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Stoer Cultureel Grachtenstadje

Spelletje

Het hart van het Grachtenfestival,
met links het drijvend podium aan
Bleekerseiland.
nair, de Donderdag Meppeldagen,
Urban Unity Playground (door Scala georganiseerde zomeractiviteit
op het gebied van ‘urban culture’,
waarin jongeren gratis kennis kunnen maken met de kunstvormen),
de Wandeling van Gedichten en
Picknick in the Park XL? Zo kunnen
wij nog wel even doorgaan, maar
alles is ook te vinden in het kleine
UitMeppel-magazine dat speciaal
samengesteld is voor de Culturele
Gemeente en natuurlijk op de website www.meppelmaakthet.nl
Sterk Meppel is trots op alle inzet
die de vele vrijwilligers laten zien.
Al deze activiteiten kunnen alleen maar plaatsvinden door dit
enthousiasme en door de kracht
van samenwerking. Juist in deze
economisch moeilijker tijd is dat
de grootste kracht die wij hebben.

Wat een feest op 7 juni! De opening van Grachtenfestival werd
gecombineerd met de opening
van het Culturele Jaar. Twee feesten waar Sterk Meppel trots op
is en die er nooit waren geweest
zonder onze inzet. Wellicht klinkt
dat een beetje opschepperig,
maar het is een feit. Zonder de
Grachtwacht (voorloper van de
Stadswacht en nu Sterk Meppel)
waren de grachten gedempt en
had de stichting Meppel Vol Vaart
dus nooit een Grachtenfestival
kunnen organiseren. En zonder
het doorzettingsvermogen en
de vasthoudendheid van onze
wethouder, Myriam Jansen, was
Meppel nooit Culturele Gemeente van Drenthe geworden onder
de titel Meppel Maakt ‘t!
Het heeft al een voorgeschiedenis
van ruim een jaar. Meppel harkte
de titel Culturele Gemeente naar
zich toe om juist in deze financieel moeilijker tijden een impuls te
kunnen geven aan onze rijke cultuur. Ja, er moet bezuinigd worden
en in onze visie moet je dan meer
samen doen en slim combineren
om toch een bruisend stadje te
blijven. Dankzij de inzet van veel
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Die dachten: we verven die Ketelhaarsweg SteMgeel, dan trappen ze
d’r wel in!

vrijwilligers en een heel actieve
middenstand is Meppel nog steeds
een levendige stad met veel activiteiten. Er is (bijna) altijd wel wat te
doen in Meppel. Meppel Maakt ‘t!
Er bleek veel draagvlak. Er werden heel veel ideeën aangereikt
om Meppel cultureel op de kaart
te zetten. Een culturele werkgroep
(samengesteld uit vertegenwoordigers van de culturele instellingen
en actieve, betrokken inwoners)
heeft een keuze gemaakt uit de
vele ideeën om zo een jaar lang een
boeiend programma samen te stellen.

Alle disciplines
Vrijdagavond 7 juni was het dan
zover. De officiële opening van het
Culturele Jaar. Aan de hand van
vele kleine optredens liet de werkgroep zien wat Meppel het komende jaar te wachten staat. Van muziek tot dans, van beeldende kunst
tot theater: er wordt zoveel moge-

lijk geprobeerd om alle disciplines
aan bod te laten komen.
Het Bleekerseiland is met vereende
krachten tot het hart van de culturele activiteiten gemaakt. Het is een
evenemententerrein geworden waar
iedereen welkom is. Onze stadsdichter Hayat El Mahjoubi-Ezzeroili werd
officieel beëdigd en Rein Munniksma (gedeputeerde van de provincie)
ondertekende de oorkonde om te
bevestigen dat Meppel Culturele Gemeente 2013-2014 is.
Het was een spetterende avond en
een druk bezocht Grachtenfestivalweekend. Een prachtige voorbode
van wat ons nog meer te wachten
staat.
Het eerstvolgende evenement
wordt Zommerzinnen. Een literair
festival in en rondom Ogterop. Met
grote namen hoopt de gemeente
ook daarvoor veel publiek te trekken. Na Zomerzinnen zullen nog
vele culturele evenementen volgen. Wat dacht u van Meppel Culi-

Vlinderachtige acrobatiek vormde
een mooie start van het Cultureel
Jaar
Sterk Meppel zal deze activiteiten
dan ook steunen door actief aanwezig te zijn, zowel ondersteunend
(met onze vrijwilligers) als te gast
op de evenementen.

STEUN JE STAD
Voorzieningen zijn belangrijk. Ze
houden de stad leefbaar en aantrekkelijk. En dan hebben we het
niet alleen over culturele instellingen als Ogterop, de bibliotheek en Scala, maar ook over die
voorzieningen die zo normaal
lijken, dat je je haast niet kunt
voorstellen dat ze ooit zouden
kunnen verdwijnen. Zoals ons
ziekenhuis, ons station, onze
scholen en onze winkels. Al deze
voorzieningen maken samen dat
Meppel zo’n heerlijke stad is om
in te wonen, te werken en te zijn.
Maar de laatste jaren lijkt bijna
alles onder druk te staan. En ja,
daar maakt ook Sterk Meppel
zich zorgen over.
Iedereen heeft het erover: de leegstand van de winkels, groter dan
ooit. Het laatste Koopstromen
onderzoek, gedaan door de Rabobank, geeft aan dat de leegstand
hier is gestegen van drie naar zes
procent in de afgelopen twee jaar.
Op zich is zes procent niet zo heel

veel, helemaal als je het vergelijkt
met landelijke cijfers, met als uitschieter Echt met een leegstand
van 21 procent. Maar het is wel een
verdubbeling! En als we daarnaast
luisteren naar de sombere signalen
vanuit de winkeliers is er genoeg
reden om ons zorgen te maken.

Online
Niet alleen de crisis, maar ook het
veranderende koopgedrag zorgt
voor leegstand in winkelstraten.
Het online shoppen neemt steeds
meer toe en dat gaat ten koste van
fysieke winkels. Onderzoekers verwachten dat in tien jaar tijd 35 tot
40 procent van de non-foodaankopen online gebeurt.
Er komt een vicieuze cirkel op
gang, want er ontstaan lege panden die niet meer gevuld worden.
Een halflege winkelstraat heeft iets
triests. Dan gaat de consument liever naar een andere locatie.
Gelukkig gaat het in Meppel nog
steeds goed: onze winkelpanden
zijn grotendeels gevuld. Sterker nog,

fors gedaald. Zelfstandige ondernemers namen in 2012 nog maar
half zoveel winkelruimte binnen
de zogeheten kernwinkelgebieden
(bij ons de Hoofdstraat) in als een
decennium eerder.

Elsevier, 23 februari 2013
er komen nieuwe bij. Kijk maar naar
H&M. Maar als we dat zo willen
houden, moeten we ons wel bewust
zijn dat wij daar zelf aan kunnen
meewerken. In Elsevier van februari jl. stond een mooi artikel met als
boodschap: koop zoveel mogelijk
in je eigen stad en help zo je eigen
winkels overeind te houden en dus
je eigen stad. SteM zegt: Doen!
Het aantal zelfstandige winkeliers
op populaire winkellocaties in Nederland is in de afgelopen tien jaar

2 > Voedselbank krijgt steun

4 > Buurtvereniging ‘t Meugien

3 > Het genomen verlies van
de Nieuwveense Landen
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maar kan het wat minder rigide? 7 > Monumentaal Meppel Vechten tegen de bierkaai?
5 > Hoever mogen de terrassen?
7 > Van der Woudepark stond
6 > Begraafplaatsbeleid verdeelt
toch weer in bloei
raad

3> Ketelhaarsweg verpest
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Soms worden er spelletjes gespeeld
in de politiek. Meestal is dat verve
lend. Je moet naar eer en geweten
en op inhoudelijke gronden ja of
nee tegen een besluit zeggen. Maar
eerlijk gezegd was het ook wel
amusant toen de VVD tégen het
besluit over de begraafplaatsen
stemde. Totale verbijstering bij alle
andere fracties. Wat deed de VVD?
Zaten ze te slapen?
Maar nee, de VVD wist precies
wat ze deed. Sterk Meppel had
in de commissie al aangegeven
dat ze principieel tegen ruimen
van graven is en daarom tegen
de beleidsnota zou stemmen. Wel
steunde SteM een amendement dat
de exorbitante verhoging van het
eeuwigdurend grafrecht vermin
derde en een amendement om de
begraafkosten voortaan te indexe
ren. Amendementen die daardoor
met een flinke meerderheid werden
aangenomen.
De VVD wilde de kosten voor
begraven niet indexeren. Dat is
gunstig voor u als inwoner, maar
voor de gemeente zijn de financiële
gevolgen niet helder. Bij de eind
stemming over het totale besluit
inclusief de amendementen kon de
VVD, met de tegenstem van SteM en
bij afwezigheid van GroenLinks, de
stemmen laten staken. Er werd dus
een politiek spelletje gespeeld om
democratisch aangenomen amen
dementen van tafel te krijgen.
Waar hoopte de VVD op? Was het
gewoon een publiciteitsstunt? Of
dacht ze dat het oorspronkelijke
voorstel weer op tafel zou komen?
Als dat zo is zou het dom zijn om te
denken dat die grote meerderheid
alle amendementen zou intrek
ken en dan maar voor het oude
voorstel zou stemmen. De VVD wist
waarschijnlijk ook wel dat het niets
uit zou halen.
Volgens het reglement stemt de ge
meenteraad de volgende raadsver
gadering opnieuw, omdat ze niet
compleet was. Nu maar hopen dat
iedereen er dan is. Want hoe amu
sant de verrassing en de daaropvol
gende verwarring ook was: het gaat
hier om een van die onderwerpen
die je niet politiek hoort te maken.
Bovendien is het erg ondemo
cratisch gedrag als er zo’n ruime
meerderheid is die het anders wil
doen en wel uw portemonnee wil
sparen.

6 > SteM-straatinterview:
‘Borden och, die fietsen!’

Huren
Dat dalende aantal zelfstandigen is
toe te schrijven aan de gestegen huren. De huurstijging is veroorzaakt
door het groeiende aantal winkelketens dat producten met een relatief korte levenscyclus en een lage
prijs verkoopt. Deze ketens zijn bereid de hoogste prijs voor panden
op A-locatie te betalen.
Zelfstandige winkeliers kunnen de
huren vaak niet meer opbrengen.
Zij worden gedwongen te kiezen
voor een plek in kleinschalige winkelgebieden vlak buiten de grote
vestigingslocaties.
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Van de wethouder

SteM zoekt raadsleden

Kom op Den Haag, wees duidelijk!
Er komt nogal wat op ons af.
Vanuit Den Haag wordt een bak
aan nieuwe taken (met bijbeho
rende regels) over ons heen gestort.
Zo raar is dat niet. Waar al jaren
duidelijk was dat de kosten voor
de zorg opliepen door de vergrij
zing, riepen de gemeentes dat ze
het goedkoper konden organiseren
door dat dichter bij de inwoners te
doen. En als je dat maar hard ge
noeg roept, dan ben je aan de beurt
in tijden van bezuinigingen.
De vergrijzing neemt toe. Mensen
worden steeds ouder en het aantal
ouderen neemt toe. Nu blijven
ouderen gelukkig steeds gezonder,
maar toch zie je dat het beroep dat
gedaan wordt op de zorg toeneemt
naarmate mensen ouder worden.
Mede hierdoor lopen de kosten van
de gezondheidszorg op.
Daarnaast lijken een aantal
zorgvragen eigenlijk helemaal
geen zorgvragen te zijn. Immers,
als je aan de balie van het stad
huis komt om te vertellen dat je
eenzaam bent, regelen wij niet dat
er een groep vrienden op je stoep
staat. Maar bijvoorbeeld hulp in de
huishouding regelen (en betalen)
wij wel, waardoor je ook geregeld
bezoek hebt. Hiermee wil ik niet
zeggen dat alle zorgvragen onte
recht zijn. Absoluut niet. Maar ook
niet alle zorgvragen zijn terecht. En
hoe los je dat op?
We hebben dus als lokale overhe
den bedacht dat we mensen meer
naar elkaar om moeten laten
kijken. Meer actief moeten houden,
zodat ze meer mensen ontmoeten,
waardoor de sociale eenzaam

heid minder toeslaat. Door deze
(goedkopere) voorzieningen aan te
bieden, zou de vraag om (duurdere)
zorg afnemen. Zoiets organiseer je
natuurlijk het best als je dichtbij de
mensen staat. Dus gemeente, aan
de slag!
En zo kwamen de taken op ons af.
Met als opdracht het dichter bij de
mensen te organiseren, mensen ac
tiever te houden, met als uiteinde
lijke doel dat de kosten voor de zorg
dalen. En wij, de gemeentes, mogen
zelf weten hoe we dat doen. Nou ja,
zelf weten? Er komen steeds meer
regels bij vanuit Den Haag waar
aan we ons moeten houden.
De voorzieningen mogen natuur
lijk per gemeente niet te veel uit
elkaar lopen. Het zou ook raar
zijn als je in de ene gemeente alles
gratis krijgt, terwijl je bij de andere
gemeente duizenden euro’s zou
moeten bijleggen. Of als je in de ene
gemeente wel een beroep kunt doen
op allerlei voorzieningen, terwijl
dat in een andere gemeente niet
kan. Bij elk overleg in Den Haag
lijkt de dwangbuis voor gemeen
tes strakker te worden. En er blijft
steeds minder ruimte over voor
eigen creativiteit. Maar als alles
al wordt vastgelegd, wij eigenlijk
hetzelfde moeten regelen als nu
landelijk gebeurt, maar wel heel
veel geld moeten besparen, is het
dan nog wel uit te voeren?
Het lijkt een steeds moeilijkere
puzzel te worden. En daar worste
len veel gemeentes mee. Het enige
dat op dit moment vast ligt is dát
er veel gaat veranderen. We weten
dat er meer van onze inwoners ver

Myriam Jansen
Wethouder

Han van Zandbergen is uit de politiek gestapt. Onlangs stopte hij
als duoraadslid voor Sterk Meppel, inmiddels heeft hij ook zijn
lidmaatschap van onze politieke
vereniging opgezegd.

Zelf opruimen
Beste Lezers,

Op 23 september 2010 was hij enthousiast begonnen aan deze klus.
Wel had hij vanaf de start aangegeven dat het voor hem een zoektocht
zou worden. “Het echte politieke
spel is nooit mijn ding geweest. Ik
ben meer een verbinder, en heb
daarmee ontdekt dat ik uiteindelijk
niet geschikt ben voor een loopbaan als raadslid,” stelt hij. “Omdat
achter de SteM-schermen al weer

We werken in onze vereniging
in teamverband aan allerlei onderwerpen die direct of indirect
zichtbaar zijn in onze gemeente.
Om een paar voorbeelden te
noemen: deze periode hebben
we ervoor kunnen zorgen dat de
minima niet meer dan verplicht
door het rijk gekort worden,
is door het initiatief van onze
wethouder het project Makluk
Zat opgezet, is Meppel JOGGgemeente (Jongeren op Gezond
Gewicht) geworden, is de on-

kruidbestrijding gifvrij geworden...
Wilt u meepraten over het parkeerbeleid, onderwijshuisvesting of over het moeilijke dossier
Nieuwveense Landen; hebt u
(nieuwe) ideeën over de bezuinigingen, 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)

Help met ons programma
Eén van de zaken die Sterk Meppel al heel vroeg heeft opggepakt,
is het schrijven van een verkiezingsprogramma 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 oplossen. 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 misschien herkent u later uw

inbreng in ons verkiezingsprogramma.
In het laatste programma wezen
we al op de komende bezuinigingen. Ons nieuwe programma
zal zich met soberheid en doelmatigheid moeten aanpassen
aan die bezuinigingen.
Mooier kunnen we het niet maken. Maar we kunnen inwoners
er wel bij betrekken. Misschien
heeft u wel heel praktische voorstellen. Die vinden we graag in
de mailbox van de werkgroep
verkiezingsprogramma:
hensch@home.nl

druk aan een nieuwe verkiezingscampagne wordt gebouwd, vond
ik dat het voor mij tijd was om een
definitieve keuze te maken.”
Han van Zandbergen is vol lof over
de medewerking van de ambtenaren die hij de afgelopen jaren heeft
ondervonden. “Door mijn blindheid waren er af en toe aanpassingen nodig. Daarin heb ik grote
waardering gekregen voor onze
ambtenaren, geen vraag was ooit
te veel.” Hij kan zich nu volop wijden aan zijn andere hobby. “Het
Meppeler Mannenkoor zocht nog
zangers. En zingen doe ik maar al
te graag.”
Han, het ga je goed!

Voedselbank krijgt steun
De Voedselbank kreeg totnutoe
geen structurele subsidie. Dat
gaat veranderen.
extra doen, waardoor jijzelf, andere
inwoners en bezoekers van een
stralend Meppel kunnen genieten.
Ik hoop dat ik een beetje van dit
goede gevoel heb overgebracht!
Laten we er samen wat van maken
en niet alleen maar wijzen naar
een ander en de gemeente!
Met een zonnige groet,
Peter de Vries
Fractievoorzitter Sterk Meppel





wacht gaat worden en dat ouderen
langer zelfredzaam moeten zijn en
op zichzelf moeten blijven wonen.
En op zich hoeft dat ook niet erg
te zijn. Maar wat we precies van u
gaan verwachten? Ik durf het u nog
steeds niet precies te vertellen. Zo
houden wij onze inwoners al een
paar jaar in onzekerheid en dat
zal ook nog wel enkele jaren duren.
En als iets vervelend is, dan is het
wel onzekerheid. Helemaal als je
afhankelijk bent van de zorg. Dat
begrijp ik maar al te goed.
Dus kom op Den Haag. Wees duide
lijk en geef ons ruimte om creatief
te zijn. Onze inwoners verdienen
het niet om zo lang in onzekerheid
te zitten!

In 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 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.

Han van Zandbergen uit de politiek

SteMgeluid
Als ik ‘s morgens vroeg op de fiets
naar mijn werk ga en een zonnetje
Meppel in het ochtendgloren zet
kijk ik graag om mij heen en geniet
van het vele moois dat ons stadje
heeft te bieden. Veel groen straalt
je tegemoet en de woningen en
(meeste) panden staan er netjes en
goed onderhouden bij!
Ik denk dat eenieder zo af en toe
eens naar zijn leefomgeving moet
kijken. Laat niet het negatieve,
waarmee we in tijden van crisis ge
confronteerd worden, de boventoon
voeren. Met elkaar is er echt wel
wat van te maken.
Ik heb dat zelf ervaren in het Pink
sterweekend. Toen Euro Sportring
een geweldig voetbalweekend
afsloot lag er bij mij op het Vled
der het nodige zwerfvuil van onze
jeugdige sporters. Je kunt dan gaan
mopperen en klagen en roepen
dat de gemeente snel aan de slag
moet. Maar in navolging van Piet
Koopmans en ons eigen Nijeveense
raadslid Frans Venema heb ik zelf
de papiergrijper ter hand genomen
en gewapend met een vuilniszak
de rommel opgeruimd langs de
markthallen en de sporthal. En
verdorie, dat geeft ook nog een goed
gevoel als je dan later omkijkt en
ziet dat het een stuk netter is!
Laten we met elkaar dat stukje

Zomer 2013

De Voedselbank kan op veel sympathie van de gemeenteraad rekenen. Toch krijgt zij geen structurele
steun. De gemeente heeft namelijk
als standpunt dat het hier om een
particulier initiatief gaat en dat je
dat als overheid niet moet subsidiëren. Voor je het weet neem je het
initiatief over. Dat is op zich een logische opstelling. Toch zijn de fracties van PvdA en SteM van mening
dat er goede redenen zijn om nu
van dit standpunt af te wijken.

De Voedselbank zoekt al jaren een
geschikte huisvesting. Het grootste
probleem daarbij is de huursom die
betaald kan worden. De Voedselbank draait volledig op vrijwilligers
en giften en heeft nauwelijks eigen
inkomsten. Ondanks pogingen van
wethouder Myriam Jansen om een
plek te vinden wil dit maar niet lukken zonder extra financiën.
Door de Voedselbank te helpen om
nu een geschikte werkplek te vinden
zorgen wij ervoor dat ze mensen die
het echt nodig hebben kan helpen
een maaltijd op tafel te zetten.
Onlangs heeft de SP ruim 500 handtekeningen aan de gemeenteraad

aangeboden met de oproep de Voedselbank te steunen. Daaruit blijkt
het brede draagvlak dat de Meppeler
inwoners deze voorziening geven.
Daarom hebben Sterk Meppel en
PvdA besloten een motie in te dienen
waarin zij het college vragen met de
Voedselbank Zuidwest Drenthe te
zoeken naar een gebouw van de gemeente waarin de Voedselbank haar
werk kan doen, en zonodig gedurende vijf jaar een subsidie voor huisvestingskosten te geven.
Deze motie werd met grote meerderheid aangenomen. VVD en D66,
en vreemd genoeg ook GroenLinks,
stemden tegen. Sterk Meppel is blij
met de steun voor het voorstel. De
Voedselbank kan nu echt aan de
slag.

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.
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KETELHAARSWEG VERPEST MET ASFALT

Best een aardig fietspad nu, daar gaat het niet om...
Sterk Meppel zet zich altijd in om
de cultuurhistorische waarden
op alle terreinen in onze gemeente te beschermen. Bij de annexatie van het deel van Staphorst
waar de wijk Berggierslanden
was gepland kreeg Meppel er
twee prachtige zandwegen bij, de
Ketelhaarsweg en het laatste deel
van de Westerstouwe. Hoewel
het bestemmingsplan de cultuurhistorische waarde van deze
wegen erkent is er weinig van
overgebleven. Met het onlangs
asfalteren van de Ketelhaarsweg
is het laatste restje ook om zeep
gebracht. De reactie van B&W
op vragen van Sterk Meppel was
verbijsterend.
In het bestemmingsplan Berggierslanden staat dat in het plangebied

drie oorspronkelijke wegen met
begeleidende beplanting lopen,
namelijk de Berggiersweg, de Ketelhaarsweg en de Westerstouwe. Om
de cultuurhistorische waarden van
deze wegen te waarborgen en de
karakteristieke laanstructuur te behouden, kregen ze de bestemming
‘Paden met cultuurhistorische
waarden’. Bepaalde veranderingen,
zoals het verharden, verbreden en
aanleggen van paden, mogen niet
zonder vergunning worden aangebracht.

Vragen SteM-fractie
In het bestemmingsplan lezen
wij dat het verharden van de Ketelhaarsweg niet zo maar mag.
Dit wordt nog versterkt door het
schriftelijke antwoord op een vraag
die de toenmalige fractievoorzit-

... maar zo zag de Ketelhaarsweg er winter 1999 uit (lageresolutiefoto, archief Oud Meppel)
ter van SteM, Herman Jansen, in
2005 stelde. Hij vroeg het college of
het oorspronkelijke uitgangspunt,
de Ketelhaarsweg als zandweg te
handhaven, nog steeds gold.
In het antwoord werd nog eens
bevestigd dat het een weg is met
cultuurhistorische waarden. Maar
om langzaam verkeer mogelijk te
maken zou er wel een verharding
worden aangebracht. Een ‘halfverharding’ zou dat worden, werd later meegedeeld.
Sterk Meppel vond dat eigenlijk al
een slecht idee, omdat het karakter
van deze weg zo al ernstig aangetast zou worden.
Jammer genoeg kregen wij gelijk.
Van het laatste stuk Westerstouwe,
nu ook Ketelhaarsweg geheten,
is niets karakteristieks meer over.
Met het asfalteren van de oor-

Het genomen verlies van de
Nieuwveense landen
Zo’n tien jaar terug heeft de
gemeenteraad besloten meer
regie te houden op de bouw van
huurwoningen en woningen voor
starters. De gemeente had na lange procedures eindelijk de grens
met Staphorst zo zien veranderen
dat de wijk Koedijkslanden kon
uitbreiden. Projectontwikkelaars
hadden dat ook zien aankomen
en hadden niet stilgezeten. Zij
hadden de meeste grond al opgekocht. Daardoor was het voor de
gemeente niet goed mogelijk te
sturen op wat er gebouwd wordt,
zoals sociale huurwoningen.
In Nieuwveense Landen wilde de
gemeente dat voorkomen. Met een
recht op eerste koop heeft Meppel
toen zelf veel grond aangekocht.
Dat was nog in de goede economische tijd en de verwachtingen waren hooggespannen, ook bij Woonconcept en projectontwikkelaars,
die ook forse grondposities in dit
gebied hadden ingenomen.
Maar voordat de gemeente aan het
bouwen toe kwam was er tegenslag.
Eerst in de vorm van de provincie
die de eerste plannen afkeurde, en
daarna het instorten van de woningbouw. Ondertussen zat Meppel met een lening van 40 miljoen,
waarvan de rente behoorlijk opliep.
Er is door de gemeente nog gewacht
op het aantrekken van de economie
en de woningmarkt, in de hoop dat
de crisis van korte duur zou zijn.
Maar het bleek anders!

Weet u hoeveel kilometer u
loopt in een heel leven?
Heel veel toch!
Dat wilt u zeker blijven
doen!
Voetinn

Voetinn

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535

Het plan was inmiddels al gefaseerd. Een eerste fase waar zo snel
mogelijk gebouw zou gaan worden
en een tweede fase, die eventueel veel later in ontwikkeling kon
worden genomen. De accountant
raadde de gemeente aan de tweede
fase als een verlies te beschouwen.
Daarbij ging men er van uit dat er
ook in de toekomst voorlopig niets
gebouwd zou worden.
In de boekhouding betekende dat
een waardevermindering van de
grond: van bouwgrond terug naar
agrarische grond. Met de bouwgrond in de boeken had de gemeente een berekende reserve, die
met de prijs van agrarische grond
plotseling verdween. De grond
blijft bezit van de gemeente, maar
het vertegenwoordigt een lagere
waarde.

Bouwen
Op fase 1 wil de gemeente niet afboeken, maar zo snel mogelijk
bouwen. Om te voorkomen dat de
gemeente daardoor een negatief
vermogen zou krijgen en daarvoor
op andere beleidsterreinen zou
moeten bezuinigen is er een stelselwijziging doorgevoerd.
Tot op heden koos de gemeente
ervoor bij nieuwbouwwijken de riolering direct aan te leggen, voor te
financieren en terug te verdienen
in de kavelprijs van de woningen.
Dat is een enorme kostenpost die
zwaar op een grondexploitatie van
een nieuwbouwwijk drukt. Vanaf

* fleetmarking
* stickers
* autoreklame
* lichtreklame
* reklameborde
* muurschilder n
* dekoraties ingen
* gevelletters
* standbouw
* glasreklame

Dolsma

heden gaat de gemeente de riolering daar aanleggen waar het in de
nieuwbouwwijk nodig is. De kosten
worden nu in rekening gebracht bij
het rioleringsfonds.
De leek zal denken dat we dan in de
problemen komen met het onderhoud en renovatie van de bestaande
riolering. Of dat de premie rioolheffing per aangesloten woning zal
stijgen. Gelukkig blijkt dat niet het
geval. Al een aantal jaren levert de
rioleringindustrie nieuwe materialen die langer mee gaan dan vroeger,
goedkoper zijn. Bij reparaties kunnen met nieuwe technieken bijvoorbeeld een kunststofsok in de leiding
worden geblazen. Dan kan het riool
weer jaren mee en is er geen nieuwe
bestrating nodig is, waardoor de
kosten voor aanleg en onderhoud
zijn teruggelopen.
De gemeente hield dus jaarlijks geld
over op de post riolering. Daar was
dus ruimte om de stelselwijziging
op te vangen. De meeste inwoners
zullen er nog niet veel van hebben
gemerkt. Maar met de afboeking en
de stelselwijziging is de gemeente
veel minder rijk dan ze had gedacht.
De weerstandsreserve is nu wel erg
klein. En in Nieuwveense Landen
zijn nog forse investeringen nodig
voordat geld wordt terugverdiend.
De regering zal de gemeenten nog
verder belasten met taken waar onvoldoende geld bij wordt geleverd.
En onze inwoners zullen er dus in
de komende jaren zeker wat van
gaan merken.

spronkelijke Ketelhaarsweg is ook
de waarde van die weg grotendeels
om zeep gebracht.

Verbijsterend
Wij vragen ons af of dat asfalteren
zomaar had gemogen. Is er wel een
aanlegvergunning aangevraagd en
heeft deze wel ter inzage gelegen,
zodat er de mogelijkheid was hier
bezwaar tegen te maken? Wij hebben het college hierover bevraagd.
Het antwoord was verbijsterend.
De weg is geasfalteerd, omdat er
veel klachten waren over de halfverharding. Bij regen werden fietsers vies en er kwamen sporen in
de weg. Om toch iets van het landelijke karakter te behouden heeft
het college een list bedacht: “als
het weer het toelaat verven we het
asfalt geel. Dan lijkt het net zand...”

En dan de regels. Ook de gemeente
moet zich natuurlijk aan de eigen
regels houden. Er had een vergunning aangevraagd moeten worden
en dat is niet gebeurd. Het kan toch
niet waar zijn dat als een inwoner
zich niet aan de regels houdt er
vaak sancties volgen, terwijl de gemeente er gewoon mee weg komt.

Molen De Vlijt staat
er weer mooi bij

Molen De Vlijt aan de Sluisgracht
stond weer in volle glorie te
draaien tijdens het Grachtenfestival. Meer dan twintig vrijwilligers hebben zich de afgelopen
maanden ingezet. Met schuren,
verfkrabben en schilderen hebben ze het verval van de molen
kunnen voorkomen.

tegenstelling tot molen De Weert.
Sinds de herbouw in 2002 staat hij
bloot aan de invloeden van weer
en wind. Dit jaar was er dringend
groot onderhoud nodig. Maar in
deze tijd van crisis was er geen enkele overheidsinstantie die garant
wilde staan voor de kosten voor onderhoud. En als er geen geld is en
niets gedaan wordt, betekent dat
Molen De Vlijt is sinds 2002 her- uiteindelijk verval en sloop.
bouwd op een onderbouw uit 1859. Gelukkig heeft de stichting dat met
De molen is niet in gebruik, dit in de inzet van een eenmalige subsidie van 7500 euro van het Onderlinge Waarborgfonds en de inzet
van meer dan twintig vrijwilligers
weten te voorkomen. Eenmalig: de
stichting gaat er hard aan trekken
in de toekomst structureel steun te
verwerven.
Sterk Meppel vindt de inzet van de
Javastraat
1-3, 7941
Javastraat
1-3XB Meppel
t. 0522-256494 info@vandijk-interieur-kleur.nl
groep een compliment waard. De
Woldstraat
7941 LHf.Meppel
7941 87-89,
XB Meppel
0522-258854 www.vandijk-interieur-kleur.nl
molen is een stadsbepalend beeld
voor de Meppeler binnenstad. Het
r t.f. 0522-256494
zou zonde zijn als deze in handen
0522-258854
was geraakt van het verval. Vrijwilligers bedankt! Een karakteristiek
info@interieurvandijkmeppel.nl
stukje Meppel is dankzij jullie inzet
www.interieurvandijkmeppel.nl
behouden!

J. VAN
JtaxDIJK & ZN
interieur & kleu

Rekening houden met wensen en
verlangens van de bevolking vindt
SteM uitstekend, maar in dit geval
hebben we toch een kanttekening.
De weg is geen doorgaande fietsroute, dus bij slecht weer goed te
mijden. Er zijn in onze ogen wel
belangrijker zaken waarin met
onze inwoners rekening moet worden gehouden. Om dit nu uitgerekend te doen met deze cultuurhistorische weg gaat SteM te ver.

Jtax

J v. Dijk
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Ogterop nog niet
op eigen benen
In Meppel hoort de schouwburg nog bij de gemeentelijke
organisatie. Dat komt landelijk
niet veel meer voor. Want is het
wel de taak van een gemeente
om een schouwburg te exploiteren? Daarom werd gekeken of
Schouwburg Ogterop zelfstandig
verder kan. De conclusie van
het college was dat dit vanwege
de economische omstandigheden nu niet realistisch is. Daar
was de gemeenteraad het mee
eens. Maar een groot deel van de
fracties wil dat de gemeente wel
op interne verzelfstandiging blijft
koersen.
Schouwburg Ogterop draait op het
moment goed. Beter dan het in jaren gedaan heeft. Landelijk dalen
de bezoekersaantallen, maar hier
wist het theater vorig jaar meer dan
tien procent meer bezoekers binnen te halen. Een mooi succes, dat
vooral is te danken aan de enorme
inzet van directeur Wybrich Kaastra. De interne verzelfstandiging
van Ogterop, waarbij het bedrijfsproces steeds meer op eigen benen
komt te staan, vordert dan ook gestaag.

Achterhaald
Maar een gemeente die zelf nog een
schouwburg exploiteert is eigenlijk
een achterhaald verhaal. Een ‑theater dat zelfstandig functioneert
heeft vaak meer bewegingsvrijheid.
Hierdoor kan het soepeler inspelen
op de ontwikkelingen in de markt.
Een zelfstandig theater kan makkelijker sponsoren vinden en mag

de gelden die het overhoudt zelf
gebruiken.
Maar hoe verstandig is het in deze
economische tijden om te verzelfstandigen? Het college stelde voor
dat niet te doen. Niet omdat de
argumenten niet goed zijn, maar
vooral vanwege de economische
omstandigheden. Hoe realistisch
is het in deze tijd te denken dat je
structureel geld bij sponsoren kunt
halen? En hoe gaat de gemeente de
overgangskosten betalen? Hoe zeker is het voordeel op langere termijn?

Wel doorgaan
Tijdens de commissievergadering
van 6 juni jl. bleek dat de gemeenteraad het eens is met het college.
Het is nu niet het juiste moment
om Ogterop zelfstandig te maken.
De raad vroeg het college wel de
weg van interne verzelfstandiging
voort te zetten en duidelijk te maken welke stappen hiervoor nog
genomen konden worden. De verzelfstandiging mag dus niet geheel
en al tot stilstand komen. En voor
de oppositie en coalitiepartij VVD is
uitstel zeker geen afstel.
Wel of niet verzelfstandigen: het
maakt in de kosten die gemaakt
moeten worden voor het theater
niet zoveel uit. In beide gevallen
kost Ogterop ongeveer een miljoen
euro. Sterk Meppel wil graag invloed houden op het functioneren
van het theater. Verzelfstandiging
betekent naast vrijheid voor het
theater ook meer afstand tot de
raad. Voor SteM nog een reden om
die stap nu niet te zetten.

JOGG begint aan te slaan
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Dorpen en wijken actief

10. Buurtvereniging ‘t Meugien
Sterk Meppel heeft zich altijd ingezet 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 speeltuinvereniging in hun directe omgeving. In
de tiende aflevering van onze serie gaan we op bezoek bij Buurt-,
Wijk-, en Speeltuinvereniging
‘t Meugien.
In 1952 werd de speeltuinvereniging
’t Meugien opgericht. Al snel werd
duidelijk dat de vereniging meer
was dan een speeltuinvereniging.
Er werden steeds meer activiteiten
georganiseerd om de saamhorigheid in de buurt te vergroten. De
naam werd in de jaren ’90 dan ook
aangepast; het werd Buurt-, Wijk-,
en Speeltuinvereniging ’t Meugien.
De familie van de huidige voorzitter Jeroen Kroek is al sinds jaren
actief in de vereniging. Jeroens
vader was voorzitter tot hij om gezondheidsredenen moest stoppen.
Doordat Jeroen al bij meerdere activiteiten aanwezig was en al enige
jaren als secretaris actief was, besloot hij voorzitter te worden.

Klootschieten
“Ik vind het leuk om met mensen
samen te werken en naar een doel
te werken. Dat geeft energie, maar
het komt ook een beetje voort uit
eigenbelang,” aldus Jeroen. “Ik vind
het erg leuk om te klootschieten en
te darten en doe dit al jaren binnen
de vereniging. De stap is kleiner als
je dan ook meehelpt in het organiseren van deze activiteiten”.
Er zijn ruim 120 gezinnen lid van
buurtvereniging ’t Meugien. Naast
het bestuur zijn er verschillende
commissies, zoals de jeugdcommissie, tuinbeheer, gebouwbeheer
en de activiteitencommissie. Voorzitter Jeroen Kroek: “Ik ben erg trots
op onze actieve vrijwilligers. Als ik

zie hoeveel werk er verzet wordt
om de zaken zo goed mogelijk te
regelen dan doet mij dat goed.”
“Ik ben erg trots op het groeiende
vrijwilligersbestand. Daarnaast is
onze buurtvereniging financieel
gezond. Dat is erg belangrijk voor
de continuïteit van zowel het gebouw, de tuin als de activiteiten.
De actieve buurtvereniging organiseert veel (sportieve) activiteiten
zoals darten, klootschieten, kaarten, zeskamp, kinderuitjes, sinterklaasfeest, kerstdiner, carnaval,
Halloween, enz. Daarnaast worden
er veel gezellige avonden gehouden, met thema’s zoals après ski,
Hollandse avond, karaoke en Back
To The ‘70s.

Wat betekent Meugien?
De naam ‘t Meugien is naar alle
waarschijnlijkheid afgeleid van
madegien of ‘kleine made’ zegt
Wiecher Ponne van Stichting OudMeppel. Made is een naam voor
laag gelegen hooiland. Denk aan
Haveltermade, madeliefje, Maatkade (als straatnaam), waarin dit
woord voorkomt. Die uitgang –ien
is in deze omgeving gebruikelijk:
magien voor meisje, deuzien voor
doosje, wiefien voor wijfje enz.

Het speel/sportterrein van
‘t Meugien.
Wat opvalt is dat er steeds meer
jonge gezinnen lid en vrijwilliger
worden van de buurtverenigingen. Zij zien het belang van de
buurtvereniging, maar willen ook
hun steentje daaraan bijdragen.
Het clubhuis van ‘t Meugien wordt
met eigen financiële middelen onderhouden door de vrijwilligers.
Jaarlijks wordt er geld gestort in het
eigen onderhoudsfonds.
Over de samenwerking met de
gemeente is Kroek erg positief.
Wel vindt hij het jammer dat de
vaste overlegmomenten tussen
de gemeente en de Federatie van
buurtverenigingen er niet meer
zijn. Zij zijn nu op afroep beschikbaar. De vaste overlegmomenten
in de federatie ervaart Kroek als
erg positief. Je loopt vaak tegen dezelfde problemen aan. Door hier
met elkaar over de praten kun je
veel van elkaar leren, maar ook
problemen samen aanpakken.
Wilt u meer weten over de Buurt-,
Wijk-, en Speeltuinvereniging
’t Meugien, kijk dan op
www.meugien.nl of op Facebook
Meugien Buurtvereniging.

Praat mee op www.sterkmeppel.nl

•Muziek te hard •Minder onderhoud begraafplaats?

Langzamerhand weet bijna
iedereen wat er met JOGG wordt
bedoeld. Jongeren Op Gezond
Gewicht is een begrip geworden
in Meppel.
Met allerlei leuke activiteiten probeert de gemeente de jeugd (en hun
ouders!) bewust te maken van hun
leefstijl. Zo stond vorige maand de
FitFoodFunFactor-bus bij Het Palet
voor de deur. In deze bus leerden
de kinderen leuke gezonde traktaties te maken.
Stad & Esch is van plan bij de opening van het nieuwe gebouw een
Gezonde School te worden. In het
kader van Run2BFit deed de school
met een grote groep leerlingen mee
aan de 4 mijl in Zwolle. Leerlingen
van Dingstede liepen mee met de
6km-loop bij atletiekvereniging De
Sprinter in het kader van Go4Fit.
De ambtenaren deden actief mee
aan de gezondheidsweek, eind mei.

Er hingen briefjes in de lift waarop
stond dat traplopen gezonder is,
er stond fruit op iedere afdeling en
water op alle bureaus. Ook de gezondheidsbus stond een dag voor
de deur.
En ja, natuurlijk is er ondertussen
weer een watertappunt bijgekomen: voor Het Palet. Het volgende
komt bij het stadhuis te staan.

Welbevinden
Gezond eten en drinken, sporten en bewegen: het zijn allemaal
speerpunten van JOGG. Een actieve
leefstijl, waarin beweging op welke
manier dan ook een belangrijke
plaats inneemt, draagt bij aan de
vermindering van overgewicht en
het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Bovendien heeft
gezond bewegen een positief effect
op het gevoel van welbevinden. Dat
is waarom Sterk Meppel JOGG belangrijk vindt.

Op onze website houden we
regelmatig een poll over een
onderwerp uit de actualiteit. Na
een korte omschrijving van het
onderwerp stellen we een vraag
waarop men met een simpel ja
of nee kan antwoorden. Op die
manier prikkelen we niet alleen
lezers om hun mening te geven,
maar wij kunnen er zelf soms ook
van leren. We pikken er twee uit.
Geluidsoverlast bij evenementen
Er bereiken ons regelmatig klachten over geluidsoverlast bij evenementen. Dit bevestigt ons vermoeden, dat veel mensen en niet alleen
uit het centrum ernstige hinder
ondervind van te harde muziek bij
evenementen.
Overmatig geluid kan ernstige gehoorschade opleveren bij vooral
jongeren die dicht bij de boxen
staan van de muziekinstallatie. Anderen vinden echter dat je de muziek goed moet horen.
De stelling was:
Bij evenementen is de muziek veel
te hard.

Deze stelling leverde maar liefst
100 reacties op waarvan er 66 het
met de stelling eens waren. Recent
onderzoek laat zien dat te harde
muziek wel degelijk gehoorschade
op de (middel)lange termijn oplevert. Hierbij speelt niet alleen de
harde livemuziek mee, maar ook
het gebruik van kop- en oor-telefoons door de jeugd in combinatie
met een (voortdurend) hoog afspeelvolume.
Binnenkort spreekt de gemeenteraad met een vertegenwoordiging
van de Meppeler horeca, daar zullen wij dit probleem opnieuw aan
de orde stellen.

Onderhoud begraafplaats
De gemeente Meppel onderhoudt
de begraafplaatsen uitstekend. De
kantjes van het gras worden keurig
bijgestoken en de heggetjes netjes
gesnoeid. De onderhoudskosten
van de begraafplaats zijn dan ook
een flinke kostenpost. Maar is dat
echt nodig? Kan het ook anders?
Er zijn in Nederland prachtige begraafplaatsen te vinden waar de
natuur haar gang wat meer kan

gaan. Daarom heeft Sterk Meppel
de vraag gesteld of het (op sommige delen) van de begraafplaats
niet een onsje minder kan. Dat zou
de kosten voor onderhoud en dus
voor het begraven wat omlaag kunnen brengen.
De stelling was:
(Een deel van) de begraafplaats aan
de Zomerdijk kan met minder onderhoud toe.
Op deze stelling reageerden 32
mensen en de stemverhouding
eens/oneens was precies gelijk:
16/16. Een deel van de stemmers
heeft dus geen behoefte aan een
wat minder onderhouden begraafplaats (al hadden wij ook niet de
bedoeling om de Zomerdijk nu één
grote wildernis te laten worden).
De andere helft heeft wellicht een
wat romantischer opvatting over
begraafplaatsen, of bekijkt de kosten van de begraafplaats misschien
wat zakelijker.
Voor de meest actuele poll kunt u
onze site bezoeken. Doe mee en
maak uw mening kenbaar!

Grieks Specialiteiten Restaurant

KSM
Woldstraat 67 - Meppel
Tel: 0522 - 26 23 71
www.restaurantaphrodite.nl
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Reclameborden indammen, ja
maar kan het wat minder rigide?
De gemeente wil paal en perk
stellen aan de wildgroei aan
reclameborden voor de winkels.
Op zich een goed idee, vindt Sterk
Meppel, al is het maar voor de
veiligheid. Maar misschien kan
het een beetje minder rigide.
De gemeente wil graag een goed
beleid ontwikkelen voor uitstallingen en reclame, zodat ze wat beter
passen bij het historische straatbeeld van de binnenstad. Een lovenswaardig streven. Daarom zijn
er regels opgesteld voor de enorme
hoeveelheid uitstallingen van plantenbakken, luifels en stoepborden
tot en met verkooprekken.
In principe krijgt ieder bedrijf nu
toestemming om één uitstalling
van 1,20 x 1,20 meter of stoepbord
voor de winkel te plaatsen; als de
winkelpui breder is dan tien meter mogen er twee uitstallingen
komen. En een stoepbord, twee
kledingrekken én een plantenbak
mag dus niet. Daar valt iets voor te
zeggen. Op sommige plekken loopt
het aantal uitstallingen behoorlijk
uit de hand.
Het winkelend publiek vindt dat
overigens niet erg. Het beleeft er juist
‘gezelligheid’ aan, zo bleek tijdens de
Straatenquête van Sterk Meppel (zie
pag. 6). Een grote meerderheid vindt
dat de uitstallingen wel de doorstroming belemmeren, maar dat ze niet
verwijderd hoeven te worden.
Het zijn vooral de winkeliers die getroffen worden omdat hun displays
opeens niet meer voldoen. Dick
Eleveld van Eleveld Schoenen geeft
aan dat zijn eigen rekken, die er al
tien jaar staan, plotseling 30 cm te
hoog zijn. Maakt die 30 cm lager
echt veel verschil? En ook de bestaande stoepborden zijn vaak een
een centimeter of 25 hoger. Moet

ieder dan maar nieuwe borden
gaan kopen? Zo jaag je winkeliers
wel op kosten!
En staat een plantenbak gelijk aan
een reclame-uiting? Een ondernemer heeft al een officiële waarschuwing gekregen, omdat aan weerszijden van de deur een plantenbak
stond; er mag er maar één staan,
want dat brengt volgens het nieuwe
beleid meer eenheid en orde in het
straatbeeld. Maar het is toch juist
leuk als winkeliers op deze manier
het straatbeeld met plantenbakken
verlevendigen?

Collegebevoegdheid
De gemeenteraad kon zich hier
helaas niet over uitspreken. Bij
het vaststellen van het reclamebeleid op 30 mei zijn de regels voor
uitstallingen en terrassen uit het
besluit over het reclamebeleid gehaald, omdat deze onderwerpen
een collegebevoegdheid zijn. Het
had daar in juli 2012 al een besluit
over genomen.
Sterk Meppel staat overigens achter dat beleid. De routes voor de
brandweer moeten een vrije door-

Staat een plantenbak gelijk aan een
relame-uiting?
gang van drie meter hebben. Daar
zal niemand iets aan af willen
doen. Veiligheid voor alles.
Ook de afspraak dat een winkeluitstalling niet verder dan anderhalve
meter uit de gevel mag is prima te
rechtvaardigen én te handhaven.
Er zijn al markeringen geplaatst.
Maar of een winkelier nu één of
twee plantenbakken heeft? Een
rekje van 1,20 hoog of 1,50 hoog?
Eén grote of twee kleine tafels met
aanbiedingen? Kom nu toch college, kan dat niet wat minder rigide?
De Meppeler Handelsvereniging is
overigens bij het uitstallingenbeleid betrokken en staat achter de
uitgangspunten; dat is opmerkelijk gezien de felle manier waarop
sommige winkeliers reageren.
Hoe dan ook: wij roepen wethouder Koos de Vos op nog eens goed
naar de regels te kijken. Een goed
uitstallingsbeleid is belangrijk,
maar dit kan toch niet de bedoeling zijn.
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Wijnand
Uitgestald
En ik maar denken dat we zo trots waren dat er hier nog niet zoveel
leegstond. Maar nee hoor, Meppel wil er ook bij horen. De gemeente
gaat haar best doen ook meer leegstand te krijgen. Net zoals alle
gemeenten om ons heen. Eén uitstalling mag je nog hebben voor je
winkel. Eén! Huilend las ik de brief van het college. Welke onbenul
heeft dit geschreven? Wethouder De Vos zelf? Eén bord van maxi
maal 1,20 meter hoog en breed. En niet verder dan anderhalve me
ter van de gevel. Dát zijn de regels en daar gaan ze de hand aan
houden. De brandweer moet erdoor kunnen, dát snap ik nog wel,
maar verder vind ik het flauwekul, die regels.
Dus een leuk plantenbakje voor de deur om een beetje sfeer aan
de binnenstad te geven, nu de gemeente al het groen ook al uit de
binnenstad heeft weggehakt? Nee, dat mag niet! Een aanbieding
aanprijzen door een mooie graaibak voor de winkel te zetten? Nee,
dat mag niet, want er staat al een bord. Een kledingrek met leuke
zomerjurkjes? Nee, dat kan niet, want zo’n rek is hoger dan 1,20
meter!
Dit gaat nergens over. Sterk Meppel hield zelf nog een straatgesprek,
waarin de meerderheid van de mensen aangaf dat die straatversie
ring best mag blijven! Luistert dan zelfs SteM niet meer naar ons?
De winkelende mensen snapten het wel. Die begrepen wel dat je
je spullen extra aan moet prijzen met deze crisis. Waar zijn onze
volksvertegenwoordigers? Wie maakt zich nog sterk?

Petje af, Jan Vermeerstraat!
In de Jan Vermeerstraat (Koedijkslanden) zijn de bewoners
zelf aan de slag gegaan met hun
plantsoen. Een prachtig voorbeeld van buurt- en wijkgericht
werken!
Ze kwamen met plannen om het
groen in de buurt uitnodigender
(meer openheid, minder hondenpoep en kindvriendelijk) in te
richten. Door samen op te trekken met de gemeente (vertegen-

woordigers in het wijkteam) hebben ze het nu voor elkaar.
De enige wens die ze nog hadden was zo’n gezellige bank rond
de boom. Ze wilden graag goede
planken zodat ze hem zelf konden maken. Bij de opening van
hun eigen binnentuin heeft de
gemeente die wens natuurlijk uit
laten komen. Zoveel eigen initiatief mag best beloond worden!
Petje af voor deze actieve bewoners!

Hoever mogen de terrassen?
Diverse horecabedrijven in de
binnenstad liggen in de clinch
met B&W. De terrasvergunningen worden aangetrokken en
dat is tegen het zere been van
de exploitanten. Waar zitten de
wrijfpunten?
Toen het plan werd gemaakt het
centrum opnieuw in te richten waren inwoners en ondernemers het
er snel over eens. Als er toch ingericht werd dan moest het reclamebeleid, en moesten de uitstallingen
en de terrassen ook maar eens worden gebonden aan strengere regels.
Dat zou helpen om inwoners en
toeristen meer van Meppel te laten
genieten.

Inspraak
De gemeente organiseerde discussieavonden en er was ruim gelegenheid voor inspraak. Ook de Meppeler Handelsvereniging en Horeca
werden bij het beleid betrokken en
waren het eens met de visie. Nu het
op uitvoering aankomt blijkt de
praktijk weerbarstig.
Wethouder Koos de Vos: “Om ervoor te zorgen dat iedere bezoeker
van Meppel, of hij nu rondwandelt
of op een terrasje zit, kan genieten van de omgeving is besloten

de pleinen beter te gebruiken voor
de terrassen. Op die manier kun
je vanaf het midden van het plein
naar de mooie geveltjes kijken.”
Dat is een prima uitgangspunt,
maar in de praktijk betekent dit dat
iedere horecazaak nog maar één
rij tafeltjes en stoelen voor de gevel mag hebben, vervolgens moet
er minimaal 3 tot 3,5 meter ruimte
zijn voor de brandweer, en midden
op het plein komt dan één groot
terras, dat de bedrijven onder elkaar mogen verdelen.
Wethouder De Vos: “En ja, hoe doe
je dat? Nu heeft iedere ondernemer het terras voor de deur. Maar
op de Wheem zijn er nu vier horecagelegenheden (Beurs, Wheem,
Argentina en Peking). Als Argentina
en Peking hun pleinterras zoveel
mogelijk bij de zaak willen hebben
moeten Beurs en Wheem een flink
stuk naar links opschuiven.”

Kerkplein
“Op het Kerkplein is de situatie nog
veel ingewikkelder,” zegt De Vos.
“Daar zitten zeven horecagelegenheden die met elkaar het plein moeten verdelen. Wij willen als gemeente de bedrijven er zelf de vrije hand
in geven hoe ze daar met elkaar uit
willen komen.” Maar veranderen,

HEMA
www.schildersbedrijfzevenhuizen.nl
Tel. 0613451701 - 0522 262112
Lijsterstraat 14a, 7948 DH, Nijeveen

inschikken, elkaar iets gunnen is
lastig als jij het nu goed voor elkaar
hebt en straks moet inschikken om
je buurman ook ruimte te geven.

Veiligheid
De strakkere veiligheidsvoorschriften hebben vooral voor De Brasserie
grote gevolgen. Het is de vraag of de
ruimte daar in de Grote Kerkstraat
tussen terras en bomen voldoende
is. De Brasserie betaalt al twintig
jaar precariorechten voor een terras
van 3,90 meter breed. De gemeente
heeft ertegenover enige jaren geleden zelf bomen en plekken voor de
fiets (nietjes) geplaatst. Daardoor is
die doorgang nu te krap.
Exploitant Christine van Saltbommel: “We hebben er helemaal geen
probleem mee om ’s zomers een
extra terras op het plein te hebben,
maar niet in plaats van ons zijterras.
We hebben nu een mooi winterterras met verwarming en dat willen
we graag zo houden, anders kunnen
we straks de helft van ons personeel
in de winter naar huis sturen.”
Constant van Saltbommel: “De gemeente kan er ook voor kiezen de
stoeprand die nu om de bomen
staat weg te halen; daar win je een
halve meter ruimte mee. In de rest
van het centrum is dat ook gedaan,

SPORTCENTRUM

R. v.d. Veen

en andere
R.zwemmen
van de
Veen
sportactiviteiten
Tel.
0522-492383

Meppel 0522-252494

dus waarom hier niet. Dan is dat
probleem opgelost.”

Bij De Brasserie zit geen 3,5 meter
tussen terras en stoeprand.

Markt
Maar ook in de zomer willen Constant en Christine graag hun zijterras houden. Constant: “De gemeente wil de pleinen gebruiken
én zichtlijnen openhouden. Maar
bezoekers gaan altijd zo zitten dat
de rij tegen de gevel het eerst bezet
is. Op het plein zouden ze dus het
laatste gaan zitten. Dus voor ons is
dat wel een probleem. En de markt
wil ook van het plein gebruik maken en dat betekent dat je je parasols er steeds uit moet halen. En dat
je alleen op maandag en dinsdag
van het plein gebruik kunt maken.
Een gezellig en aantrekkelijk cen-

trum voor inwoners en toeristen;
dat wil de gemeente, dat wil de politiek en dat willen de ondernemers.
En natuurlijk moet de veiligheid gewaarborgd zijn. Met de visie zijn wij
het ook eens, maar de uitwerking
moeten we toch nog maar eens
goed naar kijken. En dat doen we
ook, in overleg met de gemeente.
Want dat gaat echt uitstekend.”
Sterk Meppel gaat ervan uit dat ondernemers en gemeente er samen
uit zullen komen. Ook de ondernemers en de gemeente zijn daarvan
overtuigd. En als dat niet lukt leest
u daar in de volgende Stadswachter
ongetwijfeld meer over.

Chinees-Indisch
specialiteitenrestaurant

Fong Sheng

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

Restaria
Fong
Sheng

Stationsweg 9,
7941 AH Meppel
Tel. 0522-251313

Chinees-Indisch Specialiteitenrestaurant

Passie voor

kranten

www.krantdrukken.nl
Werktuigenweg 9 Postbus 1029, 8300 BA Emmeloord
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Website: www.vvmdruk.nl
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Kan het wat zachter?

Begraafplaatsbeleid verdeelt raad

Sterk Meppel is trots op de vele
evenementen die in onze gemeente plaatsvinden. Het houdt
de stad en de dorpen bruisend.
Dat is goed voor de inwoners en
voor de middenstand. Bij al die
evenementen hoort natuurlijk
muziek. Jammer dat de boxen
vaak zo ver open staan dat het
geluid volgens velen wordt
vervormd tot gekrijs en gebonkebonk. We konden het weer
merken bij Koninginnedag. De
klachten stroomden binnen.

Eind mei werd de gemeenteraad gevraagd in te stemmen
met het nieuwe beleid rond de
begraafplaatsen. De belangrijkste
veranderingen zijn de nieuwe
tarieven en de mogelijkheid, op
het moment dat niet meer wordt
betaald voor verlenging, het graf
te ruimen. SteM wilde wel sleutelen aan de tarieven, maar vindt
ruimen onnodig en stemde tegen
het voorstel. Doordat onverwacht
ook de VVD tegen bleek, en het
GroenLinks-raadslid afwezig was,
staakten de stemmen.

Volgens SteM was dat niet nodig
geweest als het college, op ons
aandringen, wat doortastender
was opgetreden. SteM had deze
overlast vorig jaar al aan de orde
gesteld. Bij het nieuwe evenementenbeleid pakken we dit probleem
aan, beloofde het college, maar wij
vonden dat het probleem daarmee
op de lange baan werd geschoven.
Daarom stelden wij de andere
fracties voor het college op te dragen onmiddellijk in actie te komen
door in ieder geval het geluid bij
de muziek te begrenzen, zoals dat

in enkele andere gemeenten al
gebeurt. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun.
De recente klachten brachten ons
weer bij de les. Hoe ver is het college met het ontwikkelen van het
nieuwe evenementenbeleid met afspraken over geluid? Tot onze grote
schrik stond er niets over in de langetermijnagenda van het college.

Ambtenaar ziek
Navraag leerde ons dat door langdurende ziekte van een ambtenaar
er nog weinig gebeurd is op dit gebied. Er is een nieuwe ambtenaar
op gezet. Vast staat dat de evenementennotitie pas aan het eind van
het jaar zal verschijnen. Hiermee
blijft de overlast dit seizoen, tenzij vrijwillig het geluid wat zachter
wordt gezet.
Daarom een oproep van Sterk Meppel aan alle organisatoren van de
geweldige evenementen, wees betutteling van de overheid voor en
zet de muziek alstublieft wat zachter. Jullie zullen veel mensen hiermee een groot plezier doen.

Sterk Meppel is van mening dat
ruimen helemaal niet nodig is; er
is grond genoeg. Daarom had de
fractie in de commissie al aangekondigd tegen het voorstel te zullen stemmen. De fractie is echter
ook van mening dat er een einde
moet komen aan de forse verhogingen van het begraaftarief. Voor
dit standpunt was een flinke meerderheid te vinden. Toch werd het
besluit aangehouden tot na het
verschijnen van deze krant. De
fractie van de VVD vindt dat u best

KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN MEPPEL

Interieur Van Dijk heeft alles

meer mag betalen en stemde daarom tot ieders verrassing ook tegen
het besluit, waardoor de stemmen
staakten. In de volgende raadsvergadering wordt opnieuw gestemd.
Het was een verrassend einde van
een vergadering. Eind mei werd het
definitieve begraafplaatsbeleid aan
de gemeenteraad voorgelegd. Sterk
Meppel had in de commissie al
aangekondigd tegen het besluit te
stemmen, omdat een grote meerderheid van de fractie tegen het
ruimen van graven is.
Meppel heeft de eerste twintig jaar
genoeg grond rond de begraafplaats en ook daarna heeft de gemeente meer dan genoeg in haar
bezit om de begraafplaats uit te
breiden of een nieuwe aan te leggen; dus moet je de laatste rustplaats van mensen met rust laten.
Wel had de fractie ingestemd met
een aantal wijzigingen op het voorstel. Onder andere het voorstel het
tarief voor de begraafrechten op
een andere manier vast te stellen.

Kostprijs
Woordvoerster Elisabeth Bakkenes
had dat in de commissiebehandelingen al bepleit. Op dit moment
worden de kosten van het voorgaande jaar berekend en gedeeld
door het aantal begravingen. Maar
steeds minder mensen kiezen voor
begraven en daarmee worden de
begraafrechten steeds duurder. Dat
zou het begraven al snel onbetaalbaar maken. Het mag toch niet zo
zijn dat alleen rijke mensen nog
voor begraven kunnen kiezen.
Er was dan ook een grote meerderheid voor het voorstel om die methode te veranderen en de huidige
prijs te indexeren, aan de inflatie
aan te passen. Alleen de VVD en
D66 stemden tegen het amendement. Als er meer crematies en
minder begravingen plaatsvinden
kan het zijn dat de gemeente op
termijn zelf meer bij moet gaan

passen. Daar voelt de VVD niets
voor.
Bij de eindstemming (het hele besluit inclusief de amendementen)
stemde de SteM-fractie dus tegen,
omdat zij principieel tegen het ruimen van graven is. Maar tot ieders
verrassing stemde ook de VVD tegen. Zij wilde de met grote meerderheid aangenomen amendementen
blokkeren en het oude systeem van
kostprijsberekening
handhaven,
de inwoners dus ieder jaar een hogere prijs laten betalen. Doordat het
raadslid van GroenLinks ontbrak,
staakten de stemmen (11 tegen, 11
voor).
In de volgende raadsvergadering
wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht en zal het voorstel,
mits de gemeenteraad compleet is,
hoogstwaarschijnlijk aangenomen
worden met amendementen en al.

Laten groeien?
Sterk Meppel is van mening dat er
ook door een andere bril naar het
onderhoud van de begraafplaats
gekeken kan worden. Onze begraafplaatsen liggen er nu keurig
bij. De kantjes van het gras zijn
netjes gestoken, het gras is kort gemaaid en de heggetjes zijn keurig
gesnoeid. Maar is dat echt nodig?
Er zijn in Nederland prachtige begraafplaatsen te vinden waar de
natuur meer haar gang kan gaan.
Daarom heeft SteM gevraagd of
het onderhoud (op sommige delen?) van de begraafplaats niet wat
minder kan. Wethouder De Vos is
van mening dat de inwoners van
Meppel dat niet willen en gaf in
eerste instantie aan hier niet naar
te willen kijken. In een enquête
stelden wij deze vraag ook aan de
inwoners; 50 procent was van mening dat het onderhoud best iets
minder kan.

SteM-straatinterview:

‘Borden och, die fietsen!’
Zonder adverteerders geen Stadswachter. In iedere Stadswachter
geven we één van onze kleinschalige, lokale ondernemers de
ruimte iets meer van zijn bedrijf
te laten zien en vertellen zij hoe
hij/zij in de Meppeler samenleving staat. Ditmaal aandacht voor
Arend van Dijk van Interieur Van
Dijk op de hoek Javastraat/Woldstraat.
In de verrassend grote winkel van
Van Dijk vindt u alles op het gebied
van vloeren, gordijnen, zonwering
voor binnen en buiten, leuke woonaccessoires tot en met een bescheiden collectie ‘kleinmeubelen’. En
dat alles voor scherpe prijzen. Een
zaak met een eigen gezicht: sfeervol
en trendy. En dat niet alleen. Arend
van Dijk is er terecht trots op dat hij
nog steeds in staat is om iedereen
een mooie inrichting te bieden: ook
mensen met een kleine portemonnee.
Vader Van Dijk begon de zaak in
1973 en tot op de dag van vandaag

is het persoonlijke contact met de
klanten het allerbelangrijkst. Kleinschaligheid is daarom een bewuste
keuze. Bij Van Dijk doen ze alles
voor u: ze verzetten uw meubels of
voeren ze af, halen het behang van
de muren en plakken het nieuwe
erop.

Allround
Interieur Van Dijk is dan ook een
allround zaak waar stagiaires het
echte vak nog kunnen leren. Scholen en opleidingen weten de zaak
van Van Dijk goed te vinden: van
snuffelstages voor Dingstede en
Rechterenschool tot langere stages
voor scholieren die bezig zijn met
interieur en kleur op het Deltioncollege of Cibap.
Arend van Dijk heeft aandacht voor
details en de uitstraling van zijn
winkel. Dat is ook aan de buitenkant van zijn winkelpanden te zien.
De panden in de Woldstraat en Javastraat zijn inwendig met elkaar
verbonden, waardoor een prachtige ruimte van 500 m2 is ontstaan,

Arend van Dijk voor zijn winkel.
waar alle collecties goed tot hun
recht komen en u op uw gemak alles kunt bekijken.
Maar de buitenkant van de woningen is nog precies zoals hij was. Er
zou ongetwijfeld toestemming gegeven worden voor een paar grote
etalageruiten, maar dat zou het
aanzien van de woningen waarin
de winkel gevestigd is naar beneden
halen. Daar wordt het niet mooier
op, vindt Van Dijk. Arend van Dijk
is daarmee een ondernemer waar
Sterk Meppel trots op is.

Als u ook wilt adverteren in De
Stadswachter neemt u dan contact op met SteM-penningmeester
Anko Scholtens: penningmeester@
sterkmeppel.nl. De Stadswachter is
een huis-aanhuis-krant die in een
oplage van 15.000 stuks al meer
dan 30 jaar vier keer per jaar verspreid wordt.

Iedere drie maanden staan de
raadsleden van Sterk Meppel op
straat om uw mening te horen
over een actueel onderwerp. Ditmaal ging dat over de reclameuitingen in het centrum.
SteM krijgt nogal eens klachten
binnen over reclameborden op de
openbare weg die de doorgang belemmeren; vooral over borden in
de Hoofdstraat en op het Zuideinde. We wilden dus weten of er veel
mensen zijn die zich aan de borden
en andere reclameuitingen ergeren. Tijdens ons straatinterview
hebben we, midden in de Hoofdstraat, de meningen gepeild.

Opstopppingen
Ruim 70 procent van de mensen
vond dat met name de stoepborden
(dat zijn borden met posters die los
op de stoep gezet worden) de doorstroming behoorlijk belemmeren.
Overigens net als alle rekken met
kleding en andere aanbiedingen.
Dat is natuurlijk niet verrassend,
want in de Hoofdstraat lopen veel
mensen met een fiets, kinderwagen of rollator. Als de borden dan

meters uit de gevel worden gezet
blijft er maar weinig ruimte over
om elkaar te passeren en krijg je al
snel opstoppingen.
Verrassend was daarom dat een
kleine meerderheid (54%) van de
mensen desondanks vond dat de
borden niet weg hoeven. Ze ergeren zich er helemaal niet aan. Integendeel: “Het geeft juist het echte
winkelgevoel.” Bovendien bleek
dat veel inwoners begrip hadden
voor het feit dat de winkeliers het
nu moeilijk hebben en daarom extra veel reclame maken.
De echte ergernis tijdens het winkelen in de Hoofdstraat zijn de
fietsers. Ondanks het fietsverbod
zijn er mensen die tijdens de openingstijden niet afstappen en toch
‘gewoon’ door de Hoofdstraat fietsen, soms zelfs met een jong kind
op de fiets ernaast.
Een overgrote meerderheid (92%)
gaf aan dat daar wel eens meer op
mag worden gehandhaafd. “Waarom worden daar geen bekeuringen
voor uitgeschreven? Dan is het snel
afgelopen.” Reden genoeg voor
Sterk Meppel om dit punt op de eigen politieke agenda te zetten.
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Monumentaal Meppel - Vechten tegen de bierkaai?
In de Stadswachter besteden we
regelmatig aandacht aan historische panden. Meestal omdat
deze in hun voortbestaan worden
bedreigd of omdat we ons ernstige zorgen maken over (ver)
bouwplannen van onze mooie
gebouwen. Sterk Meppel is al
vanaf het begin van haar bestaan
(eerst als Grachtwacht, later
Stadswacht) betrokken geweest
bij allerlei acties om monumentaal Meppel te behouden. Soms
met succes, zoals bij de grachten,
waarvan niemand zich meer kan
voorstellen dat er plannen waren
om deze te dempen, of bij het
behouden van de mooie ijzeren
brug aan de Sluisgracht.
Soms gaat het echter ook erg
moeizaam omdat allerlei spelers
(gemeente, projectontwikkelaars,
architecten en eigenaren) hun
eigen plannen hebben getrokken.
In dit artikel komen we terug op
een aantal lopende zaken. Hoe
staat het er nu voor?
Het Klokkehuis
Het Klokkehuis aan de Groenmarkt
staat er helaas nog steeds desolaat bij, maar verkeert volgens recent onderzoek in betere staat dan
men had verwacht. Door de plannen met de parkeergarage aan de
Kromme Elleboog loopt het pand

nog steeds gevaar gesloopt te worden. Er zijn verschillende scenario’s, die variëren van restauratie
tot sloop. Bij sloop heeft de architect het plan om er een soortgelijk
gebouw neer te zetten, maar dan
hoger omdat anders de bak van de
parkeergarage er achter te zien is.
Sterk Meppel is van mening dat
het Klokkehuis moet blijven staan.
Het pand is niet alleen prima op te
knappen, maar zorgt ook voor veel
sfeer op de straks autovrije Groenmarkt. Wij zouden hier graag een
horecafunctie in zien, een GrandCafé bijvoorbeeld. Nieuwbouw
leidt meestal niet tot een gezellig plein en het pand is prima in
te passen. Voor de architect misschien zelfs wel een mooie uitdaging. Daarnaast is het pand één van
de weinige panden in zijn soort die
Meppel nog heeft en heeft het een
geweldige historische achtergrond
waar Oud Meppel al eens uitgebreid aandacht aan heeft besteed.

Kruisstraat
In de Kruisstraat wordt een pand
rigoureus aangepakt na jaren lang
min of meer verwaarloosd te zijn.
Vooral binnen was het één grote
puinhoop geworden. De verbouwing zorgde bij ons voor vraagtekens, omdat de gevel behoorlijk
wordt aangepast (foto oude situatie). Het plan is om de voorgevel ‘los’ te zetten van het gebouw
met een verbinding van glas. De
ramen worden doorgetrokken
tot de grond. Wij hadden onze
vraagtekens, maar contact met de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
leerde ons dat alle aanpassingen
weer ongedaan kunnen worden
gemaakt.
Onlangs konden we even een kijkje
nemen in het pand. De eigenaar en
zijn vrouw lieten zien dat er veel
aandacht wordt besteed aan oude
bouwelementen.
Zo worden de oude gipsreliëfplafonds helemaal gerestaureerd en
blijven de prachtige oude balken in
zicht. Het is in ieder geval wel geweldig te zien dat deze mensen in
de huidige tijd zo’n grote klus op-

Van der Woudepark
stond toch weer in bloei
De Dorpsvereniging Nijeveen is,
in samenwerking met de gemeente en Drents Landschapsbeheer, bezig met de renovatie van
het Van der Woudepark. De vraag
is wat er met de beschadigde
vruchtbomen in het park moet
gebeuren.
De bomen in het Van der Woudepark hadden het sowieso al moeilijk, maar door een miscommunicatie zijn er vorig jaar veel zwaar
beschadigd door de schaapskudde.
Er was geen bescherming rond de
bomen aangebracht. Door de schade leek het erop dat de bomen ten
dode opgeschreven waren. Daarom heeft de gemeente een kapvergunning aangevraagd, zodat bij de
renovatie meteen de vruchtbomen
gekapt konden worden.
Tot ieders grote verbazing stond dit
jaar het grootste gedeelte van de
bomen
toch weer
in bloei. 14:16
Er koDeBoer.qxp
27-9-2010

men dus steeds meer vragen waarom de goede bomen niet gespaard
kunnen worden en in het nieuwe
plan worden ingepast. Deze geluiden zijn ook bij de Dorpsvereniging Nijeveen binnengekomen. Zij
zal vast weer in gesprek gaan met
de gemeentelijke en provinciale instanties om eventueel de plannen
bij te stellen. Een volledige kapvergunning lijkt niet nodig.
De bomen zijn geplant door scholen, particulieren, wethouders,
raadsleden en ambtenaren in de
voormalige gemeente Nijeveen.
Daarom rijst nu ook de vraag: “Wie
is er nu eigenaar van de bomen en
hebben de planters nog zeggenschap en inspraak in de plannen?”
Het moge duidelijk zijn dat het
park wel een opknapbeurt kan
gebruiken. Hopelijk komt men er
samen goed uit en wordt het 6 september een feestelijke gebeurtenis
in het 1
van de Woudepark
Pagina

tuinontwerp, aanleg
en onderhoud
Hoofdvaartsweg 104, Assen
tel. (0592) 39 90 90

Haakswold 21, Ruinerwold
tel. (0522) 48 18 59

www.groentotaaladeboer.nl
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Het pand aan de Kruisstraat nu (boven) en voorheen.

pakken en gevoel hebben voor de
historie van dit pand.

Schultehuis
Een ander pand dat nog steeds
wacht op restauratie is het voormalige Schultehuis dat vorig jaar mei
afbrandde. Ondertussen hebben
we de tekeningen gezien en kunnen we ervan uitgaan dat het pand
weer in oude staat wordt hersteld.
Het is alleen te hopen dat er ook
snel begonnen kan worden met het
herstel. Voor het stadsbeeld van de
Kruisstraat zou dit heel goed zijn.

Woldkadehuisjes
Wat betreft de voorgenomen sloopplannen van het oude hofje voor
‘bejaarden en onvolledige gezinnen’ uit 1950 van de bekende Haagse architect Romke de Vries (foto
boven) is er weinig nieuws. De eigenaar, Woonconcept, zit momenteel
in zwaar weer, waardoor allerlei
plannen (gelukkig in dit geval!) in
de wacht zijn gezet.
Sterk Meppel maakte zich niet alleen druk om de historische waarde van dit unieke hofje uit de wederopbouwarchitectuur, maar het
zijn ook nog eens zo’n beetje de
goedkoopste huurwoningen van
Meppel.
Nu de woningcorporaties door de
Overheid gedwongen worden zich
te richten op hun kerntaken, namelijk sociale (huur)woningbouw,
beseft Woonconcept hopelijk ook
dat zij met dit complexje niet alleen een historisch waardevol stuk
in handen heeft, maar dat dit ook
bij uitstek voldoet aan de vraag van
vandaag: goedkope en leuke huurwoningen.
Wilhelminapark
Als laatste onderwerp een klein
houten opslaghuisje. Dit bijzondere gebouwtje staat sinds de jaren
’20 in het hertenkamp van het Wilhelminapark. Het wordt nog steeds
gebruikt als opslag. Echter, nu er

plannen zijn voor nieuwbouw op
de locatie van de voormalige stadskwekerij aan de Marten Ottenlaan
ontstaat er een dreiging. Op het
terrein van de stadskwekerij wordt
namelijk ook hooi bewaard en dat
moet straks ergens anders zijn plek
vinden. In de plannen lazen we dat
het opslaggebouwtje in het park
dan uitgebreid moet worden.
Dat zou natuurlijk eeuwig zonde
zijn, dit mooie huisje moet gewoon
zo blijven staan. Alleen al het idee
om dit huisje te verbouwen is bizar.
Verderop is nog ruimte zat om een
ander houten gebouwtje neer te
zetten.

HIER ERGEREN VEEL MEPPELERS ZICH AAN (2)

Hier ergeren veel Meppelers zich blauw aan: bankjes
in de stad. Of beter gezegd het ontbreken daarvan.
Vroeger stonden ze op verschillende plaatsen in de
binnenstad. Op het Kerkplein, in de Hoofdstraat, het
Slotplantsoen. Een rustplek voor een ieder die daar
behoefde aan had. Ouderen en jongeren mochten er
maar wat graag gebruik er van maken. Tegenwoordig
worden de bankjes als ONrustplaatsen aangemerkt.
Jongeren die de bankjes gebruiken als hangplek werden als vervelend ervaren door sommige bewoners en
winkeliers. En dus verdwenen ze met stille trom uit het
centrum. Niet rekening houdende met de mensen die
behoefde hebben aan een plek om even op adem te
komen. Het gebrek aan bankjes wordt nu door jong en

oud opgevangen door bijvoorbeeld op het Joods Monument te gaan zitten. Dit tot groot verdriet van velen
die het niet gepast vinden dat het monument daarvoor
gebruikt wordt.

ONDERDELENHUIS

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

POBO PLENTYPARTS
Eerste Hulp Bij Onderdelen

verhuisd naar Woldstraat 53
en heet voortaan

Pobo

EUROPART-POBO
MEPPEL
WOLDSTRAAT
59, MEPPEL
0522-260530
0522-260530

Elke
dag
open 11.00
11.30 -- 24.00
22.00 uur
uur
Elke
23.00
uur
Elke dag
dag open
11.30
maandag gesloten
maandag
gesloten

grootste
FongHet
Sheng
assortiment
afhaalsnacks
0522-256412

Heinsiusstraat 151-153

KUIN
Jan PARKET
Plezier
Blankensteinweg 40
Meppel, tel. 0522 25 23 22
www.kuinparket.nl
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Ken uw gemeente
Uitslag 86
Op de foto in de vorige rubriek
stond het E-laadpunt aan de Grote
Oever. Bij dit E-laadpunt kunnen
gebruikers van elektrische auto’s
met een laadpas van E-Laad hun
auto opladen. Gedurende deze tijd
kunnen zij hun auto hier gratis parkeren.
Mevrouw R. Agtersmit uit Meppel herkende de plaats van dit Elaadpunt. Zij ontving uit handen

van SteM-fractievoorzitter Peter de
Vries het prachtige 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.

32e Jaargang, nr 3

87
Op de foto hieronder ziet u een
prachtige boerderij. Deze boerderij
staat in Nijeveen. Kunt u ons het
adres vertellen, maar vooral wat er
met deze boerderij aan de hand is?
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 karakteristieke gebouwen in Meppel van
Ebel Zandstra of een VVV-bon van
10 euro. En natuurlijk komt daarbij een door wijnhandel De Moor
aangeboden fles heerlijk Bruisend
Meppel.
Inzenden voor 1 september 2013
naar: Redactie Stadswachter, Oosterboerweg 94, 7943 KD Meppel
of mailen naar:
stadswachter@sterkmeppel.nl

Mevr. Agersmit
heeft gekozen
voor het boek
Een kwart eeuw
Meppel. De
fles Bruisend
Meppel zou ze
ook nog door
Peter de Vries
overhandigd
krijgen.

Een uitgave van de Politieke
Vereniging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>
Verschijnt in een oplage van
14.000 exemplaren en wordt in
Meppel, Nijeveen, Rogat, Broekhuizen, Schiphorst, Haakswold en
Nijentap huis aan huis bezorgd.

REDACTIE
stadswachter@sterkmeppel.nl
Lepelaar 5, 7943 SJ Meppel
Elisabeth Bakkenes
(hoofdredacteur) tel. 259 026
Eduard Annen, tel. 853 069
Kees Schoonderwoerd
(eindredactie)
Henk Tiemens (vormgeving)

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE
Frans Bultje, Marco Havers,
Myriam Jansen, Henk Schoemaker, Frans Venema, Jan Vonk,
Peter de Vries, Jan Wessels

FOTO’S

Onze raadsleden en wethouder

Elisabeth Bakkenes, Menno de
Boer, Marco Havers, Elly Jansen,
Myriam Jansen, Kees Schoonderwoerd

VERSPREIDING

Peter de Vries
(fractievoorzitter)
Het Vledder 35
7941 KL Meppel
tel.: 260305
e-mail: p.devries@meppel.nl

Henk Schoemaker
(vice-fractievoorzitter)
Julianastraat 26
7941 JC Meppel
tel.: 258141
e-mail: h.schoemaker@meppel.nl

Elisabeth Bakkenes
Oosterboerweg 94
7943 KD Meppel
tel.: 259026
e-mail: e.bakkenes@meppel.nl

Centrale coördinatie a.i.:
Eduard Annen
Meppel-Noord:
Peter de Vries, tel. 260 305
Meppel-Zuid:
Eduard Korpel, tel. 251 304
Centrum-Ezingebuurt:
Jenny Schipper, tel. 244 270.
Oosterboer:
Henk Rous, tel. 254 282
Nijeveen:
Frans Venema, tel. 491 660
Overige buitengebied:
Dick Minkjan, tel. 259 107

ADVERTENTIES a.i.
Anko Scholtens

BESTUUR STERK MEPPEL
Secretariaat a.i.:
Margriet Kwint,
Jan Steenstraat 136,
7944 TP Meppel, tel. 255730
secretariaat@sterkmeppel.nl
Voorzitter:
Eduard Annen
Penningmeester:
Anko Scholtens, Werkhorst 19,
7944 AD Meppel, tel. 442 705.
postbank: 5474975
bank: 59.77.36.936

LEDENADMINISTRATIE a.i.
Diana Hendriksen

Frans Venema
(fractie-penningmeester)
De Veurdele 49
7948 DL Nijeveen
tel.: 491660
e-mail: f.venema@meppel.nl

Jan Vonk
(fractie-secretaris)
Jan Steenstraat 83,
7944 TX Meppel
tel.: 259543
e-mail: j.vonk@meppel.nl

Jan Wessels
Emmastraat 68
7941 HS Meppel
tel.: 255520
e-mail: j.wessels@meppel.nl

Myriam Jansen
(wethouder)
Kruisstraat 11
7941 AM Meppel
tel.: 852522
e-mail: m.jansen@meppel.nl

BEZORGERS

Eduard Annen, Jacqueline Annen,
Herman Antonides, Fred Bakkenes, André Bannink, Jeannet Bos,
Bouke Brouwer, Harm Dingsté,
Joke Dingsté, Gerard Doets, Romke E. Egbers, Annette Ferguson,
Jan Gelderloos, Geke Harens, Jan
Harens, Marco Havers, Nelleke
Hooijschuur, Tineke Hoving, Jan
Huizinga, Herman Jansen, Myriam Jansen, Eduard Korpel, Jeanet
Kraaij, Jan Meer, Dick Minkjan,
Barbara Mossel, Piet Mossel, Gerrit Munsterman, Rolf Nes, Sita
Neutel, Harm Nijhuis, Monique
Oechies, Elio Panneman, Felix
Renken, Renske, Henk Rous, Jenny
Schipper, Henk Schoemaker, Jan
Schoemaker, Lies Schokker, Anko
Scholtens, Kees Schoonderwoerd,
Joke Sinnema, Wim Start, Harm
Steenbeek, Theo Timpen, Frans
Venema, Hendri Venema, Trudy
Venema, Ed Verweij, Jan Vonk,
Martin de Vos, Else de Vries, Peter
de Vries, Harrie op de Weegh, Janneke Wessels, Welmoed Wessels,
Harry Wittenberg.

DRUK
Veenstra & de Vries

