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Waarom haakt Speelwerk nu af?

Naar Voedselbank

De ouders zitten tot het laatste
moment in spanning. Hoe wordt
het proces rond de harmonisatie
afgerond, zodat op 1 oktober
geen peuter op straat komt te
staan? Een drama. Waarom haakt
een kinderopvanginstelling af en
biedt ze niet eens de helpende
hand om de kinderen niet in de
kou te laten staan? Onbetrouwbaarheid? Onkunde? Of een kat
in het nauw?
Vanuit het rijk kwam de opdracht
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang samen te voegen, zodat alle
kinderen hetzelfde voorschoolse
educatieve programma zouden
krijgen. In Meppel zijn we daar al
in 2006 mee aan de slag gegaan.
Alle leidsters van de peuterspeelzalen, Speelwerk kinderopvang en Allio kinderopvang kregen een extra
opleiding om de voorschoolse educatie te kunnen verzorgen. Daarna
zouden de organisaties in elkaar
geschoven worden. Het is dus een
project dat al jaren loopt. Per 1 oktober 2013 zou het nieuwe peuterarrangement beginnen.
Maar op 20 september haakte
Speelwerk af. Tien dagen voor de
overdracht! Wat is er aan de hand
met een organisatie dat ze zo op het
laatst de handdoek in de ring gooit?
Wij kunnen daar bij het sluiten van
deze krant alleen maar naar gissen.
Speelwerk geeft geen inzicht in de
reden, behalve dat het aantal kinderen dat zich had aangemeld te
laag zou zijn. Maar dat was nooit

benoemd als mogelijke reden om
af te haken. Het is bekend dat er
altijd een dip zit in het aantal aanmeldingen op het moment van
overdracht.

Recessie
Het is duidelijk dat het slecht gaat
met de kinderopvangorganisaties
in Nederland. Dit komt vooral door
de veranderde landelijke regelgeving en de economische recessie,
waardoor veel ouders opvang niet
meer nodig hebben of niet kunnen
betalen. Maar elke keer als Speelwerk werd gevraagd of dit ook een

bedreiging vormde voor de harmonisatie in Meppel werd ontkennend geantwoord: het proces kon
gewoon doorgaan. Maar die kaarten liggen nu anders.
Speelwerk haakte af en vond het
blijkbaar niet belangrijk dat ze gemaakte afspraken niet nakomt,
ouders in een onmogelijke positie
brengt en kinderen in de kou laat
staan. Er moet dus een oplossing
komen.
Het gaat niet alleen om het belang
van de ouders die zo vlak van tevoren nog niet weten waar hun kind
op 1 oktober naar toe gaat maar

Toen was het heel wat leuker bij
Speelwerk
eerst en vooral om het belang van
het kind.
Sterk Meppel vindt het bizar dat
juist een kinderopvanginstelling
op deze manier, op het allerlaatste moment, de afspraken niet nakomt. Of dat juridisch zo maar kan
is een vraag die later aan de orde
komt. De oplossing voor ouders en
kinderen is nu belangrijker. Juist
een kinderopvanginstelling zou
Zie verder pag. 3

Schat aan informatie Afspraak is afspraak:
gif spuiten kan niet
uit enquête SteM
Als lokale partij zet Sterk Meppel zich in voor de belangen van de
inwoners van de gemeente. Dat kan alleen als we u ook geregeld om
uw mening vragen. Dat doen we door de straatgesprekken en stellingen op onze website <www.sterkmeppel.nl>. Ook informeren we
u graag over wat er speelt via onze eigen krant De Stadswachter.
Voor de samenstelling van ons verkiezingsprogramma hebben we
het nog wat grondiger aangepakt. We hebben uw mening gevraagd
via een huis-aan-huis verspreide enquête. De vragen
gingen o.a. over het woongenot in buurt of dorp, een gezonde leefstijl en het buurten dorpsgericht werken. Ook
vroeg Sterk Meppel u om tips
en ergernissen.

HAN EN SAN

De reacties waren boven verwachting. Bijna 400 mensen
vulden de enquête in. Dat
leverde een schat aan informatie op over wat u als inwoner in een bepaalde wijk belangrijk vindt. De uitkomsten
worden later dit jaar per wijk
tijdens een bijeenkomst in
uw buurt besproken.

In dit nummer

Als ze daar op het stadhuis maar
niet gaan denken dat ze achterover
kunnen leunen als er zo’n social
sofa komt te staan

SteM zoekt u dus op. Via onze
eigen website en via de media
kunt u straks lezen waar en
wanneer die bijeenkomsten
gepland staan. Komt u dan
ook meepraten over uw wijk
of dorp?

Van diverse kanten kregen wij
bericht dat er gespoten werd op
het onkruid. De vraag rees of het
gebruik van chemische middelen
weer geïntroduceerd was. SteM
stelde vragen. Dat zou immers in
strijd zijn met de afspraken die
bij de vorming van dit college zijn
gemaakt. Wij zouden het niet accepteren als het college aan deze
afspraken morrelde.
Sterk Meppel heeft zich altijd verzet
tegen het gebruik van chemische
middelen bij de bestrijding van het
onkruid. Ook toen er spul werd gebruikt dat niet of nauwelijks schade zou toebrengen aan het milieu.
Achteraf bleken deze middelen wel
degelijk schadelijk te zijn; tegenwoordig zijn ze verboden.
Wij waren daarom heel blij dat bij
de vorming van het huidige college
is besloten geen chemische middelen meer te gebruiken. Dit wordt op
de gemeentelijke website nadrukkelijk bevestigd.
Tot onze verbijstering werden wij
deze zomer geconfronteerd met
het feit dat iemand van gemeentewerken het onkruid aan het bespuiten was, waarna het zeer snel
dood ging. Dit verontrustte ons
zeer. Voor de fractie van SteM was
dit aanleiding het college van B&W
te bevragen. Op onze vraag of er
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nog steeds gif wordt gebruikt kregen wij een ontkennend antwoord.
“Er wordt gespoten met het middel Ultima, dat voor 100 procent
afbreekbaar is en dat natuurlijk is
toegestaan,” aldus het college.
Wij zijn het niet eens met het college: er is afgesproken geen chemische middelen meer te gebruiken,
afbreekbaar of niet. Ultima is wel
degelijk een chemisch middel. Het
bevat pelargoonzuur (97%, verzadigd vetzuur) en de chemische
stof maleinehydrazide (3%, kiemremmer) Nu komt het zuur wel in
de natuur voor, onder andere op
de menselijke huid, maar dat wil
natuurlijk niet zeggen dat het niet
schadelijk is. De planten gaan er
in ieder geval aan dood doordat de
celwanden worden afgebroken.

Spelende kinderen
Er moet heel veel van het middel
worden gebruikt om effect te hebben; waar gespoten is, is het kletsnat. Er heeft al een verontruste
moeder bij ons aangeklopt met de
vraag hoe schadelijk het is als spelende kinderen dit aan hun handen
krijgen of zelfs binnen krijgen. Wij
hebben daar geen zicht op. Wat wij
wel weten is, dat pelargoonzuur
een bijtende stof is, die geëtiketteerd is als gevaarlijke stof.
Wij hebben het college daarom
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Het kabinet trekt 20 miljoen extra
uit voor armoedebestrijding. Dit
bedrag loopt in 2014 en 2015 op tot
uiteindelijk 100 miljoen. Voor Meppel betekent dit een extra bedrag
van 35.000 euro in 2013 tot ruim
150.000 euro in 2015. Dat is goed
nieuws, dat extra geld kan de gemeente goed gebruiken. Het aantal
mensen dat werkloos raakt en na
de WW bij de gemeente aan moet
kloppen voor bijstand loopt pijlsnel
op, de laatste maanden.
En of het nu gaat om alleenstaanden of om mensen met een gezin:
het valt niet mee om rond te komen
met het sociale minimum. Het is
niet voor niets dat de schuldhulpverlening het werk bijna niet aan
kan en dat de Voedselbank extra
ruimte nodig heeft.
Het zou daarom een goed initiatief
zijn als de gemeente een deel van
dit extra geld in zou zetten voor het
steunen van de Voedselbank. Dit
geld is bestemd om armoede tegen
te gaan en moet van de staatssecretaris vooral ten goede komen aan
kinderen. Daar valt steun aan de
Voedselbank zeker onder. De Voedselbank is er juist voor die mensen
wier inkomen zo laag is dat ze geen
geld meer hebben om een warme
maaltijd op tafel te zetten. Heel
vaak zijn dit gezinnen met kinderen. Pas daarna komt het advies
van de kinderombudsman in beeld,
een speciaal kindpakket samen te
stellen waarmee ze boeken kunnen lenen, zwemmen of voetballen.
Want op een lege maag kun je niets.
Deze extra steun voor de minima
zal in Meppel ongetwijfeld op een
warm onthaal kunnen rekenen. De
gemeenteraad heeft immers voor de
zomer nog een motie van SteM en
PvdA aangenomen om de Voedselbank te steunen met een aanvulling
op de huisvestingskosten. En bij
het verslag van het straatinterview
kunt u lezen dat u, inwoners van
Meppel, ook liever op het groenonderhoud bezuinigt dan op de hulp
aan minima. Dat is wel tekenend
voor het sociale gezicht van Meppel.
aanvullende vragen gesteld. Wij
willen vooral weten waarom het
gebruik van dit middel is toegestaan zonder daarover met de raad
en met de inwoners te communiceren. Nu is er veel onrust ontstaan.
Ook willen we weten wat de afbraaktijd is en welke effecten er zijn
op het milieu, op mensen, vooral
kinderen, die in aanraking komen
met het middel, en het effect op het
oppervlaktewater.
Tot op heden heeft het college nog
geen antwoord gegeven. Wel heeft
wethouder De Vos een gesprek gevoerd met onze portefeuillehouder
milieu, Jan Vonk. De wethouder
was er van overtuigd dat Ultima
geen chemisch middel is, wat het
natuurlijk wel is.
Daarom moet wat SteM betreft het
gebruik van Ultima onmiddellijk
stoppen. Als dat niet gebeurt, is de
conclusie dat het college het coalitieakkoord schendt niet ver weg
en dat zou niet goed zijn voor het
vertrouwen. Want daarmee krijgt
ook SteM de vrijheid zich niet meer
te houden aan het coalitieakkoord.
Dat kan niet de bedoeling zijn.

Rubrieken:
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Van de wethouder

SteM zoekt raadsleden

Boos, teleurgesteld...
Woensdag 25 september – over
10 minuten is de deadline van de
Stadswachter. Ik heb beloofd een
column te schrijven die zo actueel
mogelijk is, in de hoop dat ik een
oplossing kon communiceren.
Maar zover ben ik nog niet op dit
moment, hoewel ik goede hoop heb
dat hij eraan zit te komen...

peuters en de ouders. Hoe het dan
achter de schermen aan elkaar
geknoopt is, is van ondergeschikt
belang (zolang het maar binnen
de regels is). De peuters MOETEN
maandag gewoon weer opgevangen worden op een betrouwbare
manier. Dát is alles dat telt. Maar of
me dat gaat lukken?

Ik ben boos, heel boos, en teleurgesteld. Geloof me, dat is mild/netjes
uitgedrukt. Maar wat schrijf je
daarover op als je nog vol emotie
zit? Niet handig om dan in de pen
te klimmen en je emotie aan het
papier toe te vertrouwen.
Je zou uitspraken kunnen doen
waar je later spijt van krijgt. Anderzijds zou het hypocriet zijn om
nu een vrolijke column te schrijven
over de verkiezingen of zo. Het moet
wel gaan over het drama rond het
afhaken van Speelwerk.

Ondertussen staat de telefoon
roodgloeiend van ouders die willen
weten hoe ver we zijn. Ik kan ze
nog geen duidelijkheid geven en
alleen maar op het hart drukken
dat we alles op alles zetten. De pers
probeert mij dagelijks te bereiken.
Ik houd het af, want ik ben te hard
aan het werk om daar tijd voor te
maken. En daarbij, de eersten aan
wie ik ga communiceren zijn de
ouders en de raad. En ik hoop dat
dat zo snel mogelijk is.

Op advies van de gemeentelijke
communicatieadviseurs sta ik de
pers niet te woord. De enige boodschap die we zenden, is dat we druk
bezig zijn met het zoeken van een
oplossing en dat we voor het weekeind communiceren of dat gelukt
is (hopelijk dát het gelukt is) en
wat dan de oplossing is. Als we niet
tijdig een oplossing vinden, dan
staan de peuters vanaf maandag
op straat.
En daar ligt dus mijn eerste prioriteit: zo snel mogelijk met een oplossing komen, die meteen uitgevoerd
kan worden, zodat alles maandag
gewoon door kan draaien voor de

Sinds ik hoorde op 20 september
dat Speelwerk afhaakte na een
proces dat al loopt vanaf 2006, kan
ik beter maar even geen uitspraken
doen. Tien dagen voor de deadline... Bizar! In mijn emotie zou ik
wel eens anderen kunnen schaden
en dat wil ik niet. Zelfs niet als ik
andersom het gevoel heb dat die
persoon/partij de gemeenschap wel
schaadt.
Als wethouder heb je een politieke
verantwoordelijkheid en die accepteer je. Hierbij moet je geregeld door
processen waarbij allerlei verschillende mensen en partijen betrokken zijn die strijden voor hun eigen
belang. Dat kan ik alleen maar

schap heeft die lef nodig. Ik hoop
op die kritische houding. En corrigeer ook eens die kennis of vriend
die je iets ziet doen wat eigenlijk
niet kan. Daarin heeft ieder ook
een verantwoordelijkheid. Alleen
samen houden we Meppel gezellig
en leefbaar.
Na mijn vakantie, dit jaar in het
noorden van Italië, heb ik weer zin
om er tegenaan te gaan. Een politiek jaar met gemeenteraadsverkiezingen op komst. Ik reken weer op
uw steun voor Sterk Meppel. Maar
het belangrijkste, straks in maart:
laat uw stem niet verloren gaan!

toejuichen. Zelfs als dat verzet het
mij, in mijn rol als bestuurder, erg
moeilijk maakt. Ik kan die acties
en betrokkenheid alleen maar
waarderen.
Actievoerders belichten de andere
kant van de zaak. Een kant die
bestuurders vaak geneigd zijn
onder te belichten. Terwijl het voor
veel besluiten juist goed is als beide
kanten belicht worden. Daar krijg
je evenwichtige besluiten van.
Maar als je als je na al die hobbels,
eindelijk denkt dat de eindstreep in
zicht is en dan op het allerlaatste
moment één van de belangrijkste
partijen afhaakt... Ik heb er geen
woorden voor!
Myriam Jansen
Wethouder

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

Ook dit jaar was SteM weer van
de partij in de optocht tijdens de
laatste Donderdag Meppeldag.
Deze keer stond de slogan ‘Steun
je Stad!’ op onze ‘gouden koets’, de
gele bakfiets. Bestuur- en fractieleden liepen met borden met uitbreidende versies van het motto: ‘Steun
je Dorp’, ‘Steun je Cultuur’, ‘Steun
je Milieu’ ‘Steun je Wijk’, ‘Steun je
Middenstand’ enz.
De vele kinderen langs de route kregen een nieuwe editie van de traditionele SteM-kleurplaat, gemaakt
door Marco Havers. In de weken
daarna werd de plaat massaal ingeleverd. Een vakkundige jury heeft
de kleurplaten beoordeeld en prijswinnaars bekendgemaakt.
Zaterdag 21 september was de prijs-

uitreiking voor de SteM-kleurplaat
in de gezellige winkel Mocca d’Or
in de Woldstraat. Eigenaar Frans J.
de Grebber verwende de kinderen
met een glas limonade en hun ouders kregen een heerlijke kop koffie. Daarna deelde SteM-voorzitter
Eduard Annen de prijzen uit aan de
gelukkige winnaars.

SteM-voorzitter Eduard Annen
(links) en secretaris Margriet Kwint
(rechts) glunderen mee met de
prijswinnaars
De winnaars van 2013 zijn:
T/m 5 jaar
1e prijs Cilla Molema
2e prijs Esmee Reinink
3e prijs Veronique van Velsen
6 t/m 9 jaar
1e prijs Daan Bakker
2e prijs Tarik
3e prijs Gijs Luning
10 jaar en ouder
1e prijs Annemijn
2e prijs Hannah Sietsema
3e prijs Angelina Ellen

Er was weer een sterk SteM-team
op pad tijdens de DMD-optocht

Peter de Vries
Fractievoorzitter Sterk Meppel





En de asocialen die zich nergens
wat van aantrekken, laten we
die eens een spiegel voor houden.
Mensen op hun gedrag wijzen
vraagt lef, maar onze leefgemeen-

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.

SteM-voorzitter Eduard Annen
reikte zaterdag 21 september
mooie prijzen uit aan negen winnaars van de DMD-kleurplatenwedstrijd.

Wij doen wat met uw inbreng

Uit alle gesprekken die ik voer begrijp ik overigens dat er toch weer
zaken hoog scoren waar we als
burgers onder elkaar eigenlijk best
zelf wat aan kunnen doen. Zoals
te hard rijden in woongebieden,
asociaal gedrag, de hondenpoep, te
veel en tot laat in de nacht lawaai
bij feestjes, enz. Dat zijn zaken
die wij met elkaar snel kunnen
oplossen. Gewoon eens wat meer
rekening houden met onze medemensen, met onze mede-Meppelers.

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.

Leuke prijzen voor kleurplaten

SteMgeluid
Ik hoop dat u eind augustus
allemaal de enquête van Sterk
Meppel heeft ontvangen en ons op
de hoogte heeft gebracht van de
zaken die u graag veranderd zou
willen zien! Ook hoop ik op veel
positieve reacties waaruit blijkt dat
wij Meppelers toch wel trots zijn
op onze stad. Voordat wij als Sterk
Meppel ons verkiezingsprogramma
vormgeven nemen we eerst de ingekomen ideeën door en zetten die
goed op een rij. Als inwonerspartij
doen wij wat met uw inbreng. Natuurlijk met het algemeen belang
als afweging, maar ook met respect
voor een individuele mening.

Herfst 2013

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.

DE STADSWACHTER

Herfst 2013

3

Oplettende inwoner voorkomt aantasting gevellijn
Je moet er toch niet aan denken
dat langs de Keizergracht en het
Zuideindigerpad gebouwd mag
worden tot een hoogte van 12
meter met een uitloop naar 14
meter. Dat zou voor de karakteristieke gevellijn rampzalig
zijn en volkomen in strijd met
het karakter van onze stad. Een
inwoner van onze stad heeft dit
voorkomen. SteM is hier heel
gelukkig mee.
In juni moest de gemeenteraad
vijf bestemmingsplannen vaststellen. Een onmogelijke opgave.
In een bestemmingsplan worden
heel veel dingen geregeld. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek
al of niet gebouwd mag worden,
hoe hoog er gebouwd mag worden en waarvoor de bebouwing
gebruikt mag worden en nog heel
veel meer.
Maar de rijksoverheid had besloten dat alle bestemmingsplannen
die ouder waren dan tien jaar vernieuwd en gedigitaliseerd moesten
worden. Dit moest voor 1 juli 2013
gebeurd zijn. Vandaar de haast. Dit
kwam een zorgvuldige beoordeling
niet ten goede. Daar komt bij dat
een bestemmingsplan zo ingewikkeld is dat het voor leken moeilijk
te doorgronden is.
Gelukkig kunnen inwoners ‘zienswijzen’ indienen. Dat is voor een
raadslid een aanwijzing om goed
te kijken naar een bepaald deel van
het plan. Hij wordt als het ware op

een spoor gezet. Wij lichten één
punt toe.
Een bewoner van het Zuideindigerpad, Lex van der Voort van der Kleij,
heeft in onze ogen Meppel voor een
stedenbouwkundige ramp behoed.
Hij diende samen met de stichting
Oud Meppel een aantal zienswijzen in. Ze werden overgenomen,
op één na. Dat was voor hem reden om bij raadsleden aan de bel

te trekken. Hij maakte hen duidelijk wat er zou worden toegelaten
als de zienswijze niet zou worden
gehonoreerd. Hij deed dit door een
brief maar, belangrijker, door in te
spreken in een speciaal belegde
werkvergadering van de gemeenteraad. Met een uitstekende presentatie wees hij de raadsleden op een
aantal inconsequenties in het plan
en gaf hij aan hoe hoog er naast zijn

huis gebouwd zou mogen worden.
Die hoogte zou ook voor de Keizersgracht gelden. Het bijzondere
was dat hij het veel breder trok dan
zijn eigen belang en wees op het
karakter van de stad.
Deze inspraak en de reacties van de
gemeenteraad waren voor de wethouder aanleiding om het bestemmingsplan alsnog bij te stellen.
Zonder tussenkomst van de heer

Dit had Lex van der Voort Van der
Klei van zijn huis aan het Zuideindigerpad mogen maken als de
raad niet tot amendering van het
bestemmingsplan had besloten.
Van der Voort van der Kleij zou er
een plan zijn goedgekeurd dat de
mogelijkheid bood het kleinschalige karakter van onze grachten volledig naar de knoppen te helpen.

Eerlijk over Nieuwveense Landen
komt D66 nog steeds niet uit

Geld armoedebestrijding
voor kinderen inzetten

D66 heeft vier jaar geleden
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen campagne gevoerd met
het thema ‘Nieuwveense Landen
NEE’. Daar trokken ze flink wat
stemmen mee, want Nieuwveense Landen kost de gemeente en
dus haar inwoners, veel geld. Dat
er helemaal geen ‘nee’ meer viel
te zeggen, omdat alle grondaankopen al járen daarvoor waren
gedaan, wist D66 natuurlijk ook
wel; maar met de waarheid vertellen win je geen verkiezingen.
Vier jaar later wil D66 graag hetzelfde kunstje nog een keer uithalen.
Duo-raadslid Niesko Dubbelboer
schreef begin augustus een flink
ingezonden stuk voor de Meppeler Courant. Maar ditmaal kreeg
hij tegenwind vanuit onverwachte
hoek. Gert Stam, fractievoorzitter
van oppositiepartij Christen Unie
Meppel, gaf hem lik op stuk in een
heldere reactie.

Sterk Meppel vindt het belangrijk
dat kwetsbare groepen worden
ontzien. Dat is al moeilijk genoeg
in deze tijd van forse bezuinigingen. Daarom is de fractie blij met
de extra middelen die het kabinet
uittrekt voor armoedebestrijding.
Zij wil daarom van het college
weten of de gemeente de extra
middelen inderdaad gaat gebruiken voor deze doelgroep.

SteM heeft het op deze plaats al
eens eerder uitgelegd. In de Berggierslanden was bijna alle grond
door projectontwikkelaars gekocht. Daarom staan daar alleen
dure huizen en geen sociale (huur)
woningen. Dat wilde de gemeenteraad niet weer laten gebeuren.
In Nieuwveense Landen moesten
dus ook goedkopere woningen gebouwd worden. De gemeente heeft
er daarom voor gezorgd dat ze nu
wel een goede grondpositie had
en kocht samen met Woonconcept

Speelwerk

veel gronden. Daardoor kan de
gemeente bepalen waar en hoe er
gebouwd gaat worden. De gronden
van Nieuwveense Landen zijn dus
ruim tien jaar geleden al gekocht
en de schuld is op dat moment
ontstaan. Dat weet D66 natuurlijk
ook wel.
Maar voor de gemeente aan bouwen toe kwam was er tegenslag.
Eerst keurde de provincie de plannen af en vervolgens stortte de woningbouw in. Al die tijd zat Meppel
met een lening waarvan de rente
inderdaad behoorlijk oploopt.

‘Dommeriken’
Niesko Dubbelboer zet in zijn stuk
het college, om met de woorden
van Gert Stam te spreken, “schaamteloos neer als dommeriken, die de
burgers kaalplukken met het prestigeproject Nieuwveense Landen.
Er gaan bedragen over tafel waar
je van duizelt en die maar tot één
conclusie kunnen leiden: bekeer je
tot D66.” Dubbelboer roept het college op bij de uitwerking van een
onderzoeksopdracht voor de woningbouw in Nieuwveense Landen
aan de uitgangspunten ten aanzien
van sociale woningbouw vast te
houden. Overbodig, want dat had
de gemeenteraad kort daarvoor
ook al gedaan.
Realistisch
CU-leider Gert Stam is een stuk
realistischer: ”We moeten nu alles
op alles zetten om de schade zo-

(vervolg van pag. 1)

het belang van het kind bovenaan
moeten hebben en op zijn minst in
deze omstandigheden samen moeten hebben willen zoeken naar een
manier om de peuters op te vangen.
SteM verwacht van het college dat
het ervoor zorgt dat de kinderen
op 1 oktober ‘gewoon’ naar de peuteropvang kunnen. We verwachten
ook van het college dat het de ouders voor het weekend goed informeert over wat er de komende weken gaat gebeuren. Voor de langere

termijn moet een goede definitieve
oplossing komen en dat vraagt wat
meer tijd.
Vanuit de samenleving en de ouders is altijd al een roep om aan te
sluiten bij het onderwijs. Nu Speelwerk is afgehaakt, komt die optie
opnieuw in beeld. Dat is niet in een
week te realiseren. Maar het onderwijs heeft wel aangegeven alles op
alles te willen zetten om de kinderen in ieder geval niet in de kou te
laten staan.
Wordt vervolgd.

veel mogelijk te beperken en goed
naar alternatieven te kijken. Daar
is de hele gemeenteraad zich van
bewust. Op initiatief van o.a. de
ChristenUnie is een motie aangenomen om te onderstrepen dat de
behoefte aan sociale woningbouw
hoog is en waarbij het college
wordt opgeroepen om aan de uitgangspunten van sociale woningbouw vast te houden.”
“In de komende raadsperiode kan
de ChristenUnie de inwoners van
Meppel en Nijeveen niet verlossen
van de financiële druk van Nieuwveense Landen. Dat kan geen enkele partij. Maar de ChristenUnie
belooft wel dat, ondanks de lasten
die Nieuwveense Landen met zich
meebrengt, zij haar uiterste best zal
doen om daar creatief en verstandig mee om te gaan en de lasten zo
weinig mogelijk op de burgers af
te wentelen”, aldus Gert Stam. Bij
deze woorden sluit Sterk Meppel
zich graag aan.
Het enige dat de gemeente wel
kan doen is zoveel mogelijk gronden verkopen zodat de schuld lager wordt. En gelukkig gebeurt dat
nu ook. En rond deze tijd gaat het
werk in Nieuwveense Landen van
start. Bedrijven gaan dan de grond
voor de eerste woningen bouwrijp
maken door de aanleg van wegen,
riolering en elektriciteit. Dat werk
is regionaal aanbesteed en dat is
dus goed nieuws voor onze lokale
ondernemers en voor de mensen
die er werken.
De volledige reactie van de ChristenUnie lezen? Kijk op www.meppel.christenunie.nl

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 leeuwendeel van de 20 miljoen
die in 2013 landelijk beschikbaar is
gaat naar de gemeenten. Die hebben de regierol bij het tegengaan
van armoede en schulden. In 2014
en 2015 worden deze bedragen
aanzienlijk verhoogd tot landelijk
100 miljoen euro.

lege ervoor gaat zorgen dat dit geld
ten goede gaat komen aan kinderen
die in armoede leven. Sterk Meppel
heeft het college in haar vragen ook
herinnerd aan de moties voor steun
aan de huisvestingskosten voor de
Voedselbank en de raadsbreed gesteunde motie op basis van het advies van de Kinderombudsman om
een kindpakket samen te stellen
waar bijvoorbeeld een bibliotheekpas, zwemles of de voetbalclub in
zit.
De fractie van SteM ziet in de extra middelen een uitstekende kans
om met name de kinderen die in
armoede opgroeien meer kans te
geven om mee te doen in Meppel.
Ideeën?

Voor de gemeente Meppel gaat het
in 2013 om ongeveer 35.000 euro,
oplopend naar plm. 150.000 euro in
2015. Alhoewel deze bedragen aan
de algemene reserve worden toegevoegd doet de staatssecretaris een
dringend beroep op de gemeenten
dit geld bij voorrang in te zetten
voor kinderen uit arme gezinnen en
voor het voorkomen van schulden.
In het najaar van 2014 zal de staatssecretaris inventariseren op welke
wijze het armoede- en schuldenbeleid is versterkt sinds juli 2013.

Kinderen
De fractie van Sterk Meppel wil
nu van het college weten of de gemeente de extra financiële middelen inderdaad aan het budget voor
het armoedebeleid gaat toevoegen.
Ook wil de fractie weten of het col-

J. VAN
JtaxDIJK & ZN
interieur & kleur

Ken je een bijzonder
project? Mail ons!
Staatssecretaris Klijnsma is op
zoek naar goede lokale initiatieven rond armoede- en schuldenbeleid van gemeenten.
Maar ook naar initiatieven die
door maatschappelijke organisaties en vrijwilligers zijn opgezet. Op die manier wil ze zorgen
dat we in Nederland van elkaar
leren. Een mooi initiatief. Heeft
u een bijzonder project te melden? Laat het ons dan weten
via onze e-mail: stadswachter@
sterkmeppel.nl Dan zorgen
wij dat het onder de aandacht
wordt gebracht.

Javastraat
1-3, 7941
Javastraat
1-3XB Meppel
t. 0522-256494
Woldstraat
7941 LHf.Meppel
7941 87-89,
XB Meppel
0522-258854

Jtax

t. 0522-256494
f. 0522-258854

info@interieurvandijkmeppel.nl
www.interieurvandijkmeppel.nl

info@
www

J
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Dorpen en wijken actief

De Baander 11. Buurtvereniging De Veurdele
actiever
In het ringpark van de Oosterboer is sinds vier jaar een manege voor gehandicapten gevestigd
samen met een theehuis en een
kinderboerderij: De Baander.
Leuk om met de kinderen naar
toe te gaan of als tussenstop bij
een wandeling of fietstocht. Nu
wil de stichting PGM, waar De
Baander onder valt, haar activiteiten uitbreiden met het houden
van meer dagevenementen en
een jeu de boulesvereniging. Omdat dit niet in het bestemmingsplan past wordt dit nu gedeeltelijk herzien. Met name omdat de
jeu de boulesvereniging ook van
het theehuis gebruik wil maken.
Sterk Meppel hecht veel waarde
aan het bestaan van De Baander.
Als het voor het voortbestaan van
het centrum nodig is om meer activiteiten te ontplooien dan steunen
wij dit graag, vooral als die plannen
in overleg met de omwonenden tot
stand zijn gekomen.

Kleinschalig
Die omwonenden hebben in 2009
na een inspraakperiode ingestemd
met de plannen mits ze geen grote
hinder van het project zouden ondervinden. Het college zegde toe
dat De Baander kleinschalig zou
zijn en er slechts enkele grote evenementen werden toegestaan, zodat de geluidsoverlast tot een minimum zou worden beperkt. SteM
gaat ervan uit dat de buren nu weer
bij de plannen betrokken zijn.

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 speeltuinverenigingen in hun directe
omgeving. In aflevering 11 van
onze serie zijn wij op bezoek bij
buurtvereniging De Veurdeurtjes
uit Nijeveen.

Buurtvereniging De Veurdeurtjes is
op 9 maart 2004 bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven. Een
jonge vereniging dus. De Veurdele
is onderdeel van een nieuwbouwwijk in Nijeveen, gebouwd vanaf
het jaar 2000. Omdat de straat vrij
nieuw is en veelal uit ‘import’Nijeveners bestaat ontstond bij
een aantal mensen uit de straat de
behoefte elkaar beter te leren kennen. Op dit moment zijn Nico Ebbeling (secretaris en ‘manusje van
alles’ zoals hij zelf zegt) en Arjen
Loos (voorzitter) de trekkers van
deze buurtvereniging. Nico Ebbeling? Dat is toch…? Ja, een bekende
naam voor Sterk Meppel.

is gaan timmeren. Hij is graag bezig
en kan goed met mensen omgaan.
Hij kent heel wat mensen uit Nijeveen en Meppel. Voor het organiseren van activiteiten voor de buurtvereniging is dat handig.
Het bestuur van De Veurdeurtjes
bestaat verder uit de penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Het bestuur heeft vijf
tot zes keer per jaar overleg. Arjen
zegt dat het bestuur het niet alleen
voor het zeggen heeft. De inbreng
van de bewoners van De Veurdele
speelt een belangrijke rol bij de
planning van activiteiten. En dat
zijn er nogal wat. High Tea, klootschieten, NK Kubben, straatbarbecue, straatvolleybal, proeverij van
’t een of ander, Nieuwjaarsborrel...
Tijdens de jaarlijkse feestweek, met
dit jaar als straatthema ‘Briljant’,
was De Veurdele weer fantastisch
versierd. Het materiaal voor de versieringen wordt geleverd door de
buurtvereniging. Bewoners kunnen dan zelf aan de slag om er iets
moois van te maken. Ook rijdt de
buurtvereniging mee met de optocht van versierde wagens tijdens
de feestweek.

Grachtwacht
Wij kennen Nico als een van de
mensen van het eerste uur van De
Grachtwacht. Samen met onder
anderen Wim Drost is hij de actie begonnen voor het open houden van de grachten, waaruit later
De Stadswacht is ontstaan. Nico
woont nu in Nijeveen en gezien
zijn voorgeschiedenis is het niet
vreemd dat hij ook aan De Veurdele

Minder animo
Het wordt wel steeds moeilijker
om vrijwilligers te vinden voor het
maken van de versierde wagen en
helpen bij de organisatie van activiteiten, zegt Nico. De wat oudere
mensen vallen soms uit en jongeren hebben vaak geen zin/tijd om
mee te helpen.
De activiteiten waar de meeste
animo voor is zijn de jaarlijkse

barbecue en de Nieuwjaarsborrel. Tijdens deze activiteiten wordt
er ook aan de kinderen gedacht.
Daarnaast worden ook andere activiteiten voor kinderen georganiseerd, zoals paaseieren zoeken,
dagje klimpark Appelscha en een
kinderfeest.
Van de 56 gezinnen zijn 44 deelnemer aan de buurtvereniging. Geld
komt binnen via contributie en
voor sommige activiteiten wordt
een bijdrage gevraagd. Er is geen
clubhuis en geen speeltuin. De
Veurdeurtjes is eigenlijk meer een
straat- dan een buurtvereniging en
volledig zelfvoorzienend.

De Veurdeurtjes: een actieve, gezellige, sociale en openminded buurtvereniging! Te vinden op Facebook.
Mailen kan ook: deveurdeurtjes@
ziggo.nl

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Sinds juli 2013 bestaat het
bestuur van Sterk Meppel uit
Eduard Annen (voorzitter), Diana
Hendriksen (penningsmeester),
Margriet Kwint (secretaris), Kees
Schoonderwoerd (algemeen
bestuurslid) en Henk Tiemens
(aspirant bestuurslid). De nieuwe
penningmeester en secretaris
stellen wij graag aan u voor door
hen zelf het woord te geven.
Diana Hendriksen

Ik ben Diana Hendriksen en ik
woon sinds 1986 in de gemeente
Meppel, waarvan bijna tien jaar in
Nijeveen. Samen met mijn eerste
echtgenoot heb ik drie zonen en
een pleegzoon.
Sinds vijftien jaar woon ik samen
met Albert Schuurman. Samen

hebben we de puberteit van de
jongens overleefd. De oudste twee
jongens zijn sinds hun geboorte
doof en de jongste twee luisteren
ook nooit. Wij communiceren met
ze door gebarentaal. Sinds een jaar
ben ik oma voor de twee dochtertjes van de vriendin van mijn oudste zoon, geweldig!
Wij hebben een inpakbedrijf. Sinds
de crisis op kleine schaal. Wij hebben van alles verpakt, van pepernoot tot schoenzool, maar vooral
veel op grafisch gebied. Sinds een
jaar of vier verzorgen we ook de
administratie voor bedrijven en
zzp’ers. Ik ben twee keer eerder
penningmeester bij een vereniging
geweest en heb ook al heel wat
mensen begeleid om uit hun financiële crisis te komen. Kortom ik heb
wel iets met cijfertjes.
Ik ben een wintermens, hou van
tevreden, niet ingedutte, nuchtere
mensen, haat sport en ben allergisch voor mensen met hebzucht.
Ik wandel graag met mijn teckel
Lotje, hou van puzzelen, van koken
en taarten bakken, maar het allermeest hou ik van pure chocolade.
Sterk Meppel volg ik al sinds
Myriam Jansen in Nijeveen mijn
buurvrouw was. De wijze waarop
Sterk Meppel zich inzet voor de belangen van onze gemeente en haar
inwoners spreekt mij zeer aan. Het
bevlogen enthousiasme van de
betrokken mensen die ik tot nu
toe heb ontmoet ook. Vandaar dat
ik mij ook graag wil inzetten voor
Sterk Meppel.

Margriet Kwint

Ik ben een Meppelse van origine, geboren en opgegroeid op
het Hoogetin in de binnenstad
van Meppel. Na wat omzwervingen in Arnhem en omgeving
voor het volgen van mijn opleiding tot directiesecretaresse ben

Altijd open
Waar komt de naam De Veurdeurtjes eigenlijk vandaan? We
hoeven niet ver te zoeken. De
straat De Veurdele loopt rond
en in het midden daarvan zijn
straten met namen zoals ’t Heuivak, Oelenbröd, De Hilde en De
Baanderhoek, die allemaal uitkomen bij De Veurdele, net zoals bij
de indeling van een boerderij.
Bij een boerderij is de veurdeur
altijd open en kun je zo binnenlopen, ziedaar de naam De Veurdeurtjes. De naam is overigens
bedacht door Edwin Righart.

SteM-straatinterview:

ik weer teruggekeerd naar Meppel. Van Schouwburg Ogterop, via
een kaasexportbedrijf op Ezinge
(waarvan het gebouw inmiddels
volledig is verdwenen!), tot werk
als directiesecretaresse/managementassistente bij een openbaar
vervoerbedrijf. Maar door alle aanbestedingen werkte ik de laatste
twintig jaar in Heerenveen en Groningen.
Met mijn partner woon ik in de Jan
Steenstraat. Kinderen (2) en kleinkinderen (4) zijn er ook, in Alkmaar
en Scheveningen. Fijne plekken
om op te passen.

Ik ben Margriet Kwint en ik woon
sinds 1958 in Meppel. Lekker bezig zijn!, dat is mijn motto. Kees
Schoonderwoerd heeft mij gevraagd of ik er wat voor voelde om
het secretariaat van Sterk Meppel
te gaan invullen. Het bijwonen van
een aantal vergaderingen voelde
goed en heeft mij over de streep
getrokken!

Ondanks dreigende buien was de
jaarlijkse buurtbarbecue op
7 september weer een succes!

Mijn passie is muziek maken. Jazz-,
blues- en soulmuziek luisteren en
naar (kleinschalige) concerten gaan
is ook een hobby. Ik speel altsaxofoon en dwarsfluit in een bigband
en jazzcombo. Daarvoor moet je
wel in conditie blijven! Dus... zwem
ik een aantal kilometers per week,
met mooi weer wordt er gefietst en
met minder mooi weer, maar meer
wind, gewindsurft.
Met gemeenteraadsverkiezingen
heb ik altijd Sterk Meppel gestemd.
Naar mijn idee moet lokale politiek belangen kunnen behartigen
en openstaan voor ideeën van de
inwoners zonder al te veel afhankelijk te zijn van een (landelijke)
politieke partij. Nu ik wat meer
vrije tijd heb voelt het goed om mij
meer in te zetten voor Meppel en
Sterk Meppel.

Onderhoud
groen/wegen

Ondanks het regenachtige weer
stond de SteM-bakfiets zaterdag 14 september weer in het
centrum van Meppel. Fractie- en
bestuursleden wilden graag uw
mening horen over de stelling:
‘Met meer geld kunnen we de
klachten over groen- en wegenonderhoud oplossen. Dit geld
kan gevonden in een verlaging
van de bijdrage aan de sociale
voorzieningen (bijv. de Arme
Kant van Meppel).’
Tot onze grote vreugde was ruim 80
procent het niet eens met deze stelling. De zorg voor de mensen in de
samenleving die het moeilijk hebben is voor Sterk Meppel belangrijk
en uit de uitslag blijkt wel dat u het
ook belangrijk vindt. In ieder geval
belangrijker dan het groen- en wegenonderhoud.
Het onderhoud van groen en wegen kan eenvoudig op een ander
manier geregeld worden, vinden
veel mensen. Combineer het armoedebeleid met het onderhoud
was één van de reacties. “Geef de
mensen een paar euro meer in de
maand, maar stel daar tegenover
dat hiervoor een paar uur per week
het groen in de wijk onderhouden
moet worden.”
Een andere veel gehoorde optie
was de buurt het onderhoud zelf te
laten doen.

Grieks Specialiteiten Restaurant

KSM
Woldstraat 67 - Meppel
Tel: 0522 - 26 23 71
www.restaurantaphrodite.nl
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Tunnel Westerstouwe voor
475.000 euro wél droog?
Een bedrag van 475.000 euro is
nodig om de wateroverlast in de
fietstunnel Westerstouwe ‘duurzaam’ uit te bannen. En het is nog
maar de vraag of het probleem
daarna de wereld uit is, de wethouder wilde dat niet garanderen. Desondanks had de VVD,
anders zo op de penning, geen
enkele moeite dit bedrag beschikbaar te stellen. Ook de PvdA
ging zonder morren akkoord.
SteM en D66 niet, die vroegen
om onderzoek naar alternatieve
oplossingen.
Vanaf de oplevering zijn er problemen met de fietstunnel in de Westerstouwe geweest. Een belangrijke
tunnel omdat deze deel uitmaakt
van de veiliger fietsroute Berggierslanden, kindcentrum het Palet en
centrum. Een fietsroute waarvoor
SteM zich enorm heeft ingezet.
Het probleem is dat de tunnel lek
is en er vrijwel altijd water binnenkomt. Vooral in de winter is dat erg
gevaarlijk. Drie jaar geleden heeft
dat helaas geleid tot een dodelijk
ongeval.

Kwalitatief hoogwaardig
Het werd niet duidelijk of de gemeente steken heeft laten vallen
bij de aanbesteding. Wel dat het
college kiest voor een duurzame
oplossing. Tegen de laagst mogelijke kosten een kwalitatief hoogwaardige aanpassing die recht doet
aan de levensduur van een recent
gebouwde fietstunnel. De raad
moet dan wel even 475.000 euro
beschikbaar stellen om een tunnel
te herstellen die 700.000 euro ge-

Het Klokkehuis is in 1863 door
houthandelaar Koop Klokke en zijn
vrouw Jentje Schoonvelde neergezet. Zij kregen negen kinderen
waarvan er helaas al vijf op jonge
leeftijd overleden. Drie dochters
werden wel volwassen maar trouwden nooit en bleven, gezusterlijk,
wonen in hun geboortehuis aan de
Groenmarkt.
Eén van hen, Jentina Klokke, was
een verdienstelijk amateurfotografe. Iets wat in die tijd, rond 1900,
nog zeer bijzonder was. De gezusters Klokke legateerden het huis
aan de Gereformeerde Kerk en het
pand is daarna o.a. in gebruik ge-

kost heeft. Dat zou niet zo erg zijn
als het probleem hiermee opgelost
wordt. Maar dat is allesbehalve zeker. Volgens omwonenden ligt de
tunnel op de verkeerde plek. Er is
daar veel kwelwater, waardoor het
probleem van wateroverlast nauwelijks te stoppen is.
Kennelijk twijfelt het college ook,
want een garantie wilde wethouder
De Vos niet geven. Op een vraag
van SteM “Wat als na de reparatie
de boel nog niet in orde is?” kwam
geen antwoord. Evenmin op de politieke vraag of de portefeuillehouder dit als politicus wilde meemaken.

Roostervloer
SteM wilde de 475.000 euro daarom niet zomaar beschikbaar stellen. Wij kregen vanuit onze eigen
gemeente al een interessante suggestie binnen voor een ‘simpele en
goedkope’ oplossing: “Een rooster-

weest als oefenruimte voor muziek
en als jeugdsoos tot het werd verkocht aan een projectontwikkelaar.
(Bron: Meppel van vroeger in woord
en beeld, Wiecher Ponne / foto’s: Oud
Meppel)
Sindsdien staat het pand leeg, wat
in deze tijd natuurlijk al belachelijk
is. Ook is er nooit wat aan onderhoud gedaan, waardoor het pand
er desolaat bij staat. Maar volgens
recent onderzoek is het pand toch
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 liggen verschillende scenario’s
voor, die variëren van restauratie
tot sloop. Bij sloop heeft de architect het plan om er een soortgelijk
gebouw weer neer te zetten, maar
dan hoger, omdat anders de bak
van de parkeergarage erachter te
zien is. Op oude foto’s is trouwens
te zien dat de gevelhoogte vanouds
al sterk wisselend was.

Veel sfeer
Sterk Meppel wil dat het Klokkehuis blijft staan. Het pand is niet
alleen prima op te knappen, maar
zorgt ook voor veel sfeer op de
straks autovrije Groenmarkt. Net
zoals in de tijd van de Kippenmarkt. Nieuwbouw leidt meestal
niet tot een gezellig plein en het

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

Wijnand
Vroeger was alles beter
Twitter, Facebook of LinkedIn... ik heb er niks mee. Maar toen ik
op Facebook de pagina ‘Je bent een echte Meppeler als’ tegenkwam
vond ik dat toch wel leuk. Kijk zelf maar eens. Als je naar die foto’s
kijkt, zie je dat iedereen vroeger veel rustiger en ontspanner was.
En heb je die mooie brede straten gezien? Geen auto te bekennen!

Red het Klokkehuis!
Sterk Meppel is al vanaf het
begin van haar bestaan (eerst als
Grachtwacht, later Stadswacht)
betrokken geweest bij vele acties
om Meppel monumentaal te
houden. Soms met succes, zoals
bij de grachten, waarvan niemand zich meer kan voorstellen
dat er plannen waren om ze 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. Dat laatste
geldt ook voor het bijzondere
pand aan de Groenmarkt: het
Klokkehuis.
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Dit is een van de lekken in de
Westerstouwetunne: bijna niet te
dichten.
vloer erin en je bent van het water
af, want dat loopt eronder. Desgewenst maak ik er een ontwerp van,
en ik weet ook wel een Meppeler
ondernemer die het kan maken.”
In de praktijk blijkt dat een tunnel
of kelder die lekt bijna nooit waterdicht is te krijgen. Wellicht een reden om te zoeken naar een andere
duurzame en veilige oplossing die
de wateroverlast elimineert. Daarom diende SteM samen met D66
een amendement in dit eerst te onderzoeken. Het CDA, de Christen
Unie en Groen Links steunden dit
amendement.
De fractie van SteM gaat ook zelf bij
het bedrijfsleven informeren of er
alternatieve oplossingen te bedenken zijn om de tunnel wel veilig te
krijgen. We houden u op de hoogte.

Het lijkt me dus wel wat om eens mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma van Sterk Meppel. Anders krijgen we weer zo’n
poesiealbum met lieve optimistische verhaaltjes. Bijna net zo hypocriet als wat die Haagse slijmpartijen allemaal roepen. In al die
jaren heb ik nog nooit enige verbetering gezien. Enkel verslechtering.
Dus Sterk Meppel, als je echt met de tijd mee wilt gaan, draai dan
de tijd terug. Dáár win je blije kiezers mee. Hoef je ook geen nieuwe
foto’s meer te maken!

pand is prima in te passen. Voor
de architect (Arnout Olie) misschien zelfs wel een tweede mooie
uitdaging na de opknapbeurt van
het pand aan de Kruisstraat naast
de Bentex. Daarnaast is het pand
één van de weinige in zijn soort die
Meppel nog bezit en heeft het een
geweldige historische achtergrond.
Zie bijvoorbeeld de foto uit 1929
waarin te zien is dat een Duitse
Zeppelin over het Klokkehuis vliegt
(zie foto).
Binnenkort vinden weer gesprekken plaats tussen de gemeente,
de projectontwikkelaar, de architect, de Stichting Oud Meppel en
de Stichting Cuypersgenootschap
over wat er met het pand gaat gebeuren: behoud en restauratie of
sloop met een aantal alternatieven om het pand ‘architectonisch
terug te laten komen’ in de gevelwand waar straks de parkeergarage
Kromme Elleboog zal komen.

Vragen van SteM
Reden genoeg om de volgende vragen aan het college te stellen:
Enige tijd geleden heeft de Stichting het Cuypersgenootschap de
gemeente verzocht om het Klokkehuis aan te wijzen tot gemeentelijk
monument. Heeft u al onderzocht
of het pand voldoende waardevol is
om monument te worden? Als dat
zo is, wanneer is dan duidelijkheid
te verwachten over de bescherming van het pand?
Het Klokkehuis is onderdeel van
het gebied Kromme Elleboog. Staat

de eigenaar open voor hergebruik
van het historische pand? Weet u al
wat er binnen de plannen mogelijk
is met het pand? Is al onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwe functies voor het gebouw?
Aan de buitenzijde is de verwaarlozing van het Klokkehuis zichtbaar.
Heeft de eigenaar enige maatregelen getroffen om snel verval te
voorkomen? Wij denken aan het
aanpakken van lekkages. Als hij
dat niet heeft gedaan, weet u dan

waarom niet? Kunt u de eigenaar
stimuleren het pand in ieder geval wind- en waterdicht te maken?
Voor het wind- en waterdicht maken van cultuurhistorisch waardevolle panden bestaat ook een subsidieregeling vanuit het rijk. Kunt u
de eigenaar attent maken op deze
regeling?
Helaas heeft het college wat lang
werk met de beantwoording, dus in
een volgende Stadswachter komen
we hier zeker op terug.

SPORTCENTRUM

R. v.d. Veen

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

Meppel 0522-252494

Vroeger was alles beter, wél! Oké, er zwommen wel wat ratten in
de grachten, maar de grachten wáren er tenminste nog. Daar kon
je gewoon je flessen en blikken in gooien, want al dat gescheiden
troep-ophaal-gedoe was er gelukkig ook nog niet. In plaats van een
groene kliko hadden we een varken in het schuurtje. Daar deed je
de koolstronken en de aardappelschillen in. En als die container
vol was at je hem op. Over kringloop gesproken! We hadden nog
helemaal geen milieuprobleem, dus er viel ook niets op te lossen.
Vroeger waren er veel minder oude mensen, voordat het zover
kwam bezweek iedereen aan kwalen waar nu allerlei langdurige
behandelingen voor zijn. De ouderen van nu kosten miljoenen, terwijl ze niks meer opleveren. Dat is toch zonde? En vroeger kon je
tenminste met je auto nog overal komen en gratis parkeren. Zelfs
in de Hoofdstraat, waar nu alleen maar scootmobiels rondcrossen,
kon je gewoon bij de Albert Heijn boodschappen halen, terwijl je
auto voor de deur stond.

Passie voor

kranten

www.krantdrukken.nl
Werktuigenweg 9 Postbus 1029, 8300 BA Emmeloord
T 0527 630 280 / F 0527 630 281 E info@vvmdruk.nl
Website: www.vvmdruk.nl

* fleetmarking
* stickers
* autoreklame
* lichtreklame
* reklameborde
* muurschilder n
* dekoraties ingen
* gevelletters
* standbouw
* glasreklame
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Reclamebeleid in de praktijk
Het reclamebeleid heeft het doel
het karakter van de oude binnenstad meer naar voren te laten komen en de enorme wildgroei aan
reclame-uitingen tegen te gaan.
Daar staat Sterk Meppel voor
de volle 100 procent achter. En
toen wij rondvroegen, merkten
wij ook dat alle winkeliers daar
begrip voor hadden. Maar waar
gaat het dan wel om? Waarom is
er zoveel onrust over het uitstallingenbeleid? Omdat de regels te

krampachtig worden uitgevoerd,
waardoor je soms tegen situaties
aanloopt die voor geen winkelier
te begrijpen zijn.

door wordt de doorgang juist
meer belemmerd op deze plek.
In de brief die de ondernemers

Wij geven u gewoon een paar voorbeelden:
De reclameborden bij Beter Horen (foto onder) staan tot op heden rustig tussen de fietsrekken.
Door de nieuwe regels echter
moeten ze tussen de gevel en de
punaises geplaatst worden. Hier-

stond dat ook plantenbakken vielen onder de reclame-uitingen.
Twee gezellige plantenbakjes bij je
deur (zonder reclame-uiting erop),
zou dus niet meer mogen. Terwijl
dat de binnenstad juist zo gezellig
maakt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

protesteren, hebben begrip voor
het beleid, maar in de uitvoering
komen een aantal punten naar
voren, die onlogisch zijn. Onduidelijkheden die volgens SteM niet
nodig zijn en met een goed gesprek
op te lossen zijn. Iedereen heeft
toch belang bij een gezellige binnenstad?

Uitstallingen horen voortaan maximaal 1,5 meter uit de gevel te staan,
maar als je ook aan je toegankelijkheid moet denken, kan dat wel
eens tegenstrijdig zijn. Waar moet
deze ondernemer (foto rechts) nou
zijn reclame-uiting neerzetten?
Wij willen wethouder De Vos oproepen de onrust onder de winkeliers weg te nemen en met hen te
praten. Ook de winkeliers die nu

Fors afschrijven op Nieuwveense Landen

Het schip Meppel heeft
te weinig reddingsboten
KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN MEPPEL

PoBo: ...zo gek niet bedenken...
Zonder adverteerders geen Stadswachter. In ieder nummer 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 Pouwel
Boelen van Europart PoBo in de
Woldstraat.
Een trouwe adverteerder is PoBo
zeker! Al minstens 25 jaar is een advertentie van PoBo te vinden in De
Stadswachter. Wie en wat zit er eigenlijk achter PoBo, tegenwoordig
Europart PoBo? Pouwel Boelen is
in 1984 gestart met zijn bedrijf, gevestigd in de Woldstraat 53 te Meppel. De naam PoBo, dat dacht je al,
is bedacht door de eerste twee letters van zijn voor- en achternaam
samen te voegen.
PoBo is een heel bekende en herkenbare naam in Meppel en omstreken.
Ook de jaren ’80 kenmerkten zich
door een crisis, waardoor ook het
installatiebedrijf waar Pouwel werkte, werd geplaagd. Ook binnen het
management van het installatiebedrijf waren wat perikelen en Pouwel
voelde zich er niet meer prettig bij.
Hij had altijd al ergens in zijn achterhoofd het idee om een eigen bedrijf
te beginnen, maar wat voor bedrijf
zou dat dan moeten zijn?

Eigen wasmachine
Dit idee kreeg steeds meer vorm,
doordat zijn eigen wasmachine kapot ging. Proberen deze zelf te maken, kennis genoeg in huis, naar de
winkel voor een onderdeel; dat was
er niet maar kon wel besteld worden. Maar voordat het was geleverd
waren twee weken voorbij.
Dat kon anders, dacht Pouwel. Hij
praatte over zijn ergernis met een
vriend. Hij zei dat een onderdelen
winkel voor huishoudelijke apparaten eigenlijk ontbrak in het win-

kelbestand van Meppel en best wel
eens een succes kon worden. Door
dit gesprek kwam het idee van Pouwel in een stroomversnelling en
niet lang daarna begon hij zijn winkel in onderdelen voor huishoudelijke apparaten in de Woldstraat, in
het pand waar nu De Toverkamer is
gehuisvest. Daarna is hij nog twee
keer verhuisd in de Woldstraat.

Uitgebreid
Sinds november 2012 zit PoBo in
het huidige pand op nummer 53. De
winkel ziet er mooi strak en overzichtelijk uit. Dat moet ook wel, met
al die onderdelen. In de loop der
jaren is het assortiment - naast stofzuigers en toebehoren, onderdelen
voor afzuigkappen, wasmachines,
koffiezetapparaten - behoorlijk uitgebreid met lampen, batterijen, kabels, inktcartridges, geheugenkaarten, USB-sticks, onderdelen voor
waterleiding. Je kunt het zo gek niet
bedenken of PoBo heeft het!
Tien jaar geleden heette de zaak
PoBo Plentyparts en sinds vorig jaar
Europart PoBo. Door de franchise
met Europart is er ook een website

Pouwel Boelen: “Voordat het onderdeel was geleverd waren twee
weken voorbij”
en webshop (www.europart.nl) en
worden zo’n 10.000 artikelen aangeboden. Europart regelt de verkoop
via de webshop. Klanten kunnen
aangeven of ze een of meerdere artikelen willen ophalen in de winkel
of dat deze moeten worden opgestuurd.

Mantelzorg
De webshop loopt heel goed. De
winkel trouwens ook. Ook nu is het
weer crisis, dus de mensen gaan
toch weer zelf repareren in plaats
van gelijk iets nieuws kopen. Oh ja,
parkeren kan voor de deur, maar
met de fiets gaan is beter natuurlijk.
Is er naast de winkel nog tijd over
voor sociale of andere activiteiten?
Jazeker! Pouwel is bestuurslid van
Contactpunt Mantelzorg Gemeente Meppel en hij zet zich in als lid
van de Wmo-participatieraad. Daar
komt hij onze wethouder, Myriam
Jansen, geregeld tegen.

Wanneer een schip onvoldoende
reddingsboten aan boord heeft,
moet de kapitein niet proberen
de passagiers gerust te stellen
door te zeggen dat het schip
niet kan zinken. En wanneer
het schip in nood raakt, roepen:
“Vrouwen en kinderen eerst!”
Tijdens de behandeling van de
jaarlijkse perspectiefnota kreeg
de SteM-fractie het gevoel dat we
met de gemeente in zo’n situatie
terechtkomen. Hoogste tijd voor
maatregelen.
Er moest fors worden afgeschreven op de boekwaarde van Nieuwveense Landen. Boekwaarde is het
bedrag dat de gemeente verwacht
te verdienen bij uiteindelijke verkoop van alle kavels. Dat bedrag
komt dan in de boekhouding. Het
project Nieuwveense Landen werd
in tweeën gesplitst.
Er is een deel aangewezen dat de gemeente niet meer verwacht te kunnen ontwikkelen. Daardoor werd de
boekwaarde verlaagd tot het niveau
van landbouwgrond. Dat was realistisch en noodzakelijk.

Leuke spaarpot
De gemeente dacht een leuke
spaarpot te hebben, maar kwam
nu tot het besef dat een winstverwachting nog géén harde euro’s
in de portemonnee oplevert. De
spaarpot bleek leeg. En zonder een
veranderde manier van financiering van riolering zou de spaarpot
in een tekort veranderen. Ofwel
een negatief vermogen.
De gemeente kwam er, in termen
van het schip en de kapitein, achter dat ze onvoldoende reddings-

boten aan boord had. Dat was een
onprettig perspectief, want er was
storm op komst. Hoogste tijd voor
maatregelen dus.
De gemeente kan zich niet verzekeren tegen risico’s. Daarom heeft
ze een bufferreserve nodig om
bekende risico’s te kunnen opvangen. Tijdens de behandeling van
de perspectiefnota hebben de drie
coalitiepartijen hun verantwoordelijkheid genomen. Het college
werd via een motie opgeroepen
een herstelplan te maken om de
bufferreserves weer op peil te brengen. Daarbij mocht het nog niet het
middel van hogere belasting van de
burger inzetten.

Vrije reserve helemaal op
Van het herstelplan heeft de raad
nog niet veel gezien. Tijdens de
behandeling van de bestuursrapportage kreeg ze wel te zien dat de
vrije reserve helemaal op was. En
in plaats van een herstelplan kwam
het college met het voorstel om
een verwacht tekort van € 82.000
uit de bufferreserve te dekken. Dat
vindt de fractie van Sterk Meppel
verkeerd beleid. Het maakt de problemen groter in plaats van kleiner.
Het verkleint het vertrouwen in
goede afloop.
Ondertussen wordt duidelijk dat
de donkere wolken boven Den
Haag tot in Meppel reiken. Die
decentralisatiestorm zal ook onze
gemeente raken. Meer taken met
minder geld.
Dat vraagt nog meer stuurmanskunst van de kapitein. Ondertussen is het niet onverstandig om de
passagiers alvast wakker te maken.

S pirare
praktijk voor integrale
reflexzonetherapie en massage

Jenny S chipper
Prins Hendrikkade 101
7941 MD Meppel
tel. 06-57595320

info@spirarevoetreflex.nl
www.spirarevoetreflex.nl

ook op Facebook
kosten voor Nu
een behandeling
worden
(deels) vergoed door je zorgverzekeraar

Volg mij voor informatie over veel voorkomende
klachten, behandelingen, nieuwtjes en berichtjes,
“weet-je-datjes”
enberoepsvereniging
veel meer op fb-pagina:
aangesloten bij de
vnrt
Spirarevoetreflex
(vereniging voor nederlandse reflexzone
therapeuten)

SAAB Specials

de communicatiemolen

Poort vv Drenthe
Drenthe
Poort

www.millart.nl

De Poort van Drenthe

Sluisgracht 20 • 7941 BW Meppel
T (0522) 24 24 26 • F (0522) 24 18 42

CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS
HOTEL CAF
Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.

t.o. N.S. station Meppel
Tel. 0522-251080

Mill.Art is gevestigd in Molen De Vlijt

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.

Saab
Timmer

Parallelweg
Meer
grip 23, 7941 HH Meppel
Tel.: 0522
- 255332
Hoe gebruikt
de gemeenteraad
he
- 245485 van d
momentFax:
van0522
vernietiging
vergunning door de Raad van Stat
om te zorgen
dat ze meer grip krijg
www.saabspecials.nl
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Zeer teleurgesteld in de landelijke partijen

Huisarts Moes geeft de strijd op
Huisarts Roelof Moes is zeer
teleurgesteld in de vertegenwoordigers van landelijke politieke
partijen (PvdA, VVD, CDA, D66,
GroenLinks en ChristenUnie).
Zij steunden een amendement
van Sterk Meppel (weer) niet. Hij
kan daardoor zijn praktijk aan
het Kolderveen 4 nog steeds niet
uitbreiden. Volgens die partijen
moet hij, na zes jaar praten, eerst
nog weer eens gaan praten met
de gemeente. Een motie voor de
bühne, volgens Moes.
In 2009 ontdekte Roelof Moes bij
het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied dat op
zijn perceel Kolderveen 4 de bestemming ‘wonen’ zat. Hierdoor
heeft zijn huisartsenpraktijk geen
uitbreidingsmogelijkheden,
terwijl het nu al krap is. Elders op
de Kolderveense Bovenboer ligt
dat anders. Een beautyfarm heeft
bijvoorbeeld wel de bestemming
maatschappelijk gekregen en ook
nog eens met onbeperkte bebouwingsmogelijkheden.
Sterk Meppel heeft tijdens de besluitvorming in 2009 voorgesteld
ook Kolderveen 4 de bestemming
maatschappelijk te geven. Jammer
genoeg kreeg dat voorstel geen enkele steun van de andere fracties.
Nee, volgens het CDA moest de
gezondheidszorg maar naar het
centrum verhuizen. Moes maakte
bezwaar bij de Raad van State en
kreeg op grond van gelijkheidbeginselen alsnog zijn gelijk. De
bestemming van het perceel is nu
maatschappelijk geworden.
De huisarts heeft hiermee de strijd

deren was een fout gemaakt en bij
fouten kan niet verwezen worden
naar het gelijkheidsbeginsel, was
de redenering.

gewonnen, maar niet het gewenste resultaat bereikt. De gemeente
heeft hem nu in het herziene bestemmingsplan een beperking van
10 procent van de huidige bebouwing van 375 m2 opgelegd, slechts
40 m2 mag er dus bij.
Moes diende opnieuw een bezwaar
op grond van gelijkheidsbeginselen in bij de gemeente, daarbij verwijzend naar de beautyfarm, om
de tienprocentsregeling te laten
vervallen of een grotere uitbreiding
toe te staan. Ook deze zienswijze
werd echter door de gemeente afgewezen. Bij de beautyfarm en an-

Woestijn
Sterk Meppel vond dit een zwak argument en heeft tijdens de behandeling van het vernieuwde bestemmingsplan een poging gedaan de
huisartsenpraktijk alsnog wat meer
ruimte te geven. Helaas ook nu
weer als een roepende in de woestijn. Geen van landelijke partijen
steunde het amendement.
En dan te bedenken dat deze partijen in 2009 geen enkel probleem
hadden om het bestemmingsplan
Nijeveen-Binnen te wijzigen voor
de bouw van twee levensloopbestendige woningen aan de Berken,
nota bene op landbouwgrond.
De CDA-raadsleden hadden de afgelopen jaren steeds geroepen hoe
jammer ze het vonden dat de motie
uit 2009 er niet door was gekomen.
Dat bleken allemaal loze woorden,
praatjes voor de Nijeveense kiezers. Want ook ditmaal gaven ze
geen steun aan het SteMvoorstel
de huisartsenpraktijk meer ruimte
te geven. Onder aanvoering van
het CDA werd een motie ingediend
waarin de wethouder opdracht
kreeg om weer met de huisartsen
te gaan praten.
De reactie van Roelof Moes is glashelder. “Ik ben erg teleurgesteld in
de andere fracties, die motie is alleen voor de bühne. Praten?! Wij
zijn al zes jaar aan het praten. Ik
voel mij net Don Quichot. Ik stop
ermee, voor mij geen uitbreiding
meer op nr 4.”

‘Social sofa’ verdient een plekje

Praat mee op
www.sterkmeppel.nl

Reclameborden
op straat?
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Veel discussie op braderie
Onder prima weersomstandigheden bezochten veel mensen de
jaarlijkse braderie aan de Dorpsstraat in Nijeveen. Bij de stand
van SteM wilden veel Nijeveners
kennisnemen van het nieuwe
plan Danninge Erve Zuid 2. Er
werd nogal wat discussie gevoerd
over het startpunt van de bouw.
De bouw van woningen begint
achter in dit nieuwe plan. Inwoners vonden dit raar en wilden dat
de bouw aan de Dorpsstraatkant
zou beginnen. Wij hebben deze
mensen geadviseerd bezwaar bij
de gemeente te maken tegen deze
aanpak.
Ook de conceptplattegrond van de
nieuwe inrichting bij het Van der
Woudepark werd veel bekeken.
Veel Nijeveners waren nieuwsgierig om te zien waar de door hen geplante boom stond.

Stelling
Natuurlijk hadden wij ook dit jaar
weer een stelling waarop men
kon reageren. Dit keer: Slopen
en droomhuis bouwen in het lint

moet kunnen. De stelling werd actueel naar aanleiding van het plan
aan de Dorpstraat een boerderij te
slopen en er ‘droomhuizen’ voor terug te bouwen.
De reacties waren verschillend en
er ontstonden soms pittige discussies. 22 procent van de mensen die
reageerden waren het eens met de
stelling. 28 procent was het er ook
wel mee eens, maar dan moest het
huis wel in boerderijstijl gebouwd
worden. 50 procent van de mensen
was het niet met de stelling eens.
Er werden een paar opmerkingen
gemaakt:
twee mensen suggereerden woningen in de boerderij te bouwen;
vijf vonden dat de woning in stand
gehouden moest worden;
een stond er heel duidelijk tegenover: “Wees blij dat de kavels
verkocht kunnen worden en er
zulke mooie bungalows worden
gebouwd.”
Inwoners gingen graag in gesprek
over hun dorp met onze fractie- en
bestuursleden. SteM blijft Actief,
Kritisch en Betrokken, zeker ook in
het dorp en het buitengebied.

Bomen versnipperd
Donderdag 5 september zijn de
gekapte fruitbomen in het Van de
Woudepark, op enkele exemplaren na, versnipperd. Begin mei
waren de stobben verwijderd
en werd ijverig gezocht naar de
flessen met een tekening of een
boodschap die op 29 november
1997 mee het plantgat in waren
gegaan. Dat was nog niet zo gemakkelijk, de flessen zaten soms
behoorlijk verstopt. Ook bleek
achteraf dat er soms geen fles
meegegaan was.
Woensdagavond 11 september
werden de flessen in de Schalle
tijdens een bijeenkomst overhan-

digd aan de planters, die daarna de
inhoud bij de Historische Vereniging achter in de zaal konden laten
scannen.
De HVN gaat een overzicht maken van de gescande gegevens om
deze later te publiceren. Nu kan er
begonnen worden met de werkzaamheden voor het nieuwe plan
met kikkerpoel en een nieuw pad,
zodat wandelaars een rondje kunnen maken in park. De werkzaamheden worden in samenwerking
met Landschapbeheer Drenthe, de
gemeente en leerlingen van AOC
Terra uitgevoerd.

Archeologisch beleid
en het wilde westen

Op de site van Sterk Meppel
houden we regelmatig een
poll over een onderwerp uit de
actualiteit. Vanwege de vakantie was er deze keer maar één
stelling waarop wel vele reacties
kwamen.
In Meppel zie je, vooral in het winkelgebied, veel reclameborden op
straat staan. Sommige mensen
ergeren zich eraan omdat het lastig is en een goede doorstroom
belemmert. Anderen maakt het
weinig uit en lopen eraan voorbij.
Maar wat is uw mening?

In steeds meer steden zie je ‘social
sofa’s’ verschijnen. Betonnen straatbanken die in schitterende ontwerpen met mozaïeksteentjes worden
beplakt. Het concept is simpel.
Straat- of buurtbewoners bepalen of
ze een bank willen hebben en waar
die dan moet komen. De gemeente
koopt de betonnen bank en de omwonenden bedenken een ontwerp
en gaan vervolgens met elkaar aan
de slag om hun bank met mozaïeksteentjes te beplakken. Deelnemers
van een re-integratietraject kunnen
daarbij eventueel een helpende
hand bieden. De bankjes zijn volledig ‘hufterproof’ en een losgeraakt
steentje is zo weer gerepareerd.
Door de inwoners zelf te laten bepalen of en waar ze een bankje willen
hebben en het daarna met elkaar
gaan maken, ontstaat het eerste
contact; en daarmee een plek waar
het sociale contact tussen omwonenden wordt
versterkt. Daar kan een
Pagina
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De stelling was:
De vele reclameborden in de winkelstraten geplaatst, belemmeren
een goede doorstroom. Ze moeten weg.
Hier kwamen maar liefst 126 reacties op! Een teken dat dit onderwerp wel veel mensen bezighoudt. 30 mensen gaven aan het
met de stelling eens te zijn en
maar liefst 96 mensen waren het
oneens met de stelling. Wij hadden verwacht dat veel meer mensen zich ergeren aan alle reclameborden op straat, maar blijkbaar
vinden veel inwoners die juist wel
bijdragen aan de sfeer in het winkelgebied.
DeBoer.qxp 27-9-2010 14:16

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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oudere een praatje maken met de
moeder die haar kinderen in de gaten houdt.
In Tilburg zijn inmiddels al 1000
van deze nieuwe ontmoetingsplekken gecreëerd.
Wij zijn van mening dat dit een
geweldige manier is om straat- en
buurtbewoners dichter bij elkaar te
brengen.
Daarom hebben wij vragen aan het
college gesteld. De fractie wil van
het college graag horen of het bekend is met het fenomeen, of het
college dit concept van ‘social sofa’
een goed idee vindt om de sociale
cohesie in buurten en straten te
versterken en of het college bereidt
is het concept op korte termijn in
Meppel op te pakken.
Sterk Meppel betreurt het verdwijnen van steeds meer bankjes en is
van mening dat de social sofa vele
plekjes in Meppel verdient.

Afgelopen juni stond, na lang
wachten, eindelijk de archeologische beleidskaart van Meppel
en omgeving op de raadsagenda.
Op zo’n kaart staat met vlakken
aangegeven hoe hoog de kans op
bijzondere vondsten onder de
grond is. Voor het centrum van
Meppel ligt die kans op het hoogste niveau. Meppel kent al bewoningssporen uit de 12de eeuw. Bij
al het graafwerk in de binnenstad
moet de opdrachtgever dus eerst
een onderzoek (laten) doen, zodat de sporen vastgelegd kunnen
worden.
In eerste instantie viel al het graafwerk onder de regeling, zodat in
de binnenstad altijd eerst onderzoek moest plaatsvinden, maar
later wilde het college graven tot
50 m2 vrijgeven, om niet ‘voor elke
lantaarnpaal’ een onderzoek te
moeten doen. Maar na twee blunders vlak achter elkaar, waarbij een
middeleeuwse waterput werd vernietigd terwijl de gemeenteambtenaar er bovenop stond, had onze
fractie weinig zin hier zomaar mee

ONDERDELENHUIS

verhuisd naar Woldstraat 53
en heet voortaan

Pobo

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

Cowboypartij
Maar in de politiek moet je soms
wat schikken om toch je doel te
bereiken. Wij stelden voor de grens
op 10 m2 te zetten om de binnenstad niet vast te zetten, maar wel te
garanderen dat er niet weer oude
resten zomaar verdwijnen.
Helaas hadden de meeste partijen
meer oren naar de wethouder.
VVD-er Roelof Pieter Koning wilde
namens zijn cowboypartij zelfs wel
100 m2 vrijstelling toestaan. ‘Yiihaaaa’ hoorden we hem al zachtjes
roepen. Gelukkig gingen de andere
fracties niet zover met hem mee.
De archeologische beleidskaart is
nu dus aangenomen, wat hoe dan
ook een goede zaak is. De vrijstelling van 50 m2 vinden wij alleen erg
ruim. Jammer om te merken dat wij
hier alleen in stonden. SteM zal ook
in de toekomst blijven waken over
het historisch erfgoed van onze
stad en omgeving, zowel onder- als
bovengronds.

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

POBO PLENTYPARTS
Eerste Hulp Bij Onderdelen

akkoord te gaan. Ook de provincie
Drenthe liet weten geen vrijstelling
te willen.

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 87
Op de foto in het vorige nummer
stond een boerderij aan de Dorpsstraat in Nijeveen. Deze boerderij
staat te koop en het is mogelijk
deze te slopen en er ‘droomhui-

zen’ voor terug te bouwen. Sterk
Meppel maakt zich hier zorgen
om en heeft tijdens de jaarmarkt
in Nijeveen hier uw mening over
gevraagd. Wij kregen veel goede
oplossingen binnen. Mevrouw L.
Bottelier uit Meppel herkende de
boerderij en 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.

32e Jaargang, nr 4

88
Op de foto hieronder ziet u een
prachtig halfrond glas-in-loodraam. Weet u waar we dit mooie
raam kunnen vinden? 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 november 2013
naar: Redactie Stadswachter, Oosterboerweg 94, 7943 KD Meppel
of mailen naar: stadswachter@
sterkmeppel.nl

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.

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
Margriet Kwint
Kees Schoonderwoerd
(eindredactie)
Henk Tiemens (vormgeving)

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE

Mevr. Bottelier krijgt door SteMfractievoorzitter Peter de Vries het
boek Een kwart Eeuw Meppel en
een fles Bruisend Meppel overhandigd

Frans Bultje, 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, Lex van der Voort
Van der Kleij

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
Henk Tiemens
Meppel-Noord:
Peter de Vries, tel. 260 305
Meppel-Zuid a.i.: vacature
Centrum-Ezingebuurt:
Marco Havers tel. 06-50884682
Oosterboer:
Eduard Annen, tel. 853 069
Nijeveen:
Frans Venema, tel. 491 660
Overige buitengebied:
Dick Minkjan, tel. 259 107

ADVERTENTIES
Diana Hendriksen

BESTUUR STERK MEPPEL
Secretariaat:
Margriet Kwint,
Jan Steenstraat 136,
7944 TP Meppel, tel. 255730
secretariaat@sterkmeppel.nl
Voorzitter:
Eduard Annen
Penningmeester:
Diana Hendriksen, Hercules
Segherslaan 29, 7944 LH Meppel,
tel. 262969
bank: 59.77.36.936

LEDENADMINISTRATIE
Margriet Kwint

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

Deze bon kunt u opsturen naar de ledenadministratie van Sterk Meppel,
t.a.v. Margriet Kwint, Jan Steenstraat 136, 7944 TP Meppel

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, Jan Gelderloos, Geke
Harens, Jan Harens, Marco Havers,
Nelleke Hooijschuur, Tineke Hoving, Jan Huizinga, Herman Jansen, Myriam Jansen, Jan Kluijt,
Jeanet Kraaij, Margriet Kwint, Jan
Meer, Dick Minkjan, Barbara Mossel, Piet Mossel, Gerrit Munsterman, Rolf Nes, Sita Neutel, Harm
Nijhuis, Monique Oechies, Elio
Panneman, Felix Renken, Renske,
Jenny Schipper, Henk Schoemaker, Jan Schoemaker, Lies Schokker, Anko Scholtens, Kees Schoonderwoerd, Joke Sinnema, Wim
Start, Harm Steenbeek, 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

