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Dit gaat doen

2022 – 2026:
Dit gaan wij de
komende vier
jaar doen.

De auto krijgt in Meppel nog te vaake vaake v
voorrang. Uit onze interviews bleek dat
zorgen rond fietsroutes, kruispunten,
onderhoud en verlichting in bijna alle wijken
met stip als grootste zorg meegegeven werd.
Voor Sterk Meppel is veilig fietsen in Meppel
de komende vier jaar de rode draad die je
veilig van A naar B brengt.

Met onze ‘gouden koets’ zoeken wij u iedere
maand op om uw mening over plannen in uw
buurt mee te nemen in de besluitvorming.
SteM wil het karakter van dorp, buurt, wijk
en centrum behouden en u vooraf betrekken
bij plannen voor uw buurt.Sterk Meppel wil dat iedereen mee kan doen.

Dus zorgen we niet alleen voor een goed
minimabeleid maar ook voor een rijk
verenigingsleven en steun voorn voorn v mantelzorgers.
SteM zal geen bezuinigingen op het sociaal
domein steunen die directe invloed hebben op
de zorg die de mensen nodig hebben.
• Voo• Voo• V r jongeren zetten we ontmoetingspunten
op, bestrijden eenzaamheid en helpen hen
schulden te voorkomen.

• Er komen pilots om aan de woonvraag
van mensen met een ondersteuningsvraag
te voldoen zoals Knarrenhofjes,
mantelzorgwoningen of woongroepen
begeleid wonen.

• We b• We b• W ieden alle kinderen optimale
ontwikkelingskansen door goede
ondersteuning in hun ontwikkeling, groene
schoolpleinen en extra steun voor kinderen
die in armoede opgroeien.

Onze kandidaten:

1
Eduard Annen

2
Elisabeth Bakkenes

3
Madelinde Bakkenes

4
Gaby Geertsma

5
Pierre van Leeuwen

6
Robbert van Leeuwen

7
Martijn Wieringa

8
Klaas de Vries

Meer weten vanvan onze kandidaten? Kijk dan op www.sterkmeppel.nlwww.sterkmeppel.nlwww

Er moeten meer betaalbare huur- euur- euur n
koophuizen komen in een prettige leefbare
buurt met voldoende ruimte voor groen en
spelen. Tot die tijd krijgen onze inwoners
voorrang bij huur of koop.
• Startende kopers krijgen meer kans
op een betaalbaar huis door de
zelfwoonplicht en een voorrangspositie
bij nieuwbouwprojecten.

• Er moeten meer betaalbare koopwoningen
worden gebouwd.

• We o• We o• W nderzoeken of de invoering van
erfpacht starters helpt.

• Er moeten meer betaalbare huurhuizen
worden gebouwd.

• Inwoners van Meppel krijgen voorrang bij
de toewijzing van huurhuizen in Meppel.

Meer kans op een
betaalbaar koop- of huurhuis

Kunst, cultuur en sport zorgen voor
competitie, spelen, plezier, eezier, eezier xpressie en
meedoen. Het zorgt ervoor dat mensen zich
met elkaar verbinden. Het helpt kinderen om
zich fysih fysih f ek, mentaal en sociaal te ontwikkelen.
• We s• We s• W timuleren jong en oud om meer te
bewegen door langs wandelpaden
attributen te plaatsen die u uitdagen

• We h• We h• W ouden de openbare bibliotheek met
het servicepunt Nijeveen in stand.

• SteM wil bijdragen aan een lift voor het
Stedelijk Museum

• We h• We h• W ouden bij alle ontwintwint kkelingen
rekening met sporters met beperkingen

• We z• We z• W etten in op vernieuwbouw van de
sporthal in Nijeveen

Verbinding door sport en cultuur

De ambitie om in 2040 in Meppel CO2-
neutraal te zijn onderschrijven wij. SteM
kiest voor een eerlijke aanpak vank vank v de
energiecrisis waarbijs waarbijs w de vervuiler betaald,
afvalafvalafv hergebruikt wordt en inwoners niet op
kosten gejaagd worden.
• Maatregelen om energieneutraal te worden,
worden voor inwoners woonlastenneutraal
uitgevoerd.

• SteM zet in op: 1. isoleren van huizen en
2. zonnepanelen op dak en 3. langs taluds
van wegen.

• SteM wil dat inwoners een rentevrije lening
kunnen krijgen voor het aardgasvrij maken
van hun woning.

• Samen met de inwoners van elke wijk
werken we een plan uit hoe hun wijk van
het aardgas afgaat.

Energie voor de toekomst

Sterk Meppel wil erfgoed, dat belangrijk is
voor het verhaal van Meppel, beschermen,
behouden of, met behoud van de waare waare w devolle
elementen, ontwikkelen.
• Ontwikkelntwikkelnt ingen in wijk, dorp en
buurtschappen steunen we als ze voorzien
in een behoefteehoefteehoef van onze inwoners, het
karakter niet aantasten en er voldoende
groen- en speelruimte blijft.

• We v• We v• W ersterken het authentieke karakter
van de binnenstad door meer aandacht
voor reclame uitingen en de afbakening van
terrassen.

Bouwen met respect
voor heden en verle
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Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot
bewegen, spelen en sporten, zorgt ervoor dat
mensen elkaar kunnen ontmoeten en houdt
rekening met de behoeften vann vann v jong en oud.
• Nieuwveense Landen krijgt meer woningen
dan voorzien; daarom moet er ook plek
komen voor een bescheiden winkel-
centrum, buurthuis en gezondheidscentrum.

• Groen en spelen krijgt een prominente plek
bij alle nieuwbouw plannen.

• De problemen bij de biomassacentrale
en het warmtenet in Nieuwveense Landen
moeten snel opgelost worden.

SteM voor een
gezonde leefomgeving

Een sociale stad is een zorg minder

Veilig in uw eigen buurt

We gaan overlast in uw eigen omgeving
beter aanpakken. Preventie werkt beter dan
handhaven maar als men zich niet aan de
regels houdt moet er opgetreden worden.
Naast handhavinhandhavinhandha g is een betere verlichting in
stegen en op fietspaden belangrijk voor een
veilige woonomgeving.
• Jongeren- en opbouwwerkers krijgen meer
tijd en ruimte in wijken, dorp en buurt.

• Actieve handhaving op intolerant gedrag en
milieu/verkeersovertredingen

• We v• We v• W erbeteren de straatverlichting
op onveilig aanvoelende plaatsen zoals
bijvoorbeeld de parkeerplaats Mallegat,
stegen achter huizen of wandel- en
fietspaden

• We t• We t• W reffen veverkerkeer remmende maatregelen
op wegewegen met doorgaand autoverkeer en
contcontroleren vaker op snelheid auto’s.o’s.o’

Uw stem telt bij SteM

De fietser krijgt voorrang

• We r• We r• W eserveren budget om veilige fietsroutes
te creëren voor kinderen, scholieren en
ouderen.

• We v• We v• W erbeteren de sociale veiligheid van
fietspaden en tunnels door verlichting en
omliggend groen.

• Door verkeerslichten anders in te stellen
zorgen we voor een groene golf of kortere
wachttijden voor fietsers.

• We z• We z• W etten in op een fietstunnel onder-enonder-enonder
niet over- her- her et spoor bij de Reeststouwe.

• Ontwikkelingen in dorp en buurtschappen
worden gestimuleerd maar mogen het
karakter ervan niet fundamenteel aantasten.

• Waar mogelijk willen we meer vraagstukken
op buurtniveau oplossen door de buurt
actief te betrekken.

• We r• We r• W eserveren geld om bewonersinitiatieven
te steunen die bijdragen aan de leefbaarheid
of het sociale leven in wijk, dorp of buurt.
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DE STADSWACHTER

Dit heeft gedaan

2018 – 2022:
Wat hebben
wij bereikt?
Rond verkiezingen wordt er veel beloofd.
Maar beloven en doen zijn twee
verschillende dingen. SteM legt ieder jaar
in de Stadswachter verantwoording af over
haar successen en flops. Dat zijn er teveel
om op deze pagina te passen; dus lees
vooral de nieuwsbrieven en stadswachters
op onze website nog eens door.
Maar belofte maakt schuld: dus hier kunt
u lezen wat we beloofd hebben en wat we
daarin gedaan hebben.

Tot 2018 liet de gemeente inwoners mee
praten nadát ze bedacht hadden hoe de
plannen eruit zouden moeten zien. SteM wil
dat inwoners vanaf de planvorming betrokken
worden bij plannen in hun omgeving. Die
aanpak is door SteM wethouder Jaap van der
Haar gebruikt bij de wijkaanpak Oosterboer.
Bij deWarmtetransitie ging dat nog verder
en hebben zelfs ruim 2.000 inwoners
meegedacht over de aanpak voor Meppel.
Hun mening was de basis voor het voorstel
dat naar de gemeenteraad ging. En die
aanpak, samen met de inwoners komen tot
een voorstel met voldoende draagvlak, willen
we in de volgende periode graag verder
doorvoeren.

SteM beloofde niet alleen de bouw van
betaalbare huur (en koop) woningen
te bevorderen maar ook meer diverse
woningbouw. Er is zeker meer gebouwd maar
nog niet voldoende. Daarom hebben we het
initiatief genomen om een zelfwoonplicht
in te voeren voor nieuwbouw projecten: we
moeten bouwen voor onze eigen inwoners
en niet voor kapitaal investeerders. Ook het
bouwen met voldoende kwaliteit en ruimte
voor groen en spelen is niet overal gelukt.

Ruim tweeduizend inwoners hebben
meegedacht over de transitie naar een
aardgasvrije warmtevoorziening. Besloten
is dat er eerst gekeken moet worden naar
betere isolatie van (slecht) geïsoleerde huizen
en zonnepanelen op het dak vóór andere
maatregelen in beeld komen. En natuurlijk
moeten de kosten voor zonnepanelen of
isolatie worden gecompenseerd door een
lagere energierekening. De gemeente
stimuleert en faciliteert dit, maar u bepaalt
zelf wat u wel of niet doet. Ook in het
afvalbeleid zijn grote stappen gezet.

Op initiatief van Sn SteMM isis hethet gelugeluktkt om dede
voorgestelde bezuinzuiniging op schoolzwemmen
terug te draaien. M. Mede door onze inzet
zijn de acties van Raden inVerzet gesteund
waardoor er meermeer geld voor Jeugdzorg is
gekomen. Er komenkomen ervaringsdeskundigen op
diverse plekken binnen het sociaal domein
zodat de ondersteuninondersteuning nog beter wordt. Het
Armoedepact kokon op onze steun rekenen net
als het Leenfondsnds waarmee de Arme Kant
van Meppel mensennsen met kleinere schulden
snel kan helpen steunen wij van harte. En
26 medewerkersmedewerkers van de groendienst van
Reestmond hebbenbben een vaste aanstelling bij de
gemeente gekregen.gen.

Deze periode is voor het eerst beleid
ontwikkelt voor de ontwikkeling en
bescherming van erfgoed en een
Kwaliteitsmanifest voor nieuwbouw. De
bouw rond de oude HBS en Zuiderschool
laat zien dat het heel goed mogelijk is om
erfgoed te ontwikkelen met behoud van dat
wat waardevol is. Er komen beschermde
stadsgezichten om de cultuurhistorische
identiteit van een gebied in te zetten bij
nieuwe ontwikkelingen. Bij de Urzo locatie
zijn de plannen in ontwikkeling maar wordt
de nieuwbouw (kant Noteboomstraat)
minimaal vijf meter vanaf de stoep gebouwd.
Want bouwen met respect voor de omgeving
betekent óók dat je rekening houdt met de
mensen die daar al wonen.

Millieu

Geen toekomst
zonder verleden

Inspraak zonder
invloed is zinloos

Wat hebben we gedaan

Wat hebben we gedaan

Wat hebben we gedaan

Wat hebben we gedaan

Wat hebben we gedaan

SteM wil dat u bij plannen in uw omgeving
niet alleen mee kunt praten maar dat
uw inspraak herkenbaar in de plannen
terugkomt.

Een passend huis

SteM wil niet alleen betaalbare (huur)
woningen mogelijk maken, maar wonen
naar ieders wens: samen, alleen, klein, groot,
begeleidend of mantelzorg, voor jong en oud.

Minder energieverbruik en Meppel zo snel
mogelijk energieneutraal. SteM voor écht
duurzaam: voorkom verspilling en stimuleer
hergebruik.

Ondanks forse extra uitgaven binnen het
sociaal domein en de gevolgen van de
coronacrisis hebben we grote stappen
gezet. Waar het er aan het begin van deze
raadsperiode nog zorgelijk uitzag schrijven
we nu langzaam maar zeker betere cijfers.
Dit is mede dankzij een reorganisatie van
de leningenportefeuille die SteM-wethouder
van der Haar doorvoerde en een half miljoen
rentevoordeel oplevert. Hoewel er bezuinigd
moest worden hebben we er altijd voor
kunnen zorgen dat iedereen de zorg kreeg die
hij/zijhij/zijhij/ nodig had.
Door financiële
meevallers vanuit
het Rijk ziet het
ernaar uit dat
we die positieve
ontwikkeling door
kunnen zetten.

Financiën op orde

Wat hebben we gedaan

Goede investeringen rechtvaartvaartv digen
afgewogen keuzes. SteM wil verantwoordelijk
en duurzaam omgaan met Meppels geld.

Goed armoedebeleid

Meer steun aan mensen met minder kansen:
jong en oud.We loud.We loud.W aten kinderen niet aan de
zijlijn staan.

SteM wil met respect voor het verleden
het oog op de toekomst richten:
cultuurhistorische waarden behouden en
kansen zien en benutten.

We stemden tegen de bouw van 72 appar-ppar-ppar
tementen op de mulo locatieVledder.
Hoogbouw met parkeergelegenheid op
een te klein stukje grond zorgde er (onder
andere) voor dat de verkeersdruk te groot

Een veilig Meppel

Wat hebben we gedaan

Of het nu gaat om het verkeer, uerkeer, uerkeer itgaansleven
of uw woonomgeving: Meppel moet veilig
zijn.

werd. Het plan werd door een meerderheid
aangenomen. Het fietspad langs de
Reggersweg is acht jaar na onze eerste motie
in gebruik genomen.
Maar het gevoel van (on)veiligheid zit ook in
kleine zaken waarin de fractie probeert over
een oplossing mee te denken. Hangjongeren,
de bereikbaarheid van hulpdiensten in een
buurt, een drukke kruising of een zitbankje dat
op instorten staat.
Het onderwerpVeilig in Meppel heeft de
afgelopen jaren dan ook geregeld op de
agenda van de raad gestaan.

Bij de onderhandelingen is extra budget voor
groenonderhoud bedongen. De gemeente ligt
er op veel plekken beter verzorgd bij en er
is veel meer oog voor biodiversiteit. In bijna
alle wijken zijn er werkgroepen die daarover
meedenken. Er is de komende jaren een extra
budget van 330.000 euro opgenomen om

Het groenonderhoud moet beter, ver, ver éél beter.beter.beter
SteM wil meer geld voor groenonderhoud
in wijken, dorpen, buurtschappen en
buitengebied.

Beter groenonderhoud

SteM wil biodiversiteit bevorderen zodat
bloeiende bermen, gezellige groenperken en
fruit- en notenbomen een fijne leefomgeeefomgeeef ving
maken voor mensen, dieren en insecten.

SteM voor de Bij

Wat hebben we gedaan zieke bomen te vervangen waarmee er meer
verschillende soorten bomen en struiken
komen en ziekten minder kans krijgen.
Bermen worden minder vaak gemaaid en
dat maaisel wordt opgezogen en afgevoerd
waardoor bermen verschralen en meer
biodiversiteit ontstaat. In woonwijken worden
nu geen heesterperken meer omgevormd naar
grasvelden.

De concentratie van het winkelgebied
zorgt dat er hoofdzakelijk dure A-locaties te
huur staan terwijl starters en unieke kleine
winkels, die het winkelen leuk maken, dat
niet op kunnen brengen. Beleid om die kleine
ondernemers te faciliteren is er helaas niet

Wat hebben we gedaan

Binnenstad X
Winkelen in de binnenstad moet aantrekkelijk
zijn voor bezoekers en betaalbaar voor
startende ondernemers. In de binnenstad niet
rijden maar verblijven.

gekomen. Ook gooide Corona roet in het eten
toen we de plastic schermen rond terrassen
op de agenda wilden zettenettenet . Die lange rijen
schermen zijn geen visitekaartjevisitekaartjevisitekaart voor Meppel.
Een kijkje op deWheem laat zien dat het ook
heel anders kan.


