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De lange baan
Sterk Meppel is een partij met hart 
voor het milieu. De trendsettende 
plannen van de gemeente voor 
duurzame energie in de nieuwe 
wijk Nieuwveense Landen juichten 
wij dan ook toe. Maar de gemeente 
heeft een stapje teruggedaan: de 
goede doelstellingen worden pas in 
2040 uitgevoerd. Jammer!

Sommige mensen vinden dat 
een plaatselijke politieke partij 
zich niet met landelijke en zeker 
niet met wereldproblemen moet 
bezighouden. In de regel zijn wij 
het daar mee eens. Sterk Meppel zet 
zich in de eerste plaats in voor onze 
eigen gemeente en onze lokale be-
volking. Maar een slecht milieu en 
de gevolgen daarvan kunnen niet 
tegengehouden worden bij onze 
gemeentegrens. 
Met andere woorden, zorg voor 
het milieu is geen ver van mijn 
bed show, maar begint achter onze 
eigen voordeur, in onze eigen buurt 
en in onze eigen gemeente. Daarom 
staat SteM achter het duurzame-
energieplan van het college. Maar 
we hadden meer ambitie en visie 
verwacht. 
Meppel liep voorop met haar eigen 
energiemaatschappij die de nieuwe 
wijk Nieuwveense Landen van 
duurzame energie gaat voorzien.  
Met het duurzame-energieplan 
heeft Meppel wel de ambitie om 
op termijn moeilijk te realiseren 
doelstellingen te formuleren. Maar 
door het eindpunt daarvan pas in 
2040 te leggen wordt het wel erg op 
de lange baan geschoven. Meppel 
volgt hiermee keurig het landelijke 
beleid en is in dit opzicht trendvol-
ger geworden. Daar had, wat SteM 
betreft, wel een tandje bij gekund.

HAN EN SAN

GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST

‘Omkoping bij Rendo’ kopte 
NOS-nieuws op 11 mei. Het 
verhaal gaat terug op de verkoop 
van Rendo Energielevering BV in 
2006. Het klantenbestand is toen 
voor 66,5 miljoen euro verkocht 
aan Electrabel, met instemming 
van de meerderheid van de raad. 
Het bod van 69 miljoen euro van 
het Deense Dong kwam niet in 
beeld. Justitie heeft twee man-
nen aangehouden die worden 
verdacht van het geven en 
ontvangen van een miljoen euro 
steekpenningen. Het is te hopen 
dat de raad meer op haar hoede 
zal zijn bij de eventuele verkoop 
van Rendo Netbeheer, de andere 
tak van het bedrijf.

De Raad van Commissarissen van 
Rendo heeft in 2006 bewust geko-
zen voor de verkoop aan Electrabel 
en dat ook zo naar de gemeenten 
overgebracht. Elke gemeenteraad 
kon zijn aandeelhouder een stem-
advies meegeven. Ook in Meppel 
gaf de raad haar aandeelhouder 
uiteindelijke groen licht om voor 
deze verkoop te stemmen. Herman 
Jansen (Sterk Meppel) en Willie Ol-
degarm (GroenLinks) wilden niet 
verkopen en gaven een negatief 
stemadvies. Peter de Vries (Sterk 
Meppel) vond dat de exclusiviteit 
ertoe had geleid dat we er onvol-
doende voor kregen en gaf daarom 
ook een negatief stemadvies.

Te weinig ontvangen
Of de aandeelhouders met de ken-
nis van nu anders zouden hebben 
besloten weet niemand. Maar als 
bewezen wordt dat de verkoop 
met steekpenningen tot stand is 
gekomen lijkt in ieder geval Peter 
de Vries gelijk te krijgen. Dan heeft 
Meppel te weinig ontvangen voor 
de verkoop. Er bestaat ook gevaar 
dat het een doorwerking heeft op 
de volgende mogelijke verkoop. 
Netbeheerder Enexis wil namelijk 
de overgebleven tak van Rendo, het 
netbeheer, overnemen. 
Sterk Meppel heeft al in een vroeg 
stadium aangegeven dat wij geen 
voorstander waren om in te gaan 
op de eerste avances van Enexis. 
Dat de aandeelhouders in meer-
derheid hebben besloten dat wel te 
doen, moeten we accepteren. Maar 
ondertussen zien we het aantal 
argumenten om af te zien van ver-
koop wel toenemen. 

Het is te hopen dat het onlangs 
afgebrande Schultehuis aan de 
Kruisstraat gauw in oude luister 
wordt hersteld. Op de dag na de 
brand in het eeuwenoude mo-
nument vroeg SteM-raadslid Jan 
Wessels mede namens stichting 
Oud Meppel en het Cuypersge-
nootschap het college zorgvuldig 
met dit stukje historie om te gaan. 
Vrijwilligers van Oud Meppel 
staken zelf de handen uit de mou-
wen en waren dagen in het puin 
aan het wroeten om waardevolle 
elementen veilig te stellen. De 
gemeente zorgt ervoor dat alles 
zorgvuldig wordt opgeslagen.

Begin mei brandde het oude Schul-
tehuis af. Terwijl brandweer, andere 
hulpdiensten en veel publiek op 
de been waren zagen zij de oude 
trapgevel krakend naar beneden 
storten. In de puinhoop lagen aller-
lei elementen die historisch gezien 
van belang zijn. 

Ongeruste mails
De volgende ochtend kreeg SteM-
raadslid Jan Wessels al de eerste on-
geruste mailtjes van de Oud Mep-
pel en het Cuypersgenootschap. 
Of hij er bij het college op wilde 
aandringen niet te snel stappen te 
ondernemen en eerst goed uit te 
zoeken wat mogelijk is. 
Restauratie van de gevel? Herbouw? 

Archeologisch onderzoek? Dit huis 
staat immers in het oudst bewoon-
de gedeelte van Meppel. Te vaak en 
te snel worden in dit soort situaties 
maatregelen genomen op grond 
van aannames en uitspraken van 
leken. Snelle sloop van dit rijksmo-
nument moest voorkomen worden.

Er ging dus een spoedmail namens 
Sterk Meppel naar het college met 

Schultehuis in luister herstellen

Omkoping bij Rendo 
moet te denken geven

Zie verder pag. 6

In de puinhoop lagen allerlei ele-
menten die historisch gezien van 
belang zijn.

Het was weer feest in 
en aan de grachten, het 
weekend van 8, 9 en 10 
juni. Vooral het mooie 
weer op zondag trok veel 
volk naar het Achtste 
Grachtenfestival, met 
oude schepen, pierema-
chochels, muziek, ambacht en handel. Een groot succes, dankzij het organi-
satietalent van vele vrijwilligers. Wat fijn dat de grachten er nog zijn! 

De duurzaamste manier van  
bouwen is niet bouwen
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Zo beste lezers, de tijd van de 
Perspectiefnota breekt weer aan. 
In de Perspectiefnota bepaalt de 
gemeente de inzet voor de komende 
jaren. Dat is altijd een drukke tijd. 
Ik heb gelukkig eerst de zinnen 
even kunnen verzetten in het Pink-
sterweekend. Samen met Joke en 
mijn oudste dochter Else en haar 
Bas zijn we naar Berlijn geweest. 
Een geweldig groene stad met veel 
parken en mooie plekjes langs de 
Spree, de waterweg van Berlijn. 
We hebben daar veel inspiratie 
opgedaan; bijvoorbeeld over wat 
we met Bleekerseiland zouden 
kunnen doen in de toekomst. Een 
mooi stadsstrand met zitjes en 
gezellige plekjes lijkt mij wel een 
goed idee. Maar ja, eerst wacht ons 
een andere taak. De financiën moe-
ten op orde blijven. Dat zal niet 
meevallen als je kijkt naar wat er 
op ons afkomt. Maar we gaan niet 
bij de pakken neerzitten. Nee, we 
pakken aan en gaan er iets goeds 
van maken. 

De overige partijen in de raad 
zijn druk bezig met de komende 
verkiezingen; daar hoeven wij ons 
niet mee bezig te houden. Voor de 
gemeente Meppel is het wel belang-
rijk wat de uitkomst van de verkie-
zingen op zal leveren. Waar gaan 
de Haagse partijen de pijn van de 
bezuinigingen neerleggen? Blijft 

die pijn in Den Haag of wordt er 
weer bezuinigd op de gemeentelijke 
portemonnee? Ik hoop dat ze daar 
ook eens lastige keuzes durven te 
maken. De afgelopen jaren werd er 
veel op het bordje van de gemeente 
geschoven. Dus als die lijn wordt 
doorgezet ziet het er niet goed uit. 
 
De vakantietijd breekt weer aan 
en ik wens iedereen dan ook een 
goede zomer en graag allemaal 
weer een gezonde terugkomst in het 
Meppelse! 

Peter de Vries
Fractievoorzitter Sterk Meppel

Een mooi stadsstrand?

Ik maak mij grote zorgen over het 
toenemen van schulden. Landelijk 
heeft de helft van alle huishoudens 
een lening. Bij de gemeente krijgen 
we dat in beeld als mensen zo ver 
in de schuld zitten dat zij hun vaste 
lasten niet meer kunnen betalen. 
Dan stuurt de gemeente hen door 
naar de Gemeentelijke Krediet 
Bank (GKB). Een organisatie die 
de gemeente Meppel samen met 
Assen en Hoogeveen opgericht heeft 
om huishoudens te helpen hun 
financiën weer op orde te krijgen 
en mogelijke schulden te saneren. 

In Meppel zien we dat het aantal 
mensen dat hulp nodig heeft van 
de GKB flink stijgt. En dat is ver-
velend. Want als mensen schulden 
krijgen, krijgen ze vaak te kampen 
met meer problemen: gezondheids-
klachten; niet meer mee kunnen 
doen aan het sociale leven; ruzie in 
het gezin; verlies van hun baan… 
Het komt vaak allemaal op een 
hoop terecht en ontwricht het leven 
van hele gezinnen en dus ook van 
de kinderen in zo’n gezin.

Op straat hoor ik vaak het oor-
deel klinken. Mensen zouden niet 
goed met hun geld omgaan, veel 
te veel dure spullen kopen en te 
hebberig zijn. O ja, voor een deel 
van de mensen die in de schulden 

raken geldt dat zeker. Maar er zijn 
ook veel mensen die geheel buiten 
hun schuld om hun rekeningen 
niet kunnen betalen. Helemaal 
nu. Sommige raken bijvoorbeeld 
hun baan kwijt, willen dan wel de 
tering naar de nering zetten door 
bijvoorbeeld hun huis (dat op twee 
salarissen is gekocht) te verkopen, 
maar raken het aan de straatste-
nen niet kwijt. Hoe kun je dan je 
rekeningen blijven betalen?

Ik ben het eens met het Nibud, 
dat zegt dat te veel huishoudens 
in Nederland gebukt gaan onder 
een lening. De leencultuur is te ver 
doorgeslagen en er wordt te weinig 
stilgestaan bij de langere-termijn-
gevolgen van een lening. Daar 
moet echt iets aan gebeuren. 

Hoewel ik nog niet precies weet wat 
ik bij kan dragen om het tij echt te 
keren, zoeken we wel naar mo-
gelijkheden. In Meppel zetten we 
daarom sinds dit jaar in op preven-
tieve maatregelen, zoals budgetcur-
sussen en het inschakelen van alle 
vrijwillige organisaties die ook on-
dersteuning geven aan mensen met 
schulden (o.a. de kerken, de Arme 
kant van Meppel, Humanitas). 

Ik ben blij te horen dat ook het 
Nibud zoekt naar oplossingen voor 

dit probleem. Dat gaat samen met 
andere partijen uit de financiële 
sector (overheid, banken, consu-
mentenorganisaties) bespreken hoe 
de huidige leencultuur kan worden 
tegengegaan en hoe de mensen het 
beste kan worden bijgebracht stil te 
staan bij de gevolgen. 

Er moet écht iets veranderen, want 
de sociale en financiële gevolgen bij 
mensen met grote schulden voor 
henzelf en voor de maatschappij 
zijn dramatisch.

Myriam Jansen
Wethouder
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 Van de wethouder SteMgeluid
Zomer 2012

Schulden en schuldig

Na zes jaar is Han van Zand-
bergen eind maart afgetreden 
als voorzitter van Sterk Meppel. 
De komende jaren zal hij zich 
namens de fractie nog meer 
gaan inzetten als duo-raadslid. 
Han is opgevolgd door Eduard 
Annen, die korte tijd secretaris is 
geweest. Felix Renken trad aan 
als nieuwe secretaris.

De belangrijkste uitdagingen van 
Han lagen in het ontwikkelen van 
de website en het betrekken van 
jongeren bij de politiek. “Dat was 
met een vrijwel nieuw bestuur; een 
groep idealisten die samen zo goed 
mogelijk vorm wilden geven aan de 
ontwikkelingen in onze gemeente. 
Voor mij persoonlijk was het ook 
een uitdaging te zien in hoeverre ik 
leiding aan deze groep kon geven 
met mijn bestuurlijke ervaring in 
combinatie met mijn handicap.” 
(Han is blind - redactie.)
“Supertrots ben ik op de ontwik-
keling die de website heeft door-
gemaakt. Het is een mooi digitaal 
platform geworden, waar je vrijwel 
alles over onze standpunten en 
activiteiten kunt nalezen. (www.
sterkmeppel.nl - red.). 
Met de tweede uitdaging ging het 
wat minder. De politiek vergrijst, 
dus ook bij Sterk Meppel. Inciden-
teel hebben we wel succes geboekt. 
Ons jongerendebat in de campag-
ne van 2010 heeft geleid tot JIM, 
Jongeren in Meppel.
Terugkijkend zeg ik: ik heb veel ge-
leerd. Of het nu werken met vrijwilli-
gers is, welke manier van leiderschap 

je kunt toepassen of hoe ik mijn 
blindheid overwin onder bepaalde 
omstandigheden. Voor dit soort din-
gen ben ik Sterk Meppel dankbaar! En 
als het aan mij ligt, maar dat bepalen 
uiteindelijk onze leden en daarna de 
mensen die op ons stemmen, is SteM 
nog niet van mij af!”

Netwerker
De nieuwe voorzitter, Eduard An-
nen, woont sinds 2010 met zijn 
vrouw Jacqueline in de Oosterboer 
en volgt sinds die tijd de politiek 
in Meppel. Hij werkt als coördi-
nator sportaccommodaties bij de 
gemeente De Wolden, is een echte 
netwerker en zeer actief op Twitter 
(@EduardAnnen). 
“Omdat het nog even duurt voor 
er raadsverkiezingen zijn zit een 
raadslidmaatschap er voorlopig 
niet in. Maar ik ben een echt ver-
enigingsmens en vind het leuk om 

met mensen samen iets te berei-
ken. Om actief bezig te zijn voor en 
in mijn buurt, in welke functie of 
op welke manier dan ook. 
Een bestuursfunctie bij een poli-
tieke vereniging is nieuw voor mij, 
maar op het werk en bij verschil-
lende andere organisaties heb ik al 
veel bestuurservaring opgedaan. 
Naast voorzitter van SteM ben ik 
bijvoorbeeld ook voorzitter van het 
Rode Kruis afdeling De Wolden.
Mijn uitdaging is een plan beden-
ken waardoor we de jeugd kun-
nen motiveren actief te zijn in de 
gemeentepolitiek. Allerlei ideeën 
borrelen al op. Samenwerken met 
anderen en zo tot resultaten ko-
men. Heerlijk!”
Han bedankt, Eduard succes!

Tijdens de lintjesregen heeft 
burgemeester Jan Westmaas vijf 
koninklijke onderscheidingen 
uitgereikt. Eén van die lintjes was 
bestemd voor SteMbestuurslid 
Henk Rous. Henk is nu Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

Henk Rous is voorzitter bij de 
Raad van Kerken en betrokken bij 
de werkgroep De Arme Kant van 
Meppel, de Wereldwinkel en bij 
sponsoracties voor asielzoekers. 
Daarnaast is hij al vele jaren zeer 
actief voor Sterk Meppel; zowel als 
bestuurslid als in de steunfractie. 
Binnen de steunfractie maakt Henk 
zich natuurlijk ook sterk voor de 
zwakkeren in de samenleving. Hij 
weet alles van het armoedebeleid 
en hoe dat in de praktijk uitwerkt 
en levert daardoor een gewaar-

deerde bijdrage in de discussie 
over dit onderwerp. 
Onze nieuwe gelauwerde is van 
het type ‘niet lullen maar poetsen’. 
Binnen het bestuur heeft hij dan 
ook het beheer van onze opslag De 
Looierij in portefeuille en bereidt 
hij thema-avonden voor. 
Henk is erg blij met zijn koninklijke 
onderscheiding, maar draagt het 
lintje op aan alle vrijwilligers van 
de verenigingen waar hij actief is. 
Zonder deze vrijwilligers kan hij zijn 
werk niet doen. Sterk Meppel felici-
teert Henk Rous van harte met deze 
welverdiende onderscheiding. 

Lintje voor Henk Rous

Henk Rous heft met zijn vrouw 
Meta het glas op de prachtige 
onderscheiding die hij door burge-
meester Jan Westmaas opgespeld 
heeft gekregen

Han van Zandbergen gaat; 
Eduard Annen komt als voorzitter

Han van Zandbergen (rechts) 
overhandigt zijn opvolger Eduard 
Annen de ‘voorzittershamer’
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Kado- en 
Feestartikelen

HEMA

Meppel 0522-252494

Tijdens de bezuinigingsronde 
in 2011 kreeg het culturele veld 
harde klappen. Een van onze 
grootste instellingen, Scala, leek 
zelfs helemaal te verdwijnen. De 
gemeenteraad haalde een aantal 
bezuinigingen van tafel en gaf 
Scala de kans om overeind te 
blijven. De bibliotheek werd ook 
ontzien omdat ze al jaren te wei-
nig geld ontving om goed rond 
te komen. Hoe staat het nu met 
deze culturele instellingen?

De bibliotheek kreeg geen extra 
bezuinigingen opgelegd, omdat ze 
al jaren van het uiterste minimum 
rond moet komen. Een bezuiniging 
daar bovenop had het einde van de 
bibliotheek betekent. Samen met 
de gemeente is een nieuwe visie 
geschreven met flinke ingrepen 
vooral in het aantal vierkante me-
ters dat gehuurd wordt.
Ondertussen gaan de ontwikke-
lingen door. De onderhandelin-
gen rond het bibliotheekpand in 
Nijeveen zijn bijna afgerond. Het 
lijkt er op dat dit pand een nieuwe 
eigenaar gaat krijgen, die ook de 
bibliotheek wil huisvesten, zij het 
op minder vierkante meters. Dat 
scheelt aanzienlijk in de huurprijs. 
Daarnaast trekt de bibliotheek naar 
de scholen. De bedoeling is de boe-
ken dichterbij de kinderen te bren-
gen om zo het lezen te bevorderen. 
In de Brede School komt de samen-
werking al op gang. 

Naar de scholen
Scala kreeg in eerste instantie te 
horen dat ze helemaal wegbezui-
nigd werd. De raad wilde dit niet 
en gaf onze wethouder de opdracht 
om samen met Scala een plan te 
ontwikkelen, zodat Scala wel flink 

zou bezuinigen, maar toch over-
eind zou blijven. Dit plan is nu bij 
de gemeente aangeleverd. 
Hierin staat onder andere dat 
Scala op een andere manier met 
het personeel om zal gaan en ook 
meer naar de scholen zal trekken 
om alle jeugd cultuureducatie aan 
te bieden. Daarnaast zal ook Scala 
ruimte inleveren in De Plataan, 
waardoor de huurprijs naar be-
neden gaat. Na de zomervakantie 
komt het plan in de raad.
Een ding staat voor Sterk Mep-
pel als een paal boven water: de 
bibliotheek en Scala zijn instellin-
gen die we voor Meppel moeten 
behouden. Dat daar in tijden van 
bezuinigingen nieuwe wegen voor 
gezocht moeten worden waardoor 

het goedkoper kan, begrijpen we. 
Maar culturele instellingen zijn 
van enorm groot belang voor de 
inwoners van onze stad. Meppel is 
door deze voorzieningen aantrek-
kelijk om te wonen en te werken. 
Dat maakt ons een volwaardige 
en bruisende stad waar bedrijven 
zich graag vestigen. Wij wachten 
in spanning de ontwikkelingen af. 
Wordt vervolgd!

Bibliotheek en Scala zoeken 
naar nieuwe wegen

De Plataan lijkt een slepende 
kwestie te worden. Wat ooit naar 
voren kwam als een mooi creatief 
plan om slim te combineren en 
een aantal problemen tegelij-
kertijd aan te pakken, blijkt niet 
zomaar even geregeld. Niet alleen 
is het moeilijk alle partijen op 
een lijn te krijgen, ook de raad 
lijkt nog niet overtuigd. Daarom 
is het bestuur van het cultureel 
centrum bezig met een nieuw 
onderzoek om verschillende 
opties goed met elkaar te kunnen 
vergelijken. Hopelijk levert dit de 
gewenste vergelijkbare gegevens, 
zodat de raad eindelijk de knoop 
door kan hakken.

In het coalitieakkoord staat het 
voornemen deze periode slim te 
combineren. Door op gebouwen te 
bezuinigen kunnen de voorzienin-
gen overeind blijven. Het college 
kwam dus met het plan geen nieu-
we school te bouwen voor de Nier-
manschool, maar de oude Vledder-
school (De huidige Plataan) weer 
geschikt te maken voor onderwijs.
Begin dit jaar legde het college dit 
voor aan de raad. Maar die was niet 
overtuigd. Zou dit plan wel finan-
ciële voordelen opleveren? En wa-
ren alle betrokken organisaties wel 
over de streep om mee te werken? 
Ook de beheersstichting van De 
Plataan leek nog niet overtuigd. 

Nieuw bureau
In een nieuwe werkvergadering 

werd duidelijk dat de raad meer 
financiële duidelijkheid wilde uit 
een onafhankelijk onderzoek. Want 
als het financieel geen voordeel 
bood, waarom zou ze dan meegaan 
met deze hele operatie?
Dit onderzoek werd als opdracht 
meegegeven aan de beheersstich-
ting. Die stichting nam haar taak 
serieus op en schakelde een nieuw 
bureau in, dat opnieuw het hele 
dossier doorspitte en alle partijen 
ging horen. De resultaten van het 
onderzoek worden rond 1 juli aan 
het bestuur van de Plataan gepre-
senteerd. Dat betekent dat de ge-
meenteraad pas in september een 
beslissing kan nemen. Mogelijk 
betekent dit dat Meppel ook nog 
eens een forse subsidie mis gaat lo-
pen voor sociale woningbouw die 
gepland staat op de huidige locatie 
van de Niermanschool. 

Win-win
Sterk Meppel betreurt deze trage 
gang van zaken. Wij zien de plan-
nen voor de Niermanschool en 
kinderopvang in de Plataan als een 
win-winsituatie. 
Hierdoor krijgt De Plataan een be-
tere toekomst, hoeven Scala en de 
bieb minder huur te betalen, ont-
staat er een unieke combinatie tus-
sen onderwijs en cultuur, kan er so-
ciale woningbouw in het centrum 
plaatsvinden en krijgt de Nierman-
school eindelijk een mooie plek 
waar ze de kinderen droog en veilig 
onderwijs kan geven. 

Plataansoap wordt  
verder vervolgd

Hoe overtuig je jongeren dat ze 
beter geen alcoholische drank 
kunnen drinken omdat het grote 
schade aanricht aan hun gezond-
heid? De twaalf Drentse gemeen-
ten ontwikkelden samen een 
project waarbij jongeren zelf een 
anti-alcoholcampagne ontwik-
kelden onder de naam Makluk-
Zat. In Meppel doen drie teams 
actief mee: AOC Terra, SCG Ding-
stede en Stad&Esch Randweg. 
Twee van de teams voltooiden 
alle opdrachten en maken kans 
op de eindzege.

Het alcoholgebruik onder jon-
geren wekt veel zorgen op. Maar 
hoe overtuig je jongeren dat ze 
beter geen drank kunnen drin-
ken? De twaalf Drentse gemeen-
ten zetten samen met de horeca, 
politie en GGD een project op 
waarin jongeren zich gaan ver-
diepen in de risico’s door hen zelf 
een eigen anti-alcoholcampagne 
te laten ontwikkelen: MaklukZat. 
Hiervoor kregen ze een subsidie 
van de rijksoverheid.
In september 2011 gingen veer-
tien teams aan de slag, waaron-

der drie uit Meppel. OACMLZ 
Meppel van AOC Terra, No 
Drinkstede van CSG Dingstede 
en Frissstastisch van Stad&Esch 
Randweg. Vanaf februari 2012 
werd er campagne gevoerd en 
eind mei hadden twee van de 
drie teams met hun opdrachten 
alle vijf de sterren binnenge-
haald: OACMLZ Meppel en No 
Drinkstede. Een knappe presta-
tie, want van de veertien teams 
waren er maar vier die dit lukte!

De uitslag
Het einde is inmiddels in zicht. 
Net na het verschijnen van deze 
krant wordt de campagnewin-
naar bekend gemaakt. Tijdens 
een eindfeest in de Nieuwe Kolk 
in Assen geven alle teams een 
korte eindpresentatie over hun 
campagne. Daarna maakt de 
jury bekend wie er gewonnen 
heeft. SteM wenst AOC Terra en 
CSG Dingstede heel veel succes 
toe en hoopt dat één van beide 
Meppeler scholen het (alcohol-
vrije) schoolfeest binnen weet te 
slepen.

Maklukzat: campagne 
jongeren tegen alcohol

Sinds anderhalf jaar houdt 
een platform zich bezig met 
kunst en cultuur in Meppel. 
Het doel is kunst en cultuur 
meer te koppelen aan de 
economie om zo onderlinge 
waarden te versterken. 
Een belangrijk onderdeel 
is beeldende kunst. Omdat 
het platform geen geld heeft 
voor nieuwe beelden is 
het plan opgevat sommige 
beelden beter zichtbaar te 
maken. Als eerste wordt het 
Staphorster meisje van de 
Kromme Elleboog naar de 
Groenmarkt verplaatst. 

In het platform werken de 
gemeente en de directeuren 
van bibliotheek, Scala en Og-
terop samen met de Stichting 
BKM. Deze stichting Beel-
dende Kunst Meppel is opge-
richt door drie ondernemers: 
Mas Boom, Henrico ten 
Brink en Henk Keur. Dank-
zij deze stichting zijn al drie 
nieuwe beelden toegevoegd 
aan het straatbeeld van Mep-
pel. De Stadsomroeper op 
de Wheem, de beeldengroep 
aan de kop van de Prinsen-

gracht en als laatste de Harle-
kijn voor Ogterop. 
In het platform buigen zij zich 
gezamenlijk over het meer 
zichtbaar maken van kunst en 
cultuur in Meppel, om zo ook 
het economisch belang te ver-
sterken. Een van de doelen van 
het platform is de beeldende 
kunst meer onder de mensen 
te brengen. Maar geld voor 
nieuwe kunstwerken is er nu 
niet. Daarom heeft het plat-
form het plan opgevat de beel-
den die Meppel al bezit beter 
zichtbaar te maken.  

Verscholen
Het Staphorster meisje staat 
al jaren aan de Kromme Elle-
boog. Enigszins tussen de bos-
jes verscholen valt ze niet echt 
op. Het platform heeft het idee 
aangedragen om het Staphor-
ster meisje te verplaatsen naar 
de Groenmarkt. Hier staat nog 
geen kunstwerk en zou het 
meisje prima tot haar recht 
komen. 
Sterk Meppel vindt dit een 
prima staaltje creatief denken 
en is blij met deze positieve 
culturele impuls. 

Staphorster meisje naar Groenmarkt

De laatste stappen worden gezet 
naar het doel: Meppel Cultu-
rele Gemeente 2013/2014. Een 
denktank van ambtenaren, 
culturele instellingen en inwo-
ners heeft meer dan 140 ideeën 
geproduceerd voor het plan, dat 
voor 1 juli aan de provincie wordt 
gepresenteerd.

Iedere twee jaar benoemt de pro-
vincie een gemeente die zich Cul-
turele Gemeente Drenthe mag 
noemen. Meppel wil dit graag zijn 
in 2013/2014. Het lijkt misschien 
tegenstrijdig in tijden van bezui-
nigingen op het gebied van cul-

tuur, maar juist nu is het belangrijk 
mensen te activeren en te inspire-
ren zich in te zetten voor cultuur.

Draagvlak
De culturele instellingen grepen 
die kans gelukkig met beide han-
den aan en zochten een breed 
draagvlak. De hulp van alle Mep-
pelers werd ingeroepen. Een uitno-
diging in de Meppeler Courant om 
mee te denken zorgde ervoor dat 
60 mensen op de brainstormavond 
van 19 april aanwezig waren. 
Er kwamen meer dan 140 ideeën 
uit de brainstorm, met echte ju-
weeltjes ertussen! Al deze ideeën 

kwamen op tafel bij een kleinere 
denktank van de gemeente met 
de directeuren van de culturele in-
stellingen en een aantal cultureel 
ingestelde inwoners: Michiel de 
Boer, Bart den Dolder, Joke de Vries 
en Bertus Roodhof. Hun selectie 
wordt verwerkt in een concreet 
plan dat ze nog beoordelen voordat 
het naar de provincie gaat.

Eén ding is duidelijk: Meppel gaat 
(mits de provincie het plan goed-
keurt) bruisen in 2013. Met de vrij-
willige inzet van al die mensen kan 
het gewoon niet anders. Sterk Mep-
pel kijkt hier naar uit! 

Meer dan 140 ideeën voor plan 
Culturele Gemeente

De bieb wil wel inschikken
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Sterk Meppel heeft zich altijd in-
gezet voor wijk- en buurtgericht 
werken. Dit college pakt dat goed 
op en daar zijn wij blij mee. Veel 
enthousiaste vrijwilligers zijn op 
verschillende manieren actief bij 
buurt-, dorps- of speeltuinver-
eniging in hun directe omgeving. 
In deze zesde aflevering van 
onze serie gaan we op bezoek bij 
Buurt- en speeltuinvereniging 
Ezinge.

Buurt- en speeltuinvereniging 
Ezinge bestaat sinds 1984. Secre-
taris Geert Wever heeft aan de wieg 
gestaan. In zijn jongere jaren was er 
al een soort buurtvereniging. Deze 
was gehuisvest in een gebouw dat 
in de oude speeltuin stond, des-
tijds beter bekend onder de naam: 
‘cluppie’. Over het toen beroemde 
‘Twistcluppie’ wordt nog steeds ge-
sproken.

De bijbehorende speeltuin is er 
allang niet meer. Het enige dat 
nog rest is een prachtige kastanje-
boom. Vanuit nostalgische gedach-
ten besloot Geert Wever, samen 
met andere Ezingers, in 1984 de 
vereniging opnieuw in het leven 
te roepen. Een kleine ruimte in het 
toenmalige Alefgebouw werd hun 
clubgebouw. 

En met succes. Zelfs nu, in 2012, 
draait de club met 40 vrijwilligers 
en 150 leden heel wat activiteiten 
in de wijk. Niet meer in het Alef-
gebouw, maar in een zelf gebouwd 
clubgebouw. De speeltuin, even 
verderop tussen de Papaver- en 
de Tulpenstraat, wordt net als het 
clubgebouw in eigen beheer goed 
onderhouden. Over de samenwer-

king met de gemeente is het be-
stuur positief.

Trots
“Wij zijn trots op onze vereniging,” 
aldus voorzitter Geert Siekman. 
“We beheren ons eigen gebouw, 
beschikken over goed materiaal, 
ons bestuur is een fijne ploeg en 
veel Ezingers weten ons te vinden.” 
Ook oud-inwoners van de wijk ko-
men nog regelmatig terug in het 
buurthuis. 
De heren delen de passie om 
dienstbaar te zijn, en dat kunnen 
ze prima kwijt in hun werkzaam-
heden voor de buurtvereniging. 
Negen maanden per jaar wordt er 
in het gebouw aan de Leliestraat 
gedart door mannen en vrouwen 
en komen de kaarten op tafel voor 
klaverjassen en jokeravonden. Tij-
dens het EK voetbal kijken zo’n 
40 bewoners gezamenlijk naar de 
wedstrijden van Oranje. Een har-
tenwens van de vereniging is wat 
meer grond om het clubgebouw. 
Dat zou het kinderspel of de barbe-
cue veel praktischer maken. 

Kijk voor meer informatie over de 
activiteiten op www.bsvezinge.nl

Dorpen en wijken actief

6. Buurt- en speeltuinvereniging Ezinge
Voorzitter Geert Siekman (rechts) 
en secretaris Geert Wever

Eind juni behandelt de gemeen-
teraad de Perspectiefnota. In 
deze nota kijkt het college terug 
en geeft het aan wat het de 
komende twee jaar wil doen. Het 
belangrijkste kader is het col-
legeprogramma dat SteM, PvdA 
en VVD hebben afgesproken. Dat 
uiteraard wordt beïnvloed door 
financiële kaders (bezuinigingen) 
die het Rijk oplegt. 

Het college geeft aan dat het te-
vreden is over wat er de afgelopen 
twee jaar is bereikt. Er zijn goede 
resultaten geboekt bij re-integratie 
en het vinden van leerwerkplek-
ken; er is een Lokaal Duurzaam 
Energiebedrijf opgezet; de dienst-
verlening is verbeterd; mantelzorg 
en vrijwilligerswerk worden beter 
ondersteund, er zijn projecten voor 
de jeugd over middelengebruik en 
gezond gewicht en de Wmo wordt 
in nauw overleg met alle betrokke-
nen vormgegeven. 
Het college wil het programma ver-
der uitvoeren maar de onzekerheid 
over verdere bezuinigingen maken 
het wel moeilijk hier richting aan 
te geven. De risico’s zijn groot en 
moeilijk in te schatten. 

Landelijk beleid
Van grote invloed op de gemeen-
telijke financiële huishouding zijn 
drie voorgenomen decentralisa-
ties. De Wet Werken naar Vermogen 
maakt de gemeente verantwoorde-
lijk om veel meer mensen aan het 
werk te krijgen; een deel van de 
AWBZ-begeleiding wordt naar de 
gemeente overgeheveld, evenals 
de jeugdzorg. 
Voor alle drie de decentralisaties is 
het nu afwachten wat een nieuwe 
regering gaat doen en wat de (fi-
nanciële) consequenties zijn. Zeker 

is wel dat bijvoorbeeld Reestmond, 
dat tot op heden nog nooit een 
cent gemeentelijke steun nodig 
heeft gehad, zodanig gekort wordt 
dat de gemeente een forse bijdrage 
moet gaan leveren. Op dit moment 
wordt daar bijna een half miljoen 
per jaar voor gereserveerd. Of het 
voldoende is? We moeten het af-
wachten.

SteM kiest
In 2010 schreef SteM in haar verkie-
zingsprogramma al dat er pijnlijke 
bezuinigingen aan zouden komen. 
Dat hebben we vorig jaar gemerkt. 
De gemeenteraad heeft toen be-
slissingen genomen over in totaal 
6,2 miljoen euro aan bezuinigingen 
die in 2015 bereikt moesten zijn. 
Bij de keuzemogelijkheden die er 

waren hebben we ons laten leiden 
door onze eigen uitgangspunten. 
Om u een voorbeeld te geven. SteM 
kiest voor mensen. We steunen 
de zwakkeren in de samenleving, 
kiezen voor welzijn en kleinscha-
ligheid. Cultuur zien wij als een 
belangrijk bindmiddel. Toen het 
college voorstelde de bezuinigin-
gen op cultuur op te vangen door 
de subsidie van Scala bijna vol-
ledig te korten hebben wij, samen 
met andere fracties, een motie in-
gediend om Scala in afgeslankte 
vorm overeind te houden. Het ge-
volg zal zijn dat we de zes ton aan 
bezuinigingen waarschijnlijk niet 
helemaal halen; die zullen dus op 
een andere manier gevonden moe-
ten worden.

Perspectiefnota, we zijn er nog niet

Toen Meppel moest bezuinigen 
op re-integratie werd besloten 
dat mensen met zware psychi-
sche of verslavingsproblemen 
voortaan onder de Wmo kwamen 
te vallen. Dat had tot gevolg dat 
een stuk of tien mensen, die nu 
in de bossen allerlei nuttig werk 
doen, hun subsidie kwijt zouden 
raken. PvdA, CDA, D66 en SteM 
maakten zich zorgen om deze 
groep, die vaak lastig elders is in 
te zetten. Daarom werd een mo-
tie ingediend om deze activiteit 
voort te zetten tot duidelijk was 
wat er nog mogelijk was.

Wethouder Dohle pakte de motie 
op zoals hij bedoeld was: namelijk 
zoeken naar een creatieve manier 
om de doelgroep toch te laten wer-
ken waar ze het best past: buiten in 
de natuur. De gemeente heeft een 
aantal bestaande opdrachten in de 
groenvoorziening uitgezocht. Bij-
voorbeeld het onderhoud van het 
Meppeler bos, houtsingels langs de 
wegen en dergelijke. Die worden 
nu aan eXplore, zoals eXped tegen-
woordig heet, gegund. 
Als tegenprestatie laat eXplore deze 
opdrachten uitvoeren door dezelf-
de mensen die eerst met een subsi-
die in de bossen aan de slag waren. 
‘Social return’ heet dat tegenwoor-
dig. Hoe het ook heet, het is weer 
een mooi voorbeeld van een win-
winsituatie. De mensen kunnen 
op hun plek blijven en doen nut-
tig werk, terwijl de gemeente de 
bezuiniging heeft kunnen boeken. 
Daar zijn we als SteM blij mee.

Mensen 
blijven aan 
het werk

De hoogstamfruitbomen in het 
Van der Woudepark in Nijeveen 
hadden het al zo moeilijk door 
de slechte bodem daar. Staan ze 
eindelijk een keer in bloei, komt 
een kudde schapen de schors van 
de stammen vreten. Per ongeluk 
of expres: de bomen zijn nu echt 
ten dode opgeschreven. Er moet 
dus hoognodig wat gebeuren in 
het park. Een plan ligt er al. 

De gemeente laat al een aantal 
jaren parken begrazen door een 
schaapskudde. Waar gegraasd 
wordt, worden de bomen afge-
schermd met gaas. In het Van der 
Woudepark in Nijeveen is dat de 
laatste keer niet gebeurd. Diverse 
inwoners meenden te weten dat 
de gemeente daar toestemming 
voor had gegeven. Wethouder de 
Vos liet, in antwoord op vragen van 
Sterk Meppel en CDA, weten dat 
het echt per ongeluk is gebeurd en 
bood zijn excuses aan voor de ge-
maakte fout.
De bomen in het Van der Woude-
park hadden het overigens al jaren 
moeilijk, omdat de grondkwaliteit 
daar slecht is. Er waren al plannen 
voor de vernieuwing van het park. 
Doordat de schors nu van de stam-
men is gevreten zullen de bomen 
het zeker niet overleven en moet 

er versneld iets gedaan worden om 
het park aantrekkelijker te maken. 
Wat Sterk Meppel betreft laat de 
gemeente zich na dit incident van 
haar goede kant zien als ze ver-
sneld geld vrijmaakt voor de aan-
pak van het park.

Schapen vreten bomen 
Van der Woudepark kaal

Samen met kinderen van de ver-
schillende scholen heeft wethou-
der Myriam Jansen donderdag-
middag 12 april de nieuwe naam 
en het logo van de brede school 
bekendgemaakt: Multifunctio-
neel Kindcentrum Het Palet. De 
naam Het Palet is een bekende 
in schilderswijk Koedijkslan-
den maar past daar natuurlijk 
ook prima. Het Palet staat ook 
symbool voor de verschillende 
organisaties die op hun eigen 
manier kleur geven aan de sa-
menwerking. 

Het gebouw wordt geen brede 
school genoemd. Die naam dekt 
de lading niet, vindt de commis-
sie die, samen met inzenders, de 
naam heeft gekozen. Er zijn im-
mers veel meer activiteiten dan 
die van een school ondergebracht. 

De organisaties die zich deze zo-
mer gaan vestigen in Het Palet zijn 
naast basisscholen obs Sprinkels 
en CBS Het Kompas, Allio kinder-
opvang, Stichting Peuterspeelza-
len Meppel Nijeveen, Primalife Ju-
nior en Centrum Jeugd en Gezin. 
Het gebouw heeft een multifuncti-
onele functie waarbij de kinderen 
centraal staan en dus werd het een 
Multifunctioneel kindcentrum 
Het Palet.

De naam MFK Het Palet past bij 
de schilderswijk, bij het kleurrijke 
gebouw en staat symbool voor 
de verschillende organisaties die 
met hun eigen identiteit toch één 
geheel vormen. De naam is niet 
geheel onbekend in de wijk. In de 
jaren ‘70 heeft er een tijdelijke ba-
sisschool gestaan met diezelfde 
naam. 

Brede school heet Het Palet

Trieste, kaalgevreten stammen: de 
hoogstamfruitbomen in het Van der 
Woude park zijn ten dode opge-
schreven.



 DE STADSWACHTER 

Wijnand
Zomer 2012 5

Er zijn weer landelijke verkiezingen! En opeens moeten die lande-
lijke kopstukken weer volop op tv om hun dappere statements te 
uiten. Beloftes die ze toch nooit nakomen, dat weten we allemaal. 
Ze komen overal opdraven. Liefst bij van die flauwe letterspelletjes, 
waar ze tenminste geen moeilijke vragen krijgen en alleen maar 
mooie dingen mogen zeggen en vriendelijk lachen. Verkiezings-
koorts noemen we dat. 
En de lokale politici doen er dapper aan mee. Die moeten opeens 
hun tanden laten zien en struikelen over alles wanneer ze denken 
te scoren bij de plaatselijke kiezer. Of het nou dom is of niet, als 
het maar in de krant komt, is het goed. En nee, dat doen ze echt 
niet voor de kiezer zelf, dat doen ze voor hun ego. Als ze nou eens 
gewoon deden waarvoor ze zijn aangenomen: zich verdiepen in de 
stukken en een onderbouwde mening geven. 
Maar nee, gewoon heel hard de domste dingen schreeuwen, zelfs 
als ze geen flauw benul hebben waar het over gaat. Hoe dommer 
hoe beter. Liefst op de persoon, want dan weet je tenminste zeker 
dat het in de krant komt. En misschien val je dan wel zo op, dat 
je hogerop kunt klimmen. Nóg beter voor je ego. Want Meppel is 
natuurlijk niet goed genoeg. Nee, de Provincie of de Tweede Kamer, 
dáár zouden ze het liefst meespelen. Maar ja, dan moet je wel wat 
meer in huis hebben dan die lokale sukkels hier.
Zo wilde Klaas Neutel graag naar de Provincie. Iedereen hoopte 
nog van harte dat het hem zou lukken. Maar nee, Meppel en Nije-
veen bleven met hem zitten. Waarschijnlijk omdat hij niet genoeg 
lachte. Of kijk naar Wim Zwaan. Die zou toch naar de Tweede Ka-
mer? Maar zijn naam heb ik nog nooit op de tv gehoord. En Wil-
lie Oldegarm. Die twitterde driftig rond dat ze allemaal aan haar 
vroegen of ze ook op de landelijke lijst kwam. Zelfs bij dat fanatiek 
lokale SteM zitten er een paar die de weg kennen in Den Haag. 

Nou ja, soms zit er natuurlijk wel een goeie tussen, maar die praat 
er dan niet over en is gewoon in no-time weg. Foetsie. Meppel ont-
stegen. Die gaat naar Enschede, Texel, Emmen of Haren. En dan 
blijven wij met de resten zitten. Nee, het niveau van de gemiddel-
de Meppeler politicus haalt het niet bij het gevraagde niveau dat 
nodig is om goed politiek te voeren en hogerop te komen. Te veel 
details, te veel gezeur, te veel meewaaien met alle winden, te popu-
listisch, te weinig een rechte rug, te veel op de persoon… Hoewel, 
met dat laatste zouden ze misschien in het Geert Wilders-tijdperk 
nog een eind kunnen komen. Maar of je op die ‘kwaliteit’ nou zo 
trots moet zijn?

Lokale ego’s

In april heeft de gemeenteraad 
groen licht gegeven voor de ont-
wikkeling van het winkelcentrum 
Koedijkslanden en het omringen-
de gebied: een geweldige impuls 
voor de wijk. SteM is daar erg blij 
mee. 

In Koedijkslanden is het goed wo-
nen. Recent onderzoek liet echter 
zien dat verpaupering op de loer 
ligt. Bij de ontwikkeling van de wijk 
Berggierslanden is er bewust voor 
gekozen om in die wijk geen voor-
zieningen te realiseren. Op die ma-
nier zouden de voorzieningen in 
de Koedijkslanden op peil blijven 
of zelfs versterkt worden. 

Laatste punt
In 2006 werd met de notitie ‘Wel 
thuis’ de eerste stap gezet in de 
verdere ontwikkeling van Koedijks-
landen. Naast het bundelen van 
de krachten in de wijken Koedijks-
landen en Berggierslanden in het 
project Koeberg, werden een brede 
school en het herinrichten van het 
gebied rond het winkelcentrum 

gepland. De brede school is inmid-
dels bijna klaar en ook het laatste 
punt, de herinrichting van het win-
kelgebied is nu opgepakt. 

Renovatie
Op 26 april heeft de gemeente-
raad een belangrijke stap gezet in 
de ontwikkeling van het winkel-
centrum Koedijkslanden en op de 
ruimte die ontstaat door de sloop 
van de Zuiderbasisschool en de 
Van Ostadeflat. 
Het huidige winkelcentrum wordt 
gerenoveerd, er komt een dis-
countsupermarkt en een wijkser-
vicepunt en er komen woningen: 34 
zorgwoningen van Noorderboog, 
36 zorgwoningen van Wooncon-
cept en 26 sociale driekamerhuur-
appartementen van Woonconcept. 

Voor een volledige impressie 
van alle ontwikkelingen kunt u 
bij de gemeente Meppel het ste-
debouwkundig plan inzien: ga 
naar www.meppel.nl/down-
load/260502037/_vers_260502039/
cd/11a+Plan+Fame.pdf 

Om dit hele plan te realiseren moe-
ten veel partijen met verschillende 
belangen samenwerken. Betrokken 
zijn de bewoners in de wijk, ver-
tegenwoordigd door het Wijkplat-
form, Woonconcept, De Noorder-
boog, De Stouwe, Welzijn Meppel/
Westerveld, De Hoge Dennen en de 
Vereniging van Eigenaren van het 
winkelcentrum Koedijkslanden.

Op één lijn
Het is wethouder Myriam Jansen 
en haar ambtenaren gelukt om al 
deze partijen op één lijn te krijgen: 
een geweldige prestatie. Sterk Mep-
pel feliciteert hen daarvoor. 
Dit alles is een geweldige stap in 
de richting van het verbeteren van 
het woonklimaat, het bieden van 
kleinschalige zorg en de bouw van 
sociale huurwoningen waar op dit 
moment grote behoefte aan is. Al-
lemaal punten waar SteM zich al 
jaren voor inzet. 

Koedijkslanden krijgt impuls

De Van Ostadeflat, een van de 
weinige in de stad, gaat tegen de 
vlakte

SteM krijgt veel klachten over de 
verkeersveiligheid, gelukkig vaak 
met suggesties om die veiligheid 
te vergroten. De klachten gaan 
vooral over te hard rijden en 
door rood rijden. De laatste tijd 
klagen mensen nogal eens over 
onoverzichtelijke situaties en het 
ontbreken van goede oversteek-
plaatsen op de binnenring rond 
het centrum. Goede suggesties 
spelen we graag door naar de 
gemeente, met effect.

Klacht 1: te hard rijden
Er wordt inderdaad vaak te hard ge-
reden; zowel in het centrum als in 
de wijken. Terecht dat veel mensen 
zich daar druk over maken. Borden 
plaatsen helpt niet, want de mees-
te mensen die in een woonwijk te 
hard rijden zijn inwoners van die 
wijk zelf. Vaak ook nog ouders van 
kinderen. De suggestie om beter te 
handhaven helpt wel, maar dat is 
maar tijdelijk.
Het punt is dat te hard rijden in de 

wijken meestal onbewust gebeurt. 
Op het moment dat de verkeers-
deelnemer doorheeft dat het te 
hard gaat, neemt hij of zij gas terug.

Klacht 2: door rood rijden
Dit is een ander verhaal. Door rood 
rijden gebeurt in veel gevallen wel 
bewust. Het licht springt op oranje 
en je geeft even een beetje gas bij 
voordat het rood wordt, soms te 
laat. Wie heeft dat niet eens gedaan? 
Als je er goed over nadenkt een raar 
fenomeen. Aanpakken, vindt SteM.

Klacht 3: Onoverzichtelijke situa-
ties op de binnenring
Hierover heeft SteM vaak contact ge-
had met de verkeerskundige. De ge-
meente past het concept ‘duurzaam 
veilig’ toe, geen gemeentelijk, maar 
Europees beleid. Eén van de maatre-
gelen die daaruit voortvloeien is het 
inrichten van 30kilometer-zones. 
Binnen deze zones wordt snel- en 
langzaam verkeer gemengd. Hier 
passen geen zebrapaden. 

Toch geven de onoverzichtelijke 
situaties velen een onveilig gevoel. 
Verschillende politieke partijen 
hebben hier al aandacht voor ge-
vraagd, ook Sterk Meppel. Bij een 
straatinterview kwam naar voren 
dat niet het ontbreken van zebra-
paden het grote knelpunt is, maar 
vooral het te snel rijden en de on-
wennigheid. Uit metingen blijkt dat 
door de gewenning de snelheid op 
de binnenring al beduidend is af-
genomen. Als nadere maatregelen 
nodig blijken te zijn, zal SteM erop 
aandringen.

Suggesties
Zoals we al aangaven is bij te hard 
rijden meestal geen sprake van be-
wust gedrag. Daarom vonden wij 
het een goede suggestie om meer 
te werken met aanduidingen die 
de snelheid aangeven. De erva-
ring leert dat de meeste mensen 
daar goed op reageren. Vooral zo’n  
smiley-bord langs de kant, een 
grijns voor goed gedrag, werkt posi-

tief. Op sommige plaatsen in Mep-
pel gebeurt dat al, maar er wordt 
gedacht aan uitbreiding.

Door rood rijden wordt al harder 
aangepakt, hierover is regelmatig 
contact met de regiopolitie. Een 

flitspaal hier en daar zou een hand-
je kunnen helpen.

Verkeersveiligheid blijft een zorgenkind

Hoek GroteOever-Molenstraat, 
een van de punten waar de 
gemeente het concept ‘Duurzaam 
Veilig’ toepast
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Van Daalen

Er zijn Meppeler ondernemers 
die naast hun drukke bedrijf de 
tijd nemen om een bijdrage te 
leveren aan de Meppeler samen-
leving. In vorige Stadswachters 
werden Jaap de Boer, Ronald 
Biemolt, Jan Koop de Wolde, Jan 
Dolsma en Dirk Bouma in het 
zonnetje gezet als spraakmaken-
de Meppeler ondernemers. Deze 
keer aandacht voor Joan Wester-
hof van restaurant de Tipbrug.

Joan drijft samen met zijn vrouw 
Jenny het sfeervolle restaurant De 
Tipbrug. Hij doet dit sinds 1991. 
Als je met hem praat, blijkt dat hij 
heel veel plezier heeft in het koken. 
Hij onderscheidt zich met zijn res-
taurant door hoofdzakelijk biologi-
sche streekproducten te verwerken 
in de gerechten. Dat spreekt Sterk 
Meppel erg aan. 
Daarnaast zijn Joan en zijn vrouw, 
evenals alle andere spraakmaken-
de ondernemers, enorm betrok-
ken bij Meppel. Zo vinden zij het 
belangrijk dat mooie oude gevels 
behouden blijven. Daarom heb-
ben zij de voorgevel van hun pand 
prachtig gerestaureerd. Toch was 
dat niet de reden om hem in het 
zonnetje te zetten.

Balgenfestival
Naast het koken heeft Joan een 

(bijna) nog grotere passie: het ac-
cordeon. Al vanaf zijn jonge jaren 
speelt hij. Op dit moment maakt 
hij deel uit van het orkest Accorde-
ana, onderdeel van Scala - centrum 
voor de kunsten. Zijn passie voor 
accordeons bracht hem op het idee 
om in Meppel eens een accordeon- 
en harmonicafestival te organise-
ren. Het jaarlijkse Grachtenfestival 
zou naast chanty/piratenkoren 
natuurlijk ook accordeonisten en 
trekzakspelers een podium kunnen 
bieden. 
Contacten werden gelegd en zo 
konden ook bezoekers van het 
laatste Grachtenfestival, van 8-10 
juni, weer een zondag genieten 
van de klanken van allerlei balgin-
strumenten, vanaf schepen in de 
nieuwe Prinsengracht, een groot 
podium en andere plaatsen.

Eigen rekening
Joan Westerhof organiseert dit fes-
tijn geheel op eigen kracht en voor 
eigen rekening. Op deze manier 
levert hij een belangrijke bijdrage 
aan de culturele activiteiten in 
Meppel. Daarom past hij prima in 
dit rijtje met spraakmakende on-
dernemers.
Hij heeft nog één heel grote wens 
en dat is het Nederlands Jeugd 
Accordeonorkest naar Meppel te 
krijgen. Wellicht zou het Grach-

tenfestival ook dit orkest de ruimte 
kunnen geven; bijvoorbeeld voor 
een lunchconcert op het drijvend 
podium. Sterk Meppel wenst hem 
hierbij heel veel succes toe. 

(Er zijn meer van die betrokken on-
dernemers zoals Joan Westerhof in 
Meppel. Als u iemand weet die in 
deze rubriek thuishoort dan hoort 
de redactie dat graag. )
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Joan Westerhof is gek van accordeons

Joan en Jenny Westerhof voor hun 
prachtig gerestaureerde restaurant 
De Tipbrug: het Nederlands Jeugd 
Accordeonorkest naar Meppel, als 
dat zou kunnen... 

de vraag eerst de historische res-
tanten te stabiliseren. De gemeente 
kan bij dit proces gebruik maken 
van de kennis van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed, met name over 
brand in monumenten. 
En wat gebeurt er met het puin 
voor het pand? Voorkomen moest 

worden dat iemand op het idee 
kwam ‘die rommel’ zo snel moge-
lijk af te voeren. In die rommel op 
straat lagen wel de mannenkopjes 
van de voorgevel, de schilddra-
gende leeuw met het familiewa-
pen van Johan Seinen Eefsinck 
(onderschulte van Meppel circa 
1580-1600) en andere waardevolle 
elementen, zoals de oude ijzeren 
windvaan. 

Zorgvuldig
De gemeente werkte geweldig mee. 
Oud Meppel heeft in de dagen erna 
alle ruimte gekregen om de waar-
devolle zaken uit het puin te halen. 
De vrijwilligers leverden fantas-
tisch werk en deden uitgebreid ver-
slag van hun werkzaamheden, ter-
wijl Elly Jansen alles fotografeerde. 
Alle vondsten werden zorgvuldig 
opgeslagen door de gemeente.
De Rijksdienst voor Cultureel Erf-

goed deed enkele dagen later on-
derzoek naar de staat van het pand. 

Het resultaat van het onderzoek is 
dat er nog steeds een beschermde 
status op het pand rust. Op korte 
termijn organiseert de gemeente 

een overleg tussen de naast betrok-
kenen. 

Compliment
Voor stichting Oud Meppel kwam 
er nog een mooi compliment: “van 
harte bedankt voor de adequate en 

deskundige inzet n.a.v. de brand 
in Kruisstraat 15 te Meppel. Door 
toedoen van Oud Meppel zijn be-
langwekkende cultuurhistorische 
elementen behouden en is de lijn 
met het verleden op sterkte geble-
ven. Dat biedt letterlijk en figuurlijk 
aanknopingspunten voor de toe-
komst van het monument”. 

Sterk Meppel sluit zich graag bij dit 
compliment aan en hoopt dat het 
pand hersteld kan worden. Geluk-

kig zijn de originele tekeningen be-
waard gebleven. 
Onze complimenten voor de 
brandweer, politie en overige hulp-
verleners voor hun inzet. Het is 
wonderbaarlijk dat de huizen naast 
dit pand er nog zo goed van zijn af-
gekomen. 

Voorkomen moest worden dat iemand  
‘die rommel’ snel zou afvoeren

(Vervolg van pagina 1)

Beelden van de brand en de ravage 
die overbleef. Vrijwilligers van Oud 
Meppel wisten waardevolle zaken 
uit het puin te redden (linksonder). 
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Zaterdag 12 mei stond SteM in 
de Kruisstraat om te peilen hoe 
u over belangrijke politieke en 
actuele onderwerpen denkt. Deze 
keer wilden we graag uw mening 
horen over de volgende stelling:  
Herbouw van een historisch 
pand mag de gemeenschap ook 
wel wat kosten.
Natuurlijk, als je bij een afgebrand 
pand staat, in dit geval het oudste 
gebouw van Meppel in de Kruis-
straat, en een mening over deze 
stelling vraagt, kun je veel posi-
tieve reacties verwachten. Het zal 
dan ook niemand verbazen dat 85 

procent het met de stelling eens is.  
De SteM-vrijwilligers kregen de 
volgende opmerkingen te horen; 
‘Vooral de gevel herstellen’. ‘Mooie 
panden altijd herbouwen’. ‘Zon-
dermeer herstellen’. De meeste 
geïnterviewden wilden hier wel 
geld beschikbaar voor stellen. 
Toch keek 14 procent genuan-
ceerder tegen de stelling aan. 
‘Eerst maar kijken wat de eige-
naar en verzekering gaan doen.’ 
‘Is het wel verantwoord in deze 
financieel moeilijke tijden om 
hier geld aan te besteden?’ 
1 procent zij ronduit nee tegen de 

stelling. ‘Ik heb niets met oude ge-
bouwen,’ werd als reden opgegeven. 

De conclusie is dan ook dat de 
inwoners graag willen dat het 
historisch pand hersteld wordt, 
en dat het ook iets mag kosten. 
Tijdens het straatinterview kwa-
men nogal wat opmerkingen voor-
bij dat een oud gebouw schuin te-
genover het afgebrande pand aan 
de Kruisstraat een nieuwe winkel-
pui gaat krijgen.
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Enqueteur Frans Venema turft de 
antwoorden.

SteM-straatinterview 

Historisch pand herbouwen?

Sterk Meppel heeft een nieuwe 
onderscheiding als opvolger voor 
de Stadswachter Hond en de 
Meppeler Mug. Traditiegetrouw 
zal SteM de onderscheiding 
eenmaal per jaar uitreiken aan 
een persoon, vereniging of orga-
nisatie die zich op een of andere 
manier onderscheidend heeft 
ingezet voor Meppel. Woensdag 
28 maart reikte Wethouder My-
riam Jansen de bokaal, speciaal 
ontworpen door Onno de Ruijter, 
voor het eerst uit, aan Speelwerk. 

Speelwerk is een ideële organisatie 
voor kinderopvang. Dat is een be-
wuste keuze van de organisatie om 
beter uitvoering te kunnen geven 
aan de missie: de Speelwerkgroep 
wil van de wereld een speelplaats 
maken voor kinderen, waar zij veilig 
én uitdagend kunnen spelen. Waar 
in het onderwijs sprake is van spe-
lend leren, draait het bij de Speel-
werkgroep om lerend spelen. Een 
essentieel verschil in uitgangspunt. 
Speelwerk biedt een speelplaats 
voor ieder kind. Ging het eind vo-
rige eeuw nog om ‘kinderopvang 
voor de werkende ouder’, inmid-
dels staat Speelwerk voor ‘kinder-
opvang voor het opgroeiende kind’. 
 
Dat de aanpak van Speelwerk uniek 
is blijkt wel uit het feit dat maar 
liefst twee kinderdagverblijven van 

Speelwerk waren genomineerd 
voor de prijs ‘beste kinderdagver-
blijf van het jaar’. Villa Petit Para-
dis kwam als winnaar uit de bus. 
Daar mag Meppel natuurlijk ont-
zettend trots op zijn! (Zie kader.) 

Leeefomgeving
Naast de aandacht voor het bedrijf 
en de kinderen, heeft Speelwerk 
veel aandacht voor de maatschap-
pij. Dit betekent dat ze haar eigen 
leefomgeving heel belangrijk vindt. 
En dat kunnen wij in Meppel ook 
merken. Gebouwen die door Speel-
werk opgekocht worden, worden 
mooi opgeknapt en goed onder-

houden. Speelwerk denkt mee op 
het moment dat er een maatschap-
pelijk probleem is. Denk maar eens 
aan de harmonisatie van peuter-
speelzalen en de kinderopvang of 
aan de bibliotheek in Nijeveen.  
Voor Sterk Meppel een reden om 
deze organisatie te bedanken voor 
alles wat ze betekent voor kinderen 
en voor de gemeente. Dit deden wij 
door het uitreiken van onze prach-
tige nieuwe bokaal. Speelwerk, be-
dankt!

SteM-bokaal naar Speelwerk 

Steeds meer mensen komen 
financieel in de problemen en 
hebben hulp nodig om uit de 
schulden te komen. De gemeente 
is daar vanaf 1 juli verantwoor-
delijk voor en moet meer men-
sen helpen terwijl het Rijk daar 
minder geld voor geeft. Reden 
waarom het college voorstelt al-
leen de hulp voor mensen die dit 
onmogelijk zelf kunnen betalen 
te vergoeden. De gemeenteraad 
wil daar graag zelf de kaders in 
stellen en diende een motie in.

De schuldhulpverlening is flink in 
beweging. Ieder jaar weer maken 
meer mensen maken gebruik van 
de hulp van de Gemeentelijke Kre-
diet Bank (GKB) om hun schulden 
te saneren. Nieuwe groepen maken 
hun entree. Mensen die een goed 
inkomen hadden en met hoge vas-
te lasten zitten. Als je dan ontslagen 
wordt en je huis niet kunt verkopen 
kun je al snel in de problemen ko-
men. Ook komen er steeds meer 
ZZP-ers in Nederland. Als die (tij-
delijk) minder werk hebben zijn er 
meestal geen reserves om op terug 
te vallen. 
Maar er is ook veel veranderd in 
mentaliteit. Lenen en rood staan 
lijken doodgewoon. In Nederland 
heeft bijna 25 procent van alle 
huishoudens een schuld of beta-
lingsachterstand. Bijna de helft van 

die schulden is zo groot dat er pro-
fessionele hulp nodig is om ze op te 
lossen. En tot slot neemt het taboe 
op het vragen van hulp snel af.

Minder van het Rijk
Door al deze ontwikkelingen kost 
de schuldhulpverlening steeds 
meer geld terwijl het Rijk minder 
vergoed. Het college stelt nu voor 
hulp alleen te vergoeden voor men-
sen die het onmogelijk zelf kunnen 
betalen. Anderen kunnen wel van 
de hulp gebruik maken, maar moe-
ten uiteindelijk alles zelf betalen. 

De gemeenteraad vindt goede 
schuldhulpverlening belangrijk 
net als het beheersbaar houden 
van de kosten van die hulp. Toch 
is het voorstel van het college niet 
meteen overgenomen. Want welke 
spelregels bepalen of iemand de 
schuldhulp onmogelijk kan be-
talen? De raadsleden willen daar 
eerst met de wethouder over van 
gedachten wisselen. 

Zelf aan de slag
Het voorkomen van schulden is na-
tuurlijk de beste manier om niet in 
de problemen te komen. Maar als u 
beginnende schulden heeft kunt u 
via een speciale website van het Ni-
bud www.zelfjeschuldenregelen.nl 
ook met een stappenplan zelf aan 
de slag om een oplossing te vinden.

Wie schuld echt niet kan  
betalen krijgt hulp

De tunnel Westerstouwe wordt 
voor de komende winter defini-
tief  wachterdicht gemaakt. Wet-
houder Dohle vraagt van de aan-
nemer de garantie dat de tunnel 
minimaal 25 jaar waterdicht blijft.
De problemen met de fietstun-
nel Westerstouwe zorgden de af-
gelopen  jaren voor veel overlast. 
De tunnel was niet goed water-
dicht waardoor er regelmatig een 
laagje water in kwam te staan.  
‘s Winters leidde dit tot gladheid-
problemen met als triest diepte-
punt de val en later het overlijden 
van de 89-jarige heer Boxem. Zowel 
PvdA als Sterk Meppel hebben naar 
aanleiding van die problemen vra-
gen gesteld over de oorzaak en de 

oplossing voor de lekkages.
Ondanks onderzoeken is het de 
gemeente nog steeds onduidelijk 
waar de lekkage precies zit. De 
omwonenden weten de oorzaak 
van de problemen wel. Juist op die 
plek was vroeger een wel. Daar-
door komt er voortdurend grond-
water omhoog. En zij zien tussen 
de voegen geregeld water sijpelen. 
De garantie van de aannemer dat 
de tunnel minimaal 25 jaar wa-
terdicht moet blijven zou dus wel 
eens broodnodig kunnen zijn. 

Tunnel Westerstouwe 
wordt echt aangepakt

Zo ziet de nieuwe bokaal van Sterk 
Meppel eruit. Het is een ontwerp 
van Onno de Ruijter.

De fietstunnel Westerstouwe, die 
ergernis wekt zolang hij er ligt, 
wordt nu echt aangepakt, zegt de 
wethouder.

Petit Paradis  
in de prijzen

Villa Petit Paradis van de kinder-
opvangorganisatie Speelwerk in 
Meppel is de winnaar van de 
titel ‘Beste Kinderdagverbijf van 
2012’!

Van de drie genomineerde lo-
caties, waren er twee van Speel-
werk. Ook Villa Kaketoe in Nije-
veen was genomineerd voor de 
prijs. Er kon er maar een winnen. 
Op 20 april kreeg Petit Paradis 
uit handen van juryvoorzitter 
Marike Vroom (hoofdredacteur 
van de tijdschriften Kinderop-
vang en Management Kinderop-
vang) de prijs uitgereikt.
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Ken uw gemeente

Onze raadsleden en wethouder
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Uitslag 82
De foto in de vorige Ken Uw Ge-
meente was van een hele bijzon-
dere boom in de Koedijkslanden. 
De boom staat naast de skatebaan 
en hangt vol met schoenen. In lan-

den als de VS en Engeland zijn deze 
schoenenbomen al uitgegroeid 
tot een fenomeen. Ze schieten nu 
ook in ons land stevig wortel maar 
waarom en wanneer de schoenen-
bomen ontstaan zijn, blijft tot op 
vandaag een raadsel. Vermoedelijk 

zijn de schoenenbomen in Neder-
land in het skatermilieu ontstaan 
bij wijze van geluksbrenger.
Mevrouw K. Schutter-van de Graaf 
uit Meppel herkende de boom en 
stuurde de juiste oplossing in. Zij 
kreeg uit handen van SteM-fractie-
voorzitter Peter de Vries het prach-
tige boek ‘Een kwart eeuw Meppel’ 
van Herman Jansen en een fles 
Bruisend Meppel.
Als u een leuk onderwerp heeft 
voor Ken Uw Gemeente houden 
wij ons van harte aanbevolen. Een 
digitale foto met beschrijving van 
de plaats waar het te vinden is en 
als het kan een leuk verhaaltje erbij 
kunt u mailen naar stadswachter@
sterkmeppel.nl. 

83
Op de foto rechts ziet u onze wet-
houder Myriam Jansen op een toen 
nog braakliggend stuk grond staan. 
Kunt u ons vertellen waar ze toen 
stond en welk gebouw daar nu 
staat?
Uit de goede inzendingen trekken 

wij de prijswinnaar. De winnaar 
kan kiezen uit het boek ’Een kwart 
eeuw Meppel’ van Herman Jansen 
of 2 cd’s met foto’s van karakte-
ristieke gebouwen in Meppel van 
Ebel Zandstra of een VVV-bon van 
10 euro.
En natuurlijk komt daarbij een 
door wijnhandel De Moor aange-
boden fles heerlijk Bruisend Mep-
pel.
Inzenden voor 1 augustus 2012 
naar:
Redactie Stadswachter
Lepelaar 5, 7943 SJ Meppel
Of mailen naar:
stadswachter@sterkmeppel.nl

Mevr. Schutter (links) ontvangt het boek ‘Een kwart eeuw Meppel’ uit 
handen van SteM-fractievoorzitter Peter de Vries

Han van Zandbergen 
(duo-raadslid)

Hofstedestraat 7 
7942 GV Meppel

tel.: 795117
e-mail: contact@hanvanzandbergen.nl


