
Kwaliteit die volgens het college wordt ge-
vormd ‘door een combinatie van uitstra-
ling, functie en beleving’. Met dat laatste 
wordt door het  college vooral beleving 
vanuit toeristisch oogpunt bedoeld. En hoe 
enthousiast we ook worden van de plannen 

voor de 
binnenstad: ze gaan veel 
geld kosten. Heel veel geld – zie vervolg op 
pagina 3. En als we dan constateren dat 
het college vooral investeert in stenen, zo-
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C O M M E N T A A R
 
Is in liefde, oorlog  
en verkiezingen  
alles geoorloofd?!  

De verkiezingen voor de Tweede Kamer 
komen eraan. Krijgen we daarbij dezelf-
de toestanden als in Amerika met kan-
didaten die elkaar voor rotte vis uitma-
ken, lijsttrekkers die alles beloven wat u 
graag wilt horen en propagandasites die 
bewust leugens en roddels verspreiden 
om hun favoriet in het zadel te helpen?

Wie weet. Het begin is er al. Onze ei-
gen minister-president maakte onlangs 
op een VVD-congres zijn collega´s stuk 
voor stuk belachelijk. Dat moet ervoor 
zorgen dat wij, kiezers, in hem de enige 
figuur gaan zien die het land kan ‘red-
den’. De rest is immers allemaal on-
benul. Dat ze een paar maanden later 
weer met diezelfde onbenullen om tafel 
gaan en er een regering mee vormen, 
maakt de politiek niet bepaald meer 
betrouwbaar. En dat vertrouwen houdt 
toch al niet over.

Bij een deel van de kiezers leeft het 
gevoel dat de politiek geen daadkracht 
heeft en niet naar haar kiezers luistert. 
Begrijpelijk, want de economische cri-
sis, de vluchtelingenstroom, steeds 
meer flexcontracten en de afbraak van 
zorg en welzijn hebben er behoorlijk 
ingehakt. Die kiezers hebben behoefte 
aan duidelijke uitspraken (hoe realis-
tisch of onrealistisch ook) over hoe de 
politiek de problemen die er zijn gaat 
oplossen. Het aantal politieke partijen 
dat graag een stem geeft aan de angst 
die leeft over de toegenomen ongelijk-
heid, globalisering en afbraak van de 
verzorgingsstaat neemt zienderogen 
toe. In maart zullen ten minste 7 nieuwe 
partijen een gooi naar de macht doen.

Wat die partijen van hun verkiezingsbe-
loften kunnen waarmaken is een ander 
verhaal. We leven in een democratie; 
dat wil zeggen dat de meerderheid be-
slist. Dat principe werkt alleen als ie-
der van zijn of haar stemrecht gebruik 
maakt. Ga 17 maart dus vooral naar de 
stembus en breng uw stem uit. Het is 
belangrijker dan ooit.

Met ingang van 1 januari kunnen inwo-
ners van Meppel een starters-, blijvers- 
en restschuldlening afsluiten teneinde 
de doorstroming op de Meppeler wo-
ningmarkt te bevorderen. Sterk Meppel 
zet met name vraagtekens bij het effect 
van de restschuldlening.

“Om starters in staat te stellen een huis te 
kopen, zou de gemeente Meppel startersle-
ningen moeten gaan verstrekken.” Met dat 
voornemen in ons verkiezingsprogramma 
stapten we in 2014 naar de kiezers. Starters 
lopen immers nog vaak vast op het verschil 
tussen wat ze aan hypotheek kunnen krij-
gen en de vraagprijs van de woning die ze 
op het oog hebben. De woningmarkt trekt 

intussen wel aan waardoor de vraagprijs 
van woningen ook weer aantrekt. 
Het overheidsbeleid is erop gericht om 
mensen te laten doorstromen naar een 
duurdere woning, maar dat beleid komt 
niet echt op gang. Ook deze categorie wil de 
eigen woning goed kunnen verkopen. 

Om doorstroming in de Meppeler woning-
markt te bevorderen heeft het college een 
voorstel bij de raad neergelegd. De gemeente 
Meppel verstrekt een lening van € 1.000.000 
aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse Gemeenten. Daaruit kunnen 
startersleningen worden toegekend voor de 
aankoop van bestaande woningen in Mep-
pel. Omdat nieuwbouw¬woningen de ge-

Doorstroming? Henk Schoemaker

wenste doorstroming niet bevorderen, zijn 
die buiten de regeling gehouden. Ook het 
kopen van huurwoningen van de woning-
corporatie valt buiten de regeling.

Omdat het overheidsbeleid ook is gericht 
op het langer zelfstandig blijven wonen van 
ouderen, is de ‘blijverslening’ in de regeling 
ondergebracht. Voor deze mensen is het 
vaak moeilijk om voor woningaanpassin-
gen een noodzakelijke tweede hypotheek te 
verkrijgen. Het gaat daarbij om aanpassin-
gen die nodig zijn om de woning geschikt 
te houden voor de oudere bewoner. Wij 
vinden het een goed idee om dat lokaal met 
een blijverslening mogelijk te maken.

Dat ook de ‘restschuldlening’ is onderge-
bracht in de regeling, roept bij ons de no-
dige bedenkingen op. Deze doelgroep heeft 
een huis dat ‘onder water staat’. Met de le-
ning kunnen zij een andere, goedkopere,  
woning kopen. Dat is dan omgekeerde 
doorstroming. 

De gemeenteraad maakt het verschil.
Doe mee! Elisabeth Bakkenes

Politiek is keuzes maken. Soms is dat lastig maar je kunt het geld maar één keer uitgeven. 
Daarom is het belangrijk dat raadsleden weten wat de inwoners van Meppel belangrijk 
vinden. De raadsleden van Sterk Meppel staan vaak op straat, zijn makkelijk bereikbaar 
voor advies en staan altijd klaar voor de inwoners van Meppel. Het Haagse pluche bereik 
je niet via een lokale partij. De enige ambitie van de Sterk Meppel raadsleden is al bijna 
40 jaar om Meppel als fijne leefbare stad te behouden. 

Spreekt dit je aan? Heb je een mening over de stad en weet je welke kant het met Meppel 
op moet? Weet je wat er leeft onder de Meppelers en kun je die mening onder woorden 
brengen in een gezelschap en anderen overtuigen? Kun je je vinden in de standpunten 
van Sterk Meppel? Als je daar allemaal ja op zegt, ben jij misschien wel heel geschikt als 
raadslid voor Sterk Meppel. 

Maar... Realiseer je wel dat raadslid zijn weliswaar vrijwilligerswerk is maar zeker niet 
vrijblijvend is. Het vraagt veel van je vrije tijd. Twee tot drie avonden per week is normaal 
en dan heb je daarnaast nog contacten met inwoners, bezoek je bijeenkomsten, beant-
woordt je emails, lees je ambtelijke stukken en schrijf je artikeltjes in deze krant, op de 
website of Facebook. Een weekgemiddelde van 16 uur is heel normaal. Heb je die tijd 
en wil je die tijd inzetten om mee te beslissen over de toekomst van Meppel? Als je ook 
deze vraag met ja beantwoordt komen we graag met je in contact. 

Voor meer informatie over het raadslidmaatschap kun je terecht bij bestuursvoorzitter 
Eduard Annen, tel. 0612 343 575 of fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes 0522 259 026.

(Lees verder op pagina 3)

Meppel gooit het roer om Elisabeth Bakkenes

Een 20-tal ondernemende Meppelers 
heeft de hoofden bij elkaar gestoken en 
kwam met een Masterplan om Meppel 
toekomstbestendig te maken. Onder de 
naam M20 signaleerden zij dat de binnen-
stad teveel wordt verwaarloosd, Meppel 
teveel kale onaantrekkelijke 
plekken kent en de stadsen-
tree vanuit noord (watertoren) 
en zuid (terrein Zwikker) on-
dermaats is. Zij presenteerden 
een plan waarin het roer vol-
ledig werd omgegooid en het 
cultuurhistorisch karakter van 
Meppel werd versterkt, het wa-
ter verder de stad inkomt en 
toerisme en werkgelegenheid 
worden bevorderd.  

Alle plannen van het college 
waren erop gericht om de duur 
aangekochte gronden van 
Nieuwveense Landen snel vol 
te bouwen. Nu het roer omgaat 
wordt, naast de ontwikkeling 
van het Transformatiegebied 
aan de noordzijde van Meppel 
de aandacht juist gericht op de 
ontwikkeling van de binnenstad en mogen 
projectontwikkelaars zich buigen over de 
invulling van Nieuwveense Landen. Het 
college zet nu in op kwaliteitsversterking 
en een langetermijnvisie. 

als de herinrichting van straten en wegen-
onderhoud, en (in onze ogen veel te veel) 
bezuinigt op zaken die voor de Meppelse 
inwoners van belang zijn (zoals armoede-
beleid, bibliotheek, Scala, zorg, vervoer en 
huishoudelijke hulp), dan gaan al snel de 

alarmbellen af. Want uit wel-
ke budgetten worden deze 
plannen betaald?  

Van droom naar  
realiteit!  
Natuurlijk is Sterk Meppel 
blij met plannen om het cul-
tuurhistorisch karakter van 
Meppel te versterken, het 
water de stad weer binnen te 
brengen, het Klokkehuis te 
behouden en de binnenstad 
autoluw en duurzaam te 
maken. Dat zal u niet verras-
sen. Het zijn allemaal ‘gele’ 
punten. Punten waar Sterk 
Meppel en haar voorganger 
de Stadswacht zich al sinds 
de oprichting in 1978 voor 
inzet. Sterk Meppel geeft 
graag gehoor aan de oproep 

‘mens durf te dromen’. Maar na het dromen 
moet je wel realistisch worden en kijken 
wat die dromen kosten en vooral wie de re-
kening betaalt. 

De redactie van de Stadswachter wenst mede-

werkers, adverteerders en lezers een gelukkig
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Bleekerseiland ligt al 7 jaar braak Frans Venema

Bleekerseiland: aankoop 1,5 miljoen, 
college ga hier nu wat mee doen! Dat 
was de kreet waarmee Sterk Meppel was 
vertegenwoordigd tijdens de jaarlijkse 
DonderdagMeppeldagoptocht. Ook 
onze jaarlijkse kleurwedstrijd had dit 
thema. We leggen nog even uit waarom. 

 In de jaren zeventig stond Bleekerseiland 
op de nominatie om te verdwijnen. Als de 
plannen waren doorgegaan was het nu een 
grote parkeerplaats geweest. De toenma-
lige Grachtwacht heeft hier gelukkig een 
stokje voor gestoken, samen met de familie 
Massier. Toen de familie Massier in 2009 
Bleekereiland wilde verkopen werd dit en-
thousiast door de SteM-fractie begroet. 

Maar in die periode wisten we al, dat er 
ook bezuinigd ging worden. Sterk Meppel 
kwam voor een duivels dilemma te staan. 
Een meerderheid van de fractie was na 
lange beraadslagingen van mening dat dit 
een kans was die paste bij de wortels van 
Sterk Meppel. We zagen al op deze pracht-
plek een mooi openbaar parkje voor ons: 
op een bankje heerlijk aan de waterkant 
zitten. 

Het bleek allemaal te mooi om waar te zijn. 
De praktijk bleek weerbarstig en het gevolg 
was dat twee opeenvolgende colleges er tot 
nu toe niet in zijn geslaagd om een goed 

plan te bedenken, laat 
staan dat ten uitvoer 
te brengen. Zonde van 
1,5 miljoen. Dat was 
dan ook de reden om 
het college nogmaals 
op te roepen nu eens 
écht in actie te komen, 
zodat er wat moois van 
Bleekerseiland wordt 
gemaakt. 

Prijswinnaars Kleurplaatwedstrijd

Tijdens de optocht van de laatste Don-
derdagMeppelDag werden er ruim 4000 
kleurplaten uitgedeeld. De winnaars 
van de kleurplaatwedstrijd ontvingen 
hun prijs in de mooie winkel van Frans 
de Grebber. 
 
Voorzitter Eduard Annen overhandigde 
de prijzen en maakte van de gelegenheid 
gebruik aandacht te vragen voor het Blee-
kerseiland.
‘Sterk Meppel wil erg graag dat het Blee-
kerseiland meer en intensiever gebruikt 
gaat worden, want de aankoop heeft veel 
geld gekost. Kijk naar Mini Meppel: een 
prachtig evenement waar veel mensen van 
hebben genoten.” 

De prijswinnaars: Kyomi van der Veldt, 
Mark Witte, Daan Witte, Cassidy de Groot, 
Marith Opstal, Emma Meinen, Erwin Bak-
ker, Jurre, Amelia Wezen, Jinte Werkman, 
Dionne Hasselaar & Naomi.

Braderie Nijeveen
     
 Frans Venema

Zoals gewoonlijk is Sterk Meppel verte-
genwoordigd op de jaarlijkse braderie. 
Ook dit jaar had de handelsvereniging 
gezorgd dat er een kraam beschikbaar 
was. Sterk Meppel vroeg aan de inwo-
ners van Nijeveen hoe tevreden ze wa-
ren over de huidige manier van afval in-
zamelen. Aan belangstelling was er geen 
gebrek. 

En in overgrote meerderheid was men po-
sitief over dit thema. 91% was uitermate te-
vreden, 9% was minder te spreken. Uiteraard 
werden er wel kanttekeningen gezet. Niet op 
tijd geleegd; zakken naast container; niet be-
reikbaar voor scootmobiel; het afvalpunt is 
te ver voor oudere mensen. Met stip op 1. De 
plastic container is voor meerpersoons huis-
houdens te klein en dus te snel vol. 
Er was ook veel commentaar op het groen-
onderhoud. Menigeen sprak hier schande 
van. Enkele nuttige tips die wij kregen spe-
len we door aan de gemeente. Een andere 
veel gehoorde klacht is nog steeds de com-
municatie met de gemeente. Veel gehoorde 
opmerking was dat ons advies om contact 
op te nemen met postbus@meppel.nl niet 
veel nut heeft. “Nooit meer iets gehoord, 
alleen dat de klacht is afgewerkt. Maar er 
was niet gebeurt.” Uiteraard worden deze 
klachten doorgesluisd. Nu maar hopen dat 
we wél wat horen.      

Afscheid van Jeanet Kraaij Elisabeth Bakkenes

Het raadswerk doet een zwaar beroep 
op de vrije tijd van raadsleden. Voor 
Jeanet Kraaij was de combinatie van een 
gezin met drie kinderen, haar werk als 
zelfstandig mantelzorgmakelaar en het 
raadslidmaatschap niet meer haalbaar.   

Sterk Meppel raadslid Jeanet Kraaij was 
bij haar aantreden al zelfstandig mantel-
zorgmakelaar. Zij ondersteunt in dit werk 
mantelzorgers in alles waar zij tegenaan 
lopen en zorgt zodoende dat zij hun taken 
zo goed mogelijk kunnen volhouden. De 
veranderingen in het sociale domein zijn 
enorm groot. Jeanet vond het dan ook een 
eer om zich vooral daarmee bezig te hou-
den. Zij stimuleerde raadsleden, college 
en ambtenaren om buiten de gebaande 
paden te kijken en bevorderde waar moge-

lijk de aansluiting van zorg bij andere soci-
ale domeinen, zodat mensen niet van het 
kastje naar de muur worden gestuurd. 
Die passie om mensen te helpen zorgde 
ervoor dat zij het zakelijk steeds drukker 
kreeg. Helaas heeft dat ook tot gevolg dat 
de combinatie gezin, werk en raadslid-
maatschap niet meer haalbaar is. In goed 
overleg met fractievoorzitter Elisabeth 
Bakkenes heeft zij dan ook besloten om 
af te treden als raadslid voor Sterk Meppel 
en zich, zodra haar opvolger is benoemd, 
helemaal op haar gezin en eigen werk te 
richten. 
Fractie en bestuur danken Jeanet Kraaij 
voor haar enorme inzet. Zij stapte in de 
gemeenteraad omdat ze wat voor de Mep-
pelers wilde betekenen. Dat heeft ze zeker 
gedaan. 

Welkom Eduard Annen Elisabeth Bakkenes

Eduard is al een aantal jaren actief als 
bestuursvoorzitter van Sterk Meppel 
en duo-raadslid. Hij staat dan ook goed 
voorbereid in de startblokken en wil 
graag de verantwoordelijkheid van het 
raadslid-zijn gaan dragen. Sterk Meppel 
is blij met de komst van deze duizend-
poot.

Naast zijn werk als bestuursvoorzitter is 
Eduard actief als duo-raadslid met de por-
tefeuilles sport, openbare orde en veilig-
heid, en burgerzaken. Daarnaast was hij 
actief in de redactie van de Stadswachter 
en bij straatinterviews. Maar vooral bij de 
acties rond wildplassen, geluidsoverlast en 
de bioscoop was Eduard in zijn element. 
Eduard werkt bij Samenwerkingsorganisa-
tie De Wolden Hoogeveen. Hij heeft daar 
verschillende functies: JOGG-regisseur, co-
ordinator Onderwijs-AZC en is daarnaast 
gedetacheerd bij de gemeente Coevorden 
als coördinator Arbo, Calamiteiten en Vei-
ligheid. Kortom een echte duizendpoot.
Daarnaast heeft Eduard vrijwilligerswerk 
gedaan bij verschillende EHBO-verenigin-
gen en was hij 35 jaar actief bij het Rode 
Kruis.
Naast het drukke werk fietst Eduard (sa-
men met zijn vrouw Jacqueline) graag, veel 
en ver. 

Eduard en Jacqueline hebben een goed le-
ven en gunnen dat iedereen. Maar dat ge-
luk is niet voor iedereen weggelegd en daar 
wil hij zich graag voor inzetten. Geluk heeft 

volgens Eduard niets met geld te maken. 
“Ieder mens moet wat mij betreft met een 
smile op zijn gezicht door het leven kun-
nen gaan.” Daar wil hij aan bijdragen door 
de verantwoordelijkheid van raadslid op 
zich te nemen en mee te praten en te be-
sluiten over Meppel. 

Sterk Meppel beloont inzet OR Reest-
mond met SteM-bokaal

‘Ondanks regelmatige tegenslagen blijven 
jullie je positief inzetten om de 72 mede-
werkers van Reestmond een vast contract 
te geven. En die inzet wil het bestuur van 
Sterk Meppel waarderen met de overhandi-
ging van SteM-bokaal’. Met deze woorden 
overhandigde bestuursvoorzitter Eduard 
Annen de SteM-bokaal aan Jan Leijssenaar, 
voorzitter van de OR van Reestmond.
De OR van Reestmond is erg blij met de 
waardering van SteM: 
‘Het hele traject duurt nu ruim twee jaar 
en het is mooi om te ervaren dat onze inzet 

gewaardeerd wordt. We gaan door want het 
komt uiteindelijk goed’, aldus Jan Leijsse-
naar.
Het bestuur van Sterk Meppel overhandigt 
jaarlijks de SteM-bokaal aan een vereni-
ging, bedrijf of instelling die zich inzet voor 
Meppel en de Meppelers. Eerder al ontvin-
gen Speelwerk, Stichting Oud Meppel en 
De Weggeefschuur de bokaal. 
De prachtige bokaal is een ontwerp van 
Onno de Ruiter en krijgt het komende 
jaar dus een verdiend plekje bij de OR van 
Reestmond.
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Armoedig beleid?
Wat vindt u belangrijker? Een straat zonder hob-
beltje of een bibliotheek waar 10.000 Meppelers 
lid van zijn? Die vraag is natuurlijk niet te beant-
woorden. Beide zijn belangrijk. Maar geld kun je 
maar een keer uitgeven en dus moeten de keuzes 
in balans zijn. Dat is in mijn ogen niet het geval. 
Er wordt vooral bezuinigd op zorg, welzijn, cul-
tuur en armoedebeleid. Maar als het gaat om het 
wegenfonds of het opknappen van de entree van 
Meppel (15 miljoen) kan er geld bij.

De 60.000 euro die er nu op de bibliotheek is be-
zuinigd staat tegenover het voornemen om in 
2018 het wegenfonds met enkele honderdduizenden euro’s te verhogen. D66 gaf een 
treffende beschrijving van het resultaat van deze visie: de stad wordt opgewaardeerd 
tot een decorstuk zonder ziel. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. 

Leeft u op het minimum, bent u chronisch ziek of werkloos geworden? Dat is dan 
heel spijtig maar u moet het met het minimum aan hulp zien te redden. Er wordt al-
leen geïnvesteerd als er financieel voordeel te verwachten is. Dus wordt er bezuinigd 
op Scala en bibliotheek. Van VVD en CDA moeten culturele organisaties meer cul-
turele ondernemers worden. Culturele activiteiten moeten winstgevend zijn anders 
hoef je ze niet te doen was de boodschap van de VVD. De armoede die er uit zo’n 
opvatting klinkt raakt mij diep. Bibliotheek en Scala moeten jonge kinderen dus tot 
levende reclamezuilen maken. Met recht een soort armoedebeleid, maar dan in de 
verkeerde zin van het woord.

S T E M g E l u i d  Elisabeth Bakkenes-van Hese

Thema-avond Groenmarkt-
Prinsenplein druk bezocht 
Elisabeth Bakkenes

Onze thema-avond rond de inrichting 
van de Groenmarkt, Prinsenplein en 
Kromme Elleboog werd goed bezocht. 
Omwonenden willen graag dat het be-
wonersparkeren goed wordt geregeld 
en, als dat is gerealiseerd, dat de pleinen 
met groen en gezellig worden ingevuld. 
Ondernemers zagen op de Groenmarkt 
liever plekken voor kort parkeren. 

SteM wilde weten welke problemen omwo-
nenden en ondernemers signaleren, welke 
zorgen er leven en hoe zij de inrichting van 
de pleinen graag zouden zien. “U omwo-
nenden bent immers in dit geval de deskun-
dige, het is uw buurt”, aldus Henk Schoema-
ker tijdens zijn welkomstwoord. “Wij willen 
graag van u weten waar de plannenmakers 
rekening mee moeten houden. Dan kunt u 
als de plannen er straks liggen toetsen wat 
er van uw inbreng terug te vinden is”. 

Stichting Oud Meppel liet ter inspiratie van 
de toekomst, beelden uit het verleden zien. 
Daarna barstte een zeer geanimeerde dis-
cussie los tussen de in groten getale aan-
wezige omwonenden. De zorgen van de 
omwonenden waren onder meer gericht 
op de eigen parkeermogelijkheden. Er lij-
ken nogal wat parkeerplaatsen te verdwij-
nen – bijvoorbeeld van de bewoners van 
het Kasteel en de Prinsengracht. Als dat 
goed wordt geregeld ziet een meerder-
heid van de inwoners de inrichting van de 
pleinen graag met groen, bankjes en een 
mooie fontein. De ondernemers zagen dat 

anders. Zij willen op de Groenmarkt liever 
een kortparkerenmogelijkheid voor invali-
den en afhalers. Er zitten op het Prinsen-
plein, de Prinsenstraat, Grote Kerkstraat 
en Groenmarktstraat  immers veel kleine 
bedrijfjes waar even brood, bloemen, 
schoenreparaties of chinees wordt ge-
haald. De ondernemers denken dat die af-
halers geen gebruik van de parkeergarage 
willen maken. 

Het is de verwachting dat het niet lang zal 
duren voor de plannen voor dit gebied 
naar de gemeenteraad komen. De zorgen 
en wensen van omwonenden en onderne-
mers worden dan door Sterk Meppel inge-
bracht. 

Onderhoud openbare groen Peter de Vries

De staat van het groenonderhoud in Mep-
pel was in 2016 het gesprek van de dag! 
Het groeizame weer zal ook wel hebben 
bijgedragen aan de tomeloze groei van 
het groen, maar toch! De fractie van Sterk 
Meppel stelt zich op het standpunt dat er 
in dit kader gewerkt en geïnvesteerd moet 
worden binnen de (raads)kaders die zijn 
vastgesteld. Die vormen minimaal het uit-
gangspunt! Als in de praktijk blijkt dat de 
meegegeven kaders en financiën niet wer-
ken of onvoldoende zijn, behoort het col-
lege terug te gaan naar de raad en met een 
ander ( beter) voorstel te komen. Een wet-

Meppel gooit het roer om
- vervolg Elisabeth Bakkenes

De plannen om Meppel aantrekkelijker te maken voor toerisme en werkgelegenheid 
hebben ingrijpende financiële gevolgen. Alleen al voor de ontwikkeling van het Trans-
formatiegebied wil het college 15 miljoen euro gaan reserveren. De prachtige plannen 
voor de binnenstad en omgeving gaan minimaal het drievoudige daarvan kosten. Er 
zal dan ook flink gezocht moeten worden naar subsidies vanuit de provincie, Den Haag 
en Brussel, en investeringen vanuit het bedrijfsleven. 

houder die alleen maar roept ‘de raad heeft 
dit beleid vastgesteld’ en die zijn handen 
verder in onschuld wast, werkt niet echt 
mee aan een oplossing! 

Sterk Meppel heeft van u, inwoners van 
de gemeente Meppel, veel tips en ideeën 
gekregen. We willen in 2017 dan ook graag 
met ú en met de raad in gesprek over het 
groenonderhoud in de openbare ruimte. 
En ook over het beleid rondom de verhuur 
en/of verkoop van snippergroen; ook een 
onderwerp dat de gemeente blijkbaar bo-
ven het hoofd groeit. Laat de politiek dan 

maar kiezen waar de prioriteit moet liggen. 

De gemeenteraad heeft met de betrokken 
ambtenaren een goede informatieavond 
gehad. De wethouder zou met een stuk ko-
men om bovenstaande zaken aan de raad 
voor te leggen. Maar wat volgt is alleen 
maar uitstel na uitstel. Misschien denkt de 
wethouder ‘van uitstel komt afstel’ maar 
dat is iets wat Sterk Meppel niet wil! Dit 
dossier rommelt al te lang door, de toezeg-
ging ligt er nu om dit komend voorjaar op 
te pakken. Wíj gaan de wethouder aan deze 
toezegging houden! 

Meppel wil toeristen verleiden om langer 
in Meppel te blijven en werkgevers om zich 
hier te vestigen. Daarom moet een aantal 
lelijke locaties in de binnenstad en daarom-
heen onder handen worden genomen. In 
de dromen van Masterclass Meppel komt 
er onder meer een kleine jachthaven tegen-
over het Westeinde (nu parkeerterrein Kra-
ton), de Prinsengracht wordt doorgetrok-
ken over het Prinsenplein tot aan de Grote 
Kerkstraat en ook Bleekerseiland krijgt – 
eindelijk - een recreatieve bestemming. 

Het college heeft, na een aanvankelijk 
overenthousiaste insteek om ieder jaar een 
paar ton te gaan reserveren, nu een pas 
op de plaats gemaakt. Voor 2017 wordt de 
gemeenteraad gevraagd om 100.000 euro 
beschikbaar te stellen om de plannen voor 
de binnenstad uit te werken, een experi-
ment in het Transformatiegebied voor te 
bereiden en het herstel van de Nijeveense 
Grift om zo wonen aan het water mogelijk 
te maken. In het voorjaar van 2017 komen 
er dan verder uitgewerkte plannen op tafel 
en wordt er over eventuele reserveringen 
gesproken. 

De kosten van deze plannen lopen in de 
tientallen miljoenen. Volgens de plannen 
zal naar verwachting de komende twintig 
jaar minimaal vijftig miljoen voor de ont-
wikkeling van de stad nodig zijn. Daar-
naast wordt in de planning 15 miljoen ge-
reserveerd om het Transformatiegebied te 

ontwikkelen. Waarschijnlijk wordt dit ge-
koppeld aan een nieuwe ontsluitingsweg 
naar het centrum. Er zal dus flink gelobbyd 
moeten worden om provinciale, landelijke 
en Brusselse subsidies binnen te krijgen. 
Daarmee kunnen de investeringen fors 
omlaag gebracht worden. Maar dan nog 
zijn er vele miljoenen van gemeentelijke 
zijde nodig. Onze fractie heeft er daarom 
vooral op aangedrongen dat de besluitvor-
ming rond al deze processen een stevige 
democratische verankering krijgt. 

Daarnaast heeft Sterk Meppel zorgen rond 
de opzet van Nieuwveense Landen. Deze 
wijk is vanaf  het begin opgezet als een 
duurzame en energieneutrale woonwijk. 
Dat gebied wordt nu overgelaten aan pro-
jectontwikkelaars en particuliere inves-
teerders. In hoeverre zullen ontwikkelaars 
en investeerders zich blijven conformeren 
aan die oorspronkelijke opzet? Dat baart 
ons grote zorgen. We hebben immers op 
Het Vledder kunnen zien hoe ver de uitein-
delijke invulling/realisatie van een plan af 
kan wijken van de oorspronkelijke kwali-
teitsnormen voor het bouwen in een spe-
cifiek bestemmingsplan.

Wat SteM betreft wordt niet alleen de ge-
meenteraad stevig betrokken bij de besluit-
vorming van deze plannen, maar praat ook 
u mee over de prioriteiten bij de planning 
van projecten die aangepakt gaan worden 
in de nabije of verdere toekomst. 
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Vals spel
In een grijs verleden heeft de gemeente besloten om 
bewonersparkeren in te voeren. Bewoners klaagden 
dat ze niet in hun eigen straat konden parkeren door 
de vele auto’s van mensen die in de stad kwamen 
werken of winkelen. Bewonersparkeren loste dat pro-
bleem op en de gemeente kreeg er een structurele 
inkomstenbron bij. Alle bewoners moesten betalen 
voor een parkeerontheffing in hun eigen wijk.
Het bewonersparkeren begon in het Meugien en stap 
voor stap werd het centrum met dit beleid veroverd. 
Want waar bewonersparkeren werd ingevoerd verdwe-
nen de ongewenste auto’s naar omliggende straten. Ver-
volgens werd ook daar bewonersparkeren ingevoerd.
De gemeente heeft in het centrum nog één stuk op het oog waar ze bewonersparkeren 
wil invoeren. Dat wordt begrensd door het Wilhelminapark, de spoorlijn, de gracht en 
de Catharinastraat. Bewoners waren er echter in meerderheid tegen. Vooral de Stati-
onsstraat kende veel tegenstanders. En aangezien de beleidsregel van de gemeente 
was dat de meerderheid van de bewoners het moet willen, ging het feest niet door.
Om de bewoners te dwingen het toch te accepteren, voerde de gemeente betaald 
parkeren in op het Kraton. Dat stond altijd vol met auto’s, maar dat is nu een stuk 
minder. Zo hoopte de gemeente de druk op de wijk op te voeren. Een tweede en-
quête werd gehouden binnen een kleiner gebied. De bewoners van de Stationsstraat 
werden niet in de enquête meegenomen. Desondanks was er weer een meerderheid 
tegen de invoering van bewonersparkeren. De gemeente schreef dat ze zich gaat be-
raden op maatregelen. Ik lees daarin: “... om toch haar zin door te drukken”. 

S T E M g E l u i d   Henk Schoemaker

Schuldhulpverlening integraal
aangepakt Jeanet Kraaij

Eén op de vier huishoudens in Meppel kampt met risicovolle of problematische schul-
den. Dankzij een unaniem aangenomen motie van Sterk Meppel, GL en SP komt de 
gemeente nu met een nieuwe integrale ketenaanpak die 1 januari van start gaat.

In de schuldhulpverlening gaat het vaak 
om complexe en hardnekkige problema-
tiek waarbij diverse instanties worden be-
trokken om tot een mogelijke oplossing te 
komen. Met de nieuwe integrale ketenaan-
pak wil de gemeente tot een meer effec-
tieve en kostenbesparende schuldhulpver-
lening komen die de eigen mogelijkheden 
van de cliënt centraal stelt en ondersteunt.

De integrale aanpak is tot stand gekomen 
in samenwerking met de partijen Actium, 
Arme Kant van Meppel, GKB, Humanitas, 
MEE, Schuldhulpmaatje, Welzijn Men-
senWerk en Woonconcept en wordt ook 
gezamenlijk uitgevoerd. Voor deze aanpak 
gaat de gemeente werken met een keten-
regisseur en een schuldcoach. De keten-

regisseur richt zich specifiek op de goede 
afstemming en samenwerking tussen de 
verschillende partners. De schuldcoach 
is er voor de begeleiding van inwoners en 
gaat werken vanuit het kantoor van Stich-
ting Welzijn MensenWerk. 

De nieuwe aanpak zet in op zowel financi-
ele als psychosociale problemen. Het doel 
is bestaande problematiek eerder te signa-
leren en aanpakken, zodat de persoonlijke 
gevolgen voor de inwoner beperkter blijven. 

SteM is blij met de uitwerking van onze 
motie. Als deze goed uitpakt kan dezelfde 
aanpak wat ons betreft ook worden inge-
voerd voor inwoners met een zorgvraag of 
mantelzorgers.  

Dorpsvereniging Nijeveen
goed bezig Frans Venema

Op initiatief van de Dorpsvereniging Nijeveen is in 2015 de Dorpsvisie 2015-2025 
opgesteld. Doel van de Dorpsvisie is de leefbaarheid in Nijeveen hoog te houden 
en te versterken. Eén van de thema’s is Energie en Duurzaamheid. Hiervoor is een 
werkgroep in het leven geroepen die gestart is met het project: 2025 - Nijeveen 
Energie Neutraal. Als dat érgens gaat lukken is het wel in Nijeveen.

Inmiddels heeft de werkgroep ondersteuning van de stichting SEN ( Samen Energie 
Neutraal) en is ook de Rijksuniversiteit Groningen bij de plannen betrokken. Nu is 
het tijd om samen met alle inwoners van Nijeveen (huurders, huiseigenaren en be-
drijven) het project daadwerkelijk vorm te geven. Met het hele dorp werken aan een 
schonere wereld en samen besparen op de energiekosten. Wie wil dat nou niet?

Het project is onderverdeeld in drie aandachtsgebieden: Opwekken, Besparen en 
Schone Energie Ontwerp. Tijdens een informatieavond hield Frans Stokman van de 
SEN een inleiding en werd uitgelegd hoe het proces gaat lopen. De SEN begeleidt het 
proces op meerdere plaatsen in onze omgeving. De heer Albert Smand vertelde over 
het succes van Ansen, maar waarschuwde ook voor eventuele valkuilen die men kan 
tegenkomen. De Rijksuniversiteit doet wetenschappelijk onderzoek en gaat meewer-
ken door onder meer een enquête te houden. De voorzitter van de werkgroep riep de 
80 aanwezigen en de hele bevolking op om mee te doen. 

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

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

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

t. 0522-256494
f. 0522-258854

info@interieurvandijkmeppel.nl
www.interieurvandijkmeppel.nl

KSM

kosten voor een behandeling worden 
(deels) vergoed door je zorgverzekeraar

aangesloten bij de beroepsvereniging vnrt
(vereniging voor nederlandse reflexzone therapeuten)

praktijk voor integrale 
reflexzonetherapie en massage

Prins Hendrikkade 101
7941 MD Meppel
tel. 06-57595320

info@spirarevoetreflex.nl
www.spirarevoetreflex.nl

Spirare
Jenny Schipper

Het gemeentelijk verkeers- en
vervoersplan Peter de Vries

Het stond eigenlijk al voor 2016 op de 
agenda, dus hopelijk gaan we in het 
voorjaar van 2017 het gemeentelijke 
verkeers- en vervoersplan (GVVP) nu 
echt bespreken. Sterk Meppel kreeg 
van u een aantal goede en opmerkzame 
ideeën binnen die we zullen inbrengen.

De bespreking van het GVVP is door het 
college van VVD, PvdA, CDA en CU al eni-
ge malen doorgeschoven. SteM vroeg u al 
eerder om onveilige punten te melden en 
ook bij het straatinterview hebben we van 
diverse inwoners goede en opmerkzame 
ideeën gekregen om de verkeersveilig-
heid en de doorstroming van het verkeer 
in Meppel beter te regelen. Natuurlijk zal 
Sterk Meppel zich er hard voor maken 

de ideeën van deze ervaringsdeskundi-
gen ‘ook U dus’ terug te laten komen in 
de plannen bij een vernieuwde GVVP! We 
roepen dan ook iedereen op hun ideeën en 
opmerkingen op te sturen naar Sterk Mep-
pel of met een van onze raadsleden in ge-
sprek te gaan. 
Naar onze mening duurt het te lang voor het 
bestaande GVVP goed word geëvalueerd. 
Vooral als het gaat om de ervaringen met 
shared space. Maar ook de ervaringen in Nij-
eveen en de buitengebieden zien we graag 
als input terug voor een nieuw plan. Dus col-
lege, geen woorden maar daden. Maak werk 
van een veilig en verkeerstechnisch plan en 
voer dat dan ook vlot uit. De hele boel hoeft 
echt niet op de kop, maar laten we wat doen 
aan de ervaren knelpunten. 

Kleinschalig en karakteristiek Henk Schoemaker

In de visie van het college moet de bin-
nenstad compacter worden. Dat kan ze 
natuurlijk niet zonder medewerking 
van belanghebbenden. Daarom ligt het 
detailhandelsbeleid nu ter inzage voor 
de inspraakfase. Het mooiste zou zijn 
wanneer zij de visie van het college de-
len en samen optrekken.

De gemeente heeft het detailhandelsbeleid 
voor de komende jaren op papier gezet en 
ter inzage gelegd voor de inspraakfase. Voor 
de detailhandel is het een belangrijk docu-
ment, omdat de gemeente het gaat gebrui-
ken als een afwegingskader voor ontwikke-
lingen in de openbare ruimte. Voorbeelden 
die dan aan de orde komen zijn onder meer 
de leegstand en de aanloopstraten. Daarbij 
kan het zijn dat de gemeente andere be-
stemmingen dan detailhandel toevoegt, 
of juist de detailhandelsbestemming weg-
haalt. Maar de gemeente wil in dit kader 
ook nadenken over plannen en projecten: 
de invulling van Bleekerseiland en een her-

bezinning op de invulling van Het Vledder 
en Kraton.
Wat ons als Sterk Meppel erg aanspreekt 
is het voornemen van het college om bij 
de acquisitie in te zetten op kleinschalige, 
karakteristieke winkels. Dat is een trend-
breuk in die zin, dat de afgelopen decen-
nia de meeste binnensteden in Nederland 
steeds meer op elkaar zijn gaan lijken door 
de aanwezigheid van winkelketens. Daar 
lijkt nu verandering in te komen.

Het bastaardkind in de detailhandelsvi-
sie is de internetverkoop. Het lijkt dat het 
college in haar visie vooral de concurren-
tie met de detailhandel wil reguleren (lees 
beperken). Er is inderdaad sprake van con-
currentie; maar de vraag zou juist moeten 
zijn hoe die nieuwkomers op de markt hun 
eigen plek krijgen. We missen in de visie 
van de gemeente met name de creatieve 
gedachte waarbij internet en de fysieke 
winkelcentra elkaar en de winkelbeleving 
kunnen versterken. 

Keuzevrijheid voor Meppelers
Sluiting afvalbrengstation ROVA Elisabeth Bakkenes

De ROVA verkocht haar terrein aan de 
Hesselterlandweg. Zij kon zonder het  
te dure langlopende contract met de 
gemeente Meppel niet meer uit de kos-
ten komen. De gemeente besloot tot 
samenwerking met de gemeente Wes-
terveld. Maar tot onze verrassing bleek 
de nieuwe eigenaar van plan te zijn om 
grof afval op het ROVA-terrein te blijven 
inzamelen. U kunt nu kiezen waar u uw 
afval heen brengt.

De gemeente Meppel was al langere tijd 
met de ROVA in gesprek over de prijs van 
het grof afval dat door de inwoners van 
Meppel naar het afvalbrengstation wordt 
gebracht.  Al vele jaren zat de gemeente 
vast aan een langlopend contract dat veel 
en veel te duur was. Maar zonder dat con-
tract kon, volgens de ROVA, het terrein 
niet uit de kosten komen. Ze verkochten 
het terrein. De nieuwe eigenaren beslo-
ten het afvalbrengstation voort te zetten. 
Onze woordvoerder Peter de Vries bevroeg 

het college zeer kritisch waarom zij geen 
contract met de nieuwe eigenaars hadden 
afgesloten; dat zou de zaak voor de Mep-
pelers heel wat eenvoudiger maken.

Het college liet weten dat alles snel moest 
verlopen omdat de onderhandelingen met 
de ROVA door de plotselinge verkoop in 
een stroomversnelling kwamen. Zij waren, 
zo geeft het college aan, in het begin dan 
ook niet op de hoogte van die plannen en 
al in onderhandeling met Westerveld. Peter 
de Vries vond dat geen argument en stem-
de, uit protest tegen de gang van zaken, te-
gen het voorstel.

Het resultaat is dat u uw afval dus naar het 
gemeentelijke afvalbrengstation in Havelte 
kunt brengen tegen een kiloprijs van 0,05 
per kilo. Dat is flink goedkoper dan u in 
Meppel gewend was. U kunt ook naar de 
nieuwe milieustraat gaan – het tarief is op 
dit moment niet bekend. Die keuzevrijheid 
vinden we dan wel weer mooi. 
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HEMA
Meppel 0522-252494

R. van de Veen
Tel.

0522-492383

zwemmen en andere
sportactiviteiten

SPORTCENTRUM

R. v.d. Veen
Poort v DrenthePoort v DrenthePoort v Drenthe
HOTEL CAF  RESTAURANT KEGELHUIS

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

Tel. 0522-251080

HOTEL CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS

Bloemen, planten,  
bruidswerk,  

rouwarrangementen
Prinsengracht 6, 7941 KD Meppel

Tel. 0522-243090, fax 0522-241834
info@bloemenpetersen.nl
www.bloemenpetersen.nl

S T E M g E l u i d   Eduard Annen

Na de eerste Donderdag Meppeldag in 2016 kwam 
ik blij verrast thuis. Onze actie om de hoeveelheid 
decibellen tijdens het Pleinenfestival iets terug te 
brengen heeft geholpen. De muziek was duide-
lijk minder hard. En er was nog meer veranderd: 
er waren grote borden te zien met daarop pic-
togrammen (uitgang) en teksten (toiletten). De 
organisatie van het Pleinenfestival heeft serieus 
werk gemaakt van de aanpak van geluidsoverlast 
en wildplassen! Complimenten! 

Natuurlijk kwamen er later toch weer klachten 
over het geluidsniveau. De geluidsschuif ging ie-
dere keer toch weer iets verder omhoog en daar 
besteedden wij serieus aandacht aan. RTV Drenthe nam contact op en via de Mep-
peler Courant konden lezers reageren op een poll. Ik verbaas mij nog steeds over de 
felheid van anonieme lezers op de stelling dat het geluid wel iets minder mag. Ik ben 
maar gestopt met het lezen van sommige beledigende reacties.

Na de laatste Donderdag Meppeldag is contact opgenomen met de voorzitter van het 
Pleinenfestival om te praten over geluid en wildplassen. Tot mijn verbazing was de 
voorzitter blij met onze actie. De voorzitter vertelde dat er over het geluidsniveau met 
de geluidstechnici duidelijke afspraken waren gemaakt! En daar gaat het dan meestal 
fout! 
Jammer, want ook de voorzitter heeft last van het harde geluid en wil dat iedereen het 
naar de zin heeft. Afgesproken is om aan het begin van het Meppeler Festivalseizoen 
2017 samen te kijken hoe het geluid op een aanvaardbaar niveau kan blijven. 
Ik heb nu al weer zin in de Donderdag Meppeldagen 2017!

Gemeente Meppel: 

“Eigen bijdrage zorg geen
probleem”   Jeanet Kraaij

Landelijk zijn er zorgelijke signalen 
over de eigen bijdrage voor zorg. Veel 
mensen stoppen met geïndiceerde zorg 
door de hoogte van de eigen bijdrage. 

Als zorg wel nodig is maar door de eigen 
bijdrage niet aangevraagd of stop gezet 
wordt, moet er worden ingegrepen. Uit on-
derzoek in Meppel blijkt - volgens het col-
lege - dat dit probleem in Meppel meevalt. 
Bovendien zoekt de gemeente samen met 
de mensen die de eigen bijdrage niet kun-
nen betalen naar een passende oplossing. 

Volgens het college vallen de uitkomsten 
van het onderzoek in Meppel erg mee. Er 
zijn maar een paar situaties waarin men-
sen wilden stoppen met zorg of gestopt 
zijn door de hoogte van de eigen bijdrage. 
De gemeente is nu met hen in gesprek om 
te zoeken naar een passende oplossing. 
Dat is een mooi streven. De toegang tot de 
zorg is immers in het geding. Zelfredzaam-
heid en eigen verantwoordelijkheid mogen 
er niet toe leiden dat mensen aan zichzelf 
worden overgelaten, omdat ze de eigen bij-
drage niet kunnen betalen. 

Subsidie Engelgaarde is 
geschrapt Peter de Vries

Sterk Meppel heeft zich steeds ingespannen om de waterplas Engelgaarde en het park-
achtige gebied eromheen voor Meppel te behouden. Maar de stichting, die de water-
plas beheert, heeft te maken met hoge onderhoudskosten van dit openbare, vrij toe-
gankelijke gebied en de gemeente schrapt vanaf 2018 de jaarlijkse subsidie. 

Waarom dit recreatiegebied zo dicht bij de 
Meppeler woonwijken niet meer gekoes-
terd wordt is ons een raadsel.  Ogroeiende 
pubers en de wat oudere jongeren maken 
’s zomers graag gebruik van de recreatie-
plas. Het mooie nieuwe fietspad trekt veel 
inwoners naar het gebied. En ook de vele 
sportduikers en de visvereniging maken 
graag gebruik van de plas. Deze locatie 
hoort voor de toekomst in ere te worden 
gehouden, goed onderhouden en de re-
creatiefunctie versterkt. Dat komt vooral 
op de beheersstichting neer. De gemeente 

draagt nu 15.000 euro per jaar bij maar wil 
deze subsidie stoppen.
SteM deed in 2016 al een poging om de 
subsidie te behouden. We hopen volgend 
jaar wél voldoende medestanders te vin-
den voor een nieuw amendement zodat de 
toekomst van deze bijzondere locatie veilig 
is. Er worden wel grote bedragen over de 
balk gesmeten bij allerlei plannenmake-
rij die nooit tot uitvoer komt. Laten we dit 
prachtgebiedje voor Meppel zien te behou-
den en de beheersstichting daarbij de hel-
pende hand toe steken. 

Jan PlezierJan PlezierKUIN PARKET

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

Blankensteinweg 40

Meppel, tel. 0522 25 23 22

www.kuinparket.nl

Gemeentelijke post via 
Nieuwegein bezorgd Elisabeth Bakkenes

De gemeente Meppel verstuurt nog 
steeds veel post. Dat werd door Cycloon 
gedaan vanuit het Reestmondgebouw. 
Een bedrijf waar 14 van de 16 medewer-
kers vanuit de sociale werkvoorziening 
werkten. 

De gemeente doet haar best, maar het is 
lastig om werk voor mensen met een ar-
beidshandicap te vinden. Maar een deel 
van dat werk staat nu op de tocht. Een be-
drijf uit Nieuwegein won de nieuwe aanbe-
steding. Sterk Meppel kreeg een bezorgde 
brief en vroeg het college waarom ze in 
Nieuwegein zijn terechtgekomen.

Het bleek dat de postbezorging Europees 
aanbesteed moet worden. Dat is verplicht. 
En een uitzondering bleek in dit geval niet 

mogelijk, omdat Cycloon, ondanks de bij-
na 90% detacheringen in Meppel, ook een 
commercieel bedrijf is. Op basis van het 
gunningscriterium (de economisch meest 
voordelige inschrijving) heeft het bedrijf 
uit Nieuwegein gewonnen. 

Wat Sterk Meppel betreft valt het te overwe-
gen om het gunningscriterium een volgen-
de keer anders te formuleren. Niet alleen 
de prijs is belangrijk. Er had ook opgeno-
men kunnen worden dat de medewerkers 
moesten worden overgenomen. Want de 
18.000 euro “winst” die de gemeente nu 
per jaar incasseert, wordt al snel een forse 
verliespost als er meer dan één detache-
ring wordt beëindigd. Dat risico heeft de 
gemeente ingecalculeerd zo bleek uit de 
beantwoording van onze vragen. 

Veranderde verhouding binnen bestuur

Reestmond met drie
gemeenten verder Elisabeth Bakkenes

Eind november werd bekend dat de ge-
meenteraad van De Wolden heeft beslo-
ten om over een jaar uit het werkvoor-
zieningsschap De Wolden te treden. Er 
is verschil van mening ontstaan over de 
uitvoering van de Participatiewet. Voor 
de medewerkers met een tijdelijk con-
tract kan dit een belangrijke ontwikke-
ling zijn. 

Dit jaar werd in twee van de vier gemeen-
ten een motie aangenomen om de mede-
werkers met een tijdelijk dienstverband 
een vast contract bij Reestmond te geven. 
De gemeente slaagt er namelijk nauwelijks 
in om reguliere arbeidsplekken voor de 
medewerkers te vinden. Financieel kan het 
dan juist voordeliger zijn om hen in vaste 
dienst te nemen. Omdat er tevens twee 
gemeenten tégen waren gaf het Meppeler 
college aan dat het bestuur van Reestmond 
de motie niet kon uitvoeren omdat de 
stemmen staakten. 

Nu één van de gemeenten die de motie 
niet aannamen, besluit om terug te treden 
verandert die patstelling en is er een meer-
derheid ontstaan vóór het vast aannemen 
van de medewerkers die nu een tijdelijk 
contract hebben. De fractie van Sterk Mep-

pel heeft het college daarom gevraagd de 
motie alsnog uit te laten voeren en de me-
dewerkers een vast contract aan te bieden. 
Het antwoord zal half december, na het 
verschijnen van deze krant, bekend zijn. In 
onze maandelijkse nieuwsbrief van januari 
kunt u daar over meer lezen. 

Nieuwsbrief  
Sterk Meppel

Ontvangt u onze nieuws-

brief nog niet en wilt u hem 

wel, op papier of digitaal, 

ontvangen? 

Een mailtje naar secretari-

aat@sterkmeppel.nl of een 

telefoontje naar Eduard 

Annen tel. (0522) 853 069 is 

voldoende. 

SteM kom in actie
Er is zo veel lawaai om ons heen dat mensen het vaak niet meer merken. Nou, 
ik wel Of je nu in het bos wandelt of in Meppel, overal hoor je het lawaai van 
bladblazers, veegmachines, grasmaaiers en lintzagen. En dan de politiek maar 
roepen dat ze het beste voor heeft met ons. Mooi niet.

Als je er met de politiek over wilt praten geven ze niet thuis. Het moet allemaal 
netjes zijn en handwerk mag niet van de ARBO. Grote flauwekul dus. Al die 
herrie makende apparaten kunnen elektrisch. Nog beter is ze vervangen door 
handkracht. Scheelt CO2 uitstoot en levert nog werkgelegenheid op ook.

Kan niet, kost geld, brult de politiek dan. Dat ze daarmee hun eigen milieudoel-
stellingen niet halen kan ze niet verrotten. Het lijkt mij een mooie klus voor 
SteM om hier eens goed tegen aan te gaan. Kom in actie SteM!

Wijnand
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RestariaRestariaFong Sheng

Chinees-Indisch Specialiteitenrestaurant

Stationsweg 9,
7941 AH Meppel
Tel. 0522-251313

Chinees-Indisch
specialiteitenrestaurant

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

Een resultaat om te janken!

De laatste tijd wordt mij vaak gevraagd ‘hoe kan het 
dat jij, als raadslid, niet op de hoogte was van wat er 
wordt gebouwd op het Vledder?’ 
Daar zit wat in. Maar het bestemmingsplan van tien 
jaar geleden is een plan met kaders zoals: waar ko-
men woningen, waar winkels en bioscoop, wat wordt 
de bouwhoogte; en daaromheen een lijntje van het 
plangebied. 
De plannen die toen werden gepresenteerd (een Ita-
liaans ogend pleintje, veel groen, twee winkels fun-
shopping en horeca) kregen na de presentatie door 
wethouder Bouwmans van de aanwezige buurtbewoners de handen op elkaar.

En toen kwam de recessie en lag het plan stil. En niet alleen het plan: ook de Mep-
pelse colleges van B&W bleven stil, doodstil!  Meppel leverde enkele jaren geleden na 
onderhandelingen 2 miljoen in bij de project¬ontwikkelaar om het plan weer vlot te 
trekken. Die projectontwikkelaar kan zich nu in de handen wrijven, want híj kreeg 
geld terug én alle ruimte om zoveel mogelijk woningen op een klein stukje grond te 
plaatsen! Eindresultaat voor hem: kassa! 

Gedurende tien jaar zijn er verschillende tekeningen gemaakt met steeds wisselende 
aantallen en uitvoeringen tot er plots een tweet van een makelaar (!) kwam. Er kwa-
men woningen te koop op de sporthallocatie. Wáár die woningen kwamen werd pas 
inzichtelijk toen de funderingspalen werden geboord. Wethouder Koning is menig-
maal gevraagd een informatieavond met de buurt te houden, maar die confrontatie 
is hij uit de weg gegaan. 

En zo heeft een plan dat 10 jaar geleden met enthousiasme werd begroet, geleid tot een 
resultaat om te janken!

S T E M g E l u i d   Peter de Vries

Het houdt maar niet op!
Ik maak vaak een rondje door het dorp en dan kom 
je regelmatig zaken tegen waar ik mij druk over kan 
maken. Ik probeer dan ook zo snel mogelijk actie te 
ondernemen en het probleem op te lossen. En soms 
kan ik mij daar behoorlijk kwaad over maken. Zoals 
over zinloze vernielingen. 
Het is maandag 31 oktober 2016 als ik de  ellende  zie 
bij een bankje in het van de Woudepark, een trieste 
aanblik zoals te zien op de foto. Zou hier weer een 

groepje jeug-
dige vanda-
len bezig zijn 
geweest met 
vuurwerk of gewoon voor de lol vernielingen 
aangericht hebben? Wat is de zin of de onzin 
van deze moedwillige daad door eigendom-
men te vernielen. Kennelijk interesseert het 
hen niet dat het herstellen de gemeente geld 
gaat kosten. Geld waar ook pa en ma aan mee 
moeten  betalen. 
Op dit moment  is de schade weer hersteld. 
Maar nog veel belangrijker is het feit dat foto`s 
met een onderschrift op de pagina van de ge-
meente in de Nieuwe Meppeler zijn geplaatst  
met een duidelijke verwijzing wie de herstel-
kosten moet betalen. Dit geldt ook voor de 
kosten voor verwijdering van het zwerfvuil. 
Dus blijf ik mij tijdens mijn wandelingen inzet-
ten voor een schone omgeving.

S T E M g E l u i d   Frans Venema

Wandel-/fietspad Reggersweg
komt dichterbij Elisabeth Bakkenes

Het Reestdal is een van de mooiste stukjes natuur in Meppel. Maar als wandelaar, fiet-
ser of rolstoeler vanuit Ezinge, de Oosterboer of Reggersoord moet je de Reggersweg 
gebruiken om er te komen. Het college wil het fietspad wel aanleggen, maar moet eerst 
onderzoeken wat de kosten zijn en welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Op de Reggersweg rijden veel auto’s en ze 
rijden voor fietsers en wandelaars erg hard. 
Ouders met kleine kinderen mijden deze 
weg. Het voelt al onveilig met een kind ach-
terop, laat staan dat je je kind naast je durft 
te laten fietsen. En om als wandelaar door 
de berm te lopen met een auto die langs je 
raast voelt evenmin erg prettig. 

In 2014 diende Sterk Meppel een motie in 
om in overleg te gaan met de gemeente 
Staphorst en het Recreatieschap om te kij-
ken of er langs de Reggersweg een wandel- 
en fietspad aangelegd kon worden. Die 
motie haalde het niet. Dit jaar dienden wij 

met GL en CU de motie opnieuw in en be-
haalde de motie wel een meerderheid. 

Op zijn vroegst wordt het fietspad, als het 
financieel mogelijk is, in de begroting van 
2018 opgenomen, zo liet het college weten. 
De realisatie is van veel factoren afhanke-
lijk, maar de  intentie om een wandel- en 
fietspad aan te leggen is er zeker. Jammer 
dat het zo lang duurt. Maar als het pad er 
echt komt is dat het lange wachten waard 
en kan iedereen veilig genieten van ons 
mooie Reestdal. 

Foto Ebel Zandstra

Minder sociale huurwoningen Elisabeth Bakkenes

Na een trage start is begin dit jaar dan 
toch een Woonvisie verschenen, een 
half jaar later dan gepland en nog zon-
der de vereiste prestatieafspraken. Die 
kwamen onlangs, in december, op tafel. 
Netto komen er over een periode van 
vijf jaar 60 sociale huurwoningen bij. 
Dat houdt bepaald niet over: 12 wonin-
gen per jaar. Marktpartijen moeten dat 
probleem in de visie van het college op-
lossen.

De veranderende woningmarkt maakt een 
actuele Woonvisie noodzakelijk. Boven-
dien wil het college een nieuwe bestuurs-
stijl hanteren die erop neerkomt dat men 
meer aan de markt wil overlaten. Sterk 
Meppel leverde in april dit jaar bij monde 
van woordvoerder Peter de Vries stevige 
kritiek. De Woonvisie moest per 1 januari 
2016 namelijk ook prestatieafspraken met 
wooncorporaties en ontwikkelaars bevat-
ten, met daarin afspraken over de te bou-
wen hoeveelheid sociale huurwoningen. 
De Woonvisie verscheen in april 2016, de 
prestatieafspraken kwamen echter pas 
deze maand op tafel. Nog net op tijd om 
een boete te voorkomen.

Dat de huurdersverenigingen als volwaar-
dige partners bij de afspraken zijn betrok-

ken juichen we toe. Maar dat was dan ook 
slechts één van de weinige lichtpuntjes. 
Sterk Meppel vindt vooral de bouw van 
sociale huurwoningen belangrijk. De 
wachtlijsten bij Woonconcept lopen maar 
niet terug. Er is dus dringend behoefte 
aan meer woningen onder de huursubsi-
diegrens. Maar helaas heeft Woonconcept 
te weinig investeringscapaciteit en kan 
zij alleen bouwen als de gemeente garant 
staat. Actium vult een deel van dat gat in 
door verhoudingsgewijs meer te investe-
ren. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. 
Beide wooncorporaties streven er boven-
dien naar om bovenop de prestatieafspra-
ken meer woningen te bouwen. Maar dat is 
dus allesbehalve zeker.

Als dat niet lukt en alleen de prestatieaf-
spraken worden nagekomen komen er dus 
netto – na aftrek van sloop of verkoop van 
bestaande woningen – 12 sociale huurwo-
ningen per jaar bij de voorraad vanuit de 
wooncorporaties. Dat is wel een heel scha-
mel resultaat. 
Het college wil het dan ook vooral aan pro-
jectontwikkelaars en privé-investeerders 
overlaten om meer sociale woningbouw in 
Meppel te realiseren. Een actieplan om die 
beweging op gang te brengen zat niet bij de 
plannen.

Stadsdienst Meppel

(Nog) niet tevreden Kees van Leeuwen

Het aantal reizigers is verdubbeld, maar 
dat is nog niet voldoende om de proef 
met de busdienst geslaagd te noemen. 
De gemeente wil vooral WMO-gebrui-
kers verleiden om vaker de bus te ge-
bruiken om zo de taxikosten te drukken. 

Al ruim een jaar rijdt de Stadsbus door 
Meppel. Na een stroeve start en de 
komst van nieuwe bussen kwam er een 
flinke stijging van het aantal gebruikers 
op gang. Ondanks de toename van 600 
reizigers per maand is het college niet 
tevreden. De prijs van de busrit lijkt 
bepalend voor het gebruik te zijn. Hoe 
goedkoper, des te meer gebruikers. 

Bovendien valt er nog het een en an-
der te verbeteren. Het reizigersplatform 
wordt volop bij de ontwikkelingen be-

trokken en zien ook veel verbeterpunten. 
Zo verloopt de communicatie nog niet 
optimaal en ligt er een aanbeveling om 
de routes in de wijken Haveltermade en 
Oosterboer aan te passen.

Halverwege volgend jaar wordt de bus-
dienst geëvalueerd. Wil Meppel dan een 
levensvatbare stadsdienst houden dan is 
het noodzakelijk dat het reizigersaantal 
verder toeneemt en het aantal WMO-
taxiritten gaat afnemen. 

Sterk Meppel is van mening dat een 
stadsdienst grote meerwaarde heeft voor 
Meppel. Ze heeft daarom een Meldpunt 
in het leven geroepen waar u ideeën, 
problemen of zaken die verbetering be-
hoeven kunt melden. U kunt uw inbreng 
via www.sterkmeppel.nl melden.
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KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN MEPPEL
Eduard Annen

Zonder adverteerders geen Stadswach-
ter. Een klein groepje binnen Sterk 
Meppel is daarom steeds actief bezig 
adverteerders te werven. Gelukkig lukt 
het nog steeds bedrijven te vinden die 
een advertentie willen plaatsen. Deze 
kleinschalige, meestal lokale, onder-
nemers willen wij de ruimte geven wat 
meer van zichzelf te laten zien. Ditmaal: 
Bloemen Petersen.

Herma Petersen loopt druk en trots door 
de winkel. Het team met jonge, enthou-
siaste medewerkers is druk bezig met de 
voorbereidingen voor de kerstetalage. “Ie-
der jaar komen er weer mensen kijken hoe 
onze ‘kerstwinkel’ er uitziet”. Herma vindt 
het heerlijk om mensen te inspireren. “Ik 
doe zelf ook inspiratie op door te kijken 
bij andere winkels en op beurzen. Je ziet 
daar dingen en ik geef daar dan samen met 
team een eigen invulling aan. De mannen 
maken dan wat wij bedacht hebben.”

Een achterneef van Berry Petersen opende 
de bloemenzaak aan de Prinsengracht. Hij 
werkte in Meppel en woonde in Barneveld. 
Toen het reizen hem begon op te breken, 
namen Bram en Toos Petersen de zaak over 
en noemden de winkel: de Bloemenmarkt.
De jonge Herma liep stage in de winkel en 
kon haar creativiteit kwijt in het bloem-

schikken. Toen zij een relatie kreeg met 
Berry liet zij haar droom om kapster te 
worden gaan en stortte zich volledig op de 
bloemsierkunst.

In 2001 namen Herma en Berry de winkel 
over en Herma volgde opleidingen om zich 
verder te specialiseren. Zij deed de oplei-
ding tot bloembinder en bruids- en rouw-
bloemwerk. Zij is nog erg gedreven in haar 
vak en vindt het geweldig om samen met 
het team creatief aan de slag te gaan. “We 
hebben voor ieder wat wils.”

Bloemen Petersen is inmiddels een begrip 
in Meppel. “Wij denken niet alleen mee in 
het maken van bloemstukken, maar zijn 
ook actief in de organisatie van evenemen-
ten zoals ‘Mini Meppel’, Live in Meppel en 
het Grachtenfestival. Wij vinden de leven-
digheid in de stad erg belangrijk en dragen 
dan ook graag ons steentje bij.” 

“Wij zijn trots op het mooie pand waarin 
het bedrijf gevestigd is. Wij gaan hier niet 
weg. Het is een prachtige locatie met veel 
ruimte en de klanten kunnen ons gemak-
kelijk bereiken. Wij hopen in de toekomst, 
samen met het creatieve team mooie pro-
ducten te kunnen blijven verkopen, maar 
ook een waardevolle bijdrage te blijven le-
veren aan ons stoere stadje Meppel.” 

40 jaar geleden    Henk Schoemaker

Nu zo’n 40 jaar geleden gingen veel Mep-
pelers met de leus “Grachten dicht, geen 
gezicht” de straat op toen het college 
dreigde met de demping van de laatste 
gracht.

Het college dat gedomineerd werd door 
de PvdA, die ook een absolute meerder-
heid had in de gemeenteraad, wilde in de 
stad het autoverkeer ruim baan geven. 
Iets waar nu alleen de VVD nog voor is. 
Een aantal PvdA-leden en een groep ver-
ontruste Meppelers weigerden om zich 
daar bij neer te leggen. Zij bundelden 
hun krachten in de actiegroep Gracht-
wacht en creëerden met ludieke acties 
een grote aanhang onder de bevolking.

Omdat de politiek niet naar een actie-
groep hoeft te luisteren, vormde de actie-
groep zich om tot de lokale politieke par-
tij Stadswacht. We waren als concurrent 
niet erg welkom, maar de inwoners van 
Meppel steunden ons met twee zetels. 

Het gedram van de Stadswacht leidde 
tot uitstel. En uitstel leidde tot afstel. 
Een mooi resultaat! De mentaliteit ver-
anderde langzaamaan en dankzij forse 
subsidies uit Den Haag werden de ka-
demuren gerestaureerd. De doorgaande 
scheepvaart is door de spoorbrug en 
de dammen naar Blankenstein en Oos-
terboer onmogelijk geworden, maar de 
recreatievaart heeft de toegang tot de 
spoorbrug behouden. We hebben het 
zelfs mogen beleven dat een stuk Gas-
gracht weer werd opengegraven. 

Als Sterk Meppel mogen we nu ook idee-
en van M20 verwelkomen. Deze groep 
initiatiefrijke Meppelers heeft een groot 
aantal voorstellen op de politieke agen-
da gezet. We zijn blij met de betrokken-
heid van inwoners met hun stad. En we 
zijn ook blij met een flink aantal van hun 
ideeën. Men wil de stad weer mooier 
maken en water speelt daarin een pro-
minente rol.

SteM op werkbezoek

Sterk Meppel staat niet alleen op straat 
om te horen wat er leeft maar gaat ge-
regeld op werkbezoek bij verenigingen 
om zo te horen wat er speelt. De fractie 
is onlangs op bezoek geweest bij CMV 
De Bazuin en FC Meppel gymnastiek. 

Voorzitter Anja Winters (CMV De Bazuin) 
vertelde dat het goed gaat met de vereni-
ging. Het ledenaantal is stabiel en ze wor-
den regelmatig gevraagd om op te treden. 
Maar toch maakt de vereniging zich zorgen 
om de toekomst. De door de gemeenteraad 
goedgekeurde bezuiniging van € 60.00 op 
de bijdrage aan Scala kan slecht uitpakken 
voor de muziekvereniging. Zij vreest dat 
vooral de aanwas van nieuwe, jonge leden 
hierdoor zeer fors achteruit zal gaan.
Ook bij FC Meppel gymnastiek gaat het 

goed. Het ledenaantal is stabiel en er turnt 
een aantal leden op nationaal niveau. 
Voorzitter Patricia Klooster ziet de toe-
komst positief tegemoet, maar wijst wel op 
een aantal verbeterpunten met betrekking 
tot de communicatie vanuit de gemeente. 
Met een betere communicatie over de ver-
huur zou de gemeente veel meer huurin-
komsten kunnen genereren. Daar gaat he-
laas veel mis. 
Voor de toekomst heeft de vereniging nog 
een grote droom: een eigen turnhal voor de 
vereniging die nu al minimaal 55 uren een 
zaal huurt in Meppel.

Wilt ook u de fractie van Sterk Meppel) op 
bezoek hebben? 
Neem dan contact op met Eduard Annen 
(eduardannen@gmail.com) 

SteM op bezoek bij De Bazuin

SteM op bezoek bij FC Meppel gymnastiek

Onze kracht: creativiteit en betrokkenheid

S T E M g E l u i d   Jeanet Kraaij

Gemeente en gemeenteraad zetten echt stap-
pen om het sociaal domein op een goede ma-
nier in te regelen. Super om te zien dat de ge-
meenteraad unaniem heeft besloten dat er een 
onderzoek moest komen naar de ervaringen 
van mantelzorgers. Aan de hand van de uit-
komsten van de enquête is er een vergadering 
van de raadscommissie sociaal domein georga-
niseerd, waarin het onderzoek werd besproken 
met de mantelzorgers zelf. En dan merk ik dat 
veel van wat daar naar voren komt door mij de 
afgelopen jaren in de politieke arena al aanhan-
gig is gemaakt. 

Dat mensen stoppen met zorg of beginnen er 
niet aan omdat ze de eigen bijdrage niet kun-
nen betalen. Dat mantelzorgers veel druk voe-
len door de grote hoeveelheden papierwerk. Het steeds opnieuw informatie moeten 
delen met anderen, terwijl die daar al bekend is, en dat de gemeente de beoordeling 
van artsen en specialisten in twijfel trekt. Mantelzorgers willen dat de gemeente hen 
vraagt wat hij of zij nodig heeft en oplossingsgericht meedenkt. En vooral dat er één 
persoon is die alles coördineert. 

De wethouder heeft nogmaals benadrukt dat voor de zorg en ondersteuning van zo-
wel zorgvragers als mantelzorgers maatwerk écht de insteek is. Dit ‘statement’ geeft 
alle partijen een prachtige basis om verder te denken over hoe dit in de praktijk kan 
worden vormgegeven. En in die praktijk is nog veel te verbeteren, dat vindt de ge-
meente zelf ook. 
Heeft u ervaringen (positief of negatief) of tips? Maak vooral gebruik van de uit-
nodiging vanuit de raad om uw input te geven en mail uw ervaringen en tips naar 
e.bakkenes@meppel.nl.  Wij zorgen er dan voor dat het op de goede plaats terecht-
komt, nl. de woordvoerders mantelzorg van alle fracties in de gemeenteraad.

Grachtwacht – Stadswacht – Sterk Meppel

Grachten dicht, geen gezicht



 DE STADSWACHTER Winter 20168

97 
Deze brug staat ergens in Meppel. Weet u waar we deze brug kunnen vinden, en kunt u 
ons iets over deze brug vertellen? Laat het ons weten.
Oplossingen kunnen voor 1 maart 2017 worden ingestuurd naar: 
redactie Stadswachter, Lepelaar 5, 7943 SJ Meppel of per mail naar: stadswachter@
sterkmeppel.nl 

35e Jaargang, nr 2
Een uitgave van de Politieke 
Vereniging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>
Verschijnt in een oplage van 14.000 exem-
plaren en wordt in Meppel, Nijeveen, Rogat, 
Broekhuizen, Schiphorst, Haakswold en 
Nijentap huis aan huis bezorgd.

REDACTIE
Stadswachter@sterkmeppel.nl 
Oosterboerweg 94, 7943 KD Meppel
Eindredactie Elisabeth Bakkenes (tel. 259026)
Hoofdredacteur Eduard Annen (tel. 853 069)

VORMGEVING 
Henk Tiemens

FOTO’S
Frans Venema, Elisabeth Bakkenes, Eduard 
Annen, Peter de Vries, Jeanet Kraaij en Henk 
Schoemaker.

VERSpREIDING:
Coördinatie: Eduard Annen, tel. 853 069

ADVERTENTIES
Diana Hendriksen

LEDENADMINISTRATIE
Diana Hendriksen

BESTUUR STERK MEppEL
secretariaat@sterkmeppel.nl
Voorzitter: Eduard Annen
Secretaris: Sayma Kuipers
Penningmeester: Diana Hendriksen, 
Hercules Segherslaan 29, 
7944 LH Meppel, tel. 262969
bank: NL61ABNA0597736936
Martin Daling
Soerma Yethou

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
Eduard Annen 
tel.: 853069 - e-mail: e.annen@meppel.nl

DRUK
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

C O l O F O N

K E N  u w  g E M E E N T E
Eduard Annen

Uitslag 96
In ‘Ken uw Gemeente’ stond de vorige keer 
een foto van een historische plek in Meppel. 
Te zien was een muurschildering van Har-
tog Goldstein, die te vinden is op de Kei-
zersgracht. De schildering heeft te maken 
met onze waterrijke omgeving en binnen-
stad en stamt uit de tijd dat behoorlijk veel 
beroepsscheepvaart Meppel aandeed. 

Mevrouw. H. Hendriks uit Meppel wist ons 
dit te vertellen en ook dat Hartog Goldstein 
met zijn familie in dit pand heeft gewoond 
tot hij 3 oktober 1942 werd gedeporteerd 
naar Auschwitz. 
Zij ontvangt van ons het boek “Een kwart 
eeuw Meppel” van Herman Jansen. 

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

t.a.v. Diana Hendriksen, Hercules Segherslaan 29, 7944 LH  Meppel

www.sterkmeppel.nl

Twitter.com/sterkmeppel

Facebook.com/sterkmeppel

K i J K  E E N S  O P

Achtergronden? Discussies, Commentaar?

Wat gaat goed en wat kan beter!

U komt SteM nu geregeld in
uw eigen buurt tegen Eduard Annen

Al tientallen jaren treft u Sterk Meppel 
op straat aan, omdat wij graag willen 
weten wat er in uw buurt speelt. Waren 
we tot voor kort vooral in en rond de 
Hoofdstraat te vinden; nu strúnen we 
ook bij u door de wijk. Uiteraard zijn wij 
herkenbaar aan onze gele bakfiets. 

Tot voor kort spraken wij met u over een 
stelling rond een actueel onderwerp. Dát 
gaan we nu anders doen. We komen graag 
met u in gesprek over waarmee u blij bent 
in Meppel en wat de zaken zijn die volgens 
u beter kunnen. 

Tijdens de bezoeken aan de Havelter- 
made en het centrum heeft een groot aan-
tal mensen ons aangesproken over meer-
dere onderwerpen. In het centrum vinden 
de Meppelers onder meer de fietsenstal-

ling aan de Kruisstraat een grote puinhoop. 
Die opmerking nemen wij mee bij de be-
handeling van het Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan.

In de Haveltermade maken bewoners zich 
o.a. druk over het parkeren bij de Aldi. Op 
het pleintje tegenover restaria Havelterm-
ade liggen nu nog dikke keien maar er zijn 
plannen om die weg te halen. Daar is men 
niet blij mee, want zo wordt het pleintje 
één grote parkeerplaats. 
Men is juist blij met het pleintje waar je 
kunt lopen en fietsen.
Maar er is ook met ons gesproken over 
duurzaamheid, de plannen van de M20 
met Meppel en nog veel andere zaken.

Loop ons dus niet zomaar voorbij. Wij gaan 
graag met u in gesprek!

Actief worden voor SteM?
In vervolg op de cursus Politiek Actief 
organiseert Sterk Meppel op 14 maart 
een avond voor mensen die overwe-
gen om actief te worden in fractie of 
bestuur van Sterk Meppel.
  
Begin dit jaar is er een cursus Politiek Ac-
tief georganiseerd waarvoor veel belang-
stelling was. Het was niet het doel van 
de cursus, maar er zaten natuurlijk ook 
mensen tussen die actief willen worden 
voor een politieke partij. Voor degenen 
die dat via Sterk Meppel willen doen or-

ganiseren wij een avond rond het sociaal 
domein. We bespreken aan de hand van 
een casus (een concreet beleidsstuk) de 
politieke bril van Sterk Meppel - onze vi-
sie op dit beleidsterrein. 
Geïnteresseerd? Meldt u dan snel aan. 
In die maand starten we namelijk ook 
met het schrijven van ons nieuwe ver-
kiezingsprogramma en daar wilt u na-
tuurlijk bij zijn! Aanmelden kan via 
e.bakkenes@meppel.nl onder vermel-
ding van scholing Sterk Meppel of telefo-
nisch via telefoonnummer 259026. 


