog steeds fijn om 
door mijn eigen stad te lopen en 
naar alle opmerkingen van betrok-
ken Meppelers te luisteren. Ook als 
ze het niet met mij eens zijn!

Myriam Jansen
Wethouder

Niet omdat ik dat zo leuk vind

SteM-straatinterview 

Koedijkslanden leuker geworden?

De SteM-bakfiets, onze Gouden 
Koets, was er ook weer bij
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Vanaf 2015 zal Meppel 6 miljoen 
minder uit kunnen geven dan ze 
op dit moment doet. De grootste 
onrust ontstond rond het even-
tuele verdwijnen van Scala. Maar 
ook op andere gebieden gaat er 
veel veranderen.

Er is al eerder bezuinigd, maar nog 
nooit op een zo grote schaal. Er 
wordt door de landelijke overheid 
grof gesneden in de sociale zeker-
heid. Mensen met een arbeids-
handicap, bijstandsgerechtigden 
en mensen die zorg nodig hebben 
worden keihard geraakt door de 
plannen. De zorgtoeslag, de huur-
toeslag en de bijstandsuitkering 
gaan omlaag. 
Nu was het wel duidelijk dat er iets 
moest gebeuren. De uitgaven van 
de overheid nemen hand over hand 
toe. Maar het is maar net: waar kies 
je voor? Koop je wel die F16 en ga je 
uitkeringen korten, of kies je ervoor 
dat mensen een eerlijke kans krij-
gen op de arbeidsmarkt en houd 
je het re-integratiebudget op peil? 
Door de keuzes die er nu gemaakt 
worden verdwijnt de solidariteit 
met zwakkeren in de samenleving 
en wordt de verzorgingsstaat in een 
flink tempo afgebroken. 

Schrikken
Meppel staat in het klein voor de-
zelfde keuzes. Vanaf 2015 moet 
Meppel structureel 6 miljoen min-
der uitgeven dan het nu doet. De 
voorstellen om dat te bereiken 
hebben de inwoners flink doen 
schrikken. De grootste onrust ont-

stond over het plan om de subsidie 
voor Scala helemaal te stoppen. 
Maar ook op andere fronten ver-
andert er veel de komende jaren. 
De bezuinigingen treffen ook het 
groenonderhoud, openbare orde 
en veiligheid, sport en de Wmo. 
Ook de gemeentelijke organisatie 
zelf levert een forse bijdrage (van 
een miljoen). Al die bezuinigingen 
hakken er flink in. Daar op een 
goede manier mee om te gaan zal 
veel vergen van het college en de 
fracties in de gemeenteraad. 

Waar kiest SteM voor?
Sterk Meppel kiest allereerst voor 
mensen. Dus een goed minima-
beleid, buurt- en dorpsgericht 
werken, een goed cultuurbeleid en 
voldoende mogelijkheden om te 
sporten in een schone leefomge-
ving. SteM is dus blij met de keuze 

van haar wethouder om het mini-
mabeleid verder te ontzien. 
Ook de bibliotheek blijft op aan-
dringen van de gemeenteraad bui-
ten schot. Maar met de  voorstellen 
om Scala en Secretarie weg te be-
zuinigen kunnen wij niet instem-
men en de stadspas moet voor 
iedereen beschikbaar blijven, om 
nog een pijnpunt te noemen. 
Tijdens de behandeling van de 
Perspectiefnota (waarin de bezui-
nigingen worden vastgesteld) zal 
SteM alle voorstellen op de maat-
schappelijke effecten beoordelen 
en proberen voor de ergste pijn-
punten een alternatief te presen-
teren; waarvoor we hopelijk een 
meerderheid kunnen vinden. Dat 
is de taak van uw vertegenwoordi-
ger in de gemeenteraad. 
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Nog nooit op zo grote schaal bezuinigd

Raad voor moeilijke keuzes

UIT ONVERWACHTE HOEK

Gaat SteM actievoeren?
Van een bezorgde inwoonster 
ontvingen wij een brief met een 
vraag die ongetwijfeld bij veel 
mensen leeft. Daarom laten wij u 
een stukje uit haar brief meele-
zen. 

‘Sterk Meppel is een ‘Culturele Partij 
met Historisch Besef ’ zo lezen we in 
uw verkiezingsprogramma. Cultuur 
is goed voor het leefklimaat, voor 
het toerisme en het bedrijfsleven. 
U pleit er zelfs voor om onze cul-
turele voorzieningen niet alleen op 
peil te houden maar amateurkunst 
extra te ondersteunen. Inmiddels 
heeft Sterk Meppel de wethouder 
mogen leveren met cultuur in haar 
portefeuille. En wat gebeurt er? Er 
wordt enorm op cultuur bezuinigd. 
Ik vraag me af hoe een en ander te 
rijmen is. Waar blijft Stem nu? Hoe 
sterk maakt SteM zich nog voor de 
uitvoering van het verkiezingspro-
gramma? (...) SteM is een actiepar-
tij. Wordt het geen tijd om uw stem 
weer eens te laten horen? U kent als 
geen andere partij de ideeën van uw 
wethouder (...) ‘

Deze oproep zal veel Meppelers uit 
het hart gegrepen zijn. De onmacht 
die je voelt als belangrijke zaken 
die je met elkaar hebt opgebouwd, 
lijken te worden afgebroken blijkt 
helder uit de brief. Net zoals de op-
roep: kom op Sterk Meppel, kom in 
actie. Dus waarom komt SteM niet 
in actie? We gaan graag de strijd 
aan; zelfs als het onbegonnen werk 
lijkt. Op die manier hebben we de 
grachten gered en is voorkomen 

dat er een zwaar vervuilende asfalt-
centrale is gekomen.  

Goede keuzes
Maar waar moeten we actie tegen 
voeren? Tegen de regering die zwaar 
bezuinigt en de rechtsstaat anders 
in wil richten? De nieuwe coalitie, 
gekozen door een meerderheid van 
de bevolking, kiest voor minder 
verzorgingsstaat en meer zelf doen. 
Wat de markt op kan pakken hoef 
je als overheid niet te doen, is het 
motto. Dus moeten gemeenten er 
nu voor zorgen dat burgers zelf hun 
welzijn en zorg organiseren. 
Alleen de meest kwetsbaren wor-
den nog ondersteund. En dat voelt 
de gemeente in de portemonnee. 
De komende jaren wordt het bud-
get met miljoenen gekort. Daar kan 
SteM niets aan veranderen. 
Wat wij wel kunnen doen is goede 
keuzes binnen de bezuinigingen 
maken in de raadszaal. Sterk Mep-
pel wil Scala, de Secretarie en de bi-

bliotheek niet kwijt. Deze instellin-
gen vinden we belangrijk. We gaan 
dus proberen om die te behouden 
door alternatieve bezuinigingen 
aan te dragen. En als we een meer-
derheid achter die voorstellen krij-
gen zijn die instellingen gered. 

Als het aan ons ligt...
En zo zijn er nog meer plannen 
waar we graag een streep door 
zouden willen halen. Als het aan 
ons ligt zou er helemaal niet ge-
kort worden op cultuur, sport en 
welzijn. Maar die zes miljoen, die 
we structureel ieder jaar minder 
uit kunnen geven, moet wel ergens 
vandaan komen. En helaas, stop-
pen met Nieuwveense Landen is 
daar niet de oplossing voor. Was 
het maar waar. Die grond is aange-
kocht, het geld is jaren geleden al 
uitgegeven. 
Eind juni wordt de perspectiefnota 
behandeld en neemt de gemeen-
teraad beslissingen. Sommige van 
die beslissingen worden al snel uit-
gevoerd. Maar er zijn ook bezuini-
gingen die pas voor 2015 gepland 
zijn. Dat is na de verkiezingen in 
2014. En die verkiezingsstrijd zou 
wel eens interessante standpunten 
op kunnen leveren. 
Hoe graag we de oproep dus ook 
zouden willen beantwoorden door 
actie te gaan voeren; in dit geval 
heeft dat geen zin. Wat wij wel gaan 
doen is zoeken naar alternatieve 
bezuinigingen zodat we cultuur, 
minimabeleid, sport en leefbaar-
heid in Meppel op een zo hoog mo-
gelijk peil kunnen houden. 

En toen kwam deze bijval voor SteM uit onverwachte hoek bij de demon-
straties voor Scala. Wij waren aangenaam getroffen. Welkom!

De bibliotheek blijft buiten schot

Een jaar geleden sprak de coalitie 
van Sterk Meppel, VVD en PvdA 
af dat de minima bij de bezuini-
gingen ontzien zouden worden. 
Landelijke maatregelen moeten 
nu doorvertaald worden maar 
de gemeente Meppel zou pas in 
allerlaatste instantie zelf op het 
armoedebeleid bezuinigen. Die 
afspraak is ook nagekomen. 

Binnen het armoedebeleid moet 
alleen de rijkskorting van 74.000 
euro op het lokale inkomensbeleid 
doorvertaald worden. Deze korting 
is door het rijk opgelegd en zorgt 
ervoor dat de inkomensgrens voor 
alle voorzieningen worden ver-
laagd van 120 naar 110 procent van 
de bijstandsnorm. Dit is een ader-
lating voor de minima die het net 
iets beter hebben, maar wethouder 
Jansen is er wel in geslaagd om het 
Fonds Deelname Maatschappe-
lijke Activiteiten voor de rest van 
de groep te behouden, net als de 

Langdurigheidstoeslag (tot 105% 
van de bijstandsnorm). Wel staat 
door de rijkskorting de toeslag voor 
chronisch zieken en gehandicap-
ten op de tocht en wordt een potje 
afgeschaft waaruit de wethouder 
projecten kon steunen zoals de 
Voedselbank.

90 Mensen
Met het afschaffen van potjes heeft 
SteM geen probleem. Als er geld 
nodig is kan de wethouder im-
mers de gemeenteraad vragen om 
geld beschikbaar te stellen. Maar 
de toeslag voor chronisch zieken 
en gehandicapten doet ons wel de 
wenkbrauwen fronsen. Deze men-
sen maken vaak veel extra kosten 
en een kleine toeslag (het gaat om 
90 mensen die per jaar 200 euro er-
bij krijgen) is toch een steuntje in 
de rug voor deze minima die het 
extra zwaar hebben, omdat ze ook 
nog eens chronisch ziek of gehan-
dicapt zijn.

Armoedebeleid blijft 
buiten schot

SteM op de fiets
Zaterdag 25 juni, van 10.00-
12.00 uur gaan bestuur en fractie 
van SteM, de fietsersbond en be-
langstellenden fietsen door Mep-
pel. Tijdens de fietstocht wordt 
gekeken naar problemen bij de 
kruisingen, fietsparkeerproble-
men, handhaving enz.
Weet u nog meer knelpunten die 
het onderzoeken waard zijn, laat 
het ons weten via Eduard Annen:
secretariaat@sterkmeppel.nl

Onze wethouder bindt al een 
tijdje de strijd aan tegen alco-
holmisbruik, vooral bij jeugdige 
drinkers. Ze zit onder andere in 
de stuurgroep van de VDG die 
een actieplan ontwikkelt om 
jongeren bewust te maken van 
de gevolgen (www.maklukzat.
nl). Een van de plannen is om 
jongeren zelf een campagne te 
laten ontwikkelen tegen alcohol-
gebruik. 

De bedoeling van de VDG-stuur-
groep is dat teams in heel Drenthe 
tegen elkaar gaan strijden om de 
beste campagne. Ook Meppel gaat 
teams leveren, zoals het nu lijkt 
drie teams van vier verschillende 
scholen. Hopelijk sluiten zich nog 
meer teams aan. Vanaf september 
zal het voorbereiden van de cam-
pagnes van start gaan.

De Fuik
Intussen gaat jeugdhonk De Fuik 
in Nijeveen dicht omdat het geen 

drankvergunning krijgt. Eerder 
liftte het honk mee op de drankver-
gunning van De Schalle, maar dat 
mocht niet meer van de Keurings-
dienst van Waren, omdat De Fuik 
de inkomsten zelf hield. Het jeugd-
honk moest dus een eigen vergun-
ning aanvragen.
Maar de doelgroep is vanaf 13 jaar 
en jeugdhonken krijgen geen ver-
gunning, dus De Fuik ook niet. En 
zonder lukt niet, omdat de inkom-
sten voornamelijk kwamen uit al-
coholische dranken.
Stichting Welzijn staat in de start-
blokken om het jeugdhonk over 
te nemen en leuke activiteiten te 
organiseren voor de jonge jeugd. 
De doelgroep zijn dus jongeren 
die te jong zijn om naar ‘echte’ uit-
gaansgelegenheden te gaan, maar 
wel een leuke avond/middag wil-
len hebben. Hiermee wordt ook 
beter voldaan aan de eisen van 
een jeugdhonk (ze moeten name-
lijk activiteiten organiseren en dat 
deed De Fuik niet (meer).

Campagne van jongeren 
zelf tegen alcohol
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Wat betekenen de toekomstige 
bezuinigingen voor het dorp 
Nijeveen? Tijdens de herindeling 
is altijd gezegd: dorp moet dorp 
blijven met zijn eigen voorzie-
ningen, maar de bezuinigingen 
die op til zijn, kunnen wel eens 
roet in het eten gooien. 

Na het verdwijnen van de vrijwil-
lige brandweer en zijn vrijwilligers 
ligt nu de bibliotheek onder vuur. 
Na het bezoek van wethouder 
Jansen onlangs aan Nijeveen ver-
scheen er een artikel in Meppeler 
Courant met de kop ‘Bibliotheek 
Nijeveen dicht’. Dit viel uiteraard 
bij de inwoners van Nijeveen niet 
goed en ze zijn het er dan ook be-
slist niet mee eens. 
Achteraf blijkt dat de wethouder 
heeft willen zeggen dat het huidige 
gebouw mogelijk dicht zal gaan, 
maar dat de bibliotheekfunctie 
niet zal verdwijnen, deze zal wel-
licht in een andere vorm, bijvoor-
beeld in de Schalle plaats kunnen 
vinden. Als de verplaatsing van de 
peuterspeelzaal naar de kinder-
opvang in het oude gemeentehuis 
doorgaat, een optie waarover nu 
wordt onderhandeld. 

Historische vereniging
De verkoop van de huidige biblio-
theek kan € 60.000 per jaar ople-
veren voor de gemeente. De vraag 

blijft of de Historische vereniging 
die een gedeelte in de bibliotheek 
huurt, niet het kind van de reke-
ning wordt, meeverhuizen naar de 
Schalle zal de oplossing kunnen 
zijn.

Nieuwveense Landen
Een ander probleem voor Nijeveen 
is de Nieuwveense Landen, met 
name de voorgestelde ontsluiting 
naar de stad. Zoals de plannen er 
nu liggen gaat de rechtstreekse 
verbinding naar de watertoren er 
uit. Dit wordt de nieuwe fietsroute, 
die via een tunnel zal aansluiten 
op de Steenwijkerstraatweg. Dat 
betekent voor het snelverkeer een 
omweg via de nieuw aan te leggen 
ontsluiting naar de rotonde bij de 
Handelsweg om in Meppel of naar 
de A32 te komen. Hierdoor zal de 
drukte op de Dorpsstraat enorm 
toe nemen, aangezien het verkeer 
naar de A32 zal kiezen voor deze 
richting. 

Ondanks de ingebrachte bezwa-
ren van de Dorpsvereniging en de 
Handelsvereniging, die het voor-
stel van Sterk Meppel voor een 
rechtstreekse ontsluiting op een 
nieuw aan te leggen rotonde bij de 
scheepswerf ondersteunen, geeft 
het college geen krimp. Het legt de 
bezwaren van de Nijeveners zon-
der meer naast zich neer.
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In de vorige Stadswachters 
werden Jaap de Boer van herberg 
‘t Plein en Ronald Bimolt van 
CarXpert in het zonnetje gezet 
als bijzondere Meppeler onder-
nemers. Wij weten dat er meer 
ondernemers zijn die naast hun 
bedrijf veel voor Meppel en de 
inwoners van onze stad doen. 
Daarom deze rubriek: De spraak-
makende ondernemer. Deze keer 
aandacht voor Jan Koop de Wolde 
van camping De Kikkerije aan de 
Steenwijkerstraatweg.

Jan Koop runt twee bedrijven. Eén 
in Amersfoort en één in Meppel. In 
Amersfoort leidt hij een ICT- en te-
lecombedrijf dat ondernemers op 
dat gebied adviseert en hij verzorgt 
opleidingen. In Meppel runt hij de 
camping aan de Steenwijkerstraat-
weg op een van de mooiste plekjes 
van Meppel. Zijn gasten zijn vooral 
vissers en fietsers. Tot zo ver een 
‘normale’ ondernemer, voor zover 
je iemand die deze twee wel zeer 
uiteenlopende bedrijven beheert 
normaal kan noemen.
Het bijzondere aan deze onderne-
mer is zijn inzet om meer gasten 
naar Meppel en omstreken te ha-

len. Als lid van de stichting Vrije Re-
creatie is hij zeer actief op beurzen 
die regelmatig worden gehouden. 
Deze beurzen promoten de klein-
schalige recreatie, zoals het kam-
peren bij de boer. Dat hij Meppel 
promoot blijkt wel uit het feit dat 
hij 1000 Meppelgidsen per beurs 
uitdeelt. 
Verder is hij met een aantal kleine 
ondernemers in en rond Meppel 
bezig meerdaagse arrangemen-
ten op te zetten waarbij de gasten 
toegang krijgen bij attracties in 
en rond Meppel. Er zijn veel meer 
kleinschalige en interessante at-
tracties in de buurt van Meppel 
dan menigeen weet. Er is een web-
site in ontwikkeling waarop dat al-
lemaal te zien zal zijn.
Jan Koop vertelde ons ook dat de 
doelgroep sport nog niet goed be-
diend wordt. Daar wordt driftig 
over nagedacht. Er zijn bijvoor-
beeld mogelijkheden in de Zwarte 
Dennen en in zwembad Hesselin-
gen.

Winkeltje
We mochten ook even kijken in het 
winkeltje op de camping. De hoe-
veelheid folders en brochures die 

gasten kunnen krijgen, is indruk-
wekkend. Mensen die besluiten 
enkele dagen naar Meppel te ko-
men, hoeven zich absoluut niet te 
vervelen.
Dat Meppel als stad voordeel heeft 
aan de activiteiten van deze en-
thousiaste ondernemer blijkt uit 
het dagelijks patroon dat zijn cam-
ping vertoont. ‘s Morgens vroeg 
gaan de heren vissen. De Drentse 
Hoofdvaart is rijk aan vis. Er is wel 
eens een karper van 90 cm gevan-
gen. 
Rond 10 uur beginnen de dames 
zich te roeren. Dan moet er gefietst 
of gewinkeld worden. En daar pro-
fiteert de Meppeler middenstand 
van. Daarna zoeken de heren de 
waterkant weer op om zich bezig te 
houden met hun hobby.

Gastvrijheid en kleinschaligheid 
zijn het handelsmerk van alle ac-
tiviteiten die deze ondernemer 
onderneemt, samen met collega’s. 
Hun doel is om meer mensen 
naar deze omgeving te halen. Dat 
spreekt SteM erg aan.

De Spraakmakende ondernemer

Jan Koop de Wolde wil  
meer gasten naar Meppel halen

Prachtig zicht over het water op de 
camping van Jan Koop de Wolde

De Wmo wordt vaak nog gezien 
als een wet die u het recht geeft 
op bepaalde voorzieningen: huis-
houdelijke hulp, een rolstoel of 
begeleiding. De bedoeling van de 
wetgever is echter ervoor zorgen 
dat u kunt meedoen in de maat-
schappij en uzelf kunt redden in 
en om uw huis. De Wmo heeft een 
compensatieplicht en is dus geen 
zorgwet maar een participatie-
wet. 

De Wmo moet ervoor zorgen dat 
u mee kan doen, maar schrijft niet 
voor hoe. Het is de bedoeling dat 
u samen met de gemeente tot een 
oplossing voor uw probleem komt. 
De gemeente moet dus steeds meer 
kijken naar wat iemand op eigen 
kracht of met hulp van familie en/
of vrienden nog zelf kan doen. Dat 
vraagt een omslag in het denken 
van de gebruikers van de Wmo.
Daarnaast wordt er, om de Wmo be-
taalbaar te houden, ook in Meppel 

geschoven van individuele voorzie-
ningen naar een algemeen aanbod. 
Dat betekent dat een boodschap-
pendienst uw boodschappen gaat 
doen of een strijkservice uw was 
gaat strijken en niet uw vertrouwde 
hulp in de huishouding; die is daar 
te duur voor. 
Ook ligt er een voorstel om een 
standaard scootmobiel te verstrek-
ken en de richtlijnen voor een PGB 
bij huishoudelijke hulp strikter toe 
te passen. Daarnaast wil de ge-
meente onderzoeken hoe de ver-
strekking van rolstoelen en scoo-
tmobielen efficiënter kan worden 
georganiseerd. De gemeente wil op 
deze manier de bezuinigingen bin-
nen de Wmo zo goed mogelijk op-
vangen. 

Stadspas weer op de helling
Ook zijn er weer plannen om voor 
de stadspas een inkomensgrens in 
te stellen. Bijna vier jaar geleden 
wisten wij toenmalig wethouder 

Scheele ervan te overtuigen dat dit 
een slecht idee was. 
Met die pas kunnen mensen, die 
niet in staat zijn met de bus te rei-
zen, gebruik maken van het aange-
past vervoer. Daar betalen ze ook 
ongeveer de prijs van een buskaart-
je voor. Want hoe kun je nu ‘Mee-
doen met Meppel’ als je 2 x € 8,50 
voor een taxi moet betalen als je 
bij je zoon koffie wil drinken, naar 
de dokter moet of naar de biljart-
club wil? Als iedereen moet kunnen 
meedoen, moet iedereen zich ook 
betaalbaar kunnen verplaatsen. 

Bezwaren gelden nog steeds
Daarvoor in de plaats werden de 
bepalingen voor het reizen buiten 
de gemeentegrenzen strenger. De 
argumenten die er toen waren om 
die bezuiniging van tafel te halen 
zijn wat Sterk Meppel betreft nog 
steeds van toepassing. Wij zullen 
dan ook alles op alles zetten om dit 
plan weer ongedaan te maken.

Wmo is geen zorgwet, maar 
een wet voor meedoen

Ook Nijeveen moet  
eraan geloven

Zaterdagmiddag 21 
mei opende onze 
wethouder Myriam 
Jansen het nieuwe 
buurthuis van de 
buurtvereniging Onze 
Jan Steen. Myriam 
sprak daarbij een 
mooi openingswoord, 
waarin zij vooral 
aangaf trots te zijn 
dat de vereniging 
zoveel op eigen kracht 
had gedaan. Iets wat 
helemaal past bin-
nen onze eigen Sterk 
Meppel-filosofie dat 
bewoners zelf ook 
heel goed hun zaken 
kunnen regelen.

Sinds een paar jaar is de 
buurtvereniging Onze 
Jan Steen nieuw leven 
ingeblazen; de bewo-
ners wilden graag een 
eigen buurthuis om het 
buurtgevoel verder te 
versterken. Op de voor-
malige ijsbaan stond 
nog een oude keet. Na overleg met 
de gemeente kreeg de vereniging 
toestemming om deze keet te ver-
bouwen tot een buurthuis. 
Een aantal bewoners is vervolgens 
zelf aan de slag gegaan, waarbij ook 
hulp gevraagd is van sponsoren. 
Het resultaat mag er zijn! Dat de 
buurtvereniging daarnaast ook nog 
het parkje eromheen onderhoudt, 
inclusief het water, is helemaal 
mooi en geeft nog maar eens aan 
dat bewoners zelf heel veel kunnen 

betekenen in hun eigen omgeving.
Het openingsfeest was erg gezel-
lig. Opnieuw hadden sponsoren 
gezorgd voor drinken, bloemen en 
zelfs een springkussen. Sterk Mep-
pel wenst de buurtvereniging heel 
veel plezier toe met haar nieuwe, 
eigen, onderkomen.

Buurthuis Jan Steen 
geopend

Tritsen ballonnen maakten de 
wereld duidelijk dat Onze Jan 
Steen een prachtig buurthuis heeft, 
de prachtig verbouwde voormalige 
keet van de ijsclub
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De Meppeler Courant zou samen met kornuiten Jan Oldebesten 
(voorheen wethouder CDA) en Hedzer van Houten (geen directeur 
Woonconcept meer) een rel gaan schoppen, twitterde hoofdredac-
teur Ton Henzen. Lees de krant! Van Houten zou het roepen: bur-
gemeester Westmaas had al in 2006 kunnen tekenen voor Nieuw-
veense Landen. De wijk was al bijna klaar geweest. Wat had dat 
een rente gescheeld en een hoop geld opgeleverd! Geen bezuinigin-
gen op Scala en de Secretarie. De krant zou het verder uitgraven 
door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Co-
lumnist Oldebesten zou het erin wrijven. 
Ik uren handenwrijvend bij de brievenbus, maar dat viel tegen. Al-
leen Oldebesten pieste naar zijn ingebakken vlieg: die bestuurders 
van tegenwoordig, vooral die ene. En het had zo spannend kunnen 
worden, als de club er echt ingedoken was. Hoe kon het gebeuren 
dat Van Houten destijds als reddende engel verscheen en dat die 
ontzettend domme burgemeester zijn gulle hand afwees? 
Hoe kon het gebeuren dat Meppel zoveel inkomsten misliep door 
geen gronden te kopen in Berggierslanden? Hoe kon het gebeuren 
dat Meppel nu inkomsten misloopt doordat de gemeente juist wél 
veel grond heeft aangekocht, met instemming van toenmalig wet-
houder Oldebesten? Ho, ik zeg daar niks van hoor! Met de kennis 
van toen... Alsof die wethouders nu zo visionair bezig zijn. Maar ik 
bedoel maar.
Het wordt je allemaal duidelijk als je het gemekker van de oude 
bokken achter elkaar afdraait. Natuurlijk wil beste Jan in zijn co-
lumns elke keer uitleggen dat zijn keuze destijds helemaal niet zo 
manisch was als dat secreet Myriam Jansen beweerde. Het was niet 
verkeerd om de muziekschool in dat veel te dure pand aan de Vled-
derstraat drukken. Als ‘ze’ daarna ook nog maar naar hem geluis-
terd hadden, dan was de kaalslag van nu niet nodig geweest! 
En het imago van Van Houten moet ook nodig voor een beurt nu de 
nieuwe directeur nogal wat lijken in de kast schijnt te vinden. Het 
is niet zo gek dat ritselaar Hedzer niet door één deur kon met kom-
maneuker Westmaas. Blijven schreeuwen, denkt ie, dan kijken 
ze wel om. En hoofdredacteur Ton? Och gut, die ziet steeds meer 
abonnees weglopen en kan wel wat opwinding gebruiken. Maar 
hij durfde er blijkbaar niet zelf voor te zorgen.
Ik vind het wel een aandoenlijk beeld, die ouwe sacherijnen, al-
maar bezig hun eigen bevlekte straatje schoon te vegen. Ik ken er 
nog wel een paar. Een ding blijft een feit: nieuwe bestuurders vin-
den dat hun voorganger er maar een rommeltje van maakte; oude 
bestuurders vinden dat het allemaal goed was gekomen als zij 
nog aan het roer hadden gestaan. Achteraf kujje ‘n koe in de kont 
kiek’n, zeggen we. Maar iedere bestuurder heeft uiteindelijk maar 
één doel: zijn eigen ego opwrijven. Dát laat het ouwejongensnet-
werk maar weer eens omahelder zien.

Koe in de kont kiek’n
Nu de bezuinigingsvoorstellen 
allemaal op tafel liggen wordt er 
maar wat vaak naar de plannen 
voor Nieuwveense Landen gewe-
zen. Stoppen ermee is de bood-
schap. Dan hoeven we tenminste 
niet te bezuinigen. Waarom wil 
de fractie van Sterk Meppel de 
stekker niet uit Nieuwveense 
Landen halen?

Al vanaf het moment dat de plan-
nen voor Nieuwveense Landen ge-
presenteerd werden heeft de SteM-
fractie erop aangedrongen in fases 
te gaan bouwen. Want ook toen 
was al duidelijk dat de groei van de 
bevolking af zou nemen. 
Zo gezegd zo gedaan. Er zou in vier 
fases gebouwd gaan worden, be-
sloot het toenmalige college van 
PvdA, CDA en VVD en het aantal 
woningen ging omlaag. Op dat mo-
ment hadden Woonconcept en de 
gemeente al tientallen miljoenen 
in grondaankopen gestoken. 
Toch heeft datzelfde CDA, samen 

met D66 een onderzoek gedaan, 
omdat er meer behoefte aan infor-
matie was. Natuurlijk met name om 
te onderzoeken of er wel genoeg 
mensen zijn voor de te bouwen hui-
zen. Een terechte zorg, maar of nóg 
meer onderzoek een antwoord op-
levert? Het zijn en blijven progno-
ses. Wat gebeurt er als... 

Huurwoningen
De reden dat SteM door wil gaan 
met de ontwikkeling van Nieuw-
veense Landen is simpel. Er zijn 
veel te weinig (huur)woningen in 
de goedkopere huursector in Mep-
pel. Bij Woonconcept moet je jaren 
en jaren ingeschreven staan als je 
een eengezinswoning wil hebben. 
In Nieuwveense Landen zouden 
die woningen gebouwd worden. 
Bovendien hebben we in Meppel 
dure voorzieningen. Zaken als Og-
terop, Scala, het zwembad en het 
ziekenhuis kunnen we alleen in de 
benen houden als Meppel groeit; 
meer inwoners krijgt. En laten we 

wel wezen. Als over drie jaar de 
economie weer in een groeifase zit 
dan raken we die huizen wel kwijt. 
Maar het tegenovergestelde kan 
ook gebeuren. 

Het geld van die grondaankopen 
hebben we jaren geleden al uit-
gegeven. Op een moment dat nog 
niemand serieus aan krimp dacht. 
Wat dat betreft is de keuze simpel. 
De stekker uit Nieuwveense Lan-
den trekken betekent dat Meppel 
failliet gaat. Als we doorgaan ziet 
het er naar uit dat we de eerste fase 
van de bouw zelfs met een positief 
saldo afsluiten. 

Fase twee
Fase twee komt pas na 2028 in 
beeld. Tegen die tijd zal wel dui-
delijk zijn of we die fase nog in 
moeten gaan en is er tijd geweest 
om daar gepaste maatregelen voor 
te nemen. Laten we hopen dat de 
bouw in 2012 eindelijk van start 
kan.

Er wordt bezuinigd op allerlei 
subsidies en regelingen, maar de 
stichting Hospice Meppel krijgt 
toch bijna 100.000 euro van de 
gemeenteraad. Hoe kan dat? We 
leggen u graag uit hoe belangrijk 
een hospice is.

Ook al doen we nog zo hard ons 
best om jong en fit te blijven: dood 
gaan we allemaal. En allemaal ho-
pen we gezond van lijf en geest 
de eindstreep te bereiken en ver-
volgens, liefst in onze slaap, onge-
merkt in te slapen. Maar bij men-
sen die door een ongeneeslijke 
ziekte getroffen worden, loopt het 
zo niet. Zij hebben behoefte aan 
privacy en geborgenheid om het 
sterven op een zo goed mogelijke 
manier door te maken. Dat kan 
thuis natuurlijk het beste. Maar dat 
is niet altijd mogelijk. 
In die gevallen kan een hospice uit-
komst bieden. Daar zijn vrijwilli-
gers die professioneel zijn opgeleid 
voor hun taak: het bieden van ver-
pleging/verzorging en begeleiding 

tijdens het stervensproces. In Mep-
pel is de Stichting Hospice Mep-
pel al jaren hard aan het werk om 
door allerlei acties en donaties de 
financiering van het hospice rond 
te krijgen. 
Ook een plek voor het hospice was 
al gevonden. Een boerderij in de 
oude buurtschap Eesinge in het 
Reestdal, niet ver van het Diaco-
nessenhuis en de verpleeghuizen 
Reestoord en de Schiphorst. Een 
prachtige plek waar de gasten zich 
straks in alle rust op hun naderen-
de einde kunnen voorbereiden.  

Bijdrage
Maar er zat nog een flink gat in 
de begroting. Daarom werd de 
gemeente Meppel een bijdrage 
gevraagd. Met een bijdrage van 
125.000 euro, die door de provin-
cie verdubbeld zou worden, kon 
het hospice van start. Met de ko-
mende bezuinigingen in het ach-
terhoofd stelde het college voor 
33.000 euro beschikbaar te stellen. 
Maar daarmee zou het hospice nog 

steeds met een fors tekort blijven 
zitten. De voltallige gemeente-
raad vond dit initiatief echter zo 
belangrijk dat ze gezamenlijk een 
motie indiende om het hospice 
écht te helpen: het bedrag werd 
verdriedubbeld. En omdat de pro-
vincie de 99.000 euro verdubbelde 
tot 198.000 euro kan de geplande 
verbouwing nog dit jaar van start 
gaan. Een terechte steun in de rug 
van dit mooie initiatief. 

Vrijwilliger?
Wilt u als vrijwilliger iets voor het 
hospice betekenen? Of wilt u het 
hospice een financieel steuntje in 
de rug geven? Al vanaf 10 euro per 
jaar kunt u Vriend van de stichting 
worden. Alle informatie over het 
hospice, vrijwilligerswerk of Vriend 
worden kunt u vinden op www.
hospicemeppel.nl

Waarom de stekker niet uit 
Nieuwveense Landen?

Hoe belangrijk is een hospice?

Deze boerderij in het sinds de elfde 
eeuw bewoonde esgehucht Eesinge 
kan nu worden verbouwd voor de 
Stichting Hospice

Sterk Meppel vindt dat Fairtrade 
permanent aandacht verdient. 
Door de eerlijke handel krijgen 
mensen die anders in kommer-
volle omstandigheden moeten le-
ven, kansen op een beter bestaan. 
Deze vorm van ontwikkelingssa-
menwerking is heel effectief. 

In de vorige Stadswachter meld-
den we dat de werkgroep Fairtrade 
Meppel het heeft gefikst dat Mep-
pel zich ook dit jaar Fairtrade-ge-
meente mag noemen. Met dank 
aan veel ondernemers in Meppel 
die Fairtrade-producten verkopen. 
Deze zijn herkenbaar aan de oranje 
Fairtrade-stikker.
14 mei was het Fairtrade-dag. Mil-
joenen kleine producenten, am-
bachtslieden, boeren en kleinscha-
lige fabrikanten vierden  deze dag 
samen met Fairtrade-handelaren 

en -consumenten. Een van de ac-
tiviteiten was een Fairtrade-ontbijt. 
Fairtrade Meppel organiseerde sa-
men met de Wereldwinkel op vrij-
dag 13 mei op verschillend basis-
scholen een gratis Fairtrade-ontbijt 
voor de leerlingen van groep 6. 

Niet zo moeilijk
De bedoeling van het ontbijt was 
zowel kinderen als leerkrachten 
kennis te laten maken met Fairtra-
de-producten en ze te laten zien 
dat het niet zo moeilijk is om iedere 
dag Fairtrade-producten te gebrui-
ken. Het voorbeeld was natuurlijk 
het ontbijt van die ochtend. Op de 
Beatrixschool werd tevoren een in-
structief toneelstukje opgevoerd. 
Sterk Meppel is geweldig blij met 
dit initiatief. Je kunt kinderen niet 
vroeg genoeg bij dit soort activitei-
ten betrekken.

Fairtrade ontbijt

www.verstandvanleren.nl
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De bediening van de bruggen en 
de sluis in Meppel geeft aanlei-
ding tot klachten van waterspor-
ters. In april is de binnenstad per 
schip niet bereikbaar en zelfs in 
het hoogseizoen is op zondag de 
Meppeler sluis en de Sluisbrug 
een onneembare barrière. Dat 
moet anders, vinden waterspor-
ters.

Wij denken dat Meppel veel inkom-
sten misloopt aan havengelden. 
Dat komt doordat de bediening 
van de Sluisbrug en de Meppeler 
sluis een maand later begint dan 
die van de bruggen en sluizen in de 
omgeving. Dat is een ongewenste 
situatie. Zeker nu er, door vooral 
senioren, steeds vroeger gevaren 
wordt. 

Vooral de Turfroute is populair. 
Meppel is de stad om deze route te 
beginnen voor schepen die vanuit 
het zuiden komen. Het is wel zo 
dat recreanten kunnen overnach-
ten aan de Westeinde, maar er is bij 
veel mensen de behoefte om ach-
ter de sluis in de stad te liggen.
Ook in het hoogseizoen, juli en au-
gustus, wijkt Meppel af van de om-
geving. Op zondag zit de stad pot 
dicht, terwijl in alle wateren om 
ons heen op zondag brug en sluis-
bediening is. 
Jaren geleden heeft de provincie 
druk uitgeoefend om de Meppe-
ler sluis en de Sluisbrug ook op 
zondag te bedienen, net als in de 
Drentse Hoofdvaart. Dat gebeurde 
bij het opwaarderen van de Turf-
route. Alle gemeenten waardoor de 

Turfroute liep, de provincies Dren-
the en Friesland en de NS deden 
mee. Meppel niet.

Vertrekken eerder
Later is er vanuit de Meppeler hore-
ca om zondagsbediening gevraagd. 
Ook dat bleef zonder resultaat. Dat 
is jammer want veel vaarrecrean-
ten vertrekken zaterdag, omdat ze 
anders tot maandag moeten wach-
ten. Daar wordt veel over geklaagd.
De gemeente doet veel aan Mep-
pelpromotie. Dat is goed voor de 
stad. Dat is goed voor de midden-
stand en het draagt bij aan de ge-
zelligheid in onze stad. Wij vinden 
het vreemd dat wat betreft de re-
creatievaart de gemeente zo hope-
loos achterblijft in april en in het 
weekend.

Kan de sluis niet eerder open?
Het college streeft ‘excellente 
dienstverlening’ na. Daarmee 
zou het aantal klachten moeten 
afnemen en termijnen minder 
overschreden moeten worden. 
Helaas is dit tot nu toe niet het 
geval. Er komen veel klachten bij 
de gemeente binnen waarvan de 
afhandeling te wensen overlaat. 
Er is nog veel te doen.

Uit het jaarverslag Klachtenbe-
handeling 2010 blijkt dat het aan-
tal schriftelijke klachten met 15 
vrij stabiel is gebleven, maar dat 
de snelheid van afhandeling een 
negatieve ontwikkeling liet zien. 
Werd er in 2009 nog 66,7 procent 
tijdig afgehandeld, in 2010 was dit 
percentage gezakt naar 46. 
Dat is een onacceptabele toestand, 
waar veel overheden mee kampen 
en waarmee de woede van veel 
mensen wordt opgewekt. Het is 
toch niet te verteren, dat als een 
burger een termijn overschrijdt er 
onmiddellijk sancties volgen of een 
bezwaar niet ontvankelijk wordt 
verklaard, terwijl de overheid zijn 
eigen regels aan haar laars lapt.

Veel meer klachten
Het lijkt ook vreemd dat het hier 
gaat over maar 15 klachten in 2010. 
Dit zijn de officieel ingediende 
klachten. Er wordt natuurlijk veel 
meer geklaagd en vaak ook terecht. 
Deze klachten bereiken de klach-
tencommissie niet. Meestal wen-
den klagers zich direct tot de ge-

meente via het loket leefomgeving 
of een gemeentelijke instantie. 

Renovatie Zuideinde
Soms ook wenden onze inwoners 
zich tot raadsleden. Zoals de indie-
ners van het burgerinitiatief ‘Reno-
vatie Zuideinde’. Zij schreven dat 
in de zomer van 2008 het burgeri-
nitiatief Renovatie Zuideinde meer 
dan 900 handtekeningen had op-
geleverd. Dat de video-presentatie 
en het pleidooi in de raadsvergade-
ring ertoe hadden geleid dat er toe-
zeggingen zijn gedaan. Daarmee 
moet iets worden gedaan:
‘Met alle begrip voor inhoudelijke 
voorwaarden van financiële en 
politieke aard, willen wij u er op 
wijzen dat de toezeggingen in 2008 
navolging moeten krijgen. Een 
burgerinitiatief met zoveel respons 
kan niet jaren achtereen opgescho-
ven worden’
Door deze brief is dit initiatief weer 
op de politieke agenda gekomen. 
De raad heeft er kennis van geno-
men en het college om opheldering 
gevraagd. De bal ligt nu bij B&W.
Er zijn ook veel inwoners van onze 
stad die niet meer klagen. ‘Ze doen 
er toch niets mee’, is vaak het pa-
rool. SteM raadt iedereen aan een 
echte klacht hoe dan ook aan te 
kaarten bij de gemeente. Als u 
vindt, dat u niet serieus wordt ge-
nomen, kunt u zich altijd wenden 
tot het college en de gemeente-
raad. Voor advies kunt u individu-
ele raadsleden benaderen.

Nog weinig oor voor klachten

Jaarlijks laat een aantal dorpen 
en steden zich beoordelen door 
een deskundige jury van de En-
tente Florale op de gemeentelijke 
visie van het groenbeleid en hoe 
dat in de praktijk uitpakt. De jury 
bekijkt niet alleen het openbaar 
stedelijk groen, maar ook de 
voortuinen en bedrijventerrei-
nen. De Entente Florale is een 
Europese organisatie met als doel 
het geven van een extra stimu-
lans aan de natuurontwikkeling 
en natuurbehoud.

Vrijdag 4 juni fietste wethouder 
Koos de Vos met een aantal ambte-
naren en de jury door Meppel om 
niet alleen het groen van Meppel te 
bekijken, maar ook om duidelijk te 
krijgen welk beleid erachter zit. Op 
sommige plaatsen laat de gemeen-
te de natuur meer zijn gang gaan 
dan op andere plekken. 
De tocht voerde door het Wilhel-
minark via de binnenstad (Slot-
plantsoen), Haveltermade en het 

ringpark Oosterboer naar het Mep-
peler wandelbos. Over dat laatste 
was veel te vertellen. Hout dat op 
termijn uit dit bos komt, krijgt zelfs 
het FSC-keurmerk. Uitdrukkelijk is 
daarbij vermeld dat productie van 
hout daar niet de doelstelling is. 
Vervolgens werd het prachtige En-
gelgaarde aangedaan. 
Vandaar fietste het gezelschap via 
de wijk Oosterboer en het Reestdal 
naar de Koedijkslanden. Daar werd 
onder andere aandacht besteed 
aan het Jan Steenpark. Daarna 
was Berggierslanden aan de beurt, 
waarbij natuurlijk ook het nieuwe 
natuurgebied niet werd vergeten. 
De tocht eindigde op de algemene 
begraafplaats.

Schoonmaakactie
Op deze manier heeft de jury een 
goede indruk van het groen in 
Meppel gekregen. Of het toeval 
was of niet, de tocht ging via de Jan 
Steenstraat waar juist op woensdag 
25 mei een grote schoonmaakactie 

was gehouden. De buurtvereni-
ging Onze Jan Steen had met be-
hulp van ruim dertig kinderen de 
straat grondig schoongemaakt. De 
oogst was oude matrassen en pal-
lets naast het gewone zwerfvuil. Dit 
moet de jury opgevallen zijn.
Maar het blijft niet alleen bij het 
schoonmaken. De buurtvereniging 
zorgt ook dat de beeldbepalende 
bollen in de straat goed in de verf 
worden gezet. En dan te beden-
ken dat aanvankelijk geen verf be-
schikbaar was voor het initiatief. 
De vrees bij de gemeente was dat 
het een zooitje zou worden als ie-
dereen op deze wijze aan de gang 
ging. Gelukkig is de gemeente tot 
een beter inzicht gekomen. 

Sterk Meppel juicht initiatieven zo-
als in de Jan Steensraat toe en roept 
andere straten en buurten dit voor-
beeld te volgen. Als er bij u in de 
buurt al activiteiten zijn, meld ons 
dat zodat wij buurt of straat ook in 
het zonnetje kunnen zetten.

Meppel in nationale groencompetitie Meppel heeft nu drie voetbalvereni-
gingen op het hoogste amateurniveau. 
Alcides en MSC handhaafden zich; FC 
Meppel promoveerde dit voetbalsei-
zoen.

Alcides was al vrij snel zeker van hand-
having in de hoofdklasse C en eindig-
den op de 4e plaats. In de promotie-
wedstrijden voor de Topklasse werd het 
team uitgeschakeld door een strek spe-
lend WKE.
MSC moest in de laatste wedstrijd hand-
having in de hoofdklasse C veiligstellen. 
Dat lukte door een mooie overwinning 
(2-3) op de amateurs van NEC uit Nij-
megen. 
Doordat beide ploegen zich handhaven 
in de hoofdklasse C is Meppel weer ver-
zekerd van twee mooie derby’s in het 
komende voetbalseizoen.
FC Meppel had een lastig seizoen. In de 
laatste thuiswedstrijd tegen Eems Boys 
werd het kampioenschap veiliggesteld. 
Zelf won het team met 8-0 en Rouveen 
speelde gelijk (1-1) tegen SCN (Nieuw-
lande). Na het laatste fluitsignaal barst-
te er een groot feest uit. 
SteM feliciteert de voetbalverenigingen 
met dit fantastische resultaat. 

Meppel  
voetbalstad
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Op de site van Sterk Meppel 
houden we regelmatig een poll 
over een onderwerp uit de actua-
liteit. Na een korte omschrijving 
van het onderwerp stellen we 
een vraag waarop men met een 
simpel ja of nee kan antwoorden. 
Op die manier prikkelen we niet 
alleen lezers om hun mening te 
geven, maar wij kunnen er zelf 
soms ook van leren. 

Afgelopen tijd zijn er gesprekken 
geweest tussen de gemeente, de be-
heersstichting van De Plataan en de 
Mgr. Niermanschool. Het gereno-
veerde, voormalige, schoolgebouw 
zou deels opnieuw als school ge-
bruikt kunnen worden. Dat zou ze-

ker de helft goedkoper dan nieuw-
bouw op de plek van de huidige 
Niermanschool. Argumenten voor 
en tegen zijn:

• De Niermanschool zit in een ver-
ouderd gebouw waar het tocht en 
regelmatig lekt en wacht al 16 jaar 
op nieuwe huisvesting. Nieuwbouw 
op de huidige locatie zou zeker 
twee miljoen euro kosten. 
• Het gebouw De Plataan (o.a. de 
voormalige Vledderschool) kost de 
huurders veel geld. Het zou eco-
nomischer gebruikt kunnen wor-
den door er meer instellingen in te 
huisvesten.
• Niermanschool, Skala (muziek-
school), bibliotheek, Activiteiten 

Ouderen en andere gebruikers van 
het gebouw kunnen elkaar verster-
ken in hun functies door goed sa-
men te werken. Dit kan voordelen 
opleveren voor de kinderen, maar 
ook voor de instellingen.
• Herschikking van zoveel partijen 
in één gebouw geeft onrust voor de 
zittende partijen.
Was dit nu een vooruitstrevend idee 
van het college of een utopie? 

De stelling was:
Het onderbrengen van de Mgr. Nier-
manschool in De Plataan getuigt 
van bestuurlijk lef.

46 mensen reageerden op deze stel-
ling en de uitslag was 23 eens, 23 
oneens. De geldelijke voordelen en 
het beter gebruiken door alle ge-
bruikers wegen dus voor veel men-
sen niet op tegen de onrust die ont-
staat voor de zittende partijen.

Voor de meest actuele poll kunt u 
onze site bezoeken. Doe mee en 
maak uw mening kenbaar!
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‘Het verkeersbeleid van de 
gemeente is gevaarlijk’, krijgt 
menig raadslid vaak te horen. 
Meestal met de opmerking erbij 
dat hij of zij daar iets aan moet 
doen. ‘Daar ben jij toch volksver-
tegenwoordiger voor’! Luisteren 
die volksvertegenwoordigers wel 
naar de mensen en nemen zij 
hen wel serieus?

Het verkeer is een van de onder-
werpen waar raadsleden vaak op 
worden aangesproken. Een ge-
meenteraadslid is een gekozen 
volksvertegenwoordiger. Bij alle 
beslissingen zal hij of zij rekening 
moeten houden met de wensen 
en gevoelens die er leven onder 
de inwoners. Dat houdt niet in dat 
aan alle individuele wensen vol-
daan kan worden. Het raadslid zal 
alle belangen en omstandigheden 
moeten wegen. Ook moet hij of zij 
kijken of de wensen en suggesties 
vanuit de bevolking wel echt een 
bijdragen leveren aan de oplossing 
van het ervaren probleem. 
Vooral op het gebied van (verkeers)
veiligheid is de beleving van men-
sen vaak anders dan de werkelijk-
heid. Hieronder een paar voor-
beelden over de verkeersveiligheid 
waar raadsleden mee worden ge-
confronteerd.
De plannen van de gemeente om 
van de hele wijk Koedijkslanden 
een 30-kilometer-gebied te ma-
ken, vinden veel inwoners een 
slecht plan. Fietsers op de rijbaan 
op drukke routes vinden ze gevaar-
lijk, vooral omdat er ook in 30km-
gebieden vaak veel te hard wordt 
gereden. Vrijliggende fietspaden 
zou de veiligheid vergroten, zo is 
de stelling. Veel mensen snappen 
niet waarom de gemeente over dit 
punt zo moeilijk doet.
Verder krijgen raadsleden te horen 
dat het kruispunt Prinsenplein- 
Kromme Elleboog-Marktstraat 
zeer gevaarlijk is. 
‘Het is daar heel onoverzichtelijk. 
Je kunt er op wachten dat er een 
heel grote klap komt, met alle ge-
volgen van dien. En dan zijn jullie 

verantwoordelijk. Waarom doet de 
gemeente hier niets aan’?
Hoog op de agenda van veel inwo-
ners staat het ontbreken van zebra-
paden op de Grote Oevers. Vooral 
ouderen vinden dat heel gevaarlijk. 
Zij missen de duidelijk aangegeven 
plaatsen om over te steken. Verder 
maken geparkeerde auto’s het er 
niet overzichtelijker op. Dat het in 
een 30-km-gebied ligt, is geen ge-
ruststelling. ‘Waarom kan dat ze-
brapad en nu niet komen?’ 
Hiermee in tegenspraak is een veel 
gehoorde klacht dat automobilis-
ten geen rekening houden met de 
voetganger op de zebra. Een be-
rucht punt is de oversteek bij het 
station. Een voetganger krijgt daar 
vaker geen dan wel voorrang. Dan 
het zebrapad maar weghalen? Dat 
vinden de mensen absoluut niet 
de oplossing. Stoplichten plaatsen 
is voor sommige inwoners de op-
lossing. Anderen spreken dat weer 
tegen, omdat er vaak door rood 
licht wordt gereden. Vooral de ver-
keerslichten op de Randweg zijn 
berucht. ‘Waarom wordt daar niet 

beter op gehandhaafd’?
Wij nemen de opmerkingen zeer 
serieus, maar vragen ons af of de 
ervaring van de mensen overeen-
komen met de feiten. Wij kunnen 
daar niet goed over oordelen, mis-
sen de deskundigheid daarvoor. 
Daarom hebben wij de verkeers-
deskundige van de gemeente ge-
vraagd commentaar te leveren op 
bovengenoemde situaties.

Werken voor een nog 
veiliger Meppel

Rik Oppedijk (verkeerskundige ge-
meente Meppel):

Als verkeerskundige is het niet al-
tijd makkelijk werken met 16 mil-
joen collega’s. Want iedereen heeft 
een mening over het verkeer waar 
hij of zij dagelijks mee te maken 
heeft. Gelukkig is uit onderzoek ge-
bleken dat Meppel, wat verkeers-
slachtoffers betreft, de op één na 
veiligste gemeente van Drenthe is. 
Een heel goede score. Sommigen 
ervaren dat anders. Dat kan, want 

feiten en gevoelens gaan niet altijd 
hand in hand.

Een natuurlijke reactie bij het con-
stateren van een verkeersprobleem 
is om dit direct met een voor de 
hand liggende maatregel aan te 
pakken. Op een drukke route met 
veel fietsverkeer leg je een fietspad 
aan, bij een drukke oversteekplaats 
leg je een zebrapad aan etc. Het 
lastige is dat dan vaak de nade-
len vergeten worden. Op een weg 
waar een fietspad langs ligt, wordt 
structureel te hard gereden. Bij een 
oversteekplaats die voorzien is van 
een zebrapad neemt vaak het aan-
tal ongevallen juist toe, zo blijkt uit 
onderzoek. 
De praktijk wijst uit dat een ze-
brapad schijnveiligheid biedt. De 
voetganger gaat er van uit dat hij 
voorrang krijg. Vaak is dat niet het 
geval, omdat de automobilist de 
zebra negeert of domweg over het 
hoofd ziet. Landelijk gebeurt meer 
dan 25 procent van de dodelijke 
ongevallen waarbij voetgangers 
betrokken zijn op een zebra. 

Om de juiste maatregel op de 
juiste plek toe te passen hebben 
wij een aantal afspraken gemaakt. 
Zo worden de wegen ingedeeld 
in verblijfsgebieden en verkeers-
gebieden. In een verkeersgebied 
wordt de weg ingericht op het la-
ten doorstromen van het verkeer, 
waarbij zoveel mogelijk alle wegge-
bruikers hun eigen plek krijgen. In 
het verblijfsgebied staat, zoals de 
naam al suggereert, het verblijven 
centraal. Hierbij wordt het verkeer 
zoveel mogelijk gemengd. De snel-
heid die hierbij hoort is 30 km per 
uur. In de verblijfsgebieden wor-
den in principe geen zebrapaden 
toegepast, omdat bij een snelheid 
van 30 km/u er voldoende gelegen-
heid is om de (smallere) weg over te 
steken. Daarom zijn er op de bin-
nenring geen zebrapaden.
Uit metingen blijkt dat na de her-
inrichting de gemiddelde snelheid 
en intensiteit van het verkeer veel 
lager is geworden, waardoor over-
steken zonder zebra veilig kan. Om 
de snelheid en de intensiteit op het 
gewenste en lagere niveau te hou-
den, zijn er aanvullende maatrege-
len getroffen. Zo is  de binnenring 
niet langer een voorrangsweg. Al 
het verkeer van rechts, ook dus de 
fietser,  heeft voorrang. Hierdoor 
blijft de snelheid automatisch laag. 
Een andere mogelijkheid de snel-
heid en de intensiteit van het ver-
keer op de binnenring laag te hou-
den is er een minder aantrekkelijke 
route van te maken met onover-
zichtelijke plekken. Nu al meten 
we lagere snelheden. Dus neemt de 
veiligheid toe.
De zebra bij het station is een heel 
ander geval. Deze ligt in een ver-
keersgebied met een snelheidsre-
gime van 50 km/u. Hier mag een 
automobilist een zebra verwachten 
en is de intensiteit en snelheid zo 
hoog dat het voor een voetganger 
niet veilig is daar zonder zebrapad 
over te steken. Ook hier geldt weer 
dat je als voetganger beter voor-
rang kunt krijgen dan nemen.
Het is een feit dat verkeerslichten 
op niet al te drukke punten mas-
saal genegeerd worden. Als de 
Randweg ook een verblijfsgebied is 
geworden, zullen ze daar ook ver-
dwijnen.

Is het verkeersbeleid van de gemeente gevaarlijk?

Het kruispunt Prinsenplein-Krom-
me Elleboog-Marktstraat wordt 
door velen gevaarlijk genoemd

Op 23 mei is een delegatie uit de 
gemeenteraad op bezoek ge-
weest bij de ROVA in Zwolle. De 
raadsleden zijn bijgepraat over 
de ontwikkelingen in de afvalver-
werking en ze hebben de biover-
gister bekeken.

Alleen SteM, VVD, PvdA, en Groen 
Links hadden zich aangemeld voor 
dit werkbezoek. Er is uitgebreid 
gesproken over Attero (voorheen 
VAM), het bedrijf dat ook het af-
val van Meppel verwerkt. Er is een 
overcapaciteit aan het ontstaan 
van verbrandingsovens. Dat wordt 
veroorzaakt door het in bedrijf ko-
men van nieuwe installaties en het 
steeds beter scheiden van afval, 
waardoor er steeds minder restaf-
val verbrand hoeft te worden.

Sterk Meppel heeft er altijd op ge-
hamerd het afval beter te scheiden 
om zo waardevolle grondstoffen 
terug te winnen. We hebben ook al-

tijd gepleit voor flankerend beleid 
om dat te stimuleren. Het blijkt dat 
onze opvatting nu ook in afvalland 
wordt omarmd, ook al doordat de 
landelijke overheid dit steeds meer 
bevordert. Winkeliers zijn nu bij-
voorbeeld verplicht elektrische ap-
paratuur terug te nemen, ook als 
het niet bij hen is gekocht en zelfs 
als er niet iets nieuws wordt ge-
kocht. Dit om mensen te verleiden 
apparaten niet in de minicontainer 
te gooien. Flankerend beleid dus.
Waar SteM ook in wordt bevestigd 
is onze inzet om het plasticafval te 
scheiden bij de bron. Dit in tegen-
spraak met de opvatting van het 
vorige college, dat veel meer zag in 
nascheiding. Het wachten was op 
een na-scheidingsinstallatie bij At-
tero. Intussen blijkt dat scheiding 
bij de bron veel effectiever is. En 
het maakt mensen bewust van de 
grote hoeveelheden verpakkings-
materiaal die anders wordt wegge-
gooid.

Raad bij de ROVA

Praat mee op www.sterkmeppel.nl

Niermanschool in De Plataan?

Komt u er moeilijk binnen?
In september gaat de raad in gesprek over de toegankelijkheid van open-
bare gebouwen en voorzieningen. Komt u moeilijk binnen bij buurt-
huizen, medische voorzieningen, sportaccommodaties of andere instel-
lingen? laat ons dit dan weten. Wij nemen uw opmerkingen graag mee. 
Reacties naar ons raadslid Elisabeth Bakkenes, e.bakkenes@meppel.nl 
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In het vorige nummer hadden we 
een foto van een bijna geheim 
straatnaambordje. Alleen mevr. F.G. 
de Leeuw van het Vledder wist waar 
het te vinden is: bij Stad & Esch op 
het Zuideinde. Zij schrijft ons:
‘Deze keer is het in eerste instantie 
niet eenvoudig. Het J.Postemaplein 
komt niet voor op de op de straten-
lijst van Meppel of Nijeveen. Maar 
even later gaat er een lichtje bran-
den. Dhr. Postema was leraar L.O. 

op Stad & Esch, dus het zal wel op 
het schoolplein zijn. En inderdaad 
na een korte wandeling over het 
plein zie ik het bordje aan de muur 
zitten. 
Wat een eer voor een leraar als het 
plein naar je genoemd wordt. Hij 
was vast erg geliefd. Toen ik het aan 
een leerling vroeg die nu op Stad & 
Esch les krijgt, wist ze niks van het 
naambordje af. Een volgende gene-
ratie zegt het niet zo veel meer, je 
moet de leraar zelf gekend hebben, 
denk ik.
Toen de kleinkinderen nog klein 
waren en samen met mij post voor 
de kerk rondbrachten, kregen ze 
aandacht voor de naambordjes van 
straten. Burgemeester Mackay–
straat, Burgemeester Knopperslaan, 
Dr. Dhontstraat, De Vos van Steen-
wijklaan, het waren voor hen indruk-
wekkende namen. Dus als je dokter 
of burgemeester wordt, wordt er 
een straat naar je genoemd? was de 
vraag. Ja dat gebeurde inderdaad. 
Maar als je de stad Meppel bekijkt 

is het snel afgeschaft.’
Winnares F.G. de Leeuw-Geerdes 
koos als prijs het boek ‘Een kwart 
eeuw Meppel’ van Herman Jansen. 
Daarnaast kreeg ze ook een fles 
Bruisend Meppel.

79

Een garage in het centrum van 
Meppel. Weet u waar dit gebouw 
staat? Kunt u ons er iets meer over 
vertellen?
Uit de goede inzendin-
gen trekken wij de prijs-
winnaar. 
De winnaar kan kiezen 
uit:
Het boek ‘Een kwart 
eeuw Meppel’ van Her-
man Jansen of
2 cd’s met foto’s van 
karakteristieke gebou-
wen in Meppel van Ebel 
Zandstra; of
een VVV-bon van 10 
euro.

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

Inzenden voor 1 augustus 2011 
naar: 
Redactie Stadswachter
Resedastraat 14 
7943 AD Meppel 
of mailen naar
stadswachter@home.nl 

SteM-fractieleider Peter de Vries 
(rechts) overhandigt mevrouw De 
Leeuw haar prijs.


