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De Stadswachter verandert

CO M M E N TA A R

Eduard Annen/Elisabeth Bakkenes

De Stadswachter is al 34 jaar een uniek
fenomeen in Meppel en in Nederland.
Er is geen andere politieke vereniging
die vier keer per jaar verantwoording
aflegt via een huis-aan-huisblad. Maar
tijden veranderen. Deze zomer vroegen wij u in een enquête wie de papieren Stadswachter nog leest. Op deze
enquête kwamen niet veel reacties. De
kleine honderd mensen die reageerden waren, op één uitzondering na,
unaniem uiterst lovend en wilden de
papieren krant graag behouden. Maar
ons verspreidingsgebied is ruim 15.000
adressen. We konden dus niet anders
dan constateren dat het tijd is voor een
Stadswachter nieuwe stijl.
Al 34 jaar vindt u vier keer per jaar de Stadswachter op uw deurmat. Met ingang van
2016 zal dat alleen in de maand november
nog het geval zijn. Dat heeft verschillende
redenen. Niet alleen halen mensen tegenwoordig hun informatie veel meer van sociale media en websites, maar het aantal
vrijwilligers dat de Stadswachter bij u in de
bus stopt loopt al jaren terug. Net als het
aantal adverteerders. En een betaalde bezorging? Helaas krijgen wij als lokale partij geen cent van de grote landelijke subsidiepot voor politieke partijen. De krant
werd altijd met veel liefde en inzet door
vrijwilligers geschreven, geredigeerd, opgemaakt en bezorgd. Een unieke prestatie.
De jaarlijkse Stadswachter zal een andere
opzet krijgen. Waarschijnlijk meer pagina’s
hebben en wellicht iets luxer van opzet zijn
dan u nu van ons gewend bent.

Digitale of papieren nieuwsbrief
Met ingang van 2016 gaat onze informatievoorziening dus veranderen. Elders op

deze pagina ziet u hoe u zich
kunt opgeven voor onze maandelijkse digitale of papieren
nieuwsbrief. De krant komt
alleen in november nog bij u
op de deurmat vallen. Daarnaast kunt u terecht op onze
website www.sterkmeppel.
nl. Onder de button Actueel vindt u een toelichting
waarom bepaalde keuzes
zijn gemaakt. En natuurlijk
zijn wij ook op Facebook en
Twitter te vinden.
Met deze ingrijpende wijziging komt er een einde
aan een traditie in Meppel. De Stadswachter
heeft een belangrijke
rol gespeeld bij acties
om de grachten open
te houden, de protesten tegen de komst van
een asfaltcentrale en
meer recent de acties
tegen wildplassen en
geluidsoverlast. Ook
tijdens
raadsvergaderingen werd er regelmatig
gerefereerd naar artikelen
uit onze krant. We nemen
dan ook met pijn in ons
hart afscheid van dit stukje
traditie.
Vanaf 1981 viel vier keer
per jaar het lokale politieke
nieuws bij u op de mat. Met
ingang van 2016 wordt dat
één keer per jaar.
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Eduard Annen

Bewoners van het centrum zijn helemaal klaar met wildplassers in hun
buurt. Zij vroegen Sterk Meppel om
aandacht voor dit probleem en stuurden twee brieven met een groot aantal
handtekeningen. Sterk Meppel kwam in
actie en gaat daarmee door.
De inwoners van het centrum storen zich
enorm aan wildplassers die tegen hun gevels en deuren plassen. De geur en vieze
vlekken op de gevels verstoren hun woongenot. Ook ondernemers moeten eerst
de omgeving en toegang tot hun winkel
schoonmaken voordat de klanten ontvangen kunnen worden. Ze stuurden ten einde raad twee brieven met een groot aantal handtekeningen naar Sterk Meppel en

vroegen om aandacht voor hun probleem.
Raadslid Frans Venema en duo-raadslid
Eduard Annen ondernamen actie. Na een
eerste ronde in de raadscommissie kwam
er brede steun en aandacht voor dit probleem. Kranten en RTV Drenthe besteden
op een goede manier aandacht aan dit
smerige probleem. Maar ook de inwoners
waren blij met onze aandacht hiervoor.
Na een gesprek met de brievenschrijvers
werd snel duidelijk dat het probleem zich
met name tijdens de Donderdag Meppel
Dagen en de zaterdagavond voordeed. Volgens de briefschrijvers waren er te weinig
voorzieningen in het uitgaansgebied. En
ja, je moet “het” toch kwijt. Wat erin gaat,
moet er ook weer uit. In een open brief aan
het bestuur van de DMD riepen wij hen

Goede communicatie en procedure ontbreken

Elisabeth Bakkenes

Uit gesprekken met de provincie Drenthe blijkt dat plaatsing van windmolens
in Meppel op dit moment niet aan de
orde is. Gedeputeerde Van de Boer riep
het college wel op om actief te onderzoeken wat er de komende jaren wél
aan duurzaamheidsactiviteiten opgepakt kan worden. Bij die oproep sluiten
wij ons graag aan.

AZC welkom in Meppel

Het college is in principe bevoegd om zelf
een besluit te nemen over het vestigen
van een Asielzoekerscentrum (AZC), maar
wilde informeel graag horen hoe de fractievoorzitters hierin staan. Ook drongen
sommige fractievoorzitters erop aan dat
het een raadsbesluit wordt.
Sterk Meppel staat op het standpunt dat je
vluchtelingen moet helpen. En wanneer er
zo’n grote instroom is, moet die hulp ook in
onze gemeente geboden kunnen worden.
Andere fracties denken daar hetzelfde over.
Na die algemene steunverklaring heeft de
raad haar randvoorwaarden en bedenkin-

Sterk Meppel feliciteert Bad Hesselingen van harte met
haar verkiezing tot
Zwembad Van Het
Jaar 2015!

CO M M E N TA A R

Oude reflexen
In het politieke jaar zitten vier
belangrijke momenten waarop de
gemeenteraad de politieke koers van
het college kan bijsturen. De twee
belangrijkste zijn de Perspectiefnota
en de Begroting. Bij de Perspectiefnota geeft het college haar visie en
de financiële vertaling daarvan voor
de komende vier jaar. Dat stuk vormt
de basis voor de Begroting. Het is gebruikelijk dat de zowel de coalitie als
de oppositie op deze momenten het
college oproept tot bepaalde acties of
beleid door moties en amendementen
in te dienen.

Geen windmolens, wel werk
aan de winkel

Het COA heeft de gemeente benaderd
voor de vestiging van een AZC voor 600
personen. Sterk Meppel staat op het
standpunt dat je vluchtelingen moet
helpen en dat het AZC er moet komen.
Maar de procedure moet wel goed zijn
en tijdig met de inwoners worden besproken.
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Wildplassen, dat p(l)ast niet
in Meppel

De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt
als gevolg van menselijk handelen. De belangrijkste manier om dat tegen te gaan
is terugdringen van de CO2-uitstoot door
minder fossiele brandstoffen te gebruiken.
Windenergie wordt tot nu toe gezien als
de meest efficiënte vorm van duurzame
energie. SteM hielp daarom een motie van
GroenLinks, PvdA en SP om met de provincie in gesprek te gaan over mogelijke plaatsing van windmolens aan een meerderheid.
Dit wel met de kanttekening dat eventuele
plaatsing alleen mogelijk was op plekken
waar inwoners door slagschaduw of geluid
daar geen overlast van ondervinden.

gen aan het college kunnen meegeven.
Daarbij werden de nuances wel zichtbaar.
Sterk Meppel heeft gepleit voor goede
communicatie met de bevolking. De goede
volgorde zou volgens ons zijn, dat er een
brede bijeenkomst georganiseerd wordt,
waarin de komst van een AZC uitgangspunt is, maar de locatie en de randvoorwaarden nog bespreekbaar zijn. Dat geeft
ruimte aan de inwoners om serieuze inbreng te leveren. Een tweede bijeenkomst
zou moeten gaan over de presentatie van
de vijf mogelijke locaties. Op basis van de
inbreng op die bijeenkomst kan de raad
dan haar besluit nemen. Een derde bijeenkomst is nodig voor de bewoners die direct in hun buurt te maken krijgen met de
komst van het AZC. Daar kan heel concreet
besproken worden wat nodig is om een
goede start te maken.

Gedeputeerde Van de Boer liet echter weten
dat het zoekgebied op Rijksniveau bepaald
is en dat het realiseren ervan in Zuid Oost
Drenthe plaatsvindt. “Tot 2020 is er geen
aanleiding om naar andere delen van Drenthe te kijken.” Van de Boer riep de gemeente
op om vooral te onderzoeken wat er de ko-

Sterk Meppel heeft ook gepleit voor kleinschaligheid. Dat betekent heel concreet
dat we hebben voorgesteld om het COA
een tegenbod te doen van twee kleine locaties van 250 à 300 personen elk. We denken dat het draagvlak bij de bevolking groter is, wanneer het AZC kleiner gehouden
wordt. Daarnaast denken we dat het voor
de vluchtelingen zelf ook prettiger en overzichtelijker is.
Het college heeft een andere route gekozen. Zij zelf kiest uit vijf opties één locatie. Díe locatie wil zij communiceren met

mende jaren wél aan duurzaamheidsactiviteiten is op te pakken. Bij die oproep sluiten
wij ons graag aan. Op lokaal niveau kan dan
gedacht worden aan duurzaam inkopen,
openbare verlichting, gebouwbeheer, wagenpark, een duurzaamheidsfonds en het
verder ontwikkelen van zonne-energie. Genoeg werk aan de winkel.

Na extra maatregelen van het bestuur
van DMD werd de overlast op dit rustige
pleintje zienderogen minder. Dat is een dik
compliment waard. Als er ook op zaterdagavond voldoende toiletvoorzieningen zijn
kunnen de omwonenden weer de hele week
van hun mooie plekje genieten.
daarom op om extra aandacht te besteden
aan het wildplassen. En dat hebben zij gedaan! Er stonden voldoende toiletvoorzieningen in o.a. de Weteringstraat. Maar ook
op en rondom de andere pleinen waren
voldoende plasgelegenheden. Wij hebben
wel geconstateerd dat er te weinig plasgelegenheden voor dames zijn. Zij staan te
lang in de rij te wachten.
Maar was het voldoende? Is er minder
‘wildgeplast’? De bewoners van het centrum zijn van mening dat het probleem
inderdaad minder was dan andere jaren.
Kortom; een groot compliment voor de bezoekers, bestuur en organisatie van DMD!
Hoe nu verder? In de commissievergadering
van oktober 2015 komt de fractie van Sterk
Meppel met een groot aantal aanbevelingen
voor het college om het wildplassen aan te
pakken. Maar zij kunnen dat niet alleen.
Daar hebben zij iedereen bij nodig. Ook u.
Het is niet alleen een voorzieningenvraagstuk maar het gaat vooral om gedrag! En
daar moeten wij elkaar op aanspreken!

Dit jaar leek er een bijzondere situatie te ontstaan. VVD-fractievoorzitter
Frank Perquin was blijkbaar niet blij
dat de oppositiepartijen om verschillende redenen hadden aangegeven
de PPN niet te steunen of, zoals Sterk
Meppel, voor kennisgeving aan te nemen. Oude reflexen kwamen boven.
Perquin vroeg een schorsing aan en
schoof met zijn coalitiepartners om
tafel om te overleggen wat zij met de
moties van de oppositie wilden doen.
Waarschijnlijk was de gedachte: als
de oppositie de Perspectiefnota niet
steunt willen wij de moties dan wel
steunen?
Het is een reflex uit oude tijden waarbij collegepartijen het college verdedigen tegen kritiek uit de oppositie.
En waarbij de oppositie gestraft kan
worden voor een kritische houding.
Perquin zou dan wel voorbij gaan aan
het feit dat het tegenwoordig de taak
is van álle raadsleden om het college
kritisch te volgen. Niet alleen van de
oppositie.
Na tien minuten kwamen de collegepartijen weer terug en kondigde
Perquin aan dat de stemming over de
moties gewoon door kon gaan. Die
oude reflex ging zijn coalitiepartners
blijkbaar, terecht, te ver.

Onbegrip over snippergroen
Henk Schoemaker
Peter de Vries

SteM ontvangt regelmatig klachten over de verkoop en verhuur van
snippergroen. Ook heersen er gevoelens van onrecht en onbegrip. In een
openbare bijeenkomst maakte de gemeente eindelijk de problemen rond
verkoop en verhuur duidelijk. Het
is helder dat het beleid bijgestuurd
moet worden.

huren of te verkopen. Maar SteM ontving
alleen maar signalen van inwoners dat dit
proces uiterst moeizaam verliep. Kabels in
de grond, zichtlijnen, precedentwerking,
juridische problemen. Er was altijd wat.

rechtspraak gaat boven een gemeentelijke uitspraak. En die schutting die wil
je op een aantal plaatsen niet. En zo zijn
er meer problemen. Ook blijken er 966
stukjes snippergroen onrechtmatig in
gebruik te zijn genomen. Dat moet natuurlijk aangepakt worden. Ook de verwachte opbrengst viel tegen. Natuurlijk
levert verkoop geld op maar er is 1,5
ambtenaar bezig met alle zaken eromheen. De kosten voor deze ambtelijke
inzet wegen nauwelijks op tegen de verwachtte opbrengsten.

direct omwonenden. Daarna volgen een
informatieavond voor de omgeving en een
informatiemarkt. De raad moet daarna een
besluit nemen over de voorgestelde locatie.
Sterk Meppel vindt dat het college de raad
met deze procedure in een positie brengt
die een goed besluit in de weg staat. Erger nog, het college regelt alles zelf en zet
daarna de raad voor het blok. De raad kan
in theorie nog nee zeggen, maar wil eigenlijk de komst van een AZC niet blokkeren.
Aan zo’n procedure moet je niet willen
meewerken. Dan kan het college de procedure beter op eigen gezag afmaken.
Op de openbare bijeenkomst van 10 september jl. over de verkoop en verhuur
van snippergroen werden eindelijk de
dilemma’s duidelijk waar de gemeente
tegenaan loopt. Eindelijk. Want er zat
geen schot in. Al in 2003 heeft de gemeenteraad het college gevraagd zoveel
mogelijk stroken snippergrond te ver-

De gemeenteraad wilde toch meer groen
verkopen en verhuren en nam in 2012
een motie aan om de verkoop een impuls te geven. Maar de klachten over afwijzingen bleven komen. De presentatie
van 10 september maakte duidelijk tegen
welke dilemma’s de gemeente aanliep.
Om een voorbeeld te geven. Als iemand
een groenstrook koopt kan hij daar zo een
schutting van 180 cm hoog op plaatsen.
Zelfs als de gemeente schriftelijk heeft
vastgelegd dat dit niet mag. Landelijke

Kortom. Het wordt hoog tijd dat de gemeenteraad serieus bespreekt of en hoe
ze dit verhuur- en verkoopbeleid van
snippergroen wil voortzetten.

Raadslid van de
toekomst
De overheid verwacht meer betrokkenheid van de burgers. De verzorgingsstaat kost simpelweg te veel
geld en daarom wordt nu ingezet op
de participatiemaatschappij: steeds
meer verantwoordelijkheden worden bij de burger zelf neergelegd.
In Meppel zet het college daar vaart
achter. Er wordt van u gevraagd
mee te denken over beleidsplannen,
ideeën om de leefbaarheid in uw
buurt te vergroten en u actief in te
zetten om allerlei plannen te verwezenlijken. Het is duidelijk dat daardoor ook de rol van raadsleden verandert. Want kan de gemeenteraad
nog nee zeggen als bijvoorbeeld een
wijkplatform met een plan komt dat
door de buurt wordt gedragen?
Maar, hoe weet je dat dit plan werkelijk door de héle buurt gewenst
wordt? De bestuurders van een
wijkplatform zijn immers niet gekozen. Wat wordt dan de taak van het
raadslid van de toekomst? Wordt
het bewaken van het democratisch
gehalte van beslissingen de belangrijkste taak? Of wordt het een verbindende rol: weten welke initiatieven er zijn en mensen en processen
ondersteunen. Een spelverdeler als
het ware. Of worden raadsleden een
soort ombudsman of juist toezichthouder? Belangenbehartiger?
Je zou denken dat de gemeenteraad,
net als het college, vaart wil maken
en na wil denken over de consequenties en invulling van die veranderende verhoudingen. Maar op een
(SteM) voorstel om met een voorbereidingsgroep na te denken over de
veranderende rol van de raad, was
het antwoord van de overige partijen ‘nee, het is al zo druk’. Daarmee
geven deze partijen het college alle
ruimte om zelf de spelregels te bepalen. Zijn ze daarvoor gekozen?

Wilt u onze nieuwsbrief
ontvangen?
Aanmelden voor onze (gratis) maandelijkse
nieuwsbrief kan op twee manieren:
• Voor de digitale versie van de nieuwsbrief stuurt
u een mailtje naar secretariaat@sterkmeppel.nl
o.v.v. digitale nieuwsbrief.
• Voor een nieuwsbrief op papier geeft u uw
naam en adres door aan ons secretariaat:
Hercules Segherslaan 29, 7944 LH te Meppel o.v.v. papieren nieuwsbrief.
Een email o.v.v. papieren nieuwsbrief mag natuurlijk ook.
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KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN MEPPEL
Margriet Kwint

Zonder adverteerders geen Stadswachter. In elke Stadswachter willen wij lokale ondernemers c.q. adverteerders de ruimte geven hun bedrijf te presenteren. In deze
Stadswachter is dat Klinkhamer Reclame, gevestigd aan Archimedes 4 te Meppel.
Opvallend: bij Klinkhamer hoef je je niet eerst bij een receptie te melden. Een bezoeker
kan zo binnen- en doorlopen. Eerst door de showroom. Zo krijgt de klant gelijk een goed
overzicht van wat Klinkhamer te bieden heeft. En dat is nogal wat. Een kleine greep uit
de mogelijkheden: reclame-uitingen op glas, borden, spandoeken, bedrijfs- en promotiekleding, bewegwijzering, drukwerk, advertentieopmaak, relatiegeschenken, stickers,
schoenen en zelfs oer-Hollandse klompen.
Jan Klinkhamer is in 1999 in zijn eentje begonnen. Een aantal jaren daarna is Wilco Wonnink ingestapt. Het bedrijf heeft inmiddels 6 medewerkers en is uitgegroeid tot een begrip
in Noord-Nederland en ver daar buiten. Zo is een scheepsbouwer uit Zwartsluis inmiddels naar Rotterdam vertrokken, maar nog steeds klant bij Klinkhamer. Dat zegt genoeg.
Jan Klinkhamer is samen met Wilco Wonnink directeur. Jan beheert het offerte-gedeelte
en is vaak in de weer met montages. Wilco is een soort art director, maar mooie Engelse
termen daar doen ze niet aan bij Klinkhamer. Ook niet aan driedelige pakken. zegt Wilco.
Hij houdt zich voornamelijk bezig met planning en het maken van ontwerpen. Jan en
Wilco vullen elkaar prima aan. Wilco benadrukt dat Klinkhamer sterk is in de combinatie
tussen creatief en technisch/constructief: “wij komen met oplossingen die betaalbaar en
uniek zijn.”
Bij Klinkhamer is geen dag hetzelfde. Dat heeft ook te maken met de verscheidenheid
aan reclameuitingen die geleverd kunnen worden. In samenspraak met de klanten wordt
gezorgd voor een vakkundig eindresultaat. Speciale wensen? Geen tijd? Klinkhamer heeft
creativiteit, middelen en een goed samenwerkend team in huis om het ontwerp tot en
met de einduitvoering te verzorgen.
Klinkhamer Reclame (www.klinkhamerreclame.nl). Een bedrijf zonder fratsen, waar de
wens van de klant voorop staat.
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SteM voor Steun

Margriet Kwint

Vorig jaar heeft Sterk Meppel voor de verkiezingen gedurende zes weken een “SteM
voor Steun”-cheque ter waarde van € 250 uitgereikt aan verenigingen en stichtingen die wel een extra steuntje in de rug konden gebruiken. Omdat dit de laatste
Stadswachter oude stijl is, dit keer twee winnaars. De Bijenvereniging won in de
categorie natuur en milieu. In de categorie Cultuur was de winnaar Musique Fantastique

Bijenvereniging Meppel
Bijen zijn onmisbaar voor
de natuur en de mens.
Zonder bijen zullen er geen
nieuwe vruchten en groenten groeien. Dus natuurlijk
zijn we benieuwd hoe de
SteM-cheque is besteed.
Maar belangrijker: hoe
gaat het eigenlijk met de
bijen? Bert Kiers (penningmeester) laat weten dat de
leefomstandigheden van
de honing- en wilde bij in
Drenthe en Nederland nog
beter kunnen worden door Met de cheque schafte de Bijenvereniging Meppel een
bermen en openbaar groen nieuwe motormaaier aan.
minder te maaien. De wetgever eist dat bermen gemaaid worden, maar dat kan ook door slechts een smalle strook
te maaien zoals dat in Meppel gelukkig op veel plekken ook al gebeurt. Dat is belangrijk
omdat dit de biodiversiteit – veel verschillende soorten grassen, bloemen en kruiden –
ten goede komt. De bij moet namelijk weerstand opbouwen tegen verschillende ziekten
en heeft daarvoor het stuifmeel van ten minste zes verschillende plantensoorten nodig.
Het is natuurlijk niet alleen kommer en kwel, zegt Bert, want het houden van de honingbij is gewoon een prachtige hobby. Achter de begraafplaats aan de Zomerdijk vinden
mens, bij en de natuur elkaar. Het onderhouden van het park vergt ook de nodige aandacht en hiervoor is apparatuur nodig. De bijenvereniging heeft met de donatie van Sterk
Meppel een nieuwe motormaaier aangeschaft. Deze kan de vereniging de komende jaren
ondersteunen bij het netjes houden van ons bijenpark.

Musique Fantastique

Stefan Dekker en Wilco Wonnink in de werkplaats

Een heel klein schouderklopje…

Is het mantelzorgcompliment dat de
gemeente Meppel aan mantelzorgers
geeft een echt compliment of een belediging? Dat was de stelling tijdens het
straatinterview op 21 november.
Sinds 1 januari 2015 is het mantelzorgcompliment van het Rijk (€ 200) komen te vervallen. Het is nu aan de gemeente om die
waardering te tonen. Maar de invulling is
nogal verschillend per gemeente. Na enig
zoeken hebben wij een gemiddeld bedrag
van € 100 gevonden, gerekend over 10 gemeenten. Een behoorlijk verschil met de €
30 van de gemeente Meppel; dat was aanleiding om deze harde stelling op het bord
te zetten.
Een genuanceerde inwoonster beschreef
het bedrag op een andere wijze. Zij wilde
het woord belediging niet in de mond nemen. Zij gaf aan dat het voelt als een héél
klein schouderklopje. Iemand anders gaf
aan dat er nogal wat mantelzorgers buiten
zicht blijven, aangezien zij er tegenop zien
om die formulieren e.d. te moeten invullen
en daarom maar afzien van deze bijdrage.
De mening over deze stelling was over het

algemeen eensluidend: men vond het bedrag inderdaad aan de lage kant en het bedrag zou verhoogd moeten worden.

Musique Fantastique won
de cheque omdat zij de
fantasie van kinderen van 4
tot 12 à 13 jaar stimuleren.
Ze krijgen les in zingen,
dansen en acteren en voeren musicals op. De kinderen hoeven geen lesgeld
te betalen; kleine donaties
worden wel op prijs gesteld. Maar iedereen moet
mee kunnen doen. Korte
tijd na de uitreiking van de
cheque is het stil geworden
rondom Musique Fantastique. Liselotte van de Pol
houdt op dit moment het Bij de prijsuitreiking aan Musique Fantastique maakte de
waakvlammetje branden- NPO tv-opnamen voor het programma Een Vandaag voor
de. Zij vertelt: “Alle mooie een item over lokale partijen.
musicals die door Musique
Fantastique op de planken zijn gebracht, zijn met name door de enorme inzet van mijn
moeder mogelijk geweest. Maar die werd medio 2014 getroffen door een chronische
ziekte en kan geen musicals meer op touw zetten. Zij had een grote inbreng bij het maken van kostuums en decors.”
Liselotte wil graag weer beginnen met de lessen en het schrijven van teksten voor een
musical. Er is weer contact met een balletlerares en een drama docent. Ook oefenruimte
is er. Dus wie weet!
De activiteiten worden gefinancierd via donaties en de verkoop van kostuums en aanverwante artikelen op fairs en via de website. De SteM-cheque van 250 euro is gebruikt voor
het inhuren van professionele steun.
Neem vooral een kijkje op de website www.musiquefantastique.nl, waar o.m. prinsessen- en elfenkostuums kunnen worden gekocht.

Verwacht niet alles van je land, maar doe zelf ook wat
Harm Steenbeek uit Meppel (81 jaar) is
al jaren trouw lid en vrijwillig actief voor
Sterk Meppel. En niet alleen rondom de
verkiezingen; het hele jaar door is hij zeer
actief voor SteM.

Peter de Vries

Harm: “Toen Alberto Boon in de gemeenteraad zat ben ik erbij gekomen. Het kantongerecht zat toen nog in Meppel. Als ik een
bekeuring kreeg ging hij altijd in beroep.
Mijn kritische houding viel Alberto op en
hij vroeg of ik eens naar de fractievergadering van Sterk Meppel wilde komen,” vertelt Harm.

fractie vraagt Harm altijd aandacht voor het
beleid van Woonconcept. Dat heeft zijn interesse. De motivatie voor Harm om al het
vrijwilligerswerk te doen is een uitspraak
van Winston Churchill: ‘Verwacht niet alles
van je land, maar doe zelf ook wat’. Meppel
en haar inwoners zijn altijd goed voor hem
geweest. Maar ook zijn rechtvaardigheidsgevoel roept hem op zich actief op te stellen. Harm denkt met plezier terug aan de
strijd tegen de komst van de asfaltcentrale
in Meppel. Hij wilde de asfaltcentrale absoluut niet in Meppel hebben en ging daar
veelvuldig voor op de barricaden.

Harm is altijd actiegericht en laat zich niet
afbluffen. Daarom heeft hij nooit de behoefte gehad raadslid te worden, hij vindt
zichzelf meer een actievoerder. Binnen de

Sterk Meppel doet nooit vergeefs een beroep op deze trouwe bezorger en vrijwilliger. Daar zijn wij erg blij mee. Dank je wel
voor je tomeloze inzet Harm!
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Een beetje zekerheid voor medewerkers
sociale werkplaatsen zou mooi zijn
Elisabeth Bakkenes-van Hese

Medewerkers met een arbeidshandicap
zijn niet te benijden. Door de Participatiewet mogen er vanaf begin dit jaar
geen nieuwe mensen meer instromen
bij de sociale werkplaatsen en de mensen die er nu werken moeten zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers terechtkomen. Het is dus maar de vraag hoe
hun toekomst eruit ziet. Daarnaast liggen de cao-onderhandelingen al ruim
twee jaar stil.
Sterk Meppel diende samen met GL en
SP een motie in om de onderhandelingen
voor een cao weer op te starten. Het mag
niet zo zijn dat je jaar na jaar constateert
dat je er niet uitkomt met elkaar en dan
niets meer doet. Ook de medewerkers van
Reestmond horen een nieuwe cao te krijgen. De gemeente is formeel niet de werkgever van de Reestmond-medewerkers
maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderhandelt met de vakbonden.
College en gemeenteraad worden ook geregeld via de VNG geïnformeerd over (het
vastlopen van) de onderhandelingen. Het
is dus ook onze verantwoordelijkheid om
voor deze inwoners op te komen.

Medewerkers van Reestmond voeren een
flyer-actie om aandacht voor de cao-onderhandelingen te vragen.
De medewerkers van sociale werkplaatsen
hebben al zoveel onzekerheid over hun situatie. Ze hebben wat Sterk Meppel betreft
gewoon recht op een cao en wij moedigen
het college graag aan om invloed bij de
VNG uit te oefenen, zodat de onderhandelingen heropend worden. PvdA, CDA, CU
en D66 steunden de motie. Alleen de VVD
stemde tegen de oproep voor een eerlijke
cao voor arbeidsgehandicapten.

Gevaarlijke of onlogische
verkeerssituaties?
Het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is de basis voor het verkeers- en
vervoersbeleid van de gemeente Meppel. Hierin wordt beleid vastgelegd voor
alle verkeerssituaties in Meppel. Heeft u
zorg over een gevaarlijk, onveilig of onlogische verkeerssituatie? Laat uw SteM
horen.
In het vorige verkeersplan werd o.m. het
beleid vastgelegd voor shared-space op de
Grote Oever en Rembrandtlaan, het eenrichtingverkeer en het fietsbeleid. In december werd de raad gevraagd om kaders
mee te geven voor een nieuw Verkeersplan.
Voor Sterk Meppel is het belangrijk dat
inwoners zich veilig voelen in Meppel. De
plaatsen waar nu shared-space regels gelden, voelen onveilig omdat er nog steeds
te hard wordt gereden en automobilisten
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S te M g e l u i d

Elisabeth Bakkenes-van Hese

Al in 1992 werd ik lid van wat toen nog De Stadswacht heette. Gewoon, uit betrokkenheid. Ik
wilde weten wat er in Meppel speelde en ik kon
mij goed vinden in hun standpunten. Acht jaar
later besloot ik dat het tijd was om actief te worden en stapte ik in het bestuur en de steunfractie
van wat inmiddels Sterk Meppel heette. En hoewel het de eerste tijd vaak taaie kost was en ik mij
tijdens een fractievergadering vaak afvroeg of ik
niet iets beters met mijn tijd kon doen, werd het,
naarmate ik meer kennis opdeed, steeds leuker.
Vooral nadat ik in 2006 raadslid werd en u mocht
gaan vertegenwoordigen.
Die stap maakte ik eigenlijk puur uit idealisme,
een woord dat niet vaak gebruikt wordt in de politiek. Ik wilde meepraten en meebeslissen, maar
vooral ook opkomen voor mensen die dat zelf niet kunnen. Ik wilde van Meppel een
mooier en fijner stadje maken, waarin úw welzijn voorop staat.
Het raadswerk vraagt enorm veel tijd: vijftien tot twintig uur per week is redelijk normaal, maar je krijgt er ook veel voor terug.
Ik ben er trots op dat ik mij mag inzetten voor de medewerkers van Reestmond, voor
het milieu en voor mensen die zorg nodig hebben. Dat geeft mij energie. Dat zal ook
de reden zijn dat ik tijdens mijn herstel van een ernstige ziekte alweer aan de slag
ben gegaan.
Als uw vertegenwoordiger probeer ik te bewerkstelligen dat zaken in Meppel goed
worden geregeld. En ik hoop dat nog lange tijd te mogen doen.

Geen woorden maar daden
Henk Schoemaker

Elisabeth Bakkenes-van Hese

te weinig rekening houden met de andere
weggebruikers. SteM heeft gepleit voor betere handhaving. Verder hebben wij aandacht gevraagd voor het ontbreken van een
evaluatie. Hoe pakken de maatregelen uit
het vorige plan nu eigenlijk uit? Vooral het
eenrichtingverkeer voor zowel automobilisten als fietsers in en rond het centrum
moet goed geëvalueerd worden.
Hoe die zorgpunten uiteindelijk in de nota
worden verwerkt weten we pas in juni
2016. Dan komt het college met een nieuw
Verkeersplan. De gemeente organiseert inspraakavonden. Ook Sterk Meppel nodigt
u graag uit om verkeerssituaties die in uw
ogen gevaarlijk, onveilig of gewoon onlogisch en onhandig zijn met ons of met de
gemeente te delen. U kunt uw reacties kwijt
via secretariaat@sterkmeppel.nl. U mag natuurlijk ook telefonisch contact opnemen.

S te M g e l u i d

Henk Schoemaker

Het behoud van karakteristieke gebouwen bepaalt de sfeer in onze binnenstad. Het Klokkehuis is een van die panden. Mede dankzij de inzet van Sterk
Meppel-woordvoerder Jan Wessels werd het hele pand behouden. Nu moet er
nog subsidie voor onderhoud en restauratie komen.
Jan Wessels was in de vorige periode onze woordvoerder voor het cultuurhistorisch
beleid. Hij streed voor behoud van het hele pand van het Klokkehuis en was niet tevreden met behoud van alleen de gevel. Met succes. Onlangs besloot het college om
het Klokkehuis tot gemeentelijk monument te promoveren. Een mooie erkenning
van Jan zijn inzet.
Maar gezien de staat van onderhoud van het gebouw en de herstelmogelijkheden
moet er ook een volgende stap gezet worden. SteM heeft het college opgeroepen om
zich daar actief voor in te zetten. Gezien de stagnatie aan de Kromme Elleboog en de
noodzaak tot planaanpassingen heeft de gemeente ook een onderhandelingspositie
t.o.v. de eigenaar van het Klokkehuis.
Om die positie te versterken is het wel nodig dat de gemeente een eigen subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten heeft. Die was net afgeschaft omdat de gemeentelijke verordening was gekoppeld aan de verordening van
de provincie.
Een motie van Sterk Meppel en CDA om in de eerste helft van 2016 over een Meppeler lokale verordening te spreken en te besluiten kreeg brede steun in de raad. We
hopen uiteindelijk, stapje voor stapje, op volledig herstel van het Klokkehuis.

Trots op prachtige intocht Sinterklaas
Eduard Annen

interieur & kleur

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

Met voor- en tegenstanders van Zwarte Piet
was in de voorafgaande maanden overleg
gevoerd. Zij kregen in goed overleg de gelegenheid om hun mening te laten horen
en reisden met vier bussen af naar Meppel
om te demonstreren. Dat gaf op voorhand
veel discussie in de stad. Gelukkig hield iedereen zich aan de afspraken die gemaakt
waren en werd het een mooi kinderfeest.
En hoewel er veel geld nodig was om de

KSM
J v. Dijk

info@vandijk-interieur-kleur.nl
www.vandijk-interieur-kleur.nl

Dankzij honderden vrijwilligers werd de
intocht een groot succes. (foto RTV Meppel)
veiligheid van alle bezoekers tijdens de
intocht te waarborgen, zijn wij trots op dit
mooie resultaat. Onze complimenten gaan
dan ook naar de organisatoren en alle vrijwilligers die op welke manier dan ook hebben meegewerkt aan de intocht.



J. VAN
JtaxDIJK & ZN

Wat iedereen zo had gehoopt kwam uit;
de landelijke intocht van Sinterklaas op
14 november in Meppel was een groot
succes. Ons mooie stadje zette zich met
deze perfect georganiseerde landelijke
intocht goed op de kaart. Tijdens de
live-uitzending zagen miljoenen tv-kijkers hoe mooi Meppel is.



De Meppeler politiek kent gelukkig géén Seniorenoverleg. Een Seniorenoverleg is een besloten vergadering van de burgemeester met de fractievoorzitters,
waarin heikele zaken kunnen worden besproken en
besloten. Zo zorg je voor een politiek draagvlak voor
zaken die dan niet in een openbare vergadering terug
hoeven te komen.
Sterk Meppel wijst dit soort achterkamertjespolitiek af.
De Meppeler politiek kent wel een fractievoorzittersoverleg. Het is ooit gestart door de burgemeester, die
behoefte had om informeel over procedurele zaken te
kunnen spreken. Officieel worden daar geen besluiten genomen die eigenlijk in de gemeenteraad geagendeerd zouden moeten worden. Het kan de raad
dus niet beperken in zaken waarover de raad zelf wil
beslissen.
Wanneer sommige fractievoorzitters toch de indruk willen wekken dat er wél besluiten worden genomen, zitten we op de verkeerde weg.
Van mij mag Sterk Meppel dat overleg voortaan links laten liggen.
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Maatregelen wildplassen meer S te M g e l u i d
dan ‘terugplasverf’

Frans Venema

Eduard Annen

Soms ben je heel erg trots. Trots op iets wat je hebt
gepresteerd, trots op iets wat je (klein)kinderen hebben gedaan. Ik ben nu heel erg trots op de inwoners
van Nijeveen. Wat hebben die een werk verricht om
de Dorpsvisie 2015-2025 voor te bereiden.
Waarom een dorpsvisie? Dat was ook de vraag die de
dorpsvereniging Nijeveen (DVN) zich stelde. Eigenlijk is het antwoord heel simpel: Nijeveen verandert
voortdurend. En om Nijeveen ook in 2025 een fijn
dorp te laten zijn voor alle Nijeveners moeten wij daar
nu al over nadenken.
Daarom heeft DVN het initiatief genomen, in april
2015 een bijeenkomst georganiseerd en een aantal
werkgroepen geformeerd. De inwoners zijn aan de
slag gegaan met onderwerpen als Wonen, Energie en Duurzaamheid, Sport, Verkeer
en Veiligheid. Ik heb daar zelf het probleem van het zware landbouwverkeer door de
Dorpsstraat aangegeven. Daarna heb ik niet meer deelgenomen, maar als volksvertegenwoordiger de gang van zaken nauwlettend gevolgd.
Maandag 30 november is het uiteindelijke resultaat, de dorpsvisie Nijeveen 20152025, aangeboden aan burgemeester Westmaas. Casper Veen, voorzitter van de
Dorpsvereniging, lichtte een aantal van de toekomstwensen toe van de werkgroepen
Wonen, Zorg, Energie en Duurzaamheid, en Veiligheid en Verkeer.

De SteM-actie tegen wildplassen heeft
door de zogenoemde terugplasverf veel
lokale en landelijke media-aandacht gekregen. De in november gepresenteerde
negen aanbevelingen behelzen echter
meer. Wethouder Koos de Vos beloofde
dat hij ermee aan de slag gaat.
Toen bewoners van het centrum de overlast van wildplassers beu waren, riepen ze
Sterk Meppel te hulp. Na een eerste inventarisatie in de raad kwam er brede steun en
aandacht voor het smerige probleem. Met
name het aanbrengen van een proefstuk
‘terugplasverf’ op de muur van de Meppeler toren haalde massaal de pers. De
Meppeler Courant, Radio Meppel, Krant
van Meppel, Dagblad van het Noorden,
Stentor, Telegraaf, AD en het Nederlands
Dagblad schreven of maakten opnamen
in Meppel om de ‘terugplasverf’ te testen.
Maar ook Radio 2 (Gerard Ekdom en Gijs
Staverman), 3 FM (Chiel Beelen) en Radio
Drenthe besteedden aandacht aan de te-

Duo-raadslid Eduard Annen (r) overhandigt
namens Sterk Meppel de aanbevelingen aan
wethouder Koos de Vos.
rugplasverf op de Meppeler Toren.
Maar de aanbevelingen van Sterk Meppel
gingen verder dan de terugplasverf. SteM
gaf het college negen aanbevelingen mee.
Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat bij
evenementen meer plaskruizen worden
geplaatst voor de heren, maar ook voor
extra toiletmogelijkheden voor de dames.
Het bestaande openbare toilet moet beter
herkenbaar worden. En wellicht is het zelfs
mogelijk om er op scholen aandacht aan te
besteden. Want hoeveel we ook doen, het is
vooral een mentaliteitskwestie.
Met het uitvoeren van deze aanbevelingen
hoopt SteM dat het wildplassen structureel
vermindert. De bewoners van de Brouwersstraat zijn in ieder geval erg blij met de
aanpak en aandacht voor het probleem dat
zij hebben aangeslingerd.

Evaluatie Sociaal domein

Jeanet Kraaij

Sinds dit jaar heeft de gemeente er nieuwe taken bij rond zorg en ondersteuning. Om dit proces goed te laten verlopen is evalueren nodig. De wijze waarop
het college de evaluatie presenteerde verdient niet de schoonheidsprijs.
Het is een gigantische verandering voor de mensen die zorg en ondersteuning
nodig hebben. Zij krijgen ineens te maken met een ander “loket” met wie ze opnieuw hun hele situatie moeten doorspreken en nieuwe afspraken moeten maken.
Maar ook voor gemeente en raadsleden is het een enorme kluif. Gelukkig wordt er
veel opgelost door de ambtenaren, maar als raadsleden krijgen we ook vaak signalen
als zaken niet goed gaan.
Half oktober werd de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de vastgestelde visie en kaders. Maar wat schetste onze verbazing: wij kregen een stortvloed aan informatie, maar moesten zelf maar puzzelen wat onder welk
gesteld kader paste en of er nog zaken ontbraken. Wat Sterk Meppel betreft absoluut
niet de manier waarop we geïnfomeerd willen worden. We willen horen wat er daadwerkelijk leeft, of er mensen in de problemen komen door de veranderingen, maar
ook wat er goed gaat.
SteM wil geen ambtelijke stukken doorspitten op mogelijke risico’s waar we vervolgens ons punt van maken. We willen meegenomen worden in het proces. Dat voorkomt een hoop onnodige discussie en frustratie achteraf. Gelukkig pakte wethouder
Ten Hulscher de handschoen direct op. Een afvaardiging van de raad gaat met hem
in gesprek om samen te sparren over een andere vorm van evalueren.

Meer weten? De dorpsvisie Nijeveen 2015–2025 kunt u nalezen op www.dorpsverenigingnijeveen.nl.
Na het lezen van de dorpsvisie kunt u zich waarschijnlijk wel voorstellen waarom ik
zo trots ben! Wat zit er een power in Nijeveen!

Staat jouw nieuwe stoel in de raadszaal?
Eduard Annen

Meedoen aan de lokale politiek is eenvoudiger en leuker dan je denkt. Heb je
interesse in de lokale politiek en herken je je in de standpunten van Sterk Meppel? Over anderhalf jaar worden de nieuwe kieslijsten al weer opgesteld. Ontdek nu of raadslid worden iets voor jou is en praat mee over besluiten die jouw
directe woonomgeving aangaan.
Je kunt als lid van de steunfractie meepraten over het sociaal beleid, maatregelen tegen
wildplassers, het beheer van openbaar groen of over het lastige dossier Oeverlanden.
Heb je (nieuwe) ideeën over bezuinigingen, of zie je net als wij mogelijkheden voor
verbeteringen in veilige fietsroutes? Je bent van harte welkom om onze fractievergaderingen bij te wonen en te ontdekken of jouw nieuwe stoel bij ons in de raadszaal komt
te staan.
Interesse? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Elisabeth Bakkenes
(fractievoorzitter) of meld je aan voor de (openbare) fractievergaderingen in het stadskantoor op maandagavond 19.30 uur.

Sportbeleid krijgt de verdiende
aandacht		
Eduard Annen
Eindelijk komt er een nieuw Sportbeleidsplan. Het oude Sportbeleidsplan
‘Meer doen met Sport in Meppel’, was
geschreven voor de beleidsperiode 20072010 en dus allesbehalve actueel. Op initiatief van SteM heeft de gemeenteraad
unaniem een motie aangenomen waarin
het college wordt opgeroepen met een
nieuw Sportbeleidsplan te komen.

en (financiële) achtergrond, een passend
sport- en beweegaanbod in de eigen buurt
krijgt, dat bovendien veilig en toegankelijk
is. Dat sportbeleid moet wat SteM betreft
niet alleen achter het bureau bedacht worden maar in samenspraak met inwoners,
verenigingen, betrokken sporters en gemeenteraad gemaakt worden.

Er gebeurt veel op sport- en beweeggebied, maar ook in de samenleving. Denk
maar aan de opkomst van nieuwe sporten en de inzet van sport als bindmiddel
van de samenleving. Een actualisatie van
het sportbeleid is meer dan noodzakelijk.
In dit nieuwe sportbeleid moet het thema
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) ruime aandacht krijgen.
Sterk Meppel vindt het belangrijk dat iedere Meppeler, ongeacht leeftijd, beperking

Van 399 tot 699 euro

www.marryyou.nl

ONDERDELENHUIS

HOMEPART POBO

onderdelen en accessoires voor
huishoudelijke apparaten

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

Fong Sheng
Het grootste
assortiment
afhaalsnacks

0522-256412

Heinsiusstraat 151-153

Poort vv Drenthe
Drenthe
Poort
CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS
HOTEL CAF
Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.

De Poort van Drenthe
t.o. N.S. station Meppel
Tel. 0522-251080

Woldstraat 53 Meppel tel. 0522 260530

U KUNT OOK BESTELLEN VIA
onze website

WWW.HOMEPART.NL
volgende dag gratis afhalen in de winkel
of tegen kleine vergoeding thuis bezorgd

Bloemen, planten,
bruidswerk,
rouwarrangementen
Prinsengracht 6, 7941 KD Meppel
Tel. 0522-243090, fax 0522-241834
info@bloemenpetersen.nl
www.bloemenpetersen.nl

Eleveld44-46
Woldstraat
7941 LK Meppel
Tel. 0522 - 25 25 05
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Is 30 euro een compliment
voor mantelzorgers?
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S te M g e l u i d

Jeanet Kraaij

Elisabeth Bakkenes-van Hese

Mensen die mantelzorg nodig hadden
kregen tot vorig jaar € 200 van het Rijk.
Die konden zij aan hun mantelzorgers
geven als blijk van waardering. Vanaf
2015 is de gemeente verantwoordelijk
voor de waardering van
die mantelzorgers. In
Meppel kan iedereen die
zichzelf mantelverzorger
noemt voor 2016 een bon
van 30 euro ontvangen.
Sterk Meppel vindt dit
bedrag erg laag en geeft
liever een substantieel
bedrag aan mensen die
zich belangeloos uren
per dag voor anderen inzetten.
Om mantelzorgers met
minder budget toch een
blijk van waardering te geven zocht het college naar
wegen om met minder geld
haar waardering te uiten.
Zij koos voor waardering
in natura. Iedere Meppeler die zich mantelzorger noemt kan een
Meppelbon van 30 euro aanvragen. Er zijn
geen regels. Als u zichzelf een mantelzorger vindt kunt u zich aanmelden en kunt
u de bon krijgen. Op die manier hoopt het
college meer zicht te krijgen op hoeveel
mantelzorgers er zijn. Nadeel is dat er per
persoon daardoor maar een heel klein bedrag beschikbaar is.
Mantelzorgers die bekend zijn bij de gemeente kregen een brief waarin ze uitgenodigd werden om de bon aan te vragen.
Jammer genoeg konden ze uit de brief niet
opmaken voor welk bedrag die bon was.
Een mantelzorger schreef ons: “Nu ik weet
dat het een Meppelbon is t.w.v. € 30 heb
ik besloten er zeker niet om te vragen. Als
mantelzorger ga ik niet om een compliment vragen dat aanvoelt als een fooi.”
Voor het jaar 2016 is het proces niet meer
bij te sturen. Maar dat jaar wil SteM gebruiken om de inkomsten en uitgaven

Waar heb je nu wel of niet grip op als raadslid...

rond mantelzorg beter in beeld te krijgen.
In omringende gemeenten ligt het bedrag
soms wel 3 tot 6 keer hoger. Is er budgettair
echt geen ruimte om ook in Meppel een
meer substantieel bedrag uit te keren?

Ik merk dat dit voor mij een zoektocht blijft. Ik
ben in de gemeenteraad gestapt omdat ik wat
voor de Meppelers wil betekenen. SteM staat
voor kleinschaligheid en wil dat ook kleine organisaties mee kunnen doen. Als het specifiek
over de overheveling van zorgtaken vanuit de
overheid gaat, vinden wij dat de keuzevrijheid
van de burger voorop moet staan.
Maar bij de contractering voor Jeugdzorgtaken
heeft de Gemeente Meppel zich aangesloten bij
het Regionaal transitiearrangement Drenthe.
Die koopt namens alle gemeenten in Drenthe
zorg in bij jeugdzorgaanbieders in de provincie. In de praktijk schuurt het soms tussen de
uitvoering op Drents niveau en de wijze waarop Sterk Meppel dat zou willen zien.
Hierbij komt o.m. de keuzevrijheid van onze inwoners in het geding. Dan speelt mijn
vechtlust direct op: dit kan toch niet waar zijn?! Dit móet anders!!
Maar ik weet dat ik om mezelf te beschermen ook weer direct terug moet naar de realiteit. Ik kan deze strijd niet alleen aan gaan. Sterk Meppel is maar een kleine schakel
in dit samenwerkingsverband. Ofte wel: ik moet zorgen dat ik uit mijn directe emotie
kom en het punt ‘strategisch’ aanvlieg. En ik moet u zeggen: dat valt nog niet altijd
mee, geduld is niet mijn sterkste kant. Maar ik leer gaandeweg.

Burgerparticipatie in Welstandscommissie
Henk Schoemaker

Als u een huis wilt bouwen vraagt de gemeente aan de Welstandscommissie of zij vindt dat de kwaliteit van het te
bouwen pand goed is en of het pand in de omgeving past.
De gemeente Meppel heeft de Welstandscommissie ondergebracht bij Stichting Het Oversticht in Zwolle. Die hebben
allemaal deskundige mensen in de commissie aangesteld.
In de samenstelling van de commissie ontbreekt echter
een inwoner/vertegenwoordiger van Meppel.
Stichting Oud Meppel verzocht het college in juni 2015 daarom de
Welstandscommissie uit te breiden met een onafhankelijke vertegenwoordiger uit de Meppeler samenleving. Oud Meppel appelleerde daarbij ook aan het beleid van het college om burgers meer
te betrekken.
Opvallend is dat er dan een motie van Sterk Meppel voor nodig is
om het college op te roepen hier ook echt werk van te maken. Met
steun van PvdA, SP, CU en GL wordt het college nu opgeroepen
om in het eerste kwartaal van 2016 de raad over de mogelijkheden

S te M g e l u i d

Eduard Annen

te informeren. Bij de benoeming in 2017 is er dan gelegenheid om
er ook een praktische invulling aan te geven.

Oproep melden klachten over
callcenter gemeente

Jeanet Kraaij

Ik had eigenlijk geen persoonlijk onderwerp voor
dit SteMgeluid, want om nu weer over wildplassen
te schrijven. Nou nee. Tot ik een artikel las met als
kop ‘Geldnood neemt fors toe’. Nederlandse huishoudens kampen steeds meer met onbetaalde
rekeningen door geldgebrek. En toen wist ik het:
daar schrijf ik over.

Sterk Meppel ontvangt van tijd tot tijd
klachten over het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente. Heeft u
hiermee zelf ervaring(en) en wilt u die
met ons delen? Wij horen het graag. Niet
alleen als het niet goed gaat, maar ook
als u reuze tevreden bent.

Mijn vrouw en ik hebben geen geldzorgen. Wij
hebben alle twee een leuke baan en aan het eind
van de maand wordt ons salaris keurig overgemaakt. Alle rekeningen die betaald moeten worden, worden direct betaald. Maar ook ik heb geldzorgen gekend. Zeker ten tijde van de scheiding
van mijn ex liep het tekort hard op. Gelukkig is die tijd achter de rug en met mijn
huidige vrouw doe ik heel veel leuke dingen en samen genieten we van het leven.
Moet ik mij nu schuldig voelen? Klopt het wel dat ik bij een partij zit die altijd opkomt
voor mensen die het minder goed hebben? Dit zijn vragen waar ik regelmatig over
nadenk. Maar omdat ik veel vrije tijd steek in het vrijwilligerswerk binnen SteM en
in vroeger tijden voor het Rode Kruis, voel ik het niet meer als belemmering om te
genieten van het leven. Mijn vrouw en ik hebben het goed en dat gun ik iedereen! En
daarom zet ik mij ook in voor de inwoners van Meppel die het niet zo goed hebben.

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

Herkent u dit? U heeft een vraag voor de
gemeente en belt het algemene telefoonnummer 140522. Vervolgens krijgt u een
medewerker aan de telefoon, u doet uw
verhaal, maar krijgt een antwoord waar u
niet tevreden mee bent. U vraagt vervolgens om te worden doorverbonden met de
verantwoordelijk ambtenaar of de wethouder. Maar helaas, ze willen u niet doorverbinden.
SteM kreeg de afgelopen periode meerdere
keren klachten dat mensen voorbij het callcenter wilden om hun punt verder in de or-

ganisatie te bespreken, maar dit niet voor
elkaar kregen. Terwijl het college juist roept
dat ze ‘toegankelijk zijn voor iedereen’. Reden voor ons om dit punt te bespreken met
verantwoordelijk wethouder Koos de Vos.
Wethouder Vos gaf aan dat het callcenter
als streefdoelstelling meegekregen heeft
om 80% van alle telefoontjes zonder door
te verbinden af te handelen. Naar tevredenheid natuurlijk. Wat SteM betreft kan
dit nooit een doel op zich zijn. Wij houden
het college graag aan de ‘excellente’ dienstverlening die ze nastreeft.
Al met al voor SteM redenen genoeg om de
vinger aan de pols te houden.
Wij ontvangen heel graag uw ervaringen.
Dat kan via e-mail naar jeanetkraaij.stem@
gmail.com of door te bellen met 0639
577962. Wij zullen de ervaringen bundelen
en hierover in gesprek gaan met het college.

SPORTCENTRUM

HEMA R.R.vanv.d.de Veen
Veen
zwemmen en andere
sportactiviteiten

De krant
is gewoon leuker!
Uw krantendrukker sinds 1882

Tel.
0522-492383

Meppel 0522-252494

WWW.HOEKSTRAKRANTENDRUK.NL

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

Dolsma
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Leerdammer kaas
De begroting van Meppel toont gelijkenis met een Leerdammer kaas. Rond
en degelijk; maar als je hem aansnijdt
toont hij grote gaten. De SteM-fractie
maakt zich zorgen over de gevolgen van
die gaten: een mogelijke lastenverzwaring voor de inwoners.
U bent misschien wel bekend met de bedrieglijke Leerdammer kaas. Een robuuste
ronde kaas, die bij het snijden grote gaten
vertoont. Dat gevoel kreeg onze fractie ook
bij de begroting van Meppel voor 2016.
Mooi gepresenteerde begroting, maar je zag
de gaten al zitten. In de begroting van de
gemeente staat aan de inkomstenkant een
verwachte opbrengst van € 1,25 miljoen,
te realiseren op niet-uitgeefbare gronden.
SteM gelooft niet dat het college dat binnen
één boekjaar kan realiseren. In onze ogen is
de begroting dus alleen op papier sluitend.
Daarnaast maakt het college in onze ogen
de fout om de opbrengst van de gronden in
te zetten om de uitgaven voor 2016 te betalen. Die grond is echter ooit gekocht met geleend geld. De opbrengst zou je dus moeten
gebruiken om een deel van je lening af te
lossen of te parkeren in de reserve.

Henk Schoemaker

Voor de uitgaven in het sociaal domein
heeft de gemeente veel geld gekregen van
het rijk. Maar minder dan het rijk er zelf
altijd voor nodig had. Toch is ons college
zo optimistisch, dat ze denkt dat je op zo’n
groot bedrag in principe toch geld over
kunt houden. Dat heeft ze alvast denkbeeldig in een reservepotje geparkeerd. Maar
geld overhouden op het budget sociaal
domein lukt alleen, wanneer het geld echt
slimmer ingezet wordt. Die slimme constructies hebben wij nog niet voorbij zien
komen. Het resultaat kan dus zijn dat Meppel geen geld overhoudt, maar geld tekortkomt.
Het weerstandsvermogen dat Meppel
voor al haar risico’s moet hebben, wordt
berekend op 4.600.000 euro. Maar dat bedrag wordt alleen gehaald wanneer we de
burger zwaarder gaan belasten. Dat doet
het college (nog) niet. Maar onze fractie is
bang dat het straks toch nodig blijkt om belastingruimte te gaan verzilveren. Dat was
te voorkomen door andere keuzes te maken en het weerstandsvermogen op peil te
brengen.

25 jaar geleden in de
Stadswachter

Sterk Meppel informeert u sinds 1981
over het wel en wee in de gemeente
Meppel. In juni van dat jaar verscheen
het eerste exemplaar van ons huis-aanhuisblad. Dat doet geen politieke partij
in Nederland ons na.
Als je die oude kranten nakijkt valt
wel op dat sommige onderwerpen nog
steeds actueel zijn.
Tegenwoordig is plaatsing van een zonnecollector zo normaal geworden, dat
zelfs de overheid er aan meedoet. Maar
in 1983 waren het de pioniers die ons de
weg moesten wijzen. Gerrit Stoeten was
zo’n ‘Energieke Meppeler’. Zijn huis aan de

Henk Schoemaker
Noteboomstraat was één grote bron van
energiebewust gedrag. Toen al!
Muren en vloeren werden geïsoleerd, de
ramen van dubbel glas. Een tegelkachel
die de warmte lang vasthield. De warmte
verdween ook niet door de schoorsteen,
maar werd teruggevoerd naar een boiler.
Buiten groeide een klimop tegen de muren
om de afkoeling van het huis te verkleinen.
Op het dak stond een zonnecollector en in
de woonkamer was een controlepanel om
te voorkomen dat er onnodig licht bleef
branden in de slaapkamers.
Nu vinden we dat heel normaal, maar zuinig met energie omgaan begon bij mensen
als Gerrit Stoeten.

Winter 2016

S te M g e l u i d

Peter de Vries

De feestdagen komen er weer aan. Een mooie, gezellige tijd. Toch is het ook een tijd waarbij je weer
denkt aan alle mensen die dit jaar overleden zijn.
De een met een vervelend ziekbed en de ander
heel erg plotseling. Als je daarbij stilstaat wordt
het je ook weer duidelijk waar het in het leven om
gaat en wat het grootste goed is in ons bestaan.
Een gezond en gelukkig leven daar gaat het om. Al het
andere, al die zaken waar we ons vreselijk druk om
maken, zijn bijzaak. Natuurlijk is het nodig dat je niet
op de bank blijft hangen; dat je uitdagingen aangaat
en je omgeving en de mensen om je heen stimuleert
zich in te spannen het leven en de toekomst in te kleuren. Je put daar ook energie en positiviteit uit. Met
zo’n benadering maak je je nuttig voor de gemeenschap en de mensen om je heen. Ik
hoop dat ik nog lang mijn steentje mag bijdragen aan een gemeenschap waar ik trots
op ben en ons stadje Meppel dat voort zal gaan in de vaart der volkeren.

Zo doen we groen

Peter de Vries

In de kadernotitie Zo doen we
Groen presenteert het college een
goed leesbaar en uitgebreid stuk
over haar ambities met openbaar
groen in Meppel tot 2030. Het college geeft aan dat de rol van de
gemeente verandert en wil bewoners steeds nadrukkelijker een
rol geven bij hun leefomgeving.
Mensen die zelf in het groen aan
de slag gaan, wil zij faciliteren
als de kwaliteit van het groen gewaarborgd blijft.
Ook is er een digitale kaart van Meppel op de gemeentelijke site te vinden. Daarop kun je allerlei buurten
en straten aanklikken, waarna je een
uitleg en visie op het gemeentelijke
groen kunt lezen. Erg informatief en
leuk om eens te bekijken.
De kadernotitie is tot stand gekomen na overleg met inwoners en
betrokken groepen en geeft een beleid af waar we de komende jaren
mee vooruit kunnen. De ambitie
van de gemeente is “Meppel Drie
keer Groener”: mooier, nuttiger en
gezonder.
De link naar het stuk is www.meppel.nl/zodoenwegroen. Een aanrader!
Sterk Meppel heeft daarnaast wel
aandacht gevraagd voor de verkoop van snippergroen. De regels
daarvoor zijn lastig toe te passen.
De discussie of de gemeente zo verder moet of de kaders voor verkoop
moet aanpassen moet dringend gevoerd worden.

Ontwikkelingen op het Vledder
Op de plaats waar nu nog sporthal Het
Vledder staat komen 20 stadswoningen
en even verderop 11 herenhuizen. Het lijkt
erop dat er interesse is voor deze woningen. Wel moet eerst 70 procent van de in
die fase te bouwen huizen zijn verkocht
voordat de ontwikkelaar aan de gang gaat.
Er is inmiddels wel een kapvergunning
aangevraagd voor de zes platanen die nu
nog rond de sporthal staat. Sterk Meppel
hoopt op een voorspoedige verkoop, zodat
dit stuk Meppel snel opgeknapt wordt, de
bouwstraten verdwijnen en de omgeving
er weer netjes bij komt te liggen.
Tijdens de begrotingsvergadering heeft

Blankensteinweg 40
Meppel, tel. 0522 25 23 22
www.kuinparket.nl

Sterk Meppel een motie ingediend om het
college op te roepen om op korte termijn
met de bewoners een gesprek te starten
om zo snel mogelijk een speelvoorziening
voor de jeugd uit de nieuwbouwwoningen
op het Vledder aan te leggen. Wij vroegen het college om uiterlijk februari 2016
met een raadsvoorstel te komen om deze
speelplaats te realiseren. Vreemd genoeg
kreeg de motie geen steun van VVD, CDA
en D66. Maar met 13 stemmen voor en 9
tegen werd de motie toch aangenomen. En
graag een beetje snelle uitvoering college,
want anders is de doelgroep al in de puberleeftijd!

Chinees-Indisch
specialiteitenrestaurant

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

KUIN
Jan PARKET
Plezier

Peter de Vries

Fong Sheng

Grote Oever 2, 7941 BJ Meppel
t. 0522-252621 - f.0522-243661
Ruskenstuk 8, 7943 JM Meppel
t. 0522-259800
steenbergen@echtebakker.nl

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
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Themabijeenkomst
Veranderingen in de Zorg

Jeanet Kraaij
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Wijnand
Ergerlijk en slaapverwekkend
Als ik aan het gemeentebestuur denk barst ik bijna in tranen uit. De eerste
vergaderingen van de nieuwe gemeenteraad waren zo slaapverwekkend
dat ik geen behoorlijke column meer kon schrijven. De redactie heeft mij
gevraagd om voor deze laatste Stadswachter oude stijl tóch nog een lekker
stukkie te schrijven en ik heb ja gezegd. Nog één keer dan. Na wat zoekwerk
in oersaaie audiovisuele verslagen vielen een paar dingen op.

Op 30 september heeft Zorg Verandert
namens Sterk Meppel een thema-avond
verzorgt over de veranderingen in de
zorg. Zorg Verandert is een landelijk
programma met als insteek dat mensen
meer grip krijgen op hun eigen situatie
en op het vinden van passende oplossingen voor hun vraag om zorg en ondersteuning. Het werd een geslaagde
avond.
Sterk Meppel staat voor goede zorg op
maat. Wij wilden daarom van de inwoners
horen wat de ervaringen tot nu toe zijn en
waar mogelijke zorgen zitten. Tijdens de
bijeenkomst werd eerst informatie gegeven over de veranderingen en hoe die in
Meppel geregeld zijn. Daarna ging men in
kleinere groepjes met elkaar in gesprek.
De opkomst was heel divers: zorgvragers,
mantelzorgers, contactpunt Mantelzorg,

mensen uit de zorg, raadsleden en een
wethouder. Dat was merkbaar in de gesprekken. Er kwam een aantal punten naar
voren. Onder meer bleek dat mensen het
lastig vinden om zelf een plan te maken als
basis voor het keukentafelgesprek: informatie van de gemeente over de voorwaarden van zo’n plan, het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en de rol van de
Sociale Ombudsvrouw moeten beter. Er
waren positieve ervaringen over de sfeer en
het meedenken door de consulent. Maar
ook kritische kanttekeningen, zoals dat er
keer op keer zaken fout gaan bij een zorgvrager, en dat de mantelzorger er bijna aan
onderdoor gaat.
Hoe zorgvuldig we als politiek ook de belangen van onze inwoners proberen te
borgen, er is geen garantie dat er voor iedereen een oplossing is. Al met al wat Sterk
Meppel betreft, een geslaagde avond.

KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN MEPPEL
Margriet Kwint

“De maat is vol” riep Frank Perquin, fractievoorzitter van de VVD, toen er
weer een bedrijf uit Meppel aankondigde de deuren te sluiten. Hij vond dat
het college er wat aan moest doen, maar had zelf geen idee wat. Stoere taal
hoor. Naar verluidt kwam onlangs de grootste werkgever van Meppel de
fracties bijpraten over de plannen en schitterde de VVD door afwezigheid.
Zij stuurden één duo-raadslid. Zo belangrijk vonden ze het. Dus Frank:
welke acties gaan we zien van de VVD? Of denkt de VVD dat hun voorstel
om twee kort-parkerenplaatsen aan te leggen op het Zuideinde Meppel
gaat redden?
Dan de opstelling van de PvdA. De partij die opkomt voor de zwakkeren
in de samenleving. Hoe kan die partij het verkopen tégen het voorstel van
de voltallige oppositie te stemmen om tijdelijke contracten bij Reestmond
om te zetten in vaste? Fractievoorzitter Freek Schipper was in ieder geval
niet in staat om het mij uit te leggen. Als het al uit te leggen valt. Mocht hij
niet met de oppositie meestemmen van grote baas wethouder Koos de Vos?
Ik heb PvdA-leden gezien met het schaamrood op de kaken en stoom uit
de oren.
En dan mijn eigen club. Altijd voorop waar het ging over het milieu en
leefomgeving. Geen gif op de straten, geen smerige asfaltcentrale en wel het
behoud van het karakteristieke in Meppel. O ja, het is mooi om het duurzaamheidsfonds weer gevuld te krijgen en nog mooier is de oproep aan het
college om van Meppel eerder een CO2-neutrale gemeente te maken dan
gepland. Alleen is het allemaal zo vaag dat ik er kotsmisselijk van word.
Ik heb niet meer ruimte. Dus tot slot. Dat het college alles voor zich uit
schuift is idioot, want ze zitten er met een mannetje meer. En als de coalitie nou eens een beetje minder lijdzaam het college volgt, krijgen we misschien eens een leuk debat en kan de oppositie ook eens een poot aan de
grond krijgen. Nu is iedere vergadering ergerlijk en heel slaapverwekkend.
O ja nog één puntje, want in wezen ben ik een positief mens. De intocht
van Sinterklaas was geweldig. Hulde aan alle vrijwilligers.

Meppel TTIP-vrije gemeente?
Elisabeth Bakkenes-van Hese

In elke Stadswachter bieden wij onze
kleinschalige lokale ondernemers de
ruimte hun bedrijf te presenteren. In
deze Stadswachter is dat Marry You
Bruidsboetiek. Het bedrijf staat voor
prachtige nieuwe bruidsmode voor hele
lage prijzen.
Een bedrijf in bruidskleding is toch wel
bijzonder. Eigenaresse Madelinde Visscher
geeft aan dat het idee is ontstaan toen ze
zelf ging trouwen. Ze ging op zoek naar een
jurk en kwam er al snel achter dat die erg
duur zijn. 1500 euro voor een jurk waarin
je hooguit een dag, schittert was voor haar
geen optie. Bovendien was het nog lastiger een jurk te vinden, omdat ze lang is en
geen standaardmaat 40 heeft.
Na een zoektocht, die haar tot in Limburg
bracht, ontstond het idee om zelf laaggeprijsde jurken te verkopen. In 2008 begon ze samen met haar moeder de jacht
naar geschikte leveranciers. Enige voorwaarde: ze moeten goedkoop zijn maar
mogen niet uit landen komen waar kinderarbeid voorkomt. Daar zijn ze in geslaagd.
En de eerste jurk was uiteraard voor Madelinde zelf.
Begin 2009 ging ze, om de lage prijzen
mogelijk te maken, vanuit huis van start.

Madelinde Visscher in haar showroom
Daarna heeft Madelinde haar bedrijf verder
ontwikkeld. Na een tussenstop op de Grote
Oever en de Woldstraat zit het bedrijfje nu
aan de Jan Steenstraat. Een hele etage van
het huis is ingericht als bruidsboetiek. Dat
zorgt ervoor dat de jurken, ondanks de gestegen inkoopprijzen, zo ontzettend laag
geprijsd kunnen blijven. En natuurlijk kun
je er ook terecht voor alle accessoires, zoals
schoenen, sluiers, jasjes en sieraden.
Marry You heeft alleen pasmodellen in de
boetiek. Als een bruidje haar droomjurk
vindt wordt deze nieuw en in de juiste maat
besteld. En bijzonder: Madelinde heeft een
eigen bruidslijn waarin alles mogelijk is en
die net zo betaalbaar is als confectiemerken. Deze Elima-collectie is in alle kleuren
leverbaar en wordt op maat gemaakt. Heel
geschikt dus voor lange/korte bruidjes of
met een maatje meer/minder of met hele
eigen ideeën.
Op de website www.marryyou.nl kun je een
deel van de collectie met de bijbehorende
lage prijzen zien. Op dit moment zijn er in
de boetiek ook nog tientallen jurken, in enkele maten, in de opruiming.

Het TTIP-handelsverdrag tussen Europa en de VS maakt de weg vrij voor bedrijven die winst maken ten koste van
mens en milieu. Dat zal ook voor Meppel vèrstrekkende gevolgen hebben.
Onder dit verdrag had de bouw van een
asfaltcentrale door een Amerikaanse
multinational wellicht niet tegengehouden kunnen worden, tenzij de gemeente
wilde opdraaien voor gemiste winst van
het bedrijf.
Dit voorjaar riep De Stadswachter u nog op
om een petitie van Milieudefensie tegen
het handelsverdrag TTIP te steunen. Dankzij het massale verzet is er in de onderhandelingen inmiddels meer aandacht voor
de ongewenste aspecten van de samenwerking. Maar druk blijft nodig om onze
inwoners te beschermen tegen de nadelige
gevolgen van het verdrag. We willen in Nederland liever geen met chloor behandelde
kippen eten of naar schaliegas boren. In
juli van dit jaar was Amsterdam de eerste
gemeente in Nederland die zich uitsprak
tegen het TTIP-verdrag. In andere Europese landen – waaronder België, Duitsland,
Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje
– zijn er al honderden gemeenten die dat
gedaan hebben.
Hier heeft Meppel zich nu bij aangesloten.

Op initiatief van de SP dienden GL, PvdA
en Sterk Meppel een motie in om Meppel
TTIP- en CETA-vrij te verklaren. Een symbolisch gebaar, want ook Meppel moet zich
aan de spelregels houden als het TTIP er
komt. Tegelijkertijd is de motie een belangrijk signaal naar de onderhandelaars: dit
moet anders. Er is inmiddels een Europese
variant van het ISDS-systeem gemaakt dat
meer transparantie en meer invloed van
parlement en nationale staten geeft.
Maar dat is nog lang niet voldoende. Australië besloot al in 2011 geen handelsverdragen meer te sluiten die ISDS-clausules
bevatten. Van SteM mag er dus nog wel een
tandje bij. Het kan niet zo zijn dat gemeente en Rijk naar de pijpen van multinationals moeten dansen. Die hebben achter de
schermen sowieso al veel te veel invloed.
Hoe meer gemeenten zich tegen het verdrag verzetten hoe duidelijker de weerstand zal klinken. Sterk Meppel laat daar
graag zijn SteM in horen.
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Duurzaamheidsfonds bijna leeg
Elisabeth Bakkenes-van Hese

Margriet Kwint

Uitslag 95

96

In de vorige editie van Ken Uw Gemeente
stond een foto van een oude, geschiedkundige plek in Meppel.
Op de foto is het bord te zien dat is bevestigd aan de muur van Sluisgracht 24A. Op
dit bord is de hele tekst van het toenmalige
raadsbesluit te lezen over de tarieven die
betaald moesten worden bij de doorvaart
van de sluis.
Voor elke ton vermogen moest men een
halve cent betalen om door de sluis te mogen varen. Lege schepen mochten voor
niets door de sluis. Houtvlotten betaalden
5 cent per meter.
Het bord is oorspronkelijk geplaatst in
1912 en bevatte ongeveer 700 woorden.
De winnaar van deze editie is John Pragt geworden. Samen met zijn 11-jarige kleinzoon
heeft hij het bord gevonden en Sterk Meppel van bovenstaande informatie voorzien.
Uit handen van SteM fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes ontving John Pragt het
boek Een kwart eeuw Meppel van Herman
Jansen en een fles Bruisend Meppel, aangeboden door wijnhandel De Moor.

Voor deze editie is een foto gemaakt in
onze historische binnenstad.
Een hint: Sinterklaas is via deze route veilig
aangekomen in Meppel.
Weet u waar dit is? Laat het ons weten. Uit

Met energiebesparende maatregelen
spaart u niet alleen het milieu maar ook
uw portemonnee. Een Duurzaamheidsfonds biedt uitkomst als u de maatregelen niet zelf kunt financieren. Maar dat
fonds is bijna leeg. Sterk Meppel wil het
fonds vergroten.
De gemeente Meppel heeft een Duurzaamheidsfonds ingesteld. Dat fonds verstrekt leningen met grote korting op de
rente. Daarmee kunt u energiebesparende
maatregelen in en aan uw woning financieren: energiezuinige cv, gevelisolatie of
isolerend glas. Een financiële toets bepaalt
of u in aanmerking komt voor de lening.

Het Duurzaamheidsfonds is een revolverend fonds, dat steeds wordt aangevuld
met rente en aflossingen van de verstrekte leningen. Maar het fonds lijkt vast te
lopen in haar eigen succes. Alhoewel een
flink deel van de aanvragen wordt afgewezen is het fonds bijna leeg. Er is voor
2016 nog maar een klein budget beschikbaar. Sterk Meppel diende samen met
GL, SP en PvdA een motie in waarin wij
het college vroegen om te onderzoeken
hoe zij de omvang van het fonds kan vergroten. De motie werd door CU en CDA
gesteund en haalde dus een ruime meerderheid. Alleen VVD en D66 stemden tegen.

Er is weer toekomst voor Reestmond
Elisabeth Bakkenes-van Hese

de goede inzendingen selecteren wij een
prijswinnaar. Deze ontvangt het boek “Een
kwart eeuw Meppel” van Herman Jansen.
Tevens ontvangt de winnaar een door wijnhandel De Moor aangeboden fles heerlijk
Bruisend Meppel.
Oplossingen kunnen tot 10 januari 2015
worden ingestuurd naar:
redactie Stadswachter, Jan Steenstraat 136,
7944 TP Meppel
of per mail naar: stadswachter@sterkmeppel.nl.
Zoals u heeft kunnen lezen is deze Stadswachter de laatste kwartaaluitgave. Het
verslag van de prijsuitreiking is daarom
vanaf begin februari te lezen op de website:
www.sterkmeppel.nl en onze Facebook pagina.

Een onderzoek naar de toekomst van
de sociale werkplaats in Meppel heeft
goed uitgepakt voor Reestmond. SteM
is blij dat de sociale werkplaats toch
behouden kan worden en dat de gemeente meer diensten en producten af
wil nemen, maar zet vraagtekens bij de
verzelfstandiging van goed lopende afdelingen.
In 2013 lag er een ‘sterfhuisconstructie’
klaar voor de sociale werkvoorziening in
Meppel. Die is inmiddels, gelukkig, van
tafel. Reestmond is een waardevolle organisatie, met lage kosten en goed lopende
afdelingen waar honderden mensen een
zinvolle maatschappelijk bijdrage leveren.
Er ligt dus een goed fundament. Het zou
verspilling zijn om dat allemaal van tafel
te vegen en een nieuwe constructie op te
zetten.

Van het Rijk mogen er geen mensen meer
instromen bij Reestmond. De Participatiewet eist dat de medewerkers zoveel mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt terechtkomen. Daar heeft SteM geen bezwaar tegen.
Wel hebben we het college laten weten dat
mensen met een arbeidshandicap geen
3 of 4 werkgevers mogen hebben. Twee is
wat SteM betreft het maximum.
Omdat de organisatie geleidelijk aan steeds
kleiner wordt, zal een deel van de gebouwen leeg komen te staan en een andere
invulling moeten krijgen. Als de doelgroep
een goede werkplek krijgt is het gebouw
voor Sterk Meppel niet belangrijk. Mensen
gaan voor stenen. SteM is dus tevreden met
de koers die gekozen is, maar heeft wel als
harde voorwaarde gesteld dat de gemeenteraad alle onderzoeken ontvangt en kan
bespreken. Daar heeft het in het verleden
nogal eens aan gemankeerd.

COLOFON
35e Jaargang, nr 1
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.
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Henk Tiemens

FOTO’S

LEDENADMINISTRATIE

Margriet Kwint, Frans Venema, Elisabeth Bakkenes, Eduard Annen, RTV Meppel, Peter de
Vries, Jeanet Kraaij en Henk Schoemaker.

Eduard Annen

REDACTIE

Stadswachter@sterkmeppel.nl
Oosterboerweg 94, 7943 KD Meppel
Eindredactie Elisabeth Bakkenes (tel. 259026)
Hoofdredacteur Eduard Annen (tel. 853 069)
Hoofdredacteur Margriet Kwint (tel. 255 730)
Redactie Monique Oechies (tel. 06 4852 7858)

VORMGEVING

Centrale coördinatie
Henk Tiemens
Meppel-Noord:
Peter de Vries, tel. 260 305
Koedijkslanden/Berggierslanden:
Margriet Kwint, tel. 255 730
Centrum-Ezingebuurt:
Wim Start, tel. 258 872
Oosterboer:
Eduard Annen, tel. 853 069
Overige buitengebied:
Frans Venema, tel. 491 660

ADVERTENTIES
Diana Hendriksen

t.a.v. Margriet Kwint, Jan Steenstraat 136, 7944 TP Meppel

FRACTIE
Elisabeth Bakkenes (fractievoorzitter)
tel.: 259026 - e-mail: e.bakkenes@meppel.nl
Peter de Vries
tel.: 260305 - e-mail: p.devries@meppel.nl
Frans Venema
tel.: 491660 - e-mail: f.venema@meppel.nl
Henk Schoemaker
tel.: 258141 - email: h.schoemaker@meppel.nl
Jeanet Kraay,
jeanetkraaij.stem@gmail.com
Eduard Annen (duo-raadslid)
tel.: 853069 - e-mail: e.annen@meppel.nl

VERSPREIDING

Deze bon kunt u opsturen naar de ledenadministratie van Sterk Meppel,

Penningmeester:
Diana Hendriksen,
Hercules Segherslaan 29,
7944 LH Meppel, tel. 262969
bank: NL61ABNA0597736936

BEZORGERS
Eduard Annen, Jacqueline Annen, Fred Bakkenes, Harm Dingsté, Gerard Doets, Romke E.
Egbers, Bert-Jan Grobben, Martijn Groot-Nibbelink, Diana Hendriksen, Nelleke Hooijschuur,
Tineke Hoving, Jan Huizinga, Elly Jansen-van
Elk, Herman Jansen, Myriam Jansen, Soerma Jethoe, Geesje Keizer, Jan Kluijt, Jeanet
Kraaij, Saymaa Kuipers, Margriet Kwint, Dick
Minkjan, Barbara Mossel, Piet Mossel, Gerrit
Munsterman, Rolf Nes, Sita Neutel, Harm Nijhuis, Monique Oechies, Jenny Schipper, Henk
Schoemaker, Jan Schoemaker, Henk Tiemens,
Anko Scholtens, Albert Schuurman, Wim
Start, Harm Steenbeek, Frans Venema, Ed
Verweij, Jan Vonk, Else de Vries, Peter de Vries,
Harrie op de Weegh, Jan Wessels, Janneke
Wessels, Welmoed Wessels, Harry Wittenberg.

BESTUUR STERK MEPPEL
Secretariaat:
Secretariaat: Sayma Kuipers, M.A. de Ruyterstraat 8 7942VH Meppel.
secretariaat@sterkmeppel.nl
Voorzitter: Eduard Annen

DRUK
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

