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Hoe verder met bieb Nijeveen?
Niet op
alles
wordt
bezuinigd

Eensgezindheid
In de gemeenteraad van Meppel
zijn zeven fracties actief die bijna
net zoveel verschillende maatschappelijke visies hebben met
daarbinnen raadsleden met hun
eigen stokpaardjes. Op het moment dat er ruim zes miljoen euro
bezuinigd moet worden rollen in
sommige plaatsen de fracties vechtend door de (wandel)gangen. Dat
is in Meppel niet gebeurd en daar
verdient de voltallige gemeenteraad
een groot compliment voor.

Tijdens de behandeling van
de Perspectiefnota werd niet
alleen de bezuiniging op Scala
deels teruggedraaid. Sterk Meppel diende meer moties in en
steunde sommige moties van
andere fracties.

Met grote eensgezindheid werd
tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op inhoud met elkaar
gediscussieerd. Natuurlijk waren
de onderlinge verschillen daardoor
niet verdwenen, maar raadsbreed
was het realisme voelbaar: we
staan voor grote bezuinigingen. Iedereen was ervan doordrongen dat
daar vervelende beslissingen voor
moeten worden genomen.

Punten die SteM belangrijk vindt
en die we, samen met andere
fracties, van de bezuinigingenlijst
konden halen zijn:
• Het zwembad moest een ton bezuinigen én miste inkomsten door
afschaffen schoolzwemmen. Nu is
de maximale bezuiniging een ton.
• De categoriale regeling voor
chronisch zieken en gehandicapten wilden wij niet afschaffen.
Chronisch zieken maken vaak veel
extra kosten.
• De logopediste die op scholen de
kinderen onderzoekt om spraaken taalproblemen te signaleren
mag pas wegbezuinigd worden als
er een alternatief is voor de signalerende taak.
• Wij wilden graag wijkbudgetten
instellen.
• De parkeergarage op de Kromme Elleboog moet van ons een
betere financiële onderbouwing
krijgen.
• De VVV wilden wij voor Meppel
behouden.
• De plannen om allerlei groenplekken tot grasvelden om te vormen zijn van tafel.
• Het plan twee stoffelijk overschotten in één kosteloos graf te
begraven is van de agenda.
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Hier binnen horen wij tenminste
niet meer bij die reclame-chaos.

De bibliotheek in Nijeveen gaat
veranderen, dat is onontkoombaar. Verhuizen naar een goedkoper onderdak is voor SteM
een optie, maar plannen om de
uitleen te spreiden over meer
locaties en doelgroepen wekken
minder enthousiasme.
De bibliotheek moet al jaren met
een krap budget rondkomen. Tijdens een werkbezoek van SteM
gaf het bestuur aan dat het zo echt
niet verder kon. Sterk Meppel heeft
daarom tijdens de begrotingsvergadering in november vorig jaar
de wethouder gevraagd zich hierin
te verdiepen en met een plan van
aanpak te komen. Wat SteM betreft
is een bibliotheek een basisvoorziening en die mag niet op de tocht
staan.
In de commissievergadering van 6
september 2011 was het zover. Samen met de bibliotheek heeft de
gemeente een nieuwe meerjarige
visie voor het Bibliotheekwerk opgesteld. In de nota kunnen we lezen dat er meer focus komt op de
inhoudelijke functies lezen, leren
en informeren en dat er een budget
gehandhaafd blijft van maximaal
565.000 euro per jaar. De bibliotheek krijgt dus geen kortingen opgelegd. Ook worden de komende jaren meer activiteiten op maat dicht
bij de doelgroep aangeboden waardoor fysieke bibliotheekruimte, en
dus huur, kan komen te vervallen.
Daardoor kan het budget voor de
activiteiten zelf ingezet worden. Iedereen blij.

Herverdeling
Maar die laatste zin bleek toch voor
meer uitleg vatbaar dan wij vooraf
hadden verwacht. De inspreker van
de Dorpsvereniging Nijeveen gaf
tijdens die avond aan te vrezen voor
sluiting van de bibliotheek in Nijeveen op de huidige locatie. Er werd
al gedacht over herverdeling van
de bibliotheekfunctie van Nijeveen
over drie locaties: twee scholen en
Het Kerspel. Veel goedkoper dan de
huidige locatie.
De fractie van Sterk Meppel is hier
tegen in het geweer gekomen. Niet
tegen de visie zelf. Die is uitstekend.

We zijn het ermee eens dat de bibliotheek specifieke doelgroepen,
zoals leerlingen op basisscholen,
gaat opzoeken. Maar wij vinden wel
dat er naast een centrale vestiging
in Meppel ook in Nijeveen een centrale locatie moet blijven met een
even breed aanbod als nu het geval is. SteM vind het belangrijk dat
het dorp dorp kan blijven en daarvoor zijn eigen basisvoorzieningen
noodzakelijk. Nijeveen is immers
geen buitenwijk van de stad Meppel. En verdeling over twee scholen
en het Kerspel leidt voor ons tot
verschraling en vervlakking van de
bibliotheekfunctie in Nijeveen.

De Schalle
SteM had daarom een motie opgesteld waarin we het college opriepen alles in het werk te stellen om
de bibliotheekfunctie in Nijeveen
op één locatie te behouden en te
onderzoeken of het mogelijk is de
bibliotheekfunctie van Nijeveen
naar De Schalle over te brengen.
Deze motie bleek te ver te gaan voor
de andere fracties. Daarom heeft
SteM de motie ingetrokken en met

De bibliotheek zal waarschijnlijk
niet in dit gebouw blijven. Waar ze
heen gaat, en in welke vorm, is nog
onzeker.
een lichtere variant van de ChristenUnie meegestemd. Deze motie
zorgt ervoor dat alle partijen, dus
inclusief de Dorpsvereniging, het
voorstel over huisvesting acceptabel vinden. Deze motie is door een
grote meerderheid aangenomen.

Fysiek uitleenpunt
Een amendement van Groen Links
waarbij de harde eis werd gesteld
dat er minimaal een fysiek uitleenpunt blijft gehandhaafd waar
burgers terecht kunnen voor ondersteuning bij de dienstverlening
werd door ons niet gesteund. Niet
omdat we hier op tegen zijn, integendeel. Maar het amendement
was voor ons te vaag. Een fysiek
uitleenpunt kan ook een zeer minimaal aanbod hebben dat absoluut
niet voldoet aan de behoefte van de
bewoners. En daarmee is Nijeveen
niet geholpen.

Minder raadsleden?
Het kabinet heeft aangekondigd
dat het aantal raadsleden met 25
procent omlaag moet. De overheid moet kleiner en slagvaardiger. Een populair standpunt,
want er moet bezuinigd worden
en tenslotte zijn al die mensen
alleen maar hun tijd aan het
vullen met vergaderen en veel
prietpraat. Toch?
Onze regering wil een kleinere
overheid. Dus moeten gemeenten,
waterschappen en provincies het
met minder mensen doen en worden deelraden en deelgemeenten
afgeschaft. Op die manier zijn er
minder mensen die meepraten en
kan er dus sneller beslist worden en
kost het allemaal (iets) minder.
Nu is het ongetwijfeld waar dat politici soms lang met elkaar praten
en zal het met 25 procent minder

raadsleden sneller gaan. De kiesdrempel wordt namelijk hoger en
dat gaat éénmanspartijen de kop
kosten. En een debat met vier of
vijf fracties is makkelijker te voeren
dan met 7 of meer. Want een fractie
met één zetel heeft meestal net zo
veel spreektijd als een grote. Er zijn
gemeenten met 12 of meer fracties!

Inbreng kleine fracties
Dat lijkt dus pure winst. Maar er zit
ook een keerzijde aan het verdwijnen van de kleinere fracties. De
Christen Unie bijvoorbeeld, heeft
één zetel, maar de inbreng is vaak
een goede aanvulling op standpunten. Het zou een gemis zijn als
dat zou verdwijnen door de hogere
kiesdrempel.
Het is bovendien een raar voorstel
van een kabinet dat steeds meer
werk van het Rijk doorschuift naar
de gemeente. In de afgelopen jaren

Op inhoud zochten coalitiepartijen
samenwerking met oppositiepartijen en andersom. Politieke spelletjes
werden achterwege gelaten. En het
was eigenlijk heel opmerkelijk hoe
eensgezind de raad was over waar
wel en waar niet gesneden mag
worden.
Dat betekent niet dat er nu geen
schrijnende situaties in Meppel zullen ontstaan. Integendeel.
De Miljoenennota laat duidelijk
zien dat iedere inwoner van onze
gemeente de gevolgen van de crisis
in zijn portemonnee gaat voelen.
Of dat nu komt door de verlaging
van de kinderbijslag of een grotere
bijdrage aan de zorgkosten.
Hoe hard dat aankomt hangt van
de beginsituatie af. Voor minima is
25 euro per maand minder al een
flinke aanslag. De gemeenteraad
heeft geprobeerd, waar dat mogelijk was, de allerscherpste kantjes
van de bezuinigingen te halen.
Maar voor sommige inwoners zal
het resultaat door de stapeling van
maatregelen en kortingen toch
zorgwekkend worden. Daar kan
geen eensgezinde gemeenteraad
niets tegen doen.
heeft de gemeente al heel wat extra
taken gekregen en daar komt nog
het nodige bij. Het beleid rond de
Sociale Werkplaatsen en de Wajongers bijvoorbeeld.

Hoofdlijnen
De gemeenteraad moet zich daardoor nóg sterker tot hoofdlijnen beperken. Kaders (richtlijnen) stellen,
meer niet. Hoe groter hoe beter,
het college is er voor de uitvoering.
Maar raadsleden zijn eerst en vooral volksvertegenwoordiger. Die van
Sterk Meppel in ieder geval wel. En
in die rol moet je je eigenlijk altijd
met details bezighouden. Want hoe
die grote hoofdlijn voor ú uitwerkt
zit hem altijd in de kleine dingen.
Als er straks minder raadsleden zijn
met nog meer werk, dan wordt dat
steeds lastiger en dat is geen goede
zaak. Want raadsleden mogen dan
veel vergaderen, ze zijn in hun vrije
tijd wel bezig om uw belangen te
vertegenwoordigen. Daar moeten
ze dan ook wel de kans voor krijgen.
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Van de wethouder

SteMgeluid
Dienstverlening excellent?

Erop af
In mijn rol als wethouder heb ik
het geluk dat ik dingen mee mag
maken die niet voor iedereen weggelegd zijn. Je ontmoet veel mensen,
legt contacten en mag net iets vaker
een kijkje in de keuken nemen.
Voor iemand met een nieuwsgierige
aard als ik is dat een zegen.
Zo raakte ik in gesprek met een van
onze Meppeler wijkagenten. Hij
‘verweet’ mij (en dat zet ik tussen
aanhalingstekens omdat het niet
echt een verwijt was, maar meer
een opmerking om mij te prikkelen) dat de politiek weinig wist
van wat de politie allemaal doet.
Een beetje verbolgen vertelde hij
dat hij soms vond dat de politie wel
erg negatief in beeld kwam: als te
agressief, of juist niet hard genoeg,
met de verkeerde dingen bezig,
nooit op de juiste plek, enz. Ook het
taalgebruik tegenover de politie getuigt vaak van weinig respect, vond
hij. Ga er maar eens aanstaan om
deze (overigens heel leuke) job goed
uit te voeren. Politici hebben maar
amper door voor welke hete vuren
de politie soms staat en wat er echt
speelt op straat.
Het was een oproep die ik niet
maar zo aan mij voorbij kon laten
gaan. Ik ging graag op zijn uitnodiging in om eens een uitgaansnacht
mee te draaien met de politie om zo
te kijken wat er werkelijk speelde.
De eerste Donderdag Meppelnacht vormde ik dus een team met
diezelfde politieagent. Het was een
nacht die ik niet snel zal vergeten.

Het begon met de briefing waarin
de raddraaiers van tevoren werden
besproken. Ik zat erbij (in de rol
van wethouder - en die nacht ook
locoburgemeester - mag dat) en
mocht de teamgeest voelen die bij
de agenten onderling heerste. De
eerste uren reden we rond en keken
we vooral goed wat er overal gebeurde en wie er allemaal waren.
De politieman vertelde mij wat
hij zag, hoe hij keek en waar hij
inschatte dat de risico’s zaten. Waar
ik keek naar gezellig feestende
mensen, zag hij direct als er ergens
een groepje stond dat onrustig was,
mogelijk ruzie wilde zoeken. Waar
ik gewoon zou zijn doorgelopen,
voelde hij meteen dat er spanning
was en maande hij de onrustige
groep, nog voordat er iets gebeurd
was, om gescheiden verder te gaan.
Later die nacht, toen de drank meer
en meer in de man zat, nam hij mij
razendsnel mee naar de vechtpartijen die ontstonden, zodat ik kon
zien hoe de agenten ingrepen. Hij
legde uit waarom ze handelden
zoals ze deden, de tactieken, de
technieken. Hij sprong ertussen,
samen met zijn collega’s, terwijl
ik toe stond te kijken. Hij nam mij
mee naar het ziekenhuis waar een
politieagente lag omdat ze hard
in haar buik getrapt was. Ik was
zelden zo onder de indruk als van
dit ‘werkbezoek’. Waar ik zelf ooit
vraagtekens zette, groeide per uur
het respect en begrip. Een stoerdere nacht had ik mij niet kunnen
wensen.
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De zomervakantie zit er weer op.
Ik heb samen met Joke genoten
van drie weken zon in Italië.
Voor ons was het een eerste kennismaking die erg goed bevallen
is. Maar je blijft natuurlijk wel
met politiek bezig.
Ik heb daar nog eens lopen denken over de ‘excellente dienstverlening’ waar het college aan wil
werken. Daar staat SteM volledig
achter! Er zijn wijkwethouders
ingesteld en er zijn plannen om
een soort spreekuur voor B&W in
te stellen. Prima initiatief.
En weer werd bevestigd waarom
het zo goed is om op werkbezoek te
gaan en zoveel mogelijk zelf mee te
maken. Het verruimt je blik, zodat
je beter weet waarover je praat.
Juist voor een volksvertegenwoordiger, in mijn geval collegelid, is het
belangrijk dat je weet wat er speelt
en dat je met de beide voeten in
de samenleving staat. Je mag, nee
je MOET, gebruik maken van het
voorrecht dat je veel mag zien en
meemaken. Alleen op die manier
weet je werkelijk waarover je praat
en kun je dus betere beslissingen
nemen.
Hans, bedankt voor deze ontzettend leerzame en indrukwekkende
nacht!
Myriam Jansen
Wethouder

Wat mij dan wel weer verbaast is
dat een groep bewoners die met
het college om tafel wilde nul op
het rekest kreeg. Zij wilden het
probleem met het ventilatiesysteem in hun huis bespreken.
Het college vond het beter om dit
niet te doen, omdat ze formeel en
juridisch geen partij zijn in dit
geschil. Dat is ook waar. Maar ik
vind het geen manier van doen.
Je kunt als burgervader en wethouders in ieder geval luisteren
naar je inwoners en het gesprek
aangaan. De houding die het
college nu aanneemt heeft niets
te maken met excellente dienstverlening.
De fietstunnel bij Ezinge hield
mij ook flink bezig. Een goede
ontsluiting aan de zuidkant
is belangrijk. Dan kun je van
Koedijks- en Berggierslanden

makkelijk en snel naar voetbalvelden en ziekenhuis. Maar
de financiële ruimte is beperkt,
dus hand op de knip. We weten
nog niet wat er nog meer aan
bezuinigingen vanuit Den Haag
richting Meppel komt.
Hoeveel geld hebben we nog
nodig om de sociale structuur in
Meppel te behouden, om zwakkeren te ondersteunen, om mensen aan werk te helpen? Onze
eerste verantwoordelijkheid is
voor de inwoners zelf. Dan nog
maar een paar magere jaren wat
omfietsen. Dat is nog goed voor
de gezondheid ook!
Peter de Vries
Fractievoorzitter Sterk Meppel

SteM-straatinterview

Stadsstrand op Bleekerseiland?
Op zaterdag 10 september waren
er weer SteMmers in Hoofdstraat
om met onze inwoners in gesprek
te komen. Ze troffen het, want
door het mooie weer en de Culturele Uitdag waren er veel mensen
in de stad. Ze kwamen in gesprek
naar aanleiding van de stelling:
We maken van Bleekerseiland een
stadsstrand.
Het is al weer enige tijd geleden
dat de gemeente en Woonconcept
het Bleekerseiland hebben aangekocht. Woonconcept zou in de karakteristieke gebouwen, onder andere, een stadshotel realiseren en
de gemeente zou op deze unieke
plek een openbaar plein realiseren.
Een mooi idee waar tot op heden
niets van terecht is gekomen. Wij
zijn bang dat hier op korte termijn
geen verandering in komt, want
de bomen groeien niet meer tot in
de hemel. Zowel Woonconcept als
de gemeente moet heel erg op de
centjes passen.

Vrachtauto’s zand
SteM vindt het doodzonde dat dit
mooie terrein niet beter wordt benut. In veel steden zijn er de laatste
tijd stadsstranden gecreëerd, waar
mensen op mooie dagen kunnen
recreëren alsof ze op het strand
zijn. Dat zou in Meppel heel goed
kunnen op het Bleekerseiland.
Stort er een aantal vrachtauto’s
zand op, plaats een kiosk voor ver-

snaperingen, zet er een toiletwagen neer en klaar is Kees. Dat hoeft
niet veel te kosten, Sterker: het kan
zelfs wat opbrengen.

Stiltepark
Van de mensen die wij spraken
ziet 68 procent dat wel zitten. Het
percentage dat hier niets van moet
hebben is 24. De rest had of geen
mening, of kwam met aanvullende
suggesties. Er was iemand die op
die plek een stiltepark wilde, een
plek om tot rust te komen midden
in de hectische stad.
Er waren ook inwoners die graag de
oorspronkelijke functie terug wil-

Veel geanimeerde gesprekken over
de toekomst van Bleekerseiland en
andere onderwerpen.
len. Een ‘bleek’, waaraan het eiland
zijn naam dankt.
Er ontstonden veel geanimeerde
gesprekken die lang niet alleen
over de stelling gingen. Het is altijd leuk om met zo veel mensen
in contact te komen. Alle actuele
onderwerpen waar inwoners mee
bezig zijn passeerden de revue,
zoals de dreigende sluiting van de
bibliotheek in Nijeveen (zie elders
in deze krant), het ophalen van het
huisvuil en de inzameling van het
oud papier.
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Scala krijgt kans te hervormen
Het plan om de subsidie voor
Scala af te bouwen is van de baan.
Tijdens de behandeling van de
Perspectiefnota diende SteM,
samen met de VVD en PvdA, een
motie daarvoor in. Ook de oppositiepartijen kwamen met een
motie met dezelfde strekking.
Tijdens een schorsing werden
beide moties in elkaar geschoven
en diende de gemeenteraad, unaniem, één motie in om Scala te
behouden. Een mooi gebaar van
eensgezindheid op een moment
dat moeilijke beslissingen over
bezuinigingen gemaakt worden.
Jammer dat die eensgezindheid
daarna wat glans verloor.
We schreven het al voor de behandeling van de bezuinigingen: SteM
wil dat Scala de tijd krijgt om zich
om te vormen tot een culturele ondernemer met een beperkte subsidie. Dat is ook gelukt. Geen wonder,
want Sterk Meppel diende de motie
om Scala te behouden samen met
coalitiepartners PvdA en VVD in
(met elkaar zijn deze fracties goed
voor 16 van de 23 zetels).
Ook oppositiepartijen CDA, D66,
ChristenUnie en GroenLinks (samen 7 zetels) dienden gezamenlijk
een soortgelijke motie in. Tijdens
een schorsing werden daarom beide moties in elkaar geschoven en
raadsbreed ingediend. De intentie
van beiden was immers gelijk en
op momenten dat je moeilijke beslissingen moet nemen is het goed

Kinderopvang
maar krap
De bewoners van Berggierslanden moeten voor boodschappen,
scholen en kinderopvang naar
Koedijkslanden. Maar het ziet
er nu toch naar uit dat er een
vestiging voor kinderopvang
gaat komen. Dat is fijn voor de
mensen met kinderen. Maar of
de bewoners - vooral degenen
die er vlak naast wonen - er echt
blij mee mogen zijn moet nog
blijken. De locatie is erg krap.
Samen kunnen Koedijkslanden en
Berggierslanden toe met één goed
stelsel van voorzieningen. Toen
Kinderopvang Speelwerk dan ook
bij de gemeente aanklopte om in de
Berggierslanden te beginnen kreeg
ze nul op het rekest. Toch gaat die
voorziening er nu wel komen. Een
andere organisatie, Kinderopvang
Organisatie Meppel, zocht en vond
een gaatje in de wetgeving. Er is
inmiddels een plan ingediend om
op twee bouwkavels een opvanggebouw neer te zetten.
Voor de veelal jonge gezinnen in de
Berggierslanden is dat natuurlijk
fijn. Kinderopvang dicht bij huis
juicht ook Sterk Meppel toe. Maar
het gebouw dat straks geopend
wordt voldoet alleen aan de minimumeisen, want de plek is krap
met een minimum aantal kind- en
parkeerplekken.
De buurt vraagt zich terecht af of
dit straks niet voor een boel overlast gaat zorgen. Als het binnen de
regels past kan de gemeente de vergunning niet weigeren, maar ze zou
zich wel af moeten vragen of dit
gepruts op de vierkante meter niet
voorkomen had kunnen worden.
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SteM krijgt de raad mee
voor behoud heesters
Op initiatief van Sterk Meppel
heeft de raad het college opgeroepen af te zien van de omvorming van heesters naar gras. Dit
om verarming van de diversiteit te voorkomen. Het college
heeft toegezegd te zoeken naar
alternatieven en de raad daar dit
najaar over te informeren.

om dat met een zo groot mogelijke
meerderheid te doen.
Het belangrijkste resultaat is dat
Scala als organisatie verder kan.
Natuurlijk moet er bezuinigd worden (waar niet?) maar nu heeft Scala wel de kans zich om te vormen
tot een organisatie die, met minder
subsidie, haar werk in Meppel kan
blijven doen. Daar heeft onze hele
gemeenschap en vooral de jeugd
baat bij.

Spandoeken
Het mooie gebaar van eensgezindheid verloor daarna wel wat van
zijn glans. GroenLinks en D66 hadden zich nadrukkelijk bij de acties
van Scala met spandoeken laten
zien. Daar kun je vraagtekens bij
zetten, want als je je zo opstelt kun
je geen objectieve discussie meer

voeren in de gemeenteraad (en
dat wil je als politieke partij toch?).
Maar daar doen we als Sterk Meppel niet moeilijk over. We hebben
zelf ook ‘wel eens’ op de barricades
gestaan.
Maar als je vervolgens als GL en
D66 een persbericht uit laat gaan
waarin je meldt tevreden te zijn
met het resultaat dan geef je impliciet toch de boodschap af: ‘dat is
aan ons te danken’. En als Willie Oldegarm vervolgens schrijft: ‘GroenLinks diende samen met D66, CDA
en ChristenUnie een motie in om
Scala te behouden. De motie werd
aangepast en uiteindelijk gemeenteraadsbreed aangenomen’, dan
doet ze de waarheid flink geweld
aan en geeft ze zichzelf wel een hele
grote veer waar die niet hoort te zitten.

Het lijkt wel een onuitroeibaar
kwaad. Telkens steken de plannen
om heesters te vervangen door
gras de kop weer op. Dat zou een
bezuiniging opleveren, wat overigens door verschillende hoveniers
wordt tegengesproken. Wij hebben
hieraan in deze krant meerdere
malen aandacht aan besteed.
Bij de behandeling van de Perspectiefnota in juni heeft SteM een motie ingediend waarin het college
werd opgeroepen af te zien van het
onzalige plan heesters te vervangen door gras. Dit voorstel werd
raadsbreed gesteund.
Het college neemt de motie gelukkig serieus. Het stelt in een toelichting dat het verwacht dat de
voorgenomen bezuinigingen nog
steeds kunnen worden bereikt als
de gekozen alternatieven kostenneutraal zijn of goedkoper dan de
omvorming naar gras. Deze alternatieven brengt het college in het
najaar in beeld.

Bijensterfte ook
in Meppel

Nederland heeft de grootste bijensterfte van Europa. Volgens
natuurbeheerders is dit een
groot probleem, omdat dit gevolgen heeft voor onze voedselketen. Tachtig procent van alle
planten op aarde zijn voor hun
voortplanting of evolutie afhankelijk van de bestuiving door de
bij. We staan er niet altijd bij stil,
maar zonder bijen zouden er bijvoorbeeld geen groenten, geen
noten, geen chocolade, geen koffie en ook geen fruit zijn.
Het programma Zembla meldt
dat wetenschappers en imkers uit
de hele wereld landbouwgif als
de belangrijkste oorzaak van de
sterfte aanwijzen.
Een andere belangrijke oorzaak
ligt bij gemeenten, meldde de
NRC onlangs. Door hun beleid
krijgen veel wilde bloemen en
bloeiende heesters geen kans,
waardoor er onvoldoende voedsel beschikbaar is voor de bij en
de volken verzwakken.
SteM hoopt dat Meppel door het
stoppen van de trend heesters te
vervangen door gras een klein
steentje bijdraagt aan het aanpakken van dit probleem.

Vlag in top van brede school De Koeberg
Het gebouw in de Koedijkslanden
waarin de brede school komt,
schiet uit de grond. Elke keer als je
er langs komt, zie je dat het meer
vorm krijgt. Het hoort bij de plannen om de wijk Koedijkslanden
nieuw leven in te blazen en moet
het kloppend hart van de wijk
worden. In het gebouw komen
niet alleen twee basisscholen
(voorheen drie, maar Koedijkslandenschool en de Zuiderbasisschool zijn gefuseerd tot één: de
Sprinkels), maar ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG),
kinderopvang en peuterspeelzaal.
De sporthal wordt geïntegreerd
in de school, waardoor kinderen
niet over straat hoeven om naar
gymles te gaan.
Het is geen geheim: Sterk Meppel is er nooit voor geweest dat er
in de Koedijkslanden een basisschool gebouwd wordt voor ruim
duizend leerlingen. Wij denken dat
het gebouw te grootschalig wordt,
waardoor het moeilijk te beheren
is. Daarnaast is het excentrisch gelegen in de wijk, waardoor meer
kinderen met de auto gebracht zullen worden. Dit kan grote verkeersproblemen opleveren, helemaal op
de geplande locatie.
Ook is het maar de vraag of de fietsroutes naar de school echt veilig
zullen zijn voor de vele kinderen
die uit de Berggierslanden moeten
komen. Wij houden ons hart vast!
Sterk Meppel staat voor kleinschaligheid en in die gedachte past zo’n
grootschalige basisschool niet.
Gaan jonge kinderen zich niet verloren voelen? En hoe zit het met de
betrokkenheid van de ouders?
Sterk Meppel heeft zich dus hevig

verzet tegen de komst van dit gebouw, zowel in de gemeenteraad als
op straat. Met straatinterviews en
enquêtes hebben we de toekomstige gebruikers en de raad proberen
te overtuigen van ons standpunt.
Maar het democratisch proces in
de gemeenteraad besliste dat dit
gebouw er wel moest komen. En
die democratie vinden wij belangrijk, daar staan we vierkant achter.

Voordelen
Bovendien zijn wij niet blind voor
de voordelen die een dergelijk gebouw heeft. De vele voorzieningen
samen maken dat het een multifunctioneel kindcentrum wordt.

Door de voorzieningen te bundelen
kan de gemeente een gebouw neerzetten dat aan alle eisen van deze
tijd voldoet. Alle voorzieningen
dichtbij elkaar, dat is handig voor
de ouders.
Daarnaast had de wijk Koedijkslanden een facelift nodig, zodat de wijk
bij de tijd blijft met goede voorzieningen, een fijne wijk om te wonen.
De brede school is een van de vernieuwingen die de wijk weer naar
een hoger plan zal tillen.

Feest
Afgelopen week bereikte het gebouw het hoogste punt. Feest dus:
de vlag werd naar de top gehesen.

Het gebouw van de brede school
De Koeberg nadert zijn voltooiing.
Van de schooldirecteuren hoorden
we positieve signalen. Zij weten zeker dat dit gebouw een bruisende
voorziening wordt in de wijk, waar
de ouders en de leerlingen veel plezier aan zullen beleven.
De school zal niet alleen overdag
bruisen, maar ook na schooltijd
zullen er veel activiteiten georganiseerd worden. Met zulke enthousiaste reacties van de schooldirecteuren, betrokken ouders en de vele
andere gebruikers, kan het haast
niet anders dan dat het een succes
gaat worden.
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De spraakmakende ondernemer 4

Jan Dolsma draagt bij aan de verfraaiing van onze stad
Jan Dolsma in ‘zijn’ Molenbuurt:
een stadsdeel dat er mede door zijn
toedoen steeds aantrekkelijker uit
gaat zien.

In de vorige Stadswachters werden Jaap de Boer van Herberg
’t Plein, Ronald Biemolt van CarXpert en Jan Koop de Wolde van
camping de Kikkerije in het zonnetje gezet als bijzondere Meppeler ondernemers. Wij weten dat er
meer ondernemers zijn die naast
hun bedrijf veel voor Meppel en
de inwoners van onze stad doen.
Daarom deze rubriek. Deze keer
aandacht voor Jan Dolsma van
Reclamestudio Jan Dolsma in de
Molenstraat.

om ongewenste reclame-uitingen
tegen te gaan. Jammer dat er niet
gehandhaafd werd. Daarmee zijn
in zijn ogen alle inspanningen voor
niets geweest. Dat ergert hem behoorlijk.

De liefde voor het vak is de drijfveer
voor Jan Dolsma. Het bijzondere is
dat het ook de liefde voor de stad is
die hem beweegt. Jan zit al ruim 40
jaar in het vak. Hij is begonnen als
reclame- en decoratieschilder en was
toen de enige in Meppel. Dat was het
echte werk, stelt Jan. Dat komt nu
jammer genoeg haast niet meer voor.

Passies
Met zijn stelling dat een goed verzorgde reclame de verkoop van het
product bevordert zegt hij in simpele woorden een waarheid die nu
nog steeds geldt. Twee jaar heeft
Jan als vakleerkracht in Zwolle voor
de klas gestaan, maar dat was niets

voor hem. Vrij ondernemen was
zijn passie. Maar er zijn meer passies.
Als iemand Meppel zichtbaar promoot dan is Jan dat wel. Kijk naar

Zomerfestivals toch vrolijk
Niet zo tropische weersomstandigheden tijdens twee muziekfestivals afgelopen zomer. Desondanks vermaakten de bezoekers
zich uitstekend.
Picknick in the Park
De derde editie van Picknick in the
Park had het thema ‘Caribbean’
meegekregen. De verwachtingen
waren niet best, maar er werd gerekend op een middag droog weer.
Die verwachting kwam helaas niet
uit. Daar was rekening mee gehouden dus er was een extra tent bijgeplaatst en bezoekers konden zelf
ook een partytent meebrengen.
Ondanks de regen wisten de ongeveer 500 bezoekers zich uitstekend te vermaken met een hapje,
drankje en de prima muziek. Sterk
Meppel hoopt dat organisator Xodus en cateraar Stef Pastoor deze
traditie voortzetten en dat Meppel
volgend jaar voor de vierde keer op
een geweldige Picknick in the Park
kan rekenen.

After Summer Festival
Half september werd op het Bleekerseiland het allereerste After
Summer Festival gehouden. Organisatoren Joenait en Stille Evenementen hadden alles uit de kast
gehaald en het Bleekerseiland omgetoverd tot een tropisch strand
met zand en palmbomen.
Vanaf vier uur ’s middags konden
de bezoekers gratis luisteren naar
bekende bands en dj’s. Met de leuke podia, de goede band en de vrolijke sfeer kwam het feest ‘s avonds
echt goed op gang en maakte niemand zich druk om de regendruppels die deze zomer hun stempel
op het weer drukten.
Sterk Meppel is blij met initiatieven als Picknick in the Park en het
After Summer Festival. Ze zorgen
voor een levendige stad en gezellige ontmoetingen, waaruit weer
nieuwe activiteiten kunnen ontstaan.

MET EEN PAARD BETER IN JE VEL

de Molenstraat. Een aantal panden
heeft hij daar geweldig gerestaureerd. En goed voorbeeld doet goed
volgen. Er volgen meer panden en
als de bestrating er dan ook nog

Praat mee op www.sterkmeppel.nl

• Bovenverdiepingen winkels verhuren?
• Snippergroen afstoten een goed idee?
• Zijn gebouwen toegankelijk?
Op de site van Sterk Meppel houden we regelmatig een poll over
een onderwerp uit de actualiteit.
Met een simpel ja of nee kunnen
bezoekers antwoorden op een
vraag. Op die manier prikkelen
we niet alleen lezers om hun mening te geven, maar wij kunnen er
zelf soms ook van leren.
Een stelling had als onderwerp
toegankelijkheid. De gemeente bezit veel openbare gebouwen. Niet
alleen het Stadhuis, maar ook de
bibliotheek, scholen, de Secretarie, wijkgebouwen, schouwburg
Ogterop, sportaccommodaties en
panden van andere culturele en
maatschappelijke instellingen.
Sterk Meppel wilde graag weten
hoe de toegankelijkheid van al die
gebouwen is en voerde daar een
snel onderzoek naar uit. Want hoe
kun je nou meedoen in Meppel als
je niet een expositieruimte, school
of wijkgebouw in kunt, omdat je lichamelijke beperkingen hebt?

De stelling was:
Met de toegankelijkheid van openbare gebouwen zit het nu wel goed
in Meppel.
Een beeld van de eerste cursus die Paardkrachtig heeft gegeven, op de
prachtige oude boerderij van Mevrouw Van Schaik-Tjerkstra aan de
Oosterboerweg. De cursus is bedacht voor jongeren die niet zo lekker in
hun vel zitten. Via oefeningen met paarden leren ze op zoek te gaan naar
hun kwaliteiten en talenten en zich meer te richten op de positieve dingen
in hun leven. Omdat de cursus door een aantal commerciële bedrijven
wordt gesteund is hij gratis. Een mooi initiatief. Sterk Meppel juicht het
toe als bedrijven zich op deze wijze maatschappelijk betrokken tonen.
Op zaterdagmiddag 22 oktober gaat er nog een groep van start. Op www.
paardkrachtig.nl is meer informatie te vinden.

goed in ligt, heeft Meppel er weer
een mooie straat bij. Maar dit is
niet alles. Hij is lid van de commissie aankleding van de binnenstad.
Deze was onder andere opgericht

Markthallen
Hij vindt het doodzonde dat de
Markthallen worden gesloopt. Want
een andere passie, de Brommende
Mug, maakte daar gebruik van. Ook
andere evenementen hebben nu
geen onderdak meer en verdwijnen uit Meppel. De gemeente had
van het geld dat zij ontving van de
projectontwikkelaar een nieuwe
evenementenhal moeten bouwen,
vindt hij, maar hij realiseert zich
ook dat het zo simpel niet ligt.
Een uitspraak die ons treft is dat hij
trots is dat de grachten er nog zijn
en dat zijn wij helemaal met hem
eens. Hij is nu bezig met het herinrichten van een steeg tussen de Molenstraat en de Kifhoek. Weer een
steegje erbij dat bij de stadswandeling kan worden betrokken.

Tachtig mensen reageerden, waarvan er 62 het oneens waren met de
stelling. Daar valt dus nog genoeg
te doen, lijkt het. Donderdag 15
september heeft de gemeenteraad
inmiddels een werkvergadering
over dit onderwerp gehad waarbij
de resultaten uit het onderzoek zijn
besproken.

Snippergroen
Een andere stelling ging over het afstoten van snippergroen (de kleine
stukjes gemeentegrond naast woningen). In het jongste coalitieakkoord is afgesproken dat de voor
gemeente onrendabele stukjes
grond aangeboden worden aan
de betreffende bewoners. Voor de
gemeente betekent dit dat er geen
kosten meer zijn voor onderhoud,
het extra inkomsten oplevert en de
kwaliteit van het stuk snippergroen
vooruit gaat.
De stelling was:
De gemeente is goed op weg met
aanbieden van snippergroen aan
inwoners.
48 mensen reageerden, waarvan er
25 het eens waren met de stelling.
De gemeente lijkt hier een goede
richting te hebben ingezet. Niet alle
kleine stukjes openbaar groen kunnen verkocht worden, omdat onder
sommige ook leidingen lopen die
de gemeente moet kunnen bereiken. Dan is het sneu als er een siertuin voor moet worden afgegraven.

Sociale veiligheid
Een stelling die nog steeds actueel
is ging over sociale veiligheid. In
het centrum van Meppel gebeuren
soms ook vervelende dingen: inbraken in winkels en vernielingen.
De roep om cameratoezicht is dan
vaak een automatisme. Alleen mag
je camera’s wettelijk niet zomaar
ophangen, is het een peperdure
aangelegenheid en zul je net zien
dat de vervelende dingen zich ver-

plaatsen naar die plekken waar de
camera’s niet hangen.
Maar kan de middenstand zelf niet
zorgen voor meer sociale controle
door de bovenverdiepingen van
hun winkels weer te gaan gebruiken voor het doel waar ze ooit voor
gebouwd zijn? Namelijk bewoning.
Hoe meer mensen in de binnenstad
wonen des te meer sociale controle
er is. Daarnaast wordt de binnenstad ‘s avonds weer aantrekkelijker
en veiliger. En in plaats van al die
donkere winkels zie je dan bewoonde etages.

De stelling was:
Middenstanders in Meppel kunnen
zelf een grote stap zetten op het gebied van sociale veiligheid door hun
bovenverdiepingen weer voor bewoning aan te bieden.
Twintig mensen waren het met de
stelling eens en zien inderdaad de
voordelen van een (meer) bewoonde binnenstad. Maar er waren ook
veertien mensen het niet eens met
de stelling, wellicht dat zij dit meer
als bemoeizucht opvatten of vinden
dat er ook andere middelen zijn om
de binnenstad veilig te houden? Op
dit moment laat de gemeente een
onderzoeksbureau kijken naar de
(on)mogelijkheden van cameratoezicht in de binnenstad. Wellicht dat
deze stelling hierin ook kan worden
meegenomen?
Voor de meest actuele poll kunt u
onze site bezoeken. Doe mee en
maak uw mening kenbaar!
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Pijnlijk dilemma: fietstunnel naar
Ezinge of hand op de knip?
Moet SteM kiezen voor het aanleggen van een fietstunnel naar
Ezinge of de hand op de knip
houden? Allebei nadrukkelijk
vermeld in ons verkiezingsprogramma. Ziehier de keuze waar
de fractie van SteM voor staat.
Sterk Meppel bevordert het gebruik
van de fiets om het autogebruik terug te dringen. Dat is goed voor het
milieu, dat is ook goed voor de gezondheid en het welzijn van onze
inwoners. Dit staat uitdrukkelijk in
ons verkiezingsprogramma. Toch
heeft de SteMfractie in de vorige
collegeperiode uit bezuinigingsoverwegingen knarsetandend ingestemd met het schrappen van een
fietstunnel naar het toekomstige
scholenpark Ezinge.
Gelukkig is de tunnel later weer
op de politieke agenda gekomen,
omdat uit onderzoek bleek, dat
de route van Meppel-Zuid naar de
sportvelden, het ziekenhuis en de
Oosterboer een ‘onaanvaardbare
omrijdfactor’ heeft. Hiermee wordt
bedoeld dat de fietsafstand (via de

Vleddertunnel) ten opzichte van
de werkelijke afstand veel te groot
is. Het gevolg is dat veel mensen de
auto pakken of zich op de fiets een
weg banen tussen treinreizigers in
de stationstunnel door.
Sterk Meppel wees naar aanleiding
van dat onderzoek op de mogelijkheid een fietsbrug over het spoor
te bouwen, in de veronderstelling
dat dit een goedkoper alternatief
zou zijn. De raad heeft uiteindelijk het college opgedragen meer
alternatieven te onderzoeken. De
voorkeursvariant werd uiteindelijk
een tunnel in het verlengde van de
Reestlaan. Prima.

Zoeken naar subsidies
Maar ja, dat ging zoveel kosten dat,
mede op verzoek van SteM, het college werd gevraagd te zoeken naar
medefinanciers. Dat is gelukt. Prorail, de beheerder van het spoor,
heeft er belang bij de gelijkvloerse
spoorkruisingen op te heffen en wil
daarom 1 miljoen euro bijdragen.
Daarbij stelde het bedrijf de voorwaarde dat de gemeente nog dit
jaar een besluit neemt. De provin-

cie wil een bedrag tussen de 1 en 1,5
miljoen bijdragen. Dat lijkt echter
mooier dan het is, het project kost
de gemeente altijd nog tussen de
3,2 en 3,7 miljoen euro.
De fractie van SteM vroeg zich af of
het in deze tijd wel verantwoord is
zoveel te investeren in dit project,
hoe gewenst ook. Of zoals wij in ons
verkiezingsprogramma aangeven:
dat we door de gevolgen van de
economische crisis sommige initiatieven uit financiële overwegingen
niet kunnen steunen, hoewel we
dat uit idealistisch standpunt wel
graag zouden willen. Ons ideaal is
immers het autogebruik terug te
dringen ten gunste van de fiets om
het milieu en de gezondheid en het
welzijn van mensen te dienen.
Nee dus, nu geen fietstunnel naar
Ezinge, maar de keuze van de fractie betekent niet dat, wat ons betreft, die tunnel definitief van de
baan is. Als het economisch weer
wat beter gaat en er weer financiële
ruimte komt, zullen we de fietsverbinding zeker weer op de politieke
agenda zetten.

De stad is aan het verslijten
Wij krijgen vaak klachten over de
kwaliteit van vooral de stoepen,
openbare verlichting, het straatmeubilair en vele andere dingen.
De stad is op verschillende plaatsen behoorlijk aan het verslijten.
Dat is niet fraai en vaak levert
het ongemak op. Soms is zelfs de
veiligheid in het geding.

dat doet per e-mail met een foto
van de situatie er bij:
postbus@meppel.nl

U kunt daar wat aan doen. Als u
dergelijke onvolkomenheden kent,
is het goed dat te melden bij de gemeente. Het beste werkt dat als u

Rechts: Op dit bankje in het plantsoen langs de Reest bij de Zuiderlaan is het lekker zitten, maar niet
heus.
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Wijnand
Kleffen
Ik mag doodvallen... altijd als de raad ‘eensgezind’ is geweest, zitten alle blogs en folders van alle partijen te snorren. Deze krant
incluis. Weer iets bereikt, samen met alle andere fracties. Iedereen
tevreden. Behalve ik dan. En de plaatselijke pers, want die wordt
er ook een beetje niet goed van. Die boycot de raad als ze vaker dan
drie keer achter elkaar eensgezind is geweest. Logisch, want er valt
niks te schrijven. Nog even zo doorgaan en de politiek hier prijst
zich volledig uit de markt. En die raadsleden maar verbaasd dat
niemand, behalve de ego’s zelf, politiek nog interessant vindt.
Die roerende eensgezindheid komt B&W natuurlijk goed uit, die
proberen alles in de pot ‘samenwerking’ te duwen. En dat lukt ze!
Zo gauw er in de raad een verschil van mening dreigt te ontstaan,
gaat de voorzitter (dat is godbetert de burgemeester zelf, daar moeten we het ook nog eens over hebben) slaan met zijn hamer. Hij
kapt iedereen af als het leuk dreigt te worden. Vroeger, als er verschillende moties op tafel kwamen werden de messen geslepen.
Tegenwoordig gaan de fractieleiders in een kamertje zitten kleffen
en dan komen ze met een consensusmotie terug. Zo’n slap aftreksel
waar het college lekker zelf mee aan de haal kan.
Dat de collegepartijen zich koest houden... ach, die zijn vier jaar
aangelijnd. En die aardige man van de ChristenUnie was natuurlijk altijd al genegen de weg naar de hemel met zoete broodjes te
plaveien. Maar waar zitten de intriganten van het CDA? De keffertjes van D66? En verrek, wat is er gebeurd met mijn favoriete
krijttante Willie? Ook al bij het SteMvee ingetrokken?

Mocht de gemeente niet reageren,
horen wij dat graag.
Op de foto’s een aantal voorbeelden.

Toegankelijkheid gebouwen in kaart

Boven: Wilhelminapark. Deze bevestiging van de leuning op de dam bij de
theekoepel is verrot. De kans is groot dat wanneer er tegen geleund wordt
de boel losschiet.
Onder: Dit schrikhek is bij het witte bruggetje bij de Reestoeverschool. De
plank is los en om de hoek is de plak helemaal weg.

Voor mensen met een beperking is het belangrijk dat ze zich
gemakkelijk naar en in openbare
gebouwen kunnen bewegen.
Neem de Secretarie. Daar worden
regelmatig exposities en trouwerijen gehouden. Maar mensen in
een rolstoel kunnen het gebouw
nauwelijks binnenkomen en
eenmaal binnen kunnen ze maar
een heel klein stukje van de benedenetage bezoeken. De rest van
het gebouw is volledig ontoegankelijk. Sterk Meppel heeft de afgelopen tien jaar een aantal malen
geprobeerd een lift in het gebouw
te krijgen. Helaas was daar nooit
een raadsmeerderheid voor te
vinden. En gezien de bezuinigingen zal die er de komende jaren
ook niet gaan komen.
Toch heeft SteM een paar jaar geleden de toegankelijkheid van de
Secretarie, maar ook van de andere
openbare gebouwen van de gemeente, weer op de agenda gezet.
Hoe was het eigenlijk met de toegankelijkheid? Waren er meer ge-

bouwen die voor grote problemen
zorgden?

Globale indruk
Dat onderzoek kwam echter niet
goed op gang en aangezien er bezuinigd moest worden wilde het
college het onderzoek maar helemaal van tafel halen. Dat ging de
hele gemeenteraad te ver. Het was
niet inzichtelijk of er problemen
waren en, zo ja, zou het dan wel
zoveel geld kosten om die problemen te verhelpen? Want soms kan
een probleem ook opgelost worden
door een kleine ingreep. De raad
wilde daarom via een quickscan
een globale indruk krijgen.
Ter voorbereiding op een werkvergadering nodigde de griffie alle inwoners en organisaties uit te laten
weten bij welke gebouwen ze beperkingen ervaren. Hier kwamen
slechts enkele reacties van inwoners op binnen.
Daarnaast werd de beheerders van
de openbare gebouwen gevraagd
aan te geven hoe toegankelijk en

bruikbaar hun gebouwen waren
voor mensen met beperkingen.
Ruim de helft van de beheerders
heeft daarop gereageerd.

Omslachtig
Tijdens de werkvergadering van 15
september waren alleen enkele vertegenwoordigers van instellingen
en organisaties aanwezig. Samen
met een flink aantal raadsleden liepen zij de lijst met gebouwen door.
Uit de inventarisatie bleek bij
slechts enkele gebouwen een aandachtspunt gezet te moeten worden. Zo is in sporthal De Eendracht
de toegang tot de zaal wel heel omslachtig en is Meppel’s Inn slecht
bereikbaar en moeilijk toegankelijk.
Op dit moment worden die vraagtekens door de ambtelijke organisatie
onderzocht. Met uitzondering van
een aantal problemen lijkt het er
echter op dat de toegankelijkheid
van openbare gebouwen in Meppel en Nijeveen vrij goed geregeld
is en dat we ons geen grote zorgen
hoeven te maken. Behalve dan bij
de Secretarie!

HEMA
www.verstandvanleren.nl

Meppel 0522-252494
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Dorpen en wijken actief

3. Buurt- en Speeltuinvereniging Ambonstraat e.o.
In het derde deel van deze serie
zijn we op bezoek gegaan bij de
Buurt- en speeltuinvereniging
Ambonstraat e.o. Dit is een heel
actieve vereniging, die naast vele
activiteiten ook een speeltuin
beheert.
De vereniging is opgericht in 1931
en is de oudste speeltuinvereniging
in onze gemeente. De activiteiten
waren aanvankelijk uitsluitend gericht op kinderen. Opa Jordan was
de drijvende kracht en heeft veel
voor de buurt betekend. Later zijn
de activiteiten uitgebreid en nu is
het een bloeiende buurtvereniging
voor jong en oud. Zo wordt er naast
de gebruikelijke kaart-, sjoel-, biljart- en dartavonden ook jaarlijks
een thema-avond georganiseerd.
Dit jaar was het thema Duitsland,
dat ‘s avonds 135 leden trok, terwijl
er ‘s middags een kinderprogramma was. Voor de kinderen is er ieder
jaar met Pasen een eierzoekactie en
wordt op 11 november Sint Maarten gevierd. Dit jaar wordt er ook
gestart met knutselmiddagen voor
de kleintjes. Ook komen er avonden
voor de oudere jeugd. Te denken
valt aan film- en game-avonden.

Genoeg vrijwilligers
Dat de vereniging bruist en bloeit,
blijkt wel uit het aantal leden. De
teller staat op dit moment op 185
gezinnen. Dat is wel eens anders

In de vorige Stadswachter stond
al een kritisch stukje te lezen over
de wijze waarop de gemeente
klachten afhandelt. Kortgeleden kregen we het gemeentelijke Jaarverslag 2010 Interne
en externe klachtbehandeling
onder ogen waaruit bleek dat de
situatie nog iets erger was dan wij
dachten.

geweest. Het buurtgebouw is drastisch opgeknapt door vrijwilligers
uit de buurt. Aan vrijwilligers is momenteel geen gebrek, aldus twee
bestuursleden die wij spraken. ‘En
we hebben de taken goed verdeeld
op bestuurlijk niveau’.
Op dit moment knapt de gemeente
de speeltuin op. De verwachting is
dat rond de herfstvakantie de werkzaamheden zijn afgerond en de

speeltuin en het buurtgebouw kunnen worden heropend.

Goed overleg
Het bestuur van de buurtvereniging is zeer te spreken over de
wijze waarop de inrichting van de
speeltuin tot stand is gekomen. Er
is voortdurend overleg geweest tussen de gemeente en de buurtbewoners. De bestuursleden vonden dit

Lederhosen aan op de jaarlijkse
thema-avond, ditmaal gericht op
Duitsland. De avond trok 135
leden.
een goed voorbeeld van bewonersparticipatie. Het doel van de buurtvereniging is de saamhorigheid in
de buurt te versterken, gebaseerd
op respect en vertrouwen. Sterk
Meppel staat hier volledig achter.

Wat doet de wethouder zoal?
Wat doet een wethouder eigenlijk? Openingswoordjes houden
en vergaderen? Ja, dat zijn twee
belangrijke onderdelen van het
takenpakket. Er wordt vooral veel
vergaderd over de toekomst van
Meppel. Waar willen we heen?
Maar de belangrijkste taak van
een wethouder is te zorgen dat
alles goed loopt. Dat de ambtenaren weten wat er moet gebeuren en dat de juiste beslissingen
worden genomen. Hier een greep
uit de bezigheden van onze wethouder, de afgelopen maanden,
naast de vaste vergaderingen met
de ambtenaren, de Vereniging van
Drentse Gemeenten, het college
en natuurlijk de fractie van Sterk
Meppel.
Afgelopen kwartaal heeft onze wethouder een aantal openingen verricht, waaronder de Atelierroute,
de expositie van Kikker (Max Velthuis) in het Drukkerijmuseum, de
Kwadraatklas van het PCBO en het
hoogste punt van de brede school.
Daarnaast waren er veel leuke en
bijzondere bijeenkomsten, naast
alle serieuze bezigheden. Zoals de
haringparty van de Prinsenbuurt,
een nacht meedraaien op Don-

Afhandeling
van klachten
nog slechter

derdag Meppeldag met de politie, een gezellige zomerborrel met
Woonconcept, een werkbezoek aan
bijvoorbeeld de NS, KPN en vele
andere organisaties en tal van culturele uitjes in Meppel en de provincie Drenthe.

Overleggen
De perspectiefnota werd behandeld. En ondanks dat er veel kritiek
kwam op de communicatie, heeft
dat ontzettend veel overleggen gevergd om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet worden aangepast. Het gaat om een kanteling
van het beleid waardoor verantwoordelijkheden meer bij de mensen zelf worden gelegd. Hiervoor is
een interactief traject gestart.
Er zijn negen avonden georganiseerd over verschillende thema’s
binnen de Wmo. Organisaties, instellingen en inwoners konden zich
aanmelden om mee te praten over
de veranderingen.
Een interessant onderwerp. En dat
is te zien aan het groot aantal mensen dat zich heeft opgegeven om
mee te praten. Het is een intensief
traject, maar het heeft veel input

opgeleverd. Hierdoor ligt er een
mooie basis om het nieuwe beleid
te ontwikkelen.

Herschikking Plataan
De projecten die de afgelopen
maanden het meest aandacht vroegen, waren het uitvoeringsplan van
het jongerenbeleid, de zoektocht
naar een mogelijke herschikking
van de Plataan in combinatie met
de Niermanschool, de harmonisatie van kinderopvang en de Stichting Peuterspeelzalen, de ontwikkeling van de brede school in de
Koedijkslanden, de bibliotheekvi-

Van Daalen

In april opende wethouder Myriam
Jansen de Cultuurfabriek, in de
voormalige Mackayschool aan de
Allee.
sie, de toekomst van Scala, de ontwikkeling van de Lokale Educatieve
Agenda, het oprichten van een cultuurplatform, de ontwikkeling van
het preventieve beleid schuldhulpverlening, de stuurgroep Jeugd en
Middelengebruik en de bijeenkomsten van de stuurgroep Ezinge. Allemaal projecten waarbij veel partijen betrokken zijn en die dus veel
overleg en energie vragen.

SteM heeft er geen probleem mee
dat er klachten binnenkomen bij
de gemeente. Waar gewerkt wordt
worden fouten gemaakt en die leveren soms klachten op van burgers. Het aantal klachten in 2010
was zelfs gelijk gebleven aan dat in
2009. Waar wij over vielen was het
feit dat zes klachten langer dan tien
weken in behandeling zijn geweest,
zonder duidelijke aanleiding. Dat
de gemeente de behandelingstermijn van klachten overschrijdt
zonder duidelijke redenen en zonder verdere communicatie hierover
naar de burger wekt woede en onbegrip. De burger moet zich omgekeerd namelijk wel houden aan de
termijnen die de gemeente oplegt,
bijvoorbeeld bij bezwaarschriften
of vergunningen.

Ieder jaar weer
Uit archiefonderzoek blijkt ook dat
sinds 2005 (oudste gegevens in digitaal archief) de gemeente iedere
keer zelf constateert dat het beter
kan, maar concrete stappen, doelstellingen en tijdspaden ontbreken.
Daarop besloot SteM een motie in
te dienen waarin wij het college
oproepen de conclusies en aanbevelingen uit het Jaarverslag 2010
interne en externe klachtbehandeling ‘smart’ te maken. Dat wil
zeggen te voorzien van concrete
en meetbare stappen, doelstellingen en tijdspaden en die uiterlijk 1
november aan de raad voor te leggen. De fracties van de VVD en D66
waren het hiermee eens en zegden
hun steun toe. Een krappe meerderheid dus.
De motie maakte blijkbaar toch
wat emotie los bij het college en al
gauw ontving de raad een memo
waarin stond dat de gemeente al
maatregelen aan het nemen was.
Er komt een actieplan met een implementatietraject en eind 2011
moet er al een nieuwe klachtenregeling liggen. Wij konden de motie
dus intrekken, want het doel was
bereikt.
Wel jammer dat we deze actie eerst
moesten nemen om deze informatie te verkrijgen. Een gevalletje van
miscommunicatie dus, zoals de
burgemeester tijdens de raadsvergadering later nog toegaf.
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Bewoner helpt nalatige gemeente

Subsidie of uitkering?
Het college is van plan de subsidie voor de WIW en ID-banen
te laten vervallen. Het gaat hier
om mensen die chauffeur bij een
zorginstelling zijn, bij het Erf
werken of als conciërge op een
school, terwijl hun werkgever
daar een subsidie voor ontvangt.
Dat stopzetten is geen goede stap,
vindt SteM, maar door de enorme
bezuinigingen van het Rijk zal er
wel niet aan te ontkomen zijn.
De beste manier om mee te doen
in de samenleving is via een baan.
Maar ook via vrijwilligerswerk of de
school van de kinderen kan iemand
participeren. Toch zijn er veel mensen die niet of nauwelijks contact
met andere mensen hebben, vereenzamen. Die wil de gemeente
ook graag mee laten doen. Dat kan
ook doordat het Rijk daar geld voor
geeft en de raad vanuit de eigen begroting daar nog wat bijlegt.

Begeleiding
Met dat budget kan de gemeente
helpen bij het zoeken van een baan,
stageplaatsen aanbieden, werkgevers subsidie geven als ze een
langdurig werkloze of iemand met
beperkingen in dienst nemen, enz.
Maar ze kan ook zorgen dat mensen voor wie een baan niet meer
haalbaar is vrijwilligerswerk gaan
doen, zodat ze voldoende sociale
contacten hebben. De gemeente
kan mensen ook helpen structuur
in hun leven aan te brengen.
De bezuinigingen worden echter
voelbaar. Voor 2012 is er al een forse
korting van 20 procent aangekondigd, en in de plannen van het Rijk
wordt dat budget in de komende ja-

ren meer dan gehalveerd. Het college heeft daarom een nieuwe participatienota uitgebracht. Een nota
met een aantal keuzes waarvan nog
niet duidelijk is wat de consequenties zullen zijn.

Grote hap
Waar Sterk Meppel zich op voorhand zorgen over maakt is het
voornemen om subsidie voor de
WIW en ID-banen te laten vervallen. Het gaat hier om mensen die
nu chauffeur bij een zorginstelling
zijn, bij het Erf werken of als con–
ciërge op een school terwijl hun
werkgever daar een subsidie voor
ontvangt. Wethouder Dohle is van
mening dat de subsidies een te grote hap uit het budget halen. Voor
dat geld kun je veel meer mensen
gedurende kortere tijd begeleiden
of ervaring op laten doen.
Tegen die redenering valt natuurlijk niets in te brengen. Maar door
hun leeftijd (rond de zestig) of hun
beperkingen zullen deze mensen
geen ander werk vinden. Dat betekent dat de meesten na een paar
jaar bij de gemeente terugkomen
voor bijstand. Dus wat gebeurt er
nu eigenlijk met deze mensen en
wat levert het in feite op?
Bij de behandeling van de participatienota hebben wij de wethouder hierop ondervraagd. Hij heeft
toegezegd dat hij, waar dat nodig
is, meer tijd zal nemen om de resterende 16 banen zorgvuldig af
te bouwen en extra aandacht aan
deze groep te besteden. Daar zijn
we blij mee. Deze mensen doen
nuttig werk in maatschappelijke
organisaties en daar kun je niet zomaar een streep door zetten.

Onlangs kregen we een brief van de heer Frits Hartsuiker uit de Oosterboer onder ogen die voor de
zoveelste keer duidelijk maakt dat er aan de excellente dienstverlening van de gemeente nog veel
schort.
Voor zijn deur staat lantaarnpaal nr. 2, meldde Hartsuiker. Deze was in augustus al een maand of negen defect.
Hij is licht geknikt en de verlichting werkt niet. Hartsuiker heeft dit in januari bij de gemeente gemeld. Hij
deed dit zo laat, omdat hij besefte dat eerder melden
geen zin had vanwege de bevroren grond, waardoor er
niets aan gedaan kon worden. Het risico dat de melding
dan tussen de wal en het schip zou verdwijnen vond hij
te groot. Over meedenken gesproken.
Na zijn telefoontje is er iemand naar de paal komen kijken, maar er werd niets aan gedaan. Vervolgens heeft hij
er meerdere telefoontjes aan gewaagd. Ook zijn buren
deden dat, maar toen wij hem spraken in augustus was
daar nog niets mee gedaan.
Frits Hartsuiker: ‘Dit heeft mij doen besluiten om zelf

SteM bekijkt fietsvoorzieningen
Fietsersbond en Veilig Verkeer
Nederland en leden van SteM
onderzochten afgelopen zomer
fietsvoorzieningen in Meppel. Op
de uitgezette route van ongeveer
7 km waren meer dan 15 aandachtspunten waar eens goed
naar gekeken is. Johan de Vries,
voorzitter van de Fietsersbond,
liet nog maar eens weten dat je
voorzieningen het best kunt beoordelen wanneer je zelf fietst.
Zo ontdekten de onderzoekers bij
uitgang noord van de nieuwe bovengrondse fietsenstalling van het
station dat de trap met fietsgoot
aan beide kanten stopt. Ook de leuning van de trap stopte een meter
boven de grond, een gevaarlijke
situatie voor een visueel gehandicapte. Die vertrouwt er immers op
een trap af te lopen met leuningen
tot het einde.
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De goten gingen onderaan over in
een trap van stoeptegels en daar
stond dan ook nog eens een half
afgezaagde boom lelijk in de weg
(foto onder).
Inmiddels zijn we in september en
is de trap aangepast met goten tot
onderaan en is de boomstronk verwijderd. De leuningen lopen echter
nog steeds niet door tot aan het
einde, waardoor een slechtziende
lelijk naast de trap kan vallen (foto
rechts).
Over de Parallelweg loopt verderop
een zebrapad richting de Emmastraat. Daar staat gek genoeg een
boom in de weg (foto rechtsonder).
Weer een vreemd obstakel dat je
daar echt niet verwacht. De boom
lijkt overigens op sterven na dood
te zijn. Misschien een goed moment om hem te kappen?
We blijven dit soort situaties in de
gaten houden.

de verlichting maar te repareren. Om de gemeente niet
op kosten te jagen is de lamp voorzien van een 6 watt
spaarlamp. Na de uiteindelijke reparatie schenk ik hierbij de tijdelijke voorziening.’
Sterk Meppel kan deze ludieke actie wel waarderen,
maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat dit nodig
is. De aanleiding is bovendien wel heel serieus. Hartsuiker zag in de nacht van 18 op 19 juli dat er ingebroken
werd in een auto. Door zijn aanwijzingen zijn de daders
door de politie aangehouden. Die donkere plek is een
perfecte plaats voor individuen die kwaad in de zin hebben.
Wij vragen ons, met de familie Hartsuiker, af waarom er
met dergelijke meldingen zo vaak niets wordt gedaan.
Dit wekt veel ergernis en het risico dat er niet meer gemeld wordt ‘omdat ze er toch niets aan doen’.
We hebben wel een tip voor iedereen die onregelmatigheden wil meden. Maak er een foto van en stuur die
met de klacht per e-mail aan postbus@meppel.nl. Onze
ervaring is dat daar beter op wordt gereageerd dan op
een telefonische melding.

Reclame schept chaos
in de binnenstad
Het lijkt wel een groot STER-blok
in de binnenstad van Meppel. De
gevels en ramen zijn beplakt met
schreeuwende posters. Je moet
zigzaggend door de Hoofdstraat
vanwege de vele reclameborden
die er staan. Wordt het niet hoog
tijd dat het college hier een speerpunt van maakt en onze binnenstad weer gezellig en rustig
maakt?
Dat een winkelier graag zijn producten wil verkopen, begrijpen we maar
al te goed. Dat je daarvoor op moet
vallen en je producten zichtbaar aan
wilt prijzen, snappen we ook. Maar
onze Meppeler winkelstraten staan
zo vol reclameborden en andere
uitstallingen, dat het een ergernis is.
Overal waar je kijkt wordt op deze
manier geschreeuwd om aandacht.
Het resultaat? Niemand die de borden meer leest en steeds meer mensen die zich eraan ergeren.
Ook van de winkeliers zelf horen
we wisselende signalen. Ze blijven
hun borden wel buitenzetten, omdat iedereen dat doet, maar het
liefst zouden sommigen zien dat
alle borden zouden verdwijnen. Op
het Zuideinde is het soms werkelijk
storend. Daar rijden ook nog auto’s,
maar op sommige plekken moet je
wel over de straat gaan (helemaal
als je in een rolstoel zit) omdat je
niet fatsoenlijk over de stoep kunt,
vanwege de vele obstakels.
De gemeente heeft hier regels voor.

Reclame-uitingen mogen tot ongeveer 1,5 meter vanaf de winkelgevel
geplaatst worden. In de Kruisstraat
zijn daar zelfs grote zilverkleurige
punaises voor aangebracht, zodat
de winkeliers aldaar weten tot hoever hun uitstallingen mogen staan.
Maar daaraan lijkt niemand zich te
houden. Logisch, want als je verder
op straat staat, val je meer op. En de
gemeente handhaaft toch niet, dus
waarom zou je je aan deze regels
houden?

Gevelreclame
Met gevelreclame lijkt het al net zo
te gaan. Als je keurig je vergunningen aanvraagt, krijg je wel te horen
wat je wel of niet mag doen. Maar
als je niets aanvraagt en gewoon
je reclame op de gevel hangt, is er
geen haan die er naar kraait. Dit
zorgt ervoor dat er wildgroei ontstaat en steeds meer winkeliers gewoon doen waar ze zin in hebben,
zonder rekening te houden met de
regels van de gemeente.
Wordt het niet eens tijd dat de gemeente hier strenger op toeziet en
onze binnenstad weer een mooi
aangezicht geeft? Er zijn gemeenten die alle reclameborden zelfs
verboden hebben, waardoor het
straatbeeld veel rustiger is en er
meer ruimte is voor het winkelend
publiek. Misschien gaat dat te ver.
Maar de wildgroei van reclameuitingen op dit moment gaat ook
te ver. College, weg met deze chaos!

DE STADSWACHTER

8

Herfst 2011

Ken uw gemeente
Uitslag 79
De opgave in de vorige Stadswachter was niet zo moeilijk, dat was te
merken aan het aantal goede antwoorden. Het was een foto van de
Fordgarage, hoek Noordeinde/
Mallegatsgracht.
Veel mensen komen dagelijks langs
dit mooie, karakteristieke pand. In
1953 kwam de afdeling auto’s/tractoren van Greve bv naar Meppel.

SteM-fractieleider Peter de Vries
(links) overhandigt mevrouw Van
der Zweerde haar prijs.

Eerst werd het pand gebruikt als
garage, later als etalage voor tractoren.
Iemand stuurde ons een artikel uit
een oude uitgave tractornieuws met
een mooi overzicht hoe het bedrijf
gegroeid is. Inmiddels staat het
pand al een poos leeg. Helaas.
Mevrouw I. Van der Zweerde-Krale
kwam als winnares uit de bus. Zij
kent de garage van heel iets anders.
‘Wat mij van deze hoek altijd bij zal
blijven, en ik denk een heleboel
Meppelers die rijles hebben gehad
bij mijn vader, dhr. Harm Krale, is
het pad naast de garage. Dit pad
werd erg veel gebruikt als plek voor
de beruchte hellingproef. Ik voel
nog mijn handen klam worden op
het stuur…
Mevr. Van Zweerde koos als prijs het
boek ‘Een kwart eeuw Meppel’ van
Herman Jansen. Daarnaast kreeg zij
ook een fles Bruisend Meppel.

30e Jaargang, nr 4
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Een uitgave van Politieke Vereniging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>

De volgende opgave betreft een
beeld in een park in Meppel. Weet
u waar dit beeld staat? Kunt u ons er
iets meer vertellen?
Uit de goede inzendingen trekken
wij de prijswinnaar.

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

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