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Koop locaal

HAN EN SAN

Kappen vooruit, maar dan moeten 
ze wel scoren.

Meppel is een fijne stad om te win-
kelen, met een Hoofdstraat waar 
vooral landelijke ketens zitten en 
daaromheen leuke straatjes waar 
je nog kleine aparte winkeltjes 
vindt. Geen wonder dat Meppel in 
trek is bij mensen uit omliggende 
gemeenten en bij toeristen. Dat is 
mooi, want het zorgt voor werkge-
legenheid. 
En natuurlijk wilt u en willen wij 
dat dit ook altijd zo zal blijven. 
Maar dan moeten we toch iets 
anders gaan doen, want we maken 
het de ondernemers wel heel erg 
moeilijk. Niet alleen geven we door 
de economische crisis steeds minder 
geld uit, maar áls we geld uitgeven 
doen we dat steeds vaker niet bij 
die boeken- of schoenenwinkel in 
onze eigen stad, maar in webshops. 
Het zou wel heel erg jammer zijn 
als dat leuke kledingzaakje zijn 
deuren moet sluiten. Als je voor een 
nieuwe wasmachine alleen maar 
op het internet terecht kunt. Of als 
je niet even in een boekwinkel in 
het nieuwste aanbod kunt blade-
ren.

Het protest van de Meppeler Han-
delsvereniging die, samen met on-
dernemers uit omliggende gemeen-
ten, bezwaar maakt tegen de komst 
van een hypermarkt op Eeserwold, 
een industrieterrein aan de A32 bij 
Steenwijk, is een duidelijk signaal. 
Een tweede winkelcentrum aan 
de rand van Steenwijk zorgt voor 
leegloop in de binnenstad van 
Steenwijk én in de omringende ge-
meenten. Hoe gezellig is het straks 
nog winkelen als een op de drie 
winkels dicht is?
Wilt u ook een gevarieerd aanbod 
van winkels behouden? Laten we 
er dan met elkaar voor zorgen dat 
die winkelier zijn zaak open kan 
houden. Als u dat beeldscherm op 
het internet tien euro goedkoper 
krijgt, vraag u dan even af of u 
daarvoor de extra service en advies 
wilt missen, of onderhandel met de 
winkelier en vraag om die korting. 
Zo zorgen we er met elkaar voor 
dat Meppel die leuke gevarieerde 
winkelstad blijft waar u na een 
uurtje shoppen lekker een terrasje 
kunt pakken op een van onze gezel-
lige pleinen.

Onze adverteerders zijn bijna al-
lemaal locale ondernemers. Om het 
goede voorbeeld te geven zetten we 
vanaf dit nummer telkens één van 
hen in het zonnetje, in de rubriek 
‘Kleinschalig ondernemen in Mep-
pel’ (zie pag. 6).

Kunst en cultuur staan hoog in 
het vaandel van Sterk Meppel. 
Toch heeft onze raadsfractie 
ermee ingestemd Scala een extra 
bezuiniging van 30.000 euro 
op te leggen. Alleen zo kan het 
centrum ook op langere termijn 
overleven.

Het stimuleren van kunst en cul-
tuur is een belangrijk uitgangs-
punt van Sterk Meppel. Niet alleen 
omdat u er als inwoner van de ge-
meente zoveel plezier aan beleeft, 
maar ook omdat kunst en cultuur 
vanuit economisch en maatschap-
pelijk oogpunt een belangrijke 
toegevoegde waarde hebben. Het 
maakt Meppel een volwaardige, 
bruisende stad, waar bedrijven en 
huizenkopers zich graag vestigen. 

Stimuleren
Desondanks heeft SteM steun ver-
leend aan een voorstel het centrum 
voor de kunsten Scala een extra 
bezuiniging van 30.000 euro op 
te leggen. De belangrijkste reden 
daarvoor is dat wij Scala willen sti-
muleren cultureel ondernemer te 
worden. Alleen als het minder af-
hankelijk wordt van gemeentelijke 
subsidies heeft het een échte kans 
om te overleven. 
De oppositie van CDA, D66, Groen-
Links en CU steunde het amende-
ment niet. Blijkbaar vinden ze dat 
Scala sterker wordt door het zoveel 
mogelijk subsidie te geven zodat er 
‘rust in de tent’ kan komen. 

Anderhalve ton
In 2011 moest het gemeentebestuur 
voor bijna zes miljoen bezuinigin-
gen vinden. Eén van de voorstel-
len van het college was de subsidie 
voor Scala te laten vervallen en al-

leen voor kunst- en cultuuronder-
wijs nog een bedrag van 150.000 
euro te laten staan. Daar stak de 
gemeenteraad unaniem een stokje 
voor. Meedoen met cultuur in ama-
teurkunstverenigingen, balletscho-
len, koren en festivals vergroot de 
onderlinge betrokkenheid. Het is 
samen met vrijwilligerswerk het 
cement van de samenleving. Het 
college kreeg daarom de opdracht 
samen met Scala een plan te ont-
wikkelen waarin het kunstencen-
trum ‘substantieel’ zou bezuinigen, 
maar wel zelf kon blijven voortbe-
staan. 

Onderwijs
Scala werkte hard aan een opzet 
waarin het met minder gemeen-
telijke subsidie toe kon en het cul-
tuuronderwijs een centrale functie 
gaf. Voor Sterk Meppel is dat een 
belangrijk punt. Het is goed voor 
de ontwikkeling dat ieder kind in 
aanraking komt met cultuur en 
dat er voor jongeren een goed en 

betaalbaar aanbod blijft bestaan. 
Wethouder Myriam Jansen ontwik-
kelde samen met Scala een uitste-
kend plan, waarmee een besparing 
werd bereikt van 143.000 euro. De 
subsidie gaat dus van 550.000 euro 
naar 411.000 euro. Een keurig re-
sultaat. 

Toekomst
Maar het werk is daarmee niet 
klaar. De SteM-fractie denkt dat het 
pure noodzaak is voor het voort-
bestaan van Scala dat het op volle 
kracht blijft inzetten op het ont-
plooien van wat het college ‘cultu-
reel ondernemerschap’ noemt. Om 
die reden hebben wij ingestemd 
met het voorstel van VVD en PvdA 
om Scala over drie jaar nog eens 
30.000 euro te laten bezuinigen. 
Dan koerst het af op een gezonde 
toekomst waarin we over vijf jaar 
ook nog een centrum voor de kun-
sten in Meppel hebben. SteM heeft 
er alle vertrouwen in dat dit Scala 
zal gaan lukken. 

Alleen als onderneming  
kan Scala de toekomst aan

Bij de Werkboerderij aan de Bre-
menbergweg is een hele rij bo-
men gekapt. Navraag leert dat 
dit is gedaan ter voorbereiding 
op de ontwikkeling van Nieuw-
veense Landen. Er komen daar 
leidingen te liggen. 

Moet dat nou net op deze plek? 
Bovendien, het project Nieuw-
veense Landen gaat toch voor-
lopig niet van start, waarom 
moeten dan nu al die prach-
tige oude bomen sneuvelen?  
Jammer! 

Waarom die bomen nu al weg?

Zuideinde komt echt bij de binnenstad
Burgerinitiatief loont. Sterk Mep-
pel was dan ook heel blij met het 
initiatief van de bewoners van het 
Zuideinde om op te komen voor 
hun straat. Dat was nodig omdat 
deze belangrijke straat aan het 
verpauperen was. 

Dat verval kwam niet alleen door-
dat er hoe langer hoe meer win-
kels leeg kwamen te staan, ook het 
wegdek zag er niet meer uit. Fat-
soenlijk lopen en fietsen was er al 
lang niet meer bij. Dat vonden de 
bewoners ook en ze vormden een 
actiegroep.
Deze actiegroep heeft geweldig 
werk verzet. Ze heeft meegepraat 
over de herinrichting die binnen-
kort gaat beginnen en als kroon 
op het werk wordt haar wens om 
de Hoofdstraat tussen de Zuider-
brug en de Brouwerstraat autovrij 
te maken door de gemeenteraad 
ingewilligd. Daardoor wordt het 
Zuideinde meer bij het centrum 
betrokken.
Bij het SteM-straatinterview, zater-
dag 2 maart, bleek trouwens dat 75 
procent van de ondervraagden voor 
het autovrij maken van de Hoofd-
straat-Zuid was. Inwoners denken 
dat met de voorgestelde verban-
ning van de auto de verkeersveilig-
heid ook zal toenemen.

Geen geld
Het was een lange geschiedenis. 
Toen de plannen om de Stations-
weg te gaan herinrichten vorm 
kregen wilden de bewoners van het 
Zuideinde dat hun straat gelijk aan-
gepakt zou worden. 
Aanvankelijk was daar geen geld 
voor, maar door het te koppelen 
aan het vernieuwen van de Werk-
horstbrug en het vervangen van de 
riolering kon het opknappen naar 
voren worden geschoven. De hele 
route vanaf die brug wordt grondig 
aangepakt.
Sterk Meppel feliciteert de ac-
tiegroep met haar succes. Het 
Zuideinde krijgt de uitstraling die 
het verdient als onderdeel van het 
beschermde stadsgezicht. Met het 
autovrij maken van de Hoofdstraat 
zien we een autoluwe binnenstad 
steeds meer vorm krijgen.

Dit zuidelijke deel van de Hoofdstraat autovrij maken, is de bedoeling. Als dan aan de andere kant van de brug 
het Zuideinde een opknapbeurt krijgt, wordt dit gebied meer bij de binnenstad betrokken.
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Beste lezers, 

We gaan de lente en zomer weer 
tegemoet. Na de winterperiode een 
fijn vooruitzicht; al heeft voor mij 
elk jaargetij zijn charme en sfeer. 
Maar na weken grijs en grauw 
mag voor mij het zonnetje wel 
weer gaan schijnen. Het zou mooi 
zijn als dat zonnetje dan ook in Ne-
derland en vooral Meppel weer wat 
economische warmte zou brengen. 

Het doet pijn als je hoort dat men-
sen hun baan zijn kwijtgeraakt 
om wat voor reden dan ook! Er is 
weinig ruimte op de arbeidsmarkt 
en je bent al snel te oud of te duur 
voor sommige werkzaamheden. 
Laten we hopen dat we met elkaar 
deze mensen wel kunnen steunen 
en motiveren om positief te blijven. 

Mijn baan gaat gelukkig wel door. 
Als hoofdconciërge van Stad & 
Esch ben je niet zo afhankelijk van 
de arbeidsmarkt, maar we gaan 
een spannende tijd tegemoet met 
de bouw van de nieuwe school op 
Ezinge. De tekeningen hangen in 
de personeelskamer en dit maakt 
de plannen inzichtelijk. Je merkt 
dat het daardoor meer gaat leven 
bij de collega’s op school. 

In de politiek gaan we ons alweer 
richten op de gemeenteraadsver-

kiezingen die in maart 2014 gaan 
plaatsvinden. Dit vraagt veel voor-
bereiding en het is een uitdaging 
om Sterk Meppel weer goed voor 
de dag te laten komen. Ideeën zijn 
welkom, dus u bent uitgenodigd 
mee te denken en mee te doen (zie 
de adressen achter op de krant). Ik 
hoop u dan te ontmoeten.

Peter de Vries
Fractievoorzitter Sterk Meppel

Spannende tijden

Ik roep altijd heel hard dat ik er 
geen verstand van heb en dat ik 
dat graag zo houd. Maar toch vind 
ik het maar een raar iets: geld. 
Wat kun je ermee? Je kunt er niet 
in wonen, je kunt het niet eten, je 
kunt je er niet mee warm houden… 
Hoe kan iets dat eigenlijk niets is, 
toch zo je agenda bepalen en zoveel 
vertegenwoordigen? 
Zo’n economische crisis draait alle-
maal om geld. We moeten puzzelen 
om rond te komen en hebben niet 
genoeg geld om onze maatschap-
pij draaiende en betaalbaar te 
houden. Maar is er dan echt ook te 
weinig van iets? Is er te weinig eten 
om iedereen te voeden? Nee, want 
dagelijks wordt er nog enorm veel 
voedsel verspild of, in het meest 
gunstige geval, gratis weggegeven 
aan de voedselbanken. Die kunnen 
de stroom van gekregen voedsel 
soms maar amper aan. Zijn er dan 
te weinig huizen (of ruimte in de 
huizen) om iedereen te huisvesten? 
Nee, want er staan nog legio huizen 
leeg. Is er dan te weinig kleding 
om iedereen aan te kleden? Het 
antwoord kunt u waarschijnlijk 
vinden in uw eigen kledingkast. 

Maar waarom klagen we dan dat 
we als maatschappij steeds minder 
kunnen doen? Dat het groen 
steeds minder goed onderhouden 
wordt omdat we niet genoeg geld 
zouden hebben om meer mensen 
aan het werk te zetten? Zijn er dan 
te weinig mensen om het werk 
te doen? Nou nee. Kijk alleen al 

in de kaartenbak in de gemeente 
naar alle mensen die een uitkering 
krijgen, maar graag aan het werk 
willen, dan hebben we handjes 
genoeg. Maar waar is er dan echt 
gebrek aan als er een crisis is? Ligt 
dat alleen maar aan dat ruilmid-
del dat we ertussen hebben gezet? 
Bizar, echt bizar. Als ik er goed over 
nadenk, dan snap ik er geen ene 
moer van. 

Gelukkig heb ik het idee dat er 
meer mensen zijn die op die 
manier nadenken over geld. En 
dan zie je ‘opeens’ van die prach-
tige initiatieven ontstaan als de 
Maatschappelijke Beursvloer. 
Hier kun je heen zonder geld en 
toch dingen ‘kopen’. Gewoon door 
weer ouderwets te ruilen en zelf te 
bepalen wat je terug wilt doen of 
geven voor hetgeen aangeboden 
wordt. In Meppel was in maart zo’n 
Maatschappelijke Beursvloer. Hier 
bood bijvoorbeeld de Noorderbrug 
aan om eenvoudige klussen te doen 
zonder tijdsdruk, zodat zij hun cli-
enten werk kon geven. Door jouw 
werk aan hen te geven, gaf je een 
nuttige daginvulling weg en werd 
jouw werk gedaan. Hoe makkelijk 
kan het zijn? Ook werd het koken 
van maaltijden geruild voor het 
helpen bij het schilderwerk. Zonder 
geld worden op die manier veel 
dingen opgelost.

Soms denk ik wel eens: zou het hel-
pen als je al het geld er gewoon tus-
senuit haalt? Als we weer gewoon 

gingen ruilen tegen hetgeen we 
echt nodig hebben? Onze diensten 
aan elkaar aanbieden gewoon om 
onze maatschappij draaiende te 
houden. Samen het groen onder-
houden in de eigen buurt, samen 
koken, samen een huis schilderen 
met de verf die je ruilde tegen een 
bureau dat weer over was op een 
kantoor? Zou de crisis dan in één 
keer opgelost zijn? Zou dan niet 
overduidelijk naar voren komen 
dat we eigenlijk helemaal geen 
gebrek hebben in onze welvaarts-
maatschappij?

Myriam Jansen
Wethouder
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 Van de wethouder
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De waarde van geld

www.sterkmeppel.nl
Achtergronden? Discussies, Commentaar?

Zie www.sterkmeppel.nl
De website van SteM, altijd actueel. 

Daar vindt u de laatste berichten, acties, agenda, weblog, 
opinies, enz. enz.

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

In 2014 zijn er weer gemeen-
teraadsverkiezingen. Wanneer 
u zich betrokken voelt bij uw 
eigen woonomgeving, dan is 
dit uw kans. Voor de nieuwe 
raadsperiode zijn we weer op 
zoek naar mensen die interesse 
in het raadswerk hebben. 

We werken in onze vereniging 
in teamverband aan allerlei on-
derwerpen die direct of indirect 
zichtbaar zijn in onze gemeente. 
Om een paar voorbeelden te noe-
men: deze periode hebben we er-
voor kunnen zorgen dat de mini-
ma niet meer dan verplicht door 
het rijk gekort worden, is door 
het initiatief van onze wethouder 
het project Makluk Zat opgezet, 
is Meppel JOGG-gemeente (Jon-
geren op Gezond Gewicht) ge-

worden, is de onkruidbestrijding 
gifvrij geworden... 
Wilt u meepraten over het par-
keerbeleid, onderwijshuisves-
ting of over het moeilijke dossier 
Nieuwveense Landen; hebt u 
(nieuwe) ideeën over de bezui-
nigingen, ziet u net als wij de 
enorme verbeteringen in onze 
veilige fietsroutes? Al deze en vele 
andere zaken komen aan bod in 
het raadswerk.
Voor het raadswerk ontvang je 
een vergoeding, maar het kost 
je gemiddeld 15 uur per week. 
Mocht u interesse hebben, neem 
dan voor een vrijblijvend gesprek 
contact op met onze voorzitter 
Eduard Annen (zie colofon, p. 8).

Bestuur Sterk Meppel
Eduard Annen (voorzitter)

SteM zoekt raadsleden

Eén van de zaken die Sterk Mep-
pel al heel vroeg op wil pakken, 
is het schrijven van een verkie-
zingsprogramma 2014-2018. Wij 
wachten niet op een landelijke 
tekst, waarin we de naam van 
Meppel invullen. Wij schrijven 
alles zelf. Dat worden wensen 
waar we aan willen werken en 
problemen die we willen oplos-
sen. Daarvoor leggen we ons oor 
te luister bij u als lezer(es) van de 
Stadswachter. Mail ons uw idee 
of het probleem waar u aandacht 
voor vraagt. Onze werkgroep 
zal ze lezen en afwegen. En mis-

schien herkent u later uw inbreng 
in ons verkiezingsprogramma.
In het laatste programma wezen 
we al op de komende bezuinigin-
gen. Ons nieuwe programma zal 
zich met soberheid en doelma-
tigheid moeten aanpassen aan 
die bezuinigingen. 
Mooier kunnen we het niet ma-
ken. Maar we kunnen inwoners 
er wel bij betrekken. Misschien 
heeft u wel heel praktische voor-
stellen. Die vinden we graag in de 
mailbox van de werkgroep ver-
kiezingsprogramma: 
hensch@home.nl

Help met ons programma

Bij de ingekomen stukken voor 
de gemeenteraadsvergadering 
van 28 februari zat een voorstel 
met de titel: Voor een verkeers-
veilig Meppel, Zebrapaden terug 
in Meppel en een autoluw Cen-
trum. Op de zebrapaden na zijn 
wij het daarmee roerend eens.

Natuurlijk gaan wij ook voor een 
verkeersveilig Meppel. En natuurlijk 
zijn wij voor een autoluw centrum. 
Wij hebben dat altijd nagestreefd en 
zullen dat blijven doen. Over de ma-
nier waarop de verkeersveiligheid 
moet worden verbeterd, bestaat 
veel discussie, ook bij ons. Vooral 
het ontbreken van zebrapaden in 

30 km-zones geeft velen een on-
veilig gevoel. Wij hebben daarover 
diverse keren in deze krant uitvoe-
rig geschreven. Ook hebben wij de 
verkeerskundige van de gemeente 
uitleg laten geven (zie Stadswachter 
zomer 2011, pagina 7).

Luisteren
Is SteM nu tegen zebrapaden ter-
wijl een groot deel van de bevol-
king die juist wel wil? Dat willen 
wij zo niet stellen. Wij willen wel 
luisteren, zowel naar de bevol-
king als naar de deskundigen. In 
dit geval delen wij de mening van 
de deskundigen en willen wij geen 
schijnveiligheid bieden. Het gevoel 

bij veel mensen begrijpen wij heel 
goed, maar wij weten ook dat men-
sen aan een nieuwe situatie moe-
ten wennen. Dat is een proces van 
een aantal jaren. 
Tot op dit moment heeft de praktijk 
uitgewezen dat de gedeelde ruimte 
op de binnenring zonder zebrapa-
den niet geleid heeft tot ernstige 
ongelukken. Dit omdat iedereen 
goed uitkijkt en dat is precies de 
bedoeling.
Wij pleiten er wel voor om de pa-
len waarop de snelheid wordt aan-
gegeven meer op de binnenring te 
plaatsen. Dit middel vermindert 
de snelheden aanzienlijk en draagt 
veel bij aan de veiligheid.

Parkeren voor de auto, daar wordt 
in Meppel veel aandacht aan be-
steed. Parkeergarages schieten als 
paddestoelen uit de grond. Hoe zit 
het eigenlijk met de stallingsmoge-
lijkheden voor de fiets? Zoals het 
nu geregeld is voldoet het niet. 
Regelmatig ligt je fiets om, ook al 
is hij goed weggezet en hoe vaak 
wordt er niet ongevraagd een an-
dere fiets tegenaan gezet?
Een stalling, een afgescheiden 
ruimte waar toezicht is en je gra-
tis je fiets neer kunt zetten tijdens 
winkeluren moet toch te realiseren 
zijn? In veel (middel)grote steden 
is deze voorziening al aanwezig. 
Misschien een leuk project voor de 
mensen van de werkboerderij?

Krijgen we weer zebrapaden? 

Waarom geen fietsenstalling?
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Jtax Jtax J v. DijkJ. VAN DIJK & ZN
i n t e r i e u r  &  k l e u r

Javastraat 1-3 t. 0522-256494 info@vandijk-interieur-kleur.nl
7941 XB Meppel f. 0522-258854 www.vandijk-interieur-kleur.nl

Javastraat 1-3, 7941 XB Meppel
Woldstraat 87-89, 7941 LH Meppel

t. 0522-256494
f. 0522-258854

info@interieurvandijkmeppel.nl
www.interieurvandijkmeppel.nl

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

* gevelletters* standbouw
* glasreklame

VoetinnVoetinnVoetinn

Weet u hoeveel kilometer u
loopt in een heel leven?

Heel veel toch!
Dat wilt u zeker blijven

doen!

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535

Het Dagblad van het Noorden 
(DvhN) ontdekte onlangs een 
nieuwe archeologische blunder 
in de binnenstad die nogal wat 
vragen opriep. De krant had 
onderzocht wat er aan archeolo-
gische begeleiding was geweest 
bij het graven op het voorma-
lige terrein van Boompers aan 
de Kromme Elleboog. En ook 
daar was het niet allemaal goed 
gegaan, bleek uit gesprekken met 
de archeologische vereniging, de 
provincie en het gemeentehuis.

Op 4 december stelde de SteM-frac-
tie al vragen naar aanleiding van een 
opgraving bij Albert Heijn. Daarbij 
was historisch waardevol materi-
aal, onder andere een zeventiende-
eeuwse waterkelder, vernietigd. Een 
maand later hield Sterk Meppel een 
presentatie tijdens een gemeente-
raadsvergadering om de archeolo-
gische begeleiding bij bouwprojec-
ten nogmaals aan de orde te stellen. 

Er is namelijk een archeologische 
beleidskaart waarop staat aangege-
ven waar en wat er aan waardevolle 
historische restanten in de Meppe-
ler bodem zit. Ook staat er keurig op 
wat er moet gebeuren in dit soort 
gevallen, niet alleen vooraf, maar 
ook tijdens de werkzaamheden.
De wethouder gaf aan dat het colle-
ge bezig was met een protocol om 
dit soort zaken een volgende keer 
te voorkomen.

Nieuwe vragen
In het artikel in het DvhN stond 
dat het, tot ieders verbazing, weer 
was misgegaan bij een afgraving. 
Nu vonden ook andere fracties dat 
dit te gek werd. Het CDA stelde 
een dag later vragen aan het col-
lege. GroenLinks heeft een kort 
lijntje naar de Provinciale Staten 
en wilde ook daar vragen naar deze 
gang van zaken. Er is tenslotte een 
provinciaal archeoloog aangesteld 
om de regels toe te passen. In goed 

overleg is toen besloten samen een 
tiental vragen in te dienen. 
Deze vragen en de bizarre gang van 
zaken leverden ook veel media-
aandacht op. Het DvhN publiceerde 
naderhand opnieuw een artikel en 
Rtv-Drenthe dook er ook in. Niet al-
leen op de radio via interviews maar 
ook in een korte tv-reportage, waar-
bij SteM-fractievoorzitter Peter de 
Vries verslag deed van onze zorgen.

Het vervolg
De vragen zijn bij het college inge-
diend en inmiddels beantwoord. 
Sterk Meppel gaat er nu van uit dat 
de gemeente vanaf nu de regels 
nauwgezet gaat volgen. Ook zal de 
gemeente nog beter met de provin-
ciaal archeoloog gaan overleggen.
In een jaar dat Meppel de Culturele 
Gemeente van Drenthe is past het 
natuurlijk niet dat er cultuurhisto-
risch waardevolle zaken verdwij-
nen door bulldozerende aanne-
mers.

Het graafgekluns gaat door

Ze komen er nu echt aan: watertappunten. Wethouder Myriam Jansen hoopt 
het eerste in gebruik te kunnen nemen op Wereldwaterdag, 22 maart a.s. 
Het aanleggen van watertappunten om drinkwater makkelijk toegankelijk te 
maken, is een van de speerpunten van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Gratis water komt eraan

Meppel vanaf juni Culturele Gemeente

Coördinator Bertus Roodhof: ‘Er gebeurt hier  
indrukwekkend veel op cultureel gebied!’
Met weinig geld veel op stapel 
zetten. Sterk Meppel is enorm 
blij met de manier waarop Mep-
pel zijn opdracht als Culturele 
Gemeente invult. Met elkaar 
samenwerken, elkaar versterken, 
gebruik maken van de kracht 
van inwoners en laten zien wat 
er allemaal is. Daar herkennen 
we de hand van onze wethouder 
Myriam Jansen in. In een gesprek 
met Bertus Roodhof, coördinator, 
woordvoerder en één van de trek-
kers van het Culturele Jaar, wordt 
duidelijk hoe Meppel met een 
klein buideltje veel voor elkaar 
krijgt.

Waarom is het belangrijk dat we 
Culturele Gemeente zijn?
Nou, als ik naar mijzelf kijk: ik ben 
door mijn werk (muziek- en show-
producties - red.) best goed op de 
hoogte van wat er allemaal in Mep-
pel te doen is. Maar ook ik sta er-
van versteld hoeveel er gebeurt op 
cultureel gebied. Het is geweldig 
om mensen mooie dingen te laten 
zien, of het nu gaat om een optre-
den, disco, schilderij, toneelstuk of 
een hoorspel. 
Het is dus geweldig dat iedereen nu 
ziet hoeveel er gedaan wordt. Dat 
levert misschien een nieuwe hob-
by op en bij de verenigingen mis-
schien wel nieuwe leden. Boven-
dien, ook niet onbelangrijk, is het 
economisch gezien een oppepper.
Wat wij als organisatie vooral be-
langrijk vinden is dat er zoveel 
mogelijk mensen van de culturele 
activiteiten kunnen genieten; daar-
om is het waar mogelijk vrij entree. 
Dan maak je er echt een feest voor 
alle inwoners van.

Kost het veel geld om Culturele Ge-
meente te zijn?
Ons programma en het beschik-
bare budget zijn heel bescheiden 
als je dat vergelijkt met andere ge-
meenten die Culturele Gemeente 
zijn geweest. De provincie betaalt 
bovendien het leeuwendeel. Die 

wijst iedere twee jaar een andere 
gemeente als Culturele Gemeente 
aan omdat ze het belangrijk vindt 
om cultuur op de kaart te zetten. 
Om de kosten laag te houden heb-
ben we sterk ingezet op samen-
werking en extra voor het voetlicht 
brengen wat iedereen al doet bij 
Scala, bibliotheek en Ogterop. Wat 
ik al zei, er gebeurt zo verschrik-
kelijk veel in Meppel, dat is echt 
indrukwekkend. We haken daarom 
ook aan bij bestaande evenemen-
ten, zoals het Grachtenfestival en 
Donderdag Meppeldag. 

Hoe is het programma tot stand ge-
komen?
Tijdens een brainstormsessie was 
werkelijk iedereen door de ge-
meente uitgenodigd om ideeën in 
te brengen. Dat was een erg leuke 
bijeenkomst die wel 150 ideeën 
opleverde. Daarna werd er in vier 
themagroepen verder gewerkt. 
Scala, bibliotheek, Ogterop en bur-
gers. Iedere werkgroep keek naar 
de ideeën die bij het thema van die 
werkgroep pasten en ging daarna 
schiften. 
Ideeën vielen af omdat ze te duur 
waren of niet uitvoerbaar (zoals 
het laten verdwijnen van de Mep-
peler Toren) en sommige kwamen 
er weer bij. Daarnaast bedacht ie-
dere werkgroep één groot evene-
ment dat een publiekstrekker zou 
worden. Vanuit de bibliotheek is 
dat het literaire festival Zomerzin-
nen. Schouwburg Ogterop heeft als 
grote trekker het bekende poppen-
spelfestival waarmee het culturele 
jaar wordt afgesloten. 
Scala organiseert De Veldtocht. Een 
project waarbij leerlingen, ouders 
en leerkrachten in één week kennis 
maken met allerlei cultuurvormen 
door zelf aan de slag te gaan onder 
leiding van een kunstenaar. Die 
kunstenaars doen dat dus als vrij-
williger. Geweldig mooi! 
En ja, mijn kindje, vanuit de werk-
groep burgers, is dus het hoorspel. 
Zo ben ik ook bij het Culturele Jaar 

terechtgekomen. Het is een idee 
waarmee ik al jaren rondliep: als 
gebouwen eens konden spreken. Ik 
heb het idee ingebracht tijdens de 
brainstorm en mensen waren echt 
enthousiast. Het is in de werkgroep 
burgers uitgewerkt tot een bijzon-
der project met meer dan 400 men-
sen die er aan meewerken. 
In dat hoorspel wordt de historie 
van Meppel vertelt door de gebou-
wen op het Kerkplein. Het verhaal 
begint bij de bouw van de Grote 
Kerk en gaat dan langs een aantal 
historische gebeurtenissen van 
oorlogen tot het dempen van de 
grachten door het verleden naar 
het heden. Het verhaal wordt afge-
wisseld met Nederlandse popnum-
mers, gezongen door solisten en 
het hoorspel zelf wordt van muziek 
voorzien door een projectkoor en 

-orkest. Het wordt echt heel bijzon-
der, je zou het kunnen vergelijken 
met The Passion, maar dan natuur-
lijk op kleinere schaal. 

Waar kunnen de inwoners verder 
van genieten?
Ik kan al die tientallen activiteiten 
hier niet op gaan noemen. Naast de 
grote evenementen hebben we ook 
een stadsdichter, een Joodse, een 
Marokkaanse en een Tsjechische 
week. Maar het beste kunnen men-
sen op de website kijken, <www.
meppelmaakthet.nl>. Daar kun je 
straks het hele programma zien. De 
website is nog niet helemaal inge-
vuld, alleen de grote evenementen 
staan er nu op, maar de komende 
tijd wordt hij steeds bijgewerkt, zo-
dra de data definitief bekend zijn. 
Sommige dingen daar zijn we ook 

nog mee bezig. We proberen bij-
voorbeeld om het Concours Hip-
pique naar Meppel terug te halen, 
maar dan op het Kerkplein. En als 
we dan toch het Kerkplein vol heb-
ben liggen met zand kun je daar 
nog wel wat meer mee doen. Bij de 
Havixhorst is bijvoorbeeld al jaren 
het Fantasia Fest voor LARP’s (Live 
Action Role Players). Ik ben nu be-
zig om die LARP’s naar Meppel te 
krijgen. En wie weet wat er alle-
maal nog meer gaat gebeuren! Als 
je je aanmeldt voor de nieuwsbrief 
op www.meppelmaakthet.nl krijg 
je vanzelf bericht van de activitei-
ten.

Wanneer gaat het Jaar van start?
Op vrijdag 7 juni is de aftrap van 
het Culturele Jaar. Op de openings-
avond van het Grachtenfestival 
geven een aantal acts een klein 
voorschotje op wat Meppel kan 
verwachten in dat jaar. 

Bertus Roodhof: ‘Om de kosten laag te houden hebben we sterk ingezet 
op samenwerking’ 
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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 negende aflevering van 
onze serie gaan we op bezoek bij 
Buurtvereniging Emmastraat e.o.

Voorzitter Andries Heite is druk 
bezig met het herschikken van de 
gordijnen. Tijdens de actie NLdoet 
zijn de kozijnen van buurtgebouw 
De Inloop geschilderd door vrij-
willigers. “Het is zonde dat er verf 
in de gordijnen komt. Wij zijn erg 
zuinig op onze spullen,” aldus de 
gedreven voorzitter. 
Het toenmalige bestuur heeft het 
buurtgebouw in 1996 voor ƒ 1,00 
gekocht. Het was een bouwval die 
op instorten stond. Toch zagen de 
vrijwilligers kansen om er iets moois 
van te maken. Omdat er uit het ge-
bouw asbest verwijderd moest wor-
den kon er pas in 1997 worden ge-
start met de verbouw. Het bestuur 
van heden ten dage is nog steeds 
trots op wat er toen is gepresteerd.

De buurtvereniging Emmastraat 
e.o. is in de jaren ‘80 opgericht door 
o.a. Alie Vossenberg, Alie Kooi en 

Jan Moes. De doelstelling van de 
buurtverenging staat prachtig ver-
woord in de oprichtingsakte: “het 
bevorderen van contacten tussen 
bewoners, alsmede het oplossen 
en/of leveren van een bijdrage aan 
het oplossen van specifieke proble-
men aangaande de Emmastraat.” 
Door deze doelstelling kwam het 
toenmalige bestuur in de proble-
men. Oud-bestuurslid Harry Kroes: 
“Tijdens de discussie over het par-
keren rondom en aan de Emma-
straat werd het bestuur een partij 
in deze discussie. Wij wilden dat 
niet en zijn daarmee gestopt.” 
Tegenwoordig doet de vereniging 
het anders. Wanneer er een wijk-
bewoner met een opmerking/pro-
bleem bij het bestuur komt kijkt 
het wie dit het beste kan oppakken. 
Niet in de functie van bestuurslid, 
maar als buurtbewoner. “En dat 
werkt goed en zo kunnen we onze 
leden prima helpen.”

Activiteiten
De buurtvereniging organiseert 
veel activiteiten voor de honderd 
gezinnen dit lid zijn. Helaas niet 
zoveel als vroeger en dat is wel iets 
waar het bestuur zich zorgen over 
maakt. “De jongeren hebben zo-
veel te doen en zien dan niet wat 
wij hier voor ze kunnen betekenen. 
Dat vinden wij erg jammer.” 

Dat de buurtvereniging trots is op 
haar gebouw komt vaak ter sprake. 
Alle activiteiten worden vanuit 
of in het gebouw georganiseerd. 
Door onder andere de verkoop 
van consumpties kan het gebouw 
onderhouden worden. Tijdens het 
klaverjassen, darten, bingo, ‘da-
mesknutselen’ (bijv. bloemschik-
ken) is de grote zaal gezellig vol 
mensen. 

Wensen
Het bestuur heeft een tweetal wen-
sen. Het prachtige gebouw, dat op 
het schoolplein staat van kindcen-
trum Stadskwartier is heel geschikt 
voor ontmoetingen tussen (ou-
dere) mensen uit de Emmastraat 
en omgeving. Onder het genot van 
een kopje koffie gezellig kletsen of 
iets ondernemen. Wat het bestuur 
betreft mogen veel meer mensen 
hier gebruik van maken.
Ook ziet het bestuur graag dat het 
aantal vrijwilligers wordt uitge-
breid. Op die manier kan de vereni-
ging nog meer voor de buurt bete-
kenen. Wilt u meer weten over de 
buurtvereniging Emmastraat e.o.? 
Of wilt u zich aanmelden als lid? 
Kijk dan snel op www.buurtvereni-
gingemmastraat.nl

Dorpen en wijken actief

9. Buurtvereniging Emmastraat e.o.

Rechts voorzitter Andries Heite, 
links oud-bestuurslid Harry Kroes

Grieks Specialiteiten Restaurant

Woldstraat 67 - Meppel
Tel: 0522 - 26 23 71

www.restaurantaphrodite.nl

De gemeenteraad heeft het 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
Voortgezet Onderwijs (VO) en 
Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(VSO) vastgesteld. In dit plan 
staat aangegeven hoe de gemeen-
te de huisvesting van de scholen 
voor het voortgezet onderwijs wil 
regelen en financieren. Dingstede 
en Greijdanus zijn er niet blij 
mee.

Voor het opstellen van het IHP is 
er veel overleg geweest tussen de 
gemeente en de VO-scholen. Stad 
& Esch krijgt een nieuw gebouw 
op de scholencampus Ezinge en is 
(natuurlijk) tevreden over de situ-
atie. Dingstede en Greijdanus niet. 
Dingstede heeft de komende jaren 
meer ruimte nodig en wil ook graag 
nieuwbouw realiseren. Greijdanus 
heeft ook behoefte aan meer uit-
breiding. Beide scholen konden zich 
niet vinden in de voorgestelde oplos-
singen en kwamen niet tot overeen-
stemming met de gemeente.

In zo’n geval moet de gemeente-
raad beslissen wat er gedaan gaat 
worden. Bespreking in de commis-
sievergadering in januari leidde 
voor Sterk Meppel niet tot andere 
inzichten, ondanks het inspreken 
van de directeuren van Greijdanus 
en Dingstede. Het IHP biedt beide 
scholen, binnen de gestelde finan-
ciële kaders, ruimte om de huisves-
ting aan te passen. Wat ons betreft 
moeten de scholen het hier ook 
mee doen.  

Het verzoek van Dingstede om 
nieuwbouw komt op een bijzonder 
slecht moment. Een ondersteu-
nend onderzoek laat bovendien 
lezen dat er de komende jaren nog 
zeker prima gewerkt kan worden in 
het huidige gebouw. Ook is in dit 
gebouw een groot bedrag geïnves-
teerd ten behoeve van klimaatbe-
handeling en het net aangebouwde 
‘technasium’. Sloop zou kapitaal-
vernietiging zijn.

Twee scholen klagen 
over huisvesting

Omwonenden van de boerderij 
aan de Kralooweg in de Oos-
terboer zijn erg blij dat de oude 
boerderij, die inmiddels een 
bouwval geworden was, is opge-
ruimd. De boerderij leverde de 
buurt allerlei overlast op. 

De bouwval aan Kralooweg 1 trok 
avontuurlijke jeugd aan die hier op 
ontdekkingstocht ging, maar he-
laas ook jeugd die daar met andere 
bedoelingen kwam. Er zijn geregeld 
criminele activiteiten gesignaleerd 
en er is al een paar keer geprobeerd 
om brand te stichten. 
De stichting Van Boeijen heeft een 
schetsplan ingediend voor de bouw 
van 24 woon-/zorgappartementen 
op het perceel. Het wordt een vier-
kant gebouw van 32 x 32 meter met 
stenen muren. Voor Van Boeijen is 
het een mooie locatie, omdat ze 
mooi past bij de bestemmingen die 
de stichting nu al in eigendom en 
gebruik heeft.

Hoewel het schetsplan niet past 
binnen het geldende en het in voor-
bereiding zijnde bestemmingsplan 
voor de wijk Oosterboer, past dit 
plan wel binnen de bebouwings-
structuur van de wijk Oosterboer. 
Het college wil daarom aan dit plan 
meewerken. 

Excellent
De bezwaarmakers zijn door de ge-
meente Meppel nog voor de publi-
catie op de hoogte gebracht van de 
aanvraag. Dat noemen we nog eens 
excellente dienstverlening. De eer-
ste reacties van de bezwaarmakers 
en omwonenden zijn gematigd po-
sitief. 
Sterk Meppel is blij met deze ont-
wikkeling. De bouwval was ons ook 
een doorn in het oog. Het heeft lang 
geduurd, maar straks staat op dit 
stukje grond een gebouw waarin 
mensen die niet meer zelfstandig 
kunnen wonen, toch een fijn ‘eigen’ 
plekje hebben.

Veel inwoners van de binnenstad 
maken zich grote zorgen over de 
hoogte van de geplande bebou-
wing op het voormalige terrein 
van Boompers aan de Kromme 
Elleboog. Een aantal van hen 
heeft bezwaar gemaakt tegen 
deze bouwplannen. 

De actievoerders stellen in hun be-
zwaarschrift dat het vooraanzicht 
van de Keizersgracht, met de vele 
mooie en gerestaureerde grach-
tenpandjes, desastreus wordt ver-
anderd door de geplande 16 meter 
hoge appartemententoren en de 
daarnaast gelegen bebouwing van 
12 meter hoogte. Ze snappen best 
dat die plek, voorheen parkeer-
plaats Kromme Elleboog, er anders 
uit gaat zien, maar vinden de voor-
gestelde invulling en bouwstijl een 

ernstige aantastingen van één van 
de mooiste locaties van Meppel.
De groep stelt dat wanneer er in de 
binnenstad gebouwd moet wor-
den, dit een meerwaarde moet 
hebben voor nu en voor de toe-
komst van de stad. Daarom is het 
voor haar onbegrijpelijk dat er 
blijkbaar geen rekening is gehou-
den met de effecten van het voor-
gestelde bouwplan.
Sterk Meppel kan dat goed begrij-
pen; ook wij vinden het jammer 
dat het kleinschalige karakter van 
de binnenstad steeds verder wordt 
aangetast door dergelijke ontwik-
kelingen. 
Er waren goede redenen voor SteM 
om ondanks alle bezwaren met het 
plan in te stemmen, maar wij weten 
haast zeker dat als de binnenstad 
was aangewezen als beschermd 
stadsgezicht een degelijke aantas-
ting niet mogelijk was geweest.

Zorgen over ons stadsgezicht

Bouwval Oosterboer 
eindelijk opgeruimd

Zo gaat het eruit zien
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Weglopen uit een raadsvergadering doe je pas als er een robber-
tje politieke discussie is geweest en jij als raadslid echt niet ver-
antwoordelijk wil zijn voor de gemaakte keuze. Maar was dat zo 
toen de raadsleden van D66 wegliepen toen het ging over het plan 
‘Vledder’? De financiële onderbouwing was niet duidelijk genoeg, 
zeiden ze. Ja ja, je moet iets verzinnen als verklaring. Maar ik weet 
beter, al zit ik natuurlijk ook niet bij Meester Pechtold in de klas. 
Het is die opportunistische houding van de lokale afdeling die ei-
genlijk maakt dat ze geen echte D66 is. Welke partij dan wel? Tja… 
even denken… 
Een partij die bang is, maar niet nieuwsgierig. Een partij die de 
blik naar binnen heeft en zeker niet naar de toekomst. Een partij 
die geen ‘nee’ durft te zeggen omdat ze weet dat het plan van ‘Het 
Vledder’ eigenlijk wel goed is voor de toekomst van Meppel. Maar 
ook geen ‘ja’ durft te zeggen, omdat de raadsleden kennelijk niet 
goed snapten waar het nou echt over ging. 
Een partij waarvan de raadsleden stampvoetend de raadszaal ver-
lieten omdat zij hun zin niet kregen en zich kennelijk niet genoeg 
in de stukken hadden verdiept om een oordeel namens hun kiezers 
uit te brengen. Een partij die wel populistisch met one-liners kan 
pingpongen, maar niet durft te kiezen voor de toekomst van Mep-
pel. Kinderachtig gedrag, het niveau van: ‘Doe eens normaal man!’ 
Die twee fractieleden lieten zo hun kiezers in de steek. D66 wil 
dus niet verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Meppel. Ze 
ontloopt de verantwoordelijkheid om een moeilijke afweging te 
maken. Voor alle fracties in de gemeenteraad was het een lastige 
keuze, dat was goed te merken, maar die liepen ook niet weg. Moet 
dat deel van Meppel er dan maar als een bouwput bij blijven lig-
gen? Zou D66 al eens bedacht hebben wat daar de economische 
gevolgen van zijn?  
En mag de mening van de kiezers die zorgden voor de twee zetels 
die die club haalde (met dank aan de landelijke populariteit) dan 
niet meer meetellen? Kennelijk hebben de D66-raadsleden niet 
door waarvoor ze in de raad zitten. En dat vinden zij dan een goe-
de reden om weg te lopen voor moeilijkere besluiten. Aan welke 
partij doet dit gedrag me denken?

Weglopers

Werktuigenweg 9 Postbus 1029, 8300 BA  Emmeloord 

T  0527 630 280  /  F  0527 630 281 E  info@vvmdruk.nl

Website:  www.vvmdruk.nl

Passie voor
kranten

www.krantdrukken.nl

HEMA
Meppel 0522-252494

R. van de Veen
Tel.

0522-492383

zwemmen en andere
sportactiviteiten

SPORTCENTRUM

R. v.d. Veen

Hier ergeren heel veel Meppelers zich blauw aan. Naast de vervallen markthallen wordt hier de openbare 
ruimte op het Vledder gebruikt als opslagterrein! Als invulling nog op zich laat wachten, maak er dan een 
parkeerterrein van, zo luidde het voorstel van een inwoner tijdens ons straatinterview. Kunnen de auto’s mooi 
van de Groenmarkt en Prinsenplein af. Ook zo’n ergernis? E-mail ons: stadswachter@sterkmeppel.nl

Er wordt gewerkt aan een nieuwe 
structuurvisie. Dat is een wet-
telijk verplicht plan voor de 
lange termijn dat de rol van de 
gemeente beschrijft bij ruimte-
lijke, sociaal-maatschappelijke 
en economische ontwikkelin-
gen. Meppel heeft gekozen voor 
een grote inbreng van de eigen 
gemeenschap bij het plan, dat tot 
2030 loopt. 

Soms lijkt het of B&W en raad el-
kaar lekker bezig houden met 
nota’s, plannen en visies. Kasten 
vol heeft de gemeente ervan. Toch 
moet er een nieuwe structuurvisie 
komen. Is dat nodig? Daar zijn de 
meningen over verdeeld, maar een 
discussie hierover heeft geen zin, 
want de rijksoverheid legt het ge-
woon op zonder er geld bij te leve-
ren. Dus mogen wij Meppelers dat 
zelf betalen.
De vraag doet zich vervolgens voor 
of we niet gewoon de veel bespro-
ken ‘Ontwikkelingsvisie Meppel 
2030’ kunnen gebruiken. Het ant-
woord is nee, want deze visie is 
hopeloos door de tijd ingehaald. 
Denk alleen al aan de economische 
situatie en de dalende groei van de 
bevolking. 

Breed gedragen
Het college wil inwoners, instellin-
gen, organisaties en bedrijven be-
trekken bij de totstandkoming er-
van om ervoor te zorgen dat er een 
kwalitatief sterk en breed gedragen 
plan komt. Het gaat immers om de 
‘leefruimte’ waarin alle Meppelers 
wonen, werken en hun vrije tijd 
doorbrengen.
Het college heeft het voortvarend 

aangepakt. Er zijn stads- en dorps-
gesprekken georganiseerd waar 
inwoners konden vertellen wat vol-
gens hen in het plan moet komen 
te staan. Wat het eigene van Mep-
pel is en welke keuzes het gemeen-
tebestuur moet maken. Ook zijn er 
gesprekken gevoerd met bedrijven, 
instellingen en verenigingen.

SteM is zeer tevreden over deze 
aanpak, maar vindt wel dat het col-
lege gefaald heeft waar het ging om 
een breed publiek geïnteresseerd 
te krijgen. Met zoveel specialisten 
op het gebied van communicatie 
hadden er toch veel meer mensen 
de avonden moeten bezoeken dan 
het handjevol dat er nu was. On-
danks dat zijn de uitkomsten van 
groot belang. Ze geven heel goed 
weer wat er leeft.

Acht thema’s
Acht thema’s zijn aan de orde ge-
weest: aantrekkelijk wonen in stad 
en dorpen, een bruisende binnen-
stad, aantrekkelijk groen en water, 
borgen en versterken van de werk-
gelegenheid, de kwaliteit van recre-
atie en toerisme, goed bereikbare 
stad en dorpen, voorzieningen op 
peil en sociale gemeente. 
Opvallend is dat veel thema’s ook 
in de verkiezingsprogramma’s van 
Sterk Meppel zijn voorgekomen. 
Daar zijn wij trots op. Het bevestigt 
dat wij weten wat er onder onze in-
woners leeft en dat is het bestaans-
recht van onze partij. Daarom 
zullen wij ook voor het komende 
verkiezingsprogramma goed naar 
onze inwoners luisteren en daar-
naast goed gebruik maken van hun 
inbreng bij deze structuurvisie.

Grote inbreng bij  
structuurvisie

Meppel heeft een prachtige cultu-
rele activiteit: Kunst in de Etalage. 
Het is een unieke samenwerking 
tussen kunstenaars en winkeliers 
met als doel kunst dichter bij de 
mensen te brengen. Dit jaar werd 
het voor de tweede keer georga-
niseerd.

Veel mensen houden wel van lopen 
door de stad. Meestal om te shop-
pen. Maar in de maand januari was 
daar een extra reden voor. Er hing 
namelijk kunst in de etalages van 
onze plaatselijke winkeliers. Bijna 
zestig winkeliers hadden een stuk-

je etalage beschikbaar gesteld om 
mooie werken van onze locale kun-
stenaars op te hangen. Hieraan was 
ook een wedstrijd gekoppeld. Als je 
alle werken bij de goede winkel had 
geplaatst op het formulier, maakte 
je kans op mooie - natuurlijk cultu-
rele - prijzen.
Sterk Meppel vindt deze manier van 
kunst presenteren een vondst. Het 
brengt kunst dichter bij de men-
sen en de kosten van deze actie zijn 
laag. Daarnaast is er een verbinding 
gelegd tussen winkeliers en kun-
stenaars. Wij hopen dat Kunst in de 
Etalage volgend jaar weer te zien is.

Kunst in de Etalage groot succes

Stadsdichter

Hayat Ezzeroil is de winnares van 
de Meppeler Stadsdichter-verkie-
zing. De Meppeler Stadsdichter 
werd ingesteld ter gelegenheid van 
Meppel als Culturele Gemeente 
van Drenthe 2013-2014. 
Ezzeroil zal ook gastvrouw zijn bij 
de nationale Stadsdichterconfe-
rentie op 22 juni tijdens het literair 
festival Zomerzinnen in Meppel.

HIER ERGEREN VEEL MEPPELERS ZICH AAN (1)
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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin 
der Nederlanden, Prinses van Oranje-
Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze 
zullen zien of horen lezen, saluut! doen 
te weten:
Alzo Wij in overweging genomen heb-
ben, dat het wenselijk is dat ontwik-
kelingskansen voor kinderen worden 
vergroot door het verhogen van de 
kwaliteit van kinderopvang en peuter-
speelzaalwerk en dat de regierol van 
de gemeenten wordt versterkt onder 
andere met het oog op de voorschoolse 
educatie en dat er een goed stelsel van 
handhaving en toezicht hierop is;
dat daartoe de Wet kinderopvang, de 
Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op 
het primair onderwijs, en enkele andere 
wetten dienen te worden gewijzigd;

Bovenstaande tekst is het mooie 
begin van een wijziging op 
verschillende wetten door de 
wet OKE in 2010. Het voorstel is 
de globale kwaliteitseisen die de 
Wet Kinderopvang noemt voor de 
kinderdagverblijven grotendeels 
over te nemen voor de peuter-
speelzalen. Hiermee ontstaat 
een landelijk kwaliteitskader. De 
harmonisatie leidt ertoe dat de 
houders van een peuterspeelzaal 
de zorgplicht krijgen voor verant-
woord peuterspeelzaalwerk.
 
Harmonisatie kent dus een lang 
voortraject. In 2011 begonnen de 
eerste besprekingen in de raad. In 
februari 2012 lag er een college-
voorstel. De SteM-fractie liet toen 

al weten erachter te staan. Dat dit 
ten koste ging van de Stichting Peu-
terspeelzalen Meppel en Nijeveen 
(SPMN) in zijn huidige vorm is 
daar helaas een logisch gevolg van. 
Op een andere wijze zal de voorge-
nomen bezuiniging van twee ton 
niet gehaald worden. 
Ook hebben wij kunnen conclu-
deren dat het bestuur van SPMN 
zaken had laten liggen: te veel per-
soneel en geen neiging zelf te gaan 
bezuinigen. De beide kinderop-
vangverblijven hadden aangebo-
den acht personeelsleden van de 
SPMN over te nemen.

Nog eens
De andere fracties hebben daarna 
opnieuw laten uitzoeken of har-
monisatie kan met behoud van 
de SPMN. In overleg met een ex-
terne adviseur werd een verslag 
opgesteld en kwam dit onderwerp 
opnieuw aan de orde in de com-
missie. Daar werd, tegen de zin 
van SteM, besloten de wethouder 
verder te laten zoeken naar oplos-
singen. Hiervoor is een andere ad-
viseur ingeschakeld die weer met 
alle partijen gesproken heeft. Het 
verslag komt nog.
Helaas haalt de tijd ons nu in. De 
kinderopvang heeft het op dit mo-
ment zwaar en er bestaat inmid-
dels twijfel of die acht personeels-
leden van SPMN er wel bij kunnen. 
Dat zou wel heel sneu zijn. Dan had 
de raad beter een jaar geleden de 
knoop kunnen doorhakken.

Poort v DrenthePoort v DrenthePoort v Drenthe
HOTEL CAF  RESTAURANT KEGELHUIS

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

Tel. 0522-251080

HOTEL CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS
Sluisgracht 20 • 7941 BW Meppel 

T (0522) 24 24 26 • F (0522) 24 18 42 

www.millart.nl

Mill.Art is gevestigd in Molen De Vlijt

de communicatiemolen

Saab 
Timmer

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

den.

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

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

www.saabspecials.nl
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Zonder adverteerders geen Stads-
wachter. Een klein groepje binnen 
Sterk Meppel is daarom actief be-
zig adverteerders te werven. Geluk-
kig lukt het nog steeds bedrijven te 
vinden die een advertentie willen 
plaatsen. We hebben weer meerdere 
contracten kunnen verlengen en een 
aantal nieuwe adverteerders kunnen 
vinden. 
Wij willen deze kleinschalige, meest-
al locale, ondernemers de ruimte 
geven wat meer van zichzelf te laten 
zien en hebben daarom het plan op-
gevat er elke editie één uit te lichten. 
Ditmaal: Grieks specialiteitenrestau-
rant Aphrodite.
Mocht u ook willen adverteren in 
de Stadswachter neemt u dan con-
tact op met SteM-penningmeester 
Anko Scholtens: penningmeester@
sterkmeppel.nl. 
De Stadswachter is een huis-aan-
huis-krant, verspreid door de gehele 
gemeente Meppel, die in een opla-
ge van 15.000 stuks en vier keer per 
jaar verschijnt.

Al meer dan 25 jaar
Aphrodite is de naam van het enige 
Grieks specialiteitenrestaurant dat 
Meppel rijk is. Al meer dan 25 jaar 
gevestigd aan de Woldstraat 67. 
Sinds oktober 2012 onder leiding 
van Wesley de Ruiter en Gert Jan de 
Boer, een stel enthousiaste jonge 
ondernemers hier uit de buurt. Ze 
willen een maatschappelijk bedrijf 
zijn en bieden werkgelegenheid 
aan onder anderen een Wajong-er, 
een 50+er en is er een BeroepsBege-
leideLeerweg-plek voor een jongere 
in opleiding.

In het restaurant kunnen ook gro-
tere groepen terecht. Verder is het 
mogelijk gerechten af te halen en 
catering te bestellen, vanaf 15 per-
sonen. Laagdrempeligheid is wat de 
twee ondernemers willen uitstralen 
en ze zijn blij dat al veel Meppelers 
de weg hebben gevonden naar hun 
restaurant. Er is sinds de overname 
veel veranderd: de menukaart, het 
interieur enz. 

Terras
De komende maanden wordt ook 
de buitenkant aangepakt, inclusief 
het terras, waar het in de zomer 
heerlijk vertoeven zal zijn onder het 
genot van een lekker koel drankje 
met bijvoorbeeld, geheel nieuw op 
de kaart, heerlijke tapas. 

Op zaterdagavond kunnen de gas-
ten terecht voor een zeer uitgebreid 
buffet met veel verschillende Griek-
se gerechten, waar klanten onbe-
perkt van kunnen genieten voor  
€ 22,50 per persoon. Ook is het mo-
gelijk gerechten af te halen en het 
Grieks buffet via de cateringservice, 
vanaf 15 personen, is ook een suc-
ces. 
Voor Meppel is dit geheel gerestylde 
restaurant een prettige aanwezig-
heid om diversiteit onder het hore-
ca-aanbod te behouden. Geopend 
van woensdag tot en met zondag 
vanaf 17.00 uur; op maandag en 
dinsdag ook voor groepen.

Aphrodite heeft nieuw elan

Er wordt veel gesproken over de 
drie transities van Jeugd, AWBZ 
en WwnV. Maar heeft u enig idee 
waar dat over gaat? Waarom de 
gemeente de uitvoering van die 
wetten moet overnemen? Wat de 
plannen zijn en welke gevolgen 
dat voor u heeft? We doen een po-
ging om het, in hele grote lijnen, 
uit te leggen.

We hebben in Nederland veel so-
ciale voorzieningen, variërend van 
bijstand en begeleiding naar werk, 
via welzijnsactiviteiten, jeugdzorg, 
voorzieningen als rolstoelen en 
woningaanpassingen tot verzor-
ging, verpleging en begeleiding van 
zieken, ouderen en gehandicapten. 
Geweldig geregeld allemaal, met 
maar één probleem: de kosten rij-
zen de pan uit en die kosten wor-
den, met het ouder worden van 
de bevolking, alleen maar hoger. 
Daarom heeft het rijk bedacht dat 
het anders, beter en natuurlijk veel 
goedkoper moet.  

Efficiënter
De gemeente krijgt daarom een 
aantal taken die het rijk nu zelf 
uitvoert. De gedachte daarachter 
is dat de gemeente dichter bij de 
mensen staat die gebruik maken 
van de voorzieningen en dus ook 
beter kan bepalen wat die mensen 
echt nodig hebben. Daardoor zou 
de gemeente ook in staat moeten 

zijn om efficiënter en dus goed-
koper te werken. Het rijk geeft in 
Meppel nu 8 miljoen euro uit voor 
deze taken. 

Een kwart bezuinigd
Bij de transitie naar de gemeente 
wordt er een bezuiniging van on-
geveer 25 procent doorgevoerd en 
uiteindelijk krijgt de gemeente dus 
nog ongeveer 6 miljoen euro. In 
2015 en 2016 komt de uitvoering 
van de onderstaande drie wetten 
naar de gemeente toe.
Bij de transitie Jeugdzorg krijgt de 
gemeente de verantwoordelijkheid 
voor de nu sterk versnipperde uit-
voering van zorg voor kinderen en 
jongeren. Dat zijn taken als jeugd-
GGZ, ambulante zorg, gesloten 
jeugdzorg en jeugdreclassering.

Woonbegeleiding
Bij de transitie van de Algeme-
ne Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) spreken we over onder an-
dere de woonbegeleiding, de dag-
besteding en het vervoer voor die 
dagbesteding die naar de gemeen-
te worden overgeheveld. 
Doel van die begeleiding is het be-
vorderen van de zelfredzaamheid 
van mensen met een verstande-
lijke, psychische of lichamelijke 
beperking. Voor deze groep wordt 
het individuele recht op langdurige 
zorg vervangen door het recht op 
een collectieve voorziening (Wmo). 

De nieuwe Wet werken naar Ver-
mogen (WwnV) brengt de oude 
Wet Werk Bijstand, de Wajong en 
de Sociale Werkplaatsen (SW) on-
der één nieuwe wet samen. De be-
langrijkste veranderingen zijn de 
inmiddels al ingevoerde bezuini-
gingen op de SW. 
Driekwart van de huidige werkne-
mers moet bij een reguliere werk-
gever aan de slag zien te komen. 
Ook zal er meer verwacht worden 
van mensen met een uitkering. Zij 
zullen gevraagd worden om actie-
ver bij te dragen aan maatschappe-
lijke activiteiten in hun buurt.

Eigen kracht
De centrale vraag in de drie tran-
sities is: wat heeft u nodig om uw 
leven in goede banen te leiden als 
u werkloos wordt, ziek, gehandi-
capt of ‘gewoon’ oud. Dat kan iets 
eenvoudigs zijn zoals een paar uur 
huishoudelijke hulp of een sol-
licitatietraining tot ingewikkelde 
zaken als begeleiding op de werk-
vloer of bij het zelfstandig wonen. 

De belangrijkste verandering is dat 
in al die situaties er eerst een be-
roep op uzelf én op uw omgeving 
wordt gedaan. Er wordt dus meer 
nadruk op eigen kracht en eigen 
verantwoordelijkheid gelegd en er 
wordt gekeken of u meer gebruik 
kunt maken van de hulp van fami-
lie, vrienden en buren. 

Die drie transities, wat zijn dat?

De toegangsweg naar Danninge 
Erve Noord staat geregeld vol 
met auto’s. Onhandig en in som-
mige situaties kan het zelfs de 
veiligheid in gevaar brengen. Het 
probleem is in theorie opgelost 
maar de praktijk blijkt weerbar-
stig. Sterk Meppel stelde vragen 
en kreeg deels onbevredigende 
antwoorden.
 
Danninge Erve Noord heeft één 
toegangsweg. Daar stonden al-
tijd al met enige regelmaat auto’s 
geparkeerd, maar sinds het pand 
op de hoek met de Dorpsstraat 
bewoond is, ontstaan er zelfs on-
veilige situaties. Het verkeer op de 
Dorpsstraat staat vaak vast doordat 
het nauwelijks mogelijk is de toe-
gangsweg in te rijden, vanwege het 
tegemoetkomende verkeer. 
Het moge duidelijk zijn dat dit een 
probleem voor de veiligheid kan 
zijn als het gaat om hulpdiensten 
zoals brandweer en ambulance. 
Sterk Meppel stelde samen met het 

CDA vragen en kreeg, deels onbe-
vredigende, antwoorden.

Parkeerplaats
De gemeente hoopt het probleem 
op te lossen door een inrit te maken 
naar een achter het pand aan te leg-
gen parkeerplaats. Daardoor kun-
nen bewoners en personeel hun 
auto op eigen terrein parkeren. De 
gemeente heeft hierover overeen-
stemming bereikt met de eigenaar. 
Misschien dat dan ook de parkeer-
plaats voor het pand minder vaak 
wordt gebruikt, waardoor het uit-
zicht daar beter wordt.
Het verzoek van Sterk Meppel en 
CDA om een totaal parkeerverbod 
in te stellen vond het college voor-
lopig nog te ver gaan. De gemeente 
wil eerst afwachten of deze maatre-
gel het probleem inderdaad oplost. 
Voor ons blijft de vraag of het niet 
verstandig is, in verband met de 
veiligheid, op dergelijke toegangs-
wegen zondermeer een algeheel 
parkeerverbod in te stellen.

Toegangsweg naar Danninge  
Erve-Noord is vaak verstopt

Van links af Gert Jan de Boer en 
Wesley de Ruiter met hun team

Harmonisatie,  
gaat dat wel oké?

Heinsiusstraat 155, 7942 TS Meppel
Tel. 0522-246100 - Fax: 0522-246940

meppel@mebo-woninginrichting.nl

KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN MEPPEL

Grote Oever 2, 7941 BJ Meppel
t. 0522-252621 - f.0522-243661

Ruskenstuk 8, 7943 JM Meppel
t. 0522-259800

steenbergen@echtebakker.nl
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Er werd de gemeente Meppel mil-
joenen beloofd, maar dat moest 
wel in een samenwerkings-
verband met Woonconcept. Er 
moest een projectbureau opge-
richt worden waar Woonconcept 
leiding aan zou moeten geven. De 
gemeente wilde dat niet. Wilde 
de regie in eigen hand houden. 
Verstandig? We zullen het nooit 
weten. Dat het niet goed gaat en 
we veel moeten afboeken is een 
dramatisch feit.

Googel op Nieuwveense Landen 
en een drama wordt zichtbaar. Een 
drama dat de gemeente Meppel 
veel geld gaat kosten. Hoe is het zo 
ver gekomen?
Aan het begin van deze eeuw ging 
het economisch zeer voor de wind. 
Groei op alle fronten. Meppel 
moest mee. Er werd een visie ont-
wikkeld waarin beschreven werd 
hoe dat allemaal zou moeten tot 
2030. Een van de onderdelen daar-
van was de uitwerking van nieuw-
bouwplannen in de Nijeveense 
polder. Er moest daar een forse 

woonwijk komen om Meppel te 
laten groeien. De gemeente kocht 
veel grond om zelf te kunnen be-
palen wat er allemaal zou moeten 
gebeuren. 
De toenmalige collegepartijen, 
PvdA, CDA en VVD waren het daar 
van harte mee eens. SteM had 
wel bedenkingen. Wij wilden niet 
groeien om te groeien, maar alleen 
groeien om voorzieningen, zoals 
het ziekenhuis en de schouwburg, 
in stand te kunnen houden. Toch 
stemde ook SteM in met de plan-
nen.

Meedoen
Onder leiding van het genoemde 
college (PvdA, CDA en VVD) wer-
den er prachtige plannen gesmeed. 
Het moest beslist geen saaie Vinex-
wijk worden, maar een wijk, pas-
send in het landschap. Inwoners 
mochten meedoen. Er werd een 
bureau uit Engeland gehaald dat 
een ontwerpfestival organiseerde 
in de Grote Kerk. Dit resulteerde in 
een nieuw ontwerp van de wijk. 
De eerste tekenen dat het niet goed 

ging dienden zich aan net na het 
aantreden van de nieuwe coalitie 
in 2006 van SteM, CDA en VVD. 
De provincie weigerde ineens me-
dewerking, omdat de aanhechting 
aan de bestaande stad niet goed 
was. Ook diende zich toen al een 
mindere groei van de bevolking 
aan. Niets aan de hand riepen zo-
wel het college als een van de be-
langrijkste partners. Een voortva-
rende projectleider moest de boel 
een nieuwe impuls geven. 

Ongemakkelijk
Toen al begon binnen SteM zich 
een wat ongemakkelijk gevoel te 
ontwikkelen. Is de voorziene groei 
wel juist? Prognoses van groei wer-
den naar beneden bijgesteld.
Het werd steeds duidelijker dat de 
plannen fors bijgesteld moesten 
worden. Niet alleen de groei van de 
bevolking nam drastisch af, ook de 
economische crisis sloeg in alle he-
vigheid toe. Reden voor D66 de ver-
kiezingscampagne2010 in te gaan 
met de kreet ‘Geen Nieuwveense 
Landen’. Voor alle overige partijen 

was dat absoluut geen optie. Fi-
nancieel was dat niet te dragen en 
er werd nog altijd groei voorspeld 
van de bevolking in Meppel. Daar-
bij komt dat de enige plek om be-
taalbare huur en koophuizen te 
bouwen daar is.
Dat het allemaal anders is gelopen 
dan was voorzien is duidelijk, maar 
de opstelling van het CDA is op dit 
moment laakbaar. Deze partij is 
ten volle verantwoordelijk geweest 

voor de plannen en ontwikkeling 
van de Nieuwveense landen en 
heeft wat dat betreft behoorlijk bo-
ter op het hoofd. Het zou haar sie-
ren wat terughoudender te zijn met 
haar kritiek en het meehuilen met 
D66. Deze laatste partij is nauwe-
lijks serieus nemen. Overal kritiek 
op, maar een zinnig voorstel hoe 
het wel moet komt niet uit haar ko-
ker en dat beperkt zich niet tot de 
Nieuwveense Landen.

Jan PlezierJan PlezierKUIN PARKET

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

Blankensteinweg 40

Meppel, tel. 0522 25 23 22

www.kuinparket.nl

Hoofdvaartsweg 104, Assen

tel. (0592) 39 90 90

Haakswold 21, Ruinerwold

tel. (0522) 48 18 59

tuinontwerp, aanleg 

en onderhoud

www.groentotaaladeboer.nl
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Fong ShengFong Sheng

Elke dag open 11.30 - 24.00 uur
maandag gesloten

Het grootste
assortiment
afhaalsnacks

0522-256412

Heinsiusstraat 151-153

Elke dag open 11.00 - 23.00 uur
maandag gesloten

Elke dag open 11.30 - 22.00 uur
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Pobo

WOLDSTRAAT 59, MEPPEL
0522-260530

OONNDDEERRDDEELLEENNHHUUIISS

PPOOBBOO PPLLEENNTTYYPPAARRTTSS
Eerste Hulp Bij Onderdelenverhuisd naar Woldstraat 53  

en heet voortaan

EUROPART-POBO 
MEPPEL 
0522-260530

Wat zou het mooi worden op het 
nieuwe Vledder en wat zou de 
gemeente veel geld beuren bij 
de realisatie van het project. Hoe 
anders liep het. Hebben we ons 
zand in de ogen laten strooien 
of was dit alles werkelijk niet te 
voorzien? Het antwoord hierop 
zal wel nooit komen.

Zaterdag 21 april 2007 gaf de toen-
malige wethouder van Ruimtelijke 
Ordening, Mark Boumans, het 
startsein voor de ontwikkeling van 
nieuwbouwplan Het Vledder. Om 
dit mooie plan mogelijk te maken 
moesten de Markthallen en de 
sporthal worden gesloopt. Dit zou 
niet gebeuren voordat er een nieu-
we sporthal op Ezinge gebouwd 
zou zijn en er voor de evenementen 
alternatieven gevonden waren.
Volgens de nieuwbouwplannen 
zou het hart van Het Vledder een 
plein zijn waaraan een bioscoop, 
een supermarkt, horecavoorzie-
ningen en woningen in diverse ty-
pen moesten komen. Er was ook 
een halfondergrondse parkeerga-
rage voorzien. Het hele plan zou 
eind 2011 gereed zijn. Iedereen, 
ook Sterk Meppel, was enthousiast 
over de schitterende aanvulling op 
het centrum van onze stad. Jam-
mer, maar het liep even anders.

Grond vervuild
Vanaf het begin ging er van alles 
mis. De grond bij de oude gasfa-
briek was zwaar vervuild. Er werd 
gesuggereerd dat sanering de bouw 
niet zou vertragen. Dat bleek niet 
waar te zijn. Een andere voorzie-
ning voor de evenementen bleek 
niet haalbaar. De raad kon om fi-
nanciële reden haar belofte niet 
waarmaken. SteM vindt dit nog 
steeds een zwarte bladzijde uit 
haar geschiedenis. Dat juist de par-
tij die er is voor de inwoners mede 
verantwoordelijk is voor het niet 
nakomen van een toezegging is ons 
heel zwaar gevallen.
Uiteindelijk duurde het tot begin 
2010 voor er beweging kwam in het 

project met de ondertekening van 
een aanvullende overeenkomst. Er 
werden woningen gebouwd waar 
veel belangstelling voor was. Daar-
na werd het weer stil, tot eind 2012.
 
Ondernemersrisico
Door de sterk verslechterde eco-
nomische tijden kon of wilde de 
projectontwikkelaar zijn belofte 
niet nakomen en kwam hij met een 
nieuw plan. De gemeente moest 
genoegen nemen met een lagere 
opbrengst voor de grond en moest 
daarnaast een fiks aantal parkeer-
plaatsen kopen. De parkeervoor-
ziening werd nog verder uitgekleed 
en er komen twee supermarkten bij 
in plaats van één. 
SteM is met dit alles beslist niet 
blij. Van het mooie plan blijft maar 
weinig over en het brengt aanzien-
lijk minder op omdat het onder-
nemersrisico van de ontwikkelaar 
wordt afgewenteld op de gemeen-
schap. 

Piepend en knarsend
Uiteindelijk stemde SteM piepend 
en knarsend in met het nieuwe 
plan omdat er geen goede alterna-
tieven waren. De grondprijzen zijn 
alom zo gedaald dat het de vraag is 
of het afdwingen van de oorspron-
kelijke overeenkomst voor de rech-
ter stand zou houden. 
Wat zou er gebeurd zijn als de raad 
niet akkoord was gegaan? Dat we-
ten we niet, maar de kans was zeer 
wel aanwezig dat de gemeente dan 
nog minder zou beuren voor die 
grond of dat het plan voorlopig he-
lemaal niet voltooid zou worden. 
Dat risico wilde SteM in deze moei-
lijke tijden niet nemen. Daarmee 
werd het mooie sprookje wreed 
uitgeblazen.

Het Plan Vledder: het sprookje dat niet uitkwam

Boven: Het Vledder zoals het zou 
worden: een gezellig pleintje met 
een bioscoop, niet meer dan twee 
supermarkten en winkeltjes met 
daarboven woningen.
Onder: Het Vledder zoals het 
wordt.

Het drama Nieuwveense Landen

Nu de ontwikkeling van Nieuwveense Landen wordt bijgesteld, gloort 
in Nijeveen de hoop dat de voorgestelde ontsluiting richting Handels-
weg van de baan is. Het lijkt erop dat de gemeente, in verband met 
het kleiner worden van de bouwplannen, naar een andere oplossing 
zoekt. Natuurlijk blijft de eerste vraag wat de provincie gaat doen met 
de rotonde bij de watertoren. Gaat de aanleg van de fietstunnel door en 
vervalt daardoor de noordelijke aansluiting? 

Vragen waar op dit moment nog geen antwoord op te vinden is. Maar 
het zou maar zo kunnen zijn dat gezien de aankoop van het Vionterrein 
en de aanleg van een rotonde op de splitsing van de N371 en N375 
een rechtstreekse aansluiting vanaf de Meppelerweg (de Sterk Meppel-
variant) tot de mogelijkheden gaat behoren. Voor het toenemende ver-
keer op de Dorpsstraat zou dit een goede oplossing zijn. SteM was en is 
nog steeds een groot pleitbezorger voor deze verbinding.

Wel directe aansluiting Nijeveen?
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Uitslag 85
Op de foto in de vorige rubriek 
stond een prachtig oud bord van 
De Echte Bakker. Dit bord heeft op 
meerdere plaatsen in Meppel ge-
hangen. Nu hangt het aan de gevel 
bij bakker Steenbergen aan de Gro-
te Oever. Mevrouw Alessia Colettie 
en haar zoon Niccolõ de Vries vie-
len in de prijzen. Zij ontvingen uit 
handen van SteM-fractievoorzitter 
Peter de Vries het prachtige boek 

‘Een kwart eeuw Meppel’ van Her-
man 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.

86
Bij dit E-laadpunt kunnen gebrui-
kers van elektrische auto’s met een 
laadpas van E-Laad hun auto opla-
den. Gedurende deze tijd kunnen 
zij hun auto hier gratis parkeren. 
Weet u waar dit punt zich in Mep-
pel bevind? Laat het ons weten.
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 daar-
bij een door wijnhandel De Moor 
aangeboden fles heerlijk Bruisend 
Meppel.
Inzenden voor 1 april 2013 naar: 
Redactie Stadswachter, Ooster-
boerweg 94, 7943 KD Meppel 
of mailen naar:
 stadswachter@sterkmeppel.nl

Han van Zandbergen 
(duo-raadslid)

Hofstedestraat 7 
7942 GV Meppel

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

Uit handen van 
SteM-fractie-
voorzitter Peter 
de Vries (links) 
hebben mevr. 
Colette en haar 
zoon Niccolõ 
de Vries een 
fles Bruisend 
Meppel en het 
boek ‘Een kwart 
eeuw Meppel’ 
ontvangen.


