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Ken uw gemeente

23e JAARGANG, NR 1
Een uitgave van Politieke Vereniging Sterk Meppel.
Verschijnt in een oplage van
14000 exemplaren en wordt in
Meppel, Nijeveen, Rogat, Broekhuizen, Schiphorst, Haakswold
en Nijentap huis aan huis bezorgd.

52
We hebben gezocht
naar het smalste huisje in Meppel en we
denken het gevonden
te hebben. Herkent u
het? Weet u waar het
staat?
Stuur uw opgave dan
voor 1 februari in
naar:
Red. Stadswachter
p/a Kees Schoonderwoerd,
Resedastaat 14,
7943 AD Meppel.

Uitslag 51
Het religieuze detail bij de deur van
de Gereformeerde Kerk werd door
heel veel inzenders herkend. Hans
Havers vroeg zich af hoe het zat
met de zevenarmige kandelaar met
Davidsster op de foto. Was het kerkgebouw aan de Groenmarktstraat
soms van origine een joods gebouw? Nou nee, dat was het niet!
Maar je kunt ook uit deze afbeelding goed opmaken dat het christendom verwant is aan de joodse

Herman Jansen (rechts) overhandigt het echtpaar Veen de cd van
het Meppeler Mannenkoor.
religie.
De prijs is deze keer gewonnen
door:
Mevrouw Loeki Veen-Aertsen uit de
Keizersmantel in Meppel. Zij koos
voor de prachtige cd van het Meppeler Mannenkoor.

REDACTIE
Resedastraat 14, 7943 AD Meppel
Kees Schoonderwoerd
(eindredactie), tel. 262 728
kees.schoonderwoerd@planet.nl
Sandra Makkinje (vormgeving)
Elisabeth Bakkenes, tel. 259026
fam.bakkenes@home.nl
Dick Minkjan, tel. 259 107
dminkjan@alwaysaccess.nl
Myriam Schut, tel. 492 580
MM.Schut@hetnet.nl
Jan Vonk, tel. 259 543
janvonk@zonnet.nl

Onder de goede inzenders wordt geloot
wie de prijswinnaar
wordt. Hij of zij kan
kiezen uit:
1. Het nieuwe boek
van Herman Jansen:
‘Een kwart eeuw
Meppel’;
2. De cd van het Meppeler Mannenkoor;
3. Een VVV-bon van
10 euro.

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE:
Frans Bultje, Romke E. Egbers,
Herman Jansen, Aafke v. d. Riet,
Jenny Schipper, Henk Schoemaker, Wim Start, Frans Venema.

FOTO’S:
Elly Jansen, Omroep Meppel

VERSPREIDING:
Centrale coördinatie:
Elisabeth Bakkenes-Van Hese,
tel. 259 026
Meppel-Noord:
Peter de Vries, tel. 260305
Meppel-Zuid:
Jan Vonk, tel. 259 543
Centrum-Ezingebuurt:
Jenny Schipper, tel. 244 270
Oosterboer:
Joop Geuzinge, tel. 263 279
Nijeveen:
Myriam Schut, tel. 492 580
Overige buitengebied:
Dick Minkjan, tel. 259 107 en
Joop Geuzinge, tel. 263 279

Onze raadsleden

ADVERTENTIES:
Elly Jansen, tel. 255843
Myriam Schut, tel. 492580

BESTUUR STERK MEPPEL:
Herman Jansen

Jenny Schipper-Boes

Henk Schoemaker

Peter de Vries

(fractievoorzitter)
Commissie: Bestuurlijke Zaken
Tuinweg 41, 7944 AB Meppel
telefoon 255843
e-mail: H.Jansen@meppel.nl

Commissie: Ruimtelijke Zaken
Sluisgracht 28, 7941 BW Meppel
telefoon 244270
e-mail: J.Schipper-Boes@meppel.nl

(fractiesecretaris)
Commissie: Maatschappelijke Zaken
Julianastraat 26, 7941 JC Meppel
telefoon 258141
e-mail: H.Schoemaker@meppel.nl

Commissie: Bestuurlijke Zaken
Het Vledder 33, 7941 KL Meppel
telefoon 260305
e-mail: p.devries@meppel.nl

Onze duo-raadsleden

Secretariaat:
Romke E. Egbers,
Heerengracht 15,
7941 JH Meppel, tel. 240517
Voorzitter:
Jan Busscher
Penningmeester:
René Wanders,
Comm. de Vos van Steenwijklaan
52, 7942 XJ Meppel, tel. 240 916
postbank: 5474975
bank: 59.77.36.936

LEDENADMINISTRATIE:
Elly Jansen, Tuinweg 41
7944 AB Meppel, tel. 255843

BEZORGERS:

Frans Venema

Myriam Schut

Jan Teunis Grimme

Ebel Zandstra

Commissie: Ruimtelijke Zaken
De Veurdele 49, 7948 DL Nijeveen
telefoon 491660
e-mail: F.Venema@meppel.nl

Commissie: Maatschappelijke Zaken
De Veurdele 40, 7948 DN Nijeveen
telefoon 492580
e-mail: m.schut-jansen@meppel.nl

Commissie: Bestuurlijke Zaken
Eikepage 13, 7943 RV Meppel
telefoon 258203
e-mail: jt.grimme@meppel.nl

Commissie: Maatschappelijke Zaken
De Veurdele 56, 7948 DP Nijeveen
telefoon 491975
e-mail: zandstra@alwaysaccess.nl

❏

Ik steun STERK MEPPEL alslid, de contributie bedraagt € 15,- per jaar

❏

Ik steun STERK MEPPEL als donateur, à € 15,- per jaar

❏

Ik ben belangstellend

❏

Ik heb een nee/nee-sticker op de deur, maar wil graag de STADSWACHTER te ontvangen

Naam: ..................................................................
Adres: ..................................................................
Postcode: ..............................................................
Telefoon: ...............................................................
Deze bon kunt u opsturen naar de ledenadministratie van STERK MEPPEL,
t.a.v. Elly Jansen, Tuinweg 41, 7944 AB Meppel.
Leden ontvangen uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen.
Donateurs en belangstellenden ontvangen alleen uitnodigingen voor de vergaderingen.

✃

Jan Vonk
Commissie: Ruimtelijke Zaken
Jan Steenstraat 83, 7944 TX Meppel
telefoon 259543
e-mail: janvonk@zonnet.nl

Jan Anneveldt, Fred Bakkenes, Hems Barink, Karin Beaufays, Marc van der Belt,
Patricia v.d. Berg, Petra Blei, Fred van
Boekel, Frank den Broeder, Harriët den
Broeder, Niels den Broeder, Allard Busscher, Jan Busscher, Rick Busscher, René
Bijderwiede, Harm Dingsté, Joke Dingsté, Romke E. Egbers, Annette Ferguson,
Jan Gelderloos, Jaap Gerrits, Jan Teunis
Grimme, Joke de Groot, Dina Gruppen,
Henk Heite, Nelleke Hooijschuur, Jan
Huizinga, Herman Jansen, Jeanet Jonker,
Harry Keyl, Hennie Klamer-Westerbeek,
Albert Knostapel, Eduard Korpel, Peter
Koperberg, Jeanet Kraaij, Henk Kreeft,
Arend Kuik, Ida Maas-Geel, Jan Maas,
Jan Meer, Elvira Minkjan, Barbara Mossel, Jeremy van Ommen, Sita Neutel,
Tonnie van Pinxteren, Henk Rous, Peter
van de Riet, Henk Schoemaker, Lies
Schokker, Sjanie Schrotenboer, Marcel
Schut, Joke Sinnema, Hendrik Snel, Wim
Start, Harm Steenbeek, Ditie van der
Valle, Lineke v.d. Velde, Frans Venema,
Henri Venema, Trudy Venema, Geert de
Vries, René Wanders, Josée Welbergen,
Alie Wittenberg, Ebel Zandstra.

DRUK:
Veenstra & de Vries
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Laat de acacia’s in Indische Buurt
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Mantelzorg, het fundament
onder de gezondheidszorg
Ouderen willen zo lang mogelijk
thuis blijven wonen. Zonder hulp
van diverse professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties zou dat niet mogelijk zijn,
maar de langdurige en ombetaalde steun en zorg van familie en
vrienden, de mantelzorgers,
wordt vaak ondergewaardeerd.
Tachtig procent van alle zorg
thuis komt van hen. Mantelzorg
geven, daar kies je niet voor; het
overkomt je. Ongemerkt worden
de taken steeds zwaarder.

Bewoners van de Indische Buurt
hebben bezwaar tegen het plan
24 acacia’s in hun wijk te kappen. Een handtekeningenactie
moet voorkomen dat bomen in
de Bankastraat en Bilitonstraat
verdwijnen. Wat Sterk Meppel betreft mag die actie slagen.

waar bomen zeer dicht op elkaar
staan of bij gevels. Kort gezegd:
waar ze te weinig ruimte hebben.
In het Bomenstructuurplan worden verschillende plaatsen aangewezen die hiervoor in aanmerking
komen. De Indische buurt staat
daar niet bij.

Ruim een jaar geleden heeft de gemeenteraad het Bomenstructuurplan goedgekeurd. Het gaat om een
herstructurering van het bomenbestand: knelpunten en voorstellen ter verbetering worden aangedragen. Nieuwe aanplant en
vervanging van bestaande bomen
en te verwijderen bomen zijn allemaal in het stuk beschreven.

Kaalslag
Enkele maanden geleden was er
voor de bewoners van de Indische
buurt een informatieavond over
herinrichting van hun buurt. De
gemeente gaf daar aan dat de acacia’s, die daar al jaren het straatbeeld bepalen, voor overlast zorgen.
Niet de bewoners, maar de gemeenteambtenaren ervaren de
bomen blijkbaar als overlast. Voor
nieuwe bestrating en herindeling
van parkeerplaatsen zouden 24
acacia’s moeten wijken. Door bewoners aangedragen alternatieven

Zeer dicht op elkaar
De raad ging ermee akkoord, mits
er niet te veel bomen verdwijnen.
Meppel moet een groene stad blijven. Kappen is alleen aan de orde

Marktkooplui komen
graag naar Meppel
Twee maal per week bepalen de
marktkooplieden het leven in
Meppel. We spraken met twee
van hen.
Vietnamese loempia’s uit Nijeveen
Hue Huu Nguyen, ooit rechtenstudent in Vietnam, verkoopt al bijna
20 jaar loempia’s, bapao’s en ander
lekkers op de donderdagmarkt.
Hij wil dat ook graag blijven doen
‘tot ik niet meer kan lopen’. Het allerleukste van Meppel is in zijn
ogen dat Meppel zo heerlijk veilig
is. ‘En iedereen is zo vriendelijk, ik
heb veel vaste klanten.’
Jammer genoeg zijn er ook in Meppel minpuntjes. Nguyen wil tijdens
de Donderdag Meppeldag graag ‘s
middags blijven verkopen. Maar
dat mag niet. ‘Inwoners van Meppel gingen voor bij het toewijzen
van de standplaatsen.
Maar nu ik zelf in Nijeveen woon,
kan het nog steeds niet: nu zijn de
standplaatsen op.’ Hoe er in de
kiosk dan wél een nieuwe bloemenzaak kan komen, is hem niet
duidelijk. En hoe de enige Vietnamese kraam dan ‘concurrentievervalsend’ bezig zou zijn evenmin.

Stempher

Aart de Graaf, dochters en
kleindochter
Jack de Graaf ventte 60 jaar geleden
al vis in Meppel en had de eerste
marktkraam van Meppel. Zijn
kleinzoon Aart runt de kraam nu
met zijn dochters en kleindochter.

Als bewoners deze bomen zelf niet
als overlast ervaren, maar juist als
een verrijking van hun buurt, waarom dan kappen?
waren moeilijk bespreekbaar.
De buurt kwam in het geweer met
een handtekeningenlijst. De bewoners vragen het college dringend de
bomen te sparen en proberen de
grote waarde van deze karakteristieke bomen voor de buurt duidelijk te maken. Ze dragen alternatieven aan die het bestuderen waard
zijn.
College, luister naar uw inwoners.
Laat hen meedenken en medezeggenschap hebben over hun eigen
woonomgeving. Als bewoners de
bomen zelf niet als overlast ervaren, maar juist als een verrijking
van hun buurt, waarom dan kappen?

Welzijnsinstellingen onderkennen
dit. Stichting Welzijn Meppel heeft
een onderzoek gedaan naar wensen en behoeften van mantelzorgers. Dit heeft geleid tot het project
Mantelzorg, aangestuurd door
Roely Maatjes en Lianne ter Stal.
De opzet is om, met professionele
ondersteuning van Stichting Welzijn, voor en door (ex)mantelzorgers een Contactpunt Mantelzorg
op te richten. Hier kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten en hun
verhalen kwijt, individuele ondersteuning en/of informatie krijgen
over allerhande zaken en in contact
komen met ondersteunende vrijwilligers.
De eerste bijeenkomst was op 10
november, de dag van de Mantelzorg. De opkomst was nog niet
overweldigend, maar de ervaring in
omliggende gemeenten leert dat na
enige bekendheid deelname snel
groeit. Het programma was goed,
de sfeer uitstekend en een optreden door Hennie Kuijer met Drentse liedjes van alledag maakte de
middag tot een afgerond geheel.

Ondersteuning
De Vrijwillige Terminale Zorg (VTZ)
is een vrijwilligersorganisatie die

mantelzorgers ondersteunt, wanneer de zorg voor terminale patiënten thuis te zwaar dreigt te worden.
De organisatie neemt taken van
mantelzorgers over, zodat die even
de handen vrij hebben en tot rust
kunnen komen. Dit kan zowel overdag zijn als ’s nachts.
Begin jaren negentig is ook in Meppel zo’n organisatie door een aantal
enthousiaste vrijwilligers opgezet.
De organisatie verzorgt maandelijkse bijeenkomsten om vrijwilligers de broodnodige bagage mee te
geven en er worden landelijke opleidingen gevolgd. Zo ontstaat er
een bepaalde mate van professionalisering. Veelal mensen van
boven de 50 met veel levenservaring gaan voor dit werk. Meest
vrouwen met een verpleegkundige
achtergrond.

Onmisbare steun
Joop is jarenlang de enige man in
dit gezelschap geweest. Hij was een
van de mensen van het eerste uur.
Doordat hij wat ouder werd en
meer vrije tijd kreeg, kwam bij hem
het besef dat dood gaan bij het
leven hoort. Hij wilde dit gegeven
integreren in zijn eigen leven. Hoe
kun je dit beter doen dan er bovenop te gaan zitten en dan tevens,
naar al gauw bleek, een onmisbare
steun voor anderen te zijn?
Nachtdiensten duren van ‘s avonds
11 uur tot 7 uur ’s ochtends. Dit ongeregelde leven is best zwaar. Je
stapt binnen bij wildvreemde mensen, vaak in een overspannen situatie. Na tien jaar is Joop dan ook gestopt met dit werk. Hij blikt met
voldoening terug: ‘Het was veel van
jezelf geven, maar het heeft ook
ontzettend veel opgeleverd. Je
wordt er meer mens van.’

Onraad
Waarin Klaas Neutel SteM een botje
toewerpt, Henk ten Hulscher nog
niet weet dat het kerst wordt, Rob
Bats vindt dat zijn partijgenoot te
veel ruimte krijgt, Herman Jansen
onpartijdig is, Harm Jan Lanjouw
mag meepraten over verkeer en Jan
Oldebesten uitkijkt naar een andere
baan.

Over het leukste van Meppel zijn
drie generaties De Graaf eenstemmig: ‘De mensen!’. Eén mevrouw is
al vijftig jaar vaste klant! De grootste ergernis is dat de prijzen voor
de standplaats steeds stijgen, maar
de wederdienst steeds kleiner
wordt.
‘Vroeger werd er voor je opgeruimd. Nu moet je alles zelf opruimen en zelfs nog schrobben. Dat is
niet erg, maar dan moeten de prijzen er ook naar zijn. Al zetten ze
maar een eenvoudige container
voor het papier neer.
En al die plastic tasjes. Geef mensen eenmalig een gratis boodschappentas van de markt en stop
met die plastic tasjes. Vaste klanten
zullen dat zeker waarderen. De afvalstroom wordt ingedamd en het
zou marktkooplieden en gemeente
geld schelen.’
Goed idee!

Voorlezen
Klaas Neutel las tijdens een raadsvergadering de tekst van zijn fractievoorzitter voor: ‘We gaan zonder
SteM het raadsprogramma wel bespreken als coalitiepartijen. Als SteM
het er achteraf niet mee eens is, mag
ze dat natuurlijk zeggen.’ Had hij die
tekst wel van tevoren gelezen? In
ieder geval gluurde hij benauwd naar
de overkant. De messen kwamen al
op tafel.

Veenstra & De
Vries

Pobo

Sociaal
Het was nog ver voor kerst, 6 november, dus Henk ten Hulscher
(CDA) had zijn sociaal-christelijke
muts nog niet op. Kon de gemeente
die lastige bezwaarschriftenindieners
niet 250 euro laten betalen voor een
bezwaarschrift? ‘Ho, wacht...’, de
burgemeester had zijn sociaal-democratische pet wel bij de hand: ‘Iedereen, arm en rijk, moet die kans heb-

ben!’ Toch was het in deze broekriemtijden wel een slim voorstel. De
gemeente zou zo heel wat binnenhalen met allerlei rare plannetjes...
Sociaal 2
Het was nog ver voor kerst, 6 november, dus Henk ten Hulscher
(CDA) had zijn sociaal-christelijke
muts nog niet op. Of de gemeente
wilde opletten niet te veel verstandelijk gehandicapten tussen ‘gewone’
mensen op Eikepage te laten wonen.
Dat zou verkeersoverlast geven.
Prima Henk, twee punten in de strijd
om de Onraadtrofee!
Ingrijpen
VVD-duoraadslid Piet Koopmans viel
op een hoorzitting een projectontwikkelaar nogal breedvoerig aan,
wat leidde tot gezucht en gesteun bij
fractiegenoot Rob Bats. Uit het zicht
van Piet en net iets te hard siste hij:
‘Voorzitter, moet hier niet iemand ingrijpen?’
Onpartijdig
Aan het begin van de hoorzitting
noemden alle commissieleden hun
naam en de partij waarvoor ze zitten.
Tenslotte de voorzitter: ‘Ik ben Herman Jansen, voorzitter van de commissie voor Sterk Meppel... eh... ik

Quintet

ben natuurlijk de voorzitter, dus ik
ben onpartijdig...’ Toch?
Samenspraak
In januari komt een stuurgroep A 28
voor het eerst bijeen, schrijft de Meppeler Courant. Namens de gemeente
zit burgemeester Den Oudsten er in.
Dat gebeurt in nauwe samenspraak
met wethouder Lanjouw, zei hij. Fijn
voor Harm Jan, dat hij mag meepraten over zijn eigen portefeuille.
Voorzitter
Twee organisaties in Meppel zijn
onder curatele gesteld van de provincie: de muziekschool en de RRC
(Reestmond Raat Combinatie). Ze
zouden de begroting weer veel te
laat ingeleverd hebben. Ook toevallig, twee in Meppel! Of is er een
overeenkomst? Ja, ze hebben dezelfde voorzitter: Jan Oldebesten.
Stage
Al dat gedonder om het cultureel
centrum doet Jan Oldebesten verdriet. Hij kijkt uit naar een andere
functie. Tenminste, laatst is hij aangetroffen met een tas folders. Het
schijnt dat hij de wijk van zijn zoon
heeft overgenomen. Hopelijk tijdelijk. Onraad wil Jan Oldebesten niet
graag kwijt.

Bouwknegt
Schilder
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Jongeren aan het woord (6)
Politiek en jongeren, als je naar de leden van de gemeenteraad kijkt, lijken dat twee tegengestelde zaken. Is de politiek dan zo saai? Hebben jongeren geen interesse voor de politiek? Sterk Meppel vroeg er een paar wat zij wél belangrijk vinden in hun stad. Zesde ronde.

Jongere 1
Naam: Sabine Hulzebos
Leeftijd: 18 jaar
Woont in: Nijeveen

Jongere 2
Naam: Regine Bakker
Leeftijd: 29 jaar
Woont in: Nijeveen

Jongere 3
Naam: Kerstin van ‘t Ende
Leeftijd: 21 jaar
Woont in: Nijeveen

Wat vind je leuk aan Meppel?
De winkels zitten lekker dicht bij elkaar, dat vind ik fijn. Er zijn ook genoeg uitgaansmogelijkheden.
Wat vind je niet leuk aan Meppel?
Dat er steeds meer zinloos geweld
wordt gebruikt, vooral op zaterdagavonden. Ik hoor vaak van veel
vechtpartijtjes en ik zie er ook wel
eens een paar.
Ben je geïnteresseerd in politiek?
Nee. Ik heb er ook geen verstand
van.
Wat vind je van het aangescherpte
rookbeleid?
Ik rook zelf ook. Toch vind ik op
sommige plekken het rookverbod
wel logisch, bijvoorbeeld in de
trein. Maar in de buitenlucht vind
ik het echt belachelijk. Als ze daaraan willen beginnen, kunnen ze het
beter helemaal uit de handel
nemen. Ook in de café’s is het belachelijk. Ik werk zelf in de horeca en
ik zie de mensen echt niet buiten
gaan staan roken.

Wat vind je leuk aan Meppel?
Ik vind het er gewoon erg gezellig.
Er zijn veel voorzieningen. En ik
werk hier natuurlijk.
Wat vind je niet leuk aan Meppel?
Dat er zondags zo weinig te doen is.
Er zijn hier nooit grote evenementen als concerten en dergelijke. Ik
mis eigenlijk een grote evenementenhal waar dat kan.
Ben je geïnteresseerd in politiek?
Van huis uit heb ik dat wel meegekregen, maar nu ben ik er eigenlijk
helemaal niet meer zo in geïnteresseerd. Landelijk volg ik het nog het
meest.
Wat vind jij van het aangescherpte
rookbeleid?
Ik rook zelf ook en ik ben het dan
ook niet eens met het rookverbod.
Ik snap wel dat je niet overal mag
roken, maar er moeten wel gelegenheden blijven waar het wel kan.
In bijvoorbeeld kantines of bij de
horeca moet je kunnen blijven
roken.

Wat vind je leuk aan Meppel?
De binnenstad, het nieuwe winkelcentrum, het uitgaan en je kunt er
lekker eten.
Wat vind je niet leuk aan Meppel?
De toenemende criminaliteit. Ik ga
bijvoorbeeld niet meer ‘s morgens
om 6 uur op de fiets naar Meppel
als ik moet werken. Je leest en hoort
zo vaak dat er iets gebeurt.
Ben je geïnteresseerd in politiek?
Eigenlijk helemaal niet, erg hè?
Wat vind jij van het aangescherpte
rookbeleid?
Ik rook zelf niet en ik vind het rookverbod goed voor mensen die niet
roken. Zij hebben recht op rookvrije ruimtes. In de trein vind ik het
logisch dat er niet meer gerookt
mag worden, maar in de horeca is
het een ander verhaal. Die gelegenheden moeten niet allemaal rookvrij worden. Misschien is het een
goed idee om sommige rookvrije
café’s te hebben en ook café’s voor
rokers.

De reconstructie van de Hoogeveenseweg, de bouw van het cultureel centrum, de aanleg van Berggierslanden of de nieuwe garage
van uw buurman: elk van deze projecten kan invloed hebben op uw
leefomgeving. Het is belangrijk dat
u dan weet hoe en wanneer u zich

kunt verzetten en op kunt komen
voor uw recht. Maar hoe en wanneer doet u dat?
Het begint bij de publicatieplicht
van de gemeente. Zij moet duidelijk melden om welke beslissing of
welk plan het gaat. Ook moet helder zijn bij wie u moet zijn en wat u
moet doen om uw zienswijze, bezwaar of beroep hiertegen kenbaar
te maken. Bij het informatiecentrum kunt u alle stukken inzien.
Mocht u er dan toch niet uitkomen
dan kunt u altijd een raadslid om
hulp vragen. De raadsleden van
Sterk Meppel staan in ieder geval
graag voor u klaar. Ze hoeven het

niet altijd met u eens te zijn, maar
ze zullen u wel op weg helpen. De
gemeente moet vervolgens binnen
vastgestelde termijnen reageren.
Komt u er met uw bezwaar of beroep niet uit, dan kunt u naar de
Raad van State gaan voor een defnitieve uitspraak.
Maar het is natuurlijk altijd beter
als het zover niet komt. Sterk Meppel stimuleert het college al jaren
om de inwoners beter te betrekken
bij het voorbereiden van nieuw beleid en ingrijpende beslissingen.
Als de gemeenteraad weet hoe u
over bepaalde zaken denkt, kan zij
een betere beslissing nemen. Maak
dus gebruik van de momenten dat
u gevraagd wordt om mee te denken en mee te praten. Het is uw
goed recht.

Hagedoorn

Zwikker

Poort v Drenthe

Uw goed recht
We hebben allemaal wel eens te
maken met de overheid. Met het
waterschap, de provincie of onze
eigen gemeente. Als burger heeft
u veel plichten, maar ook veel
rechten. Alleen is niet altijd duidelijk welke rechten en hoe u die
kunt gebruiken.

Steenhuis

Hema

Van Daalen

Winter 2004

Het sprookje van de kastanjeboom
De gemeente riep via de krant de bevolking van Meppel op een feestelijke
gebeurtenis bij te wonen. Het werd
niet feestelijk. Hieronder het relaas
van een aanwezige.
‘Fier stond de Nieuwe Kastanjeboom
op het Slotplantsoen in Meppel te
wachten. Hij was uit het bos gehaald
ter vervanging van de beroemde beuk
die jammerlijk moest wijken voor de
Keyzerstroom. Omdat hij er pas
stond, had zijn stam een keurig boomverband gekregen. Zo zal zijn goede
conditie behouden blijven, want hij
moet natuurlijk nog jaren mee.
Donderdag 20 november zou hij op
feestelijke wijze worden ingehaald;
als cadeau van Volker Wessels Vastgoed ging hij dienen ter verfraaiing
van het Slotplantsoen. Twee mannen
van de groenvoorziening waren er al,
maar die kende hij al. Zij hadden hem
gisteren zo mooi rechtop gezet, midden in een klein perkje met mooie
steentjes er omheen.
Het was bijna tijd, nog tien minuten
wachten. Er liepen al drie vreemde
mensen rond: een raadslid van SteM,
een helper van SteM en een SteMstemster. Spannend hoor! Zouden er
nog meer mensen komen? Twintig minuten later kwam er iemand aanlopen; het was de baas van de plantsoenwerkers, zo leek het. Hij stond in

ieder geval met de mannen te praten.
Er werden twee grote scheppen neergezet, dan kon de Kastanjeboom zijn
laatste laagje aarde rond zijn stam
gelegd krijgen.
Later kwam de wethouder van binnenstadsontwikkeling, Lanjouw. Die
kende hij ook al, want die was de vorige dag al even komen kijken. En er
kwam nog een meneer, de aanbieder
van de boom. Verder kwam er niemand.
Treurig
Daar werd de Kastanjeboom een
beetje treurig van. Hij dacht, dat er
bij een feest veel mensen zouden
komen. Dat was in het bos bij de kabouters toch ook zo? Waarom gebeurde dat hier nou in Meppel niet. Hadden de mensen geen tijd voor een
nieuwe boom, waren ze er niet blij
mee, of konden ze geen feest vieren?
De Boom begreep er niets van.
Even later gingen de mannen weg. Ze
raakten de klaargelegde scheppen
niet aan. Ze keken niet eens meer
naar de mooie nieuwe kastanjeboom.
Toch zal hij zorgen, dat hij volgend
voorjaar mooie bladeren en bloemknoppen krijgt. En vooral als de kaarsen voluit bloeien, zullen alle mensen
in Meppel heel erg blij met hem zijn.’

Gesubsidieerde banen op de tocht
De landelijke bezuinigingen op
gesubsidieerde arbeid dreigen
zesduizend mensen in Noord-Nederland hun werkplek te kosten.
Werk dat maatschappelijk gezien
nuttig is en dat mensen veel plezier en een inkomen oplevert.
Sterk Meppel pleit voor beleid
dat ontslagen voorkomt.

de medewerkers een contract aan
te bieden. Maar helaas gaat dat niet
op voor iedere werkgever: vaak is er
gewoon geen geld. In verzorgingshuizen bijvoorbeeld.

Op de loonlijst
Ook in Meppel moet dus fors in de
gesubsidieerde arbeid worden gesneden. Alle instanties die een
WIW- of ID-medewerker in dienst
hebben, zijn benaderd met het verzoek deze mensen in dienst te
nemen. De gemeente geeft het
goede voorbeeld door de toezichthouders op de eigen loonlijst te
plaatsen. Ook andere werkgevers
zijn soms in staat deze gewaardeer-

De Stouwe
Net als andere verzorgingshuizen
krijgt ook De Stouwe steeds minder
geld van de overheid. Hierbij komt
nu dus dat het verzorgingshuis
straks mensen die er gesubsidieerd
werken moeten missen. Het is duidelijk: dit gaan de ouderen die hier
wonen zeker merken. Zo’n medewerkster (via opleidingen inmiddels bejaardenverzorgster) is officieel misschien boventallig, in de
praktijk is ze simpelweg onmisbaar. Dit is niet alleen spijtig voor
de ouderen, maar uiteraard ook
voor de werknemer zelf.
De gemeente Meppel heeft altijd
een uitstekend sociaal beleid gevoerd, en doet dat gelukkig nog
steeds. De meest kansrijke ID-medewerkers worden het komende
jaar intensief begeleid bij het zoeken naar een baan. Daarna wordt
de balans opgemaakt en wordt er
bekeken hoeveel ruimte er nog is
voor eigen keuzes. Wat Sterk Meppel betreft mogen daarbij geen verplichte ontslagen vallen. Het
spreekt voor zich dat er daarnaast
een goed beleid voor de toekomst
moet komen.

Voetinn

Bruna Appelo

Bert Visscher

Nijmeijer

De werkloosheid loopt snel op.
Toch brengt de landelijke overheid
het aantal gesubsidieerde banen
terug van 60.000 naar 45.000. Voor
de drie noordelijke provincies betekent het dat ongeveer 6000 mensen
misschien weer van een uitkering
moeten gaan leven. Het gaat vooral
om banen waar de maatschappij
veel baat bij heeft. In sectoren als
het onderwijs, welzijn en zorg zijn
conciërges, klassenassistenten,
verzorgenden, huishoudelijke hulpen en stadswachten aan het werk.
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SteM-enquête met grote respons:

‘Geen grote school op Ezinge’ Wijnand
Voorgekookt

De ontwikkeling van Ezinge was
dit najaar het onderwerp op de
thema-avond van Sterk Meppel.
De buurt werd geënquêteerd en
de uitslag werd met de bewoners
besproken. Ze blijken de Ezingebuurt een fijne woonwijk vinden,
ondanks dat er toch een paar verbeterpunten te noemen zijn. De
wijkwethouder deed een belofte.
Ezinge verandert. De tunnel naar
het station, de verbreding van de
Hoogeveenseweg en de opening
van de Vleddertunnel hebben consequenties. Op langere termijn vinden mogelijk nóg ingrijpender veranderingen plaats als er een grote
scholengemeenschap komt en enkele van de sportvelden verdwijnen. Daarom peilde Sterk Meppel
de mening in die buurt. Alle bewoners kregen een enquêteformulier
met daarbij de uitnodiging om tijdens een openbare bijeenkomst op
8 oktober de resultaten te bespreken. Een grote respons was het resultaat: 114 mensen vulden de enquête in.

Prettige buurt
Ruim 86 procent van de bewoners
vindt Ezinge een prettige buurt om
te wonen, maar er valt wel wat te
verbeteren, waar het gaat om parkeergelegenheid, bestrating, verlichting en voorzieningen voor de
jeugd. Hondenpoep op het speelveld en slechte riolering en bestrating is voor velen een ergernis. Ook
over de groenvoorziening is slechts
de helft van de bewoners tevreden.
Zo zijn er veel opmerkingen gemaakt over het verdwijnen van de
mooie bloesembomen.
De ruime meerderheid van de
buurt vindt dat de scholengemeenschap Stad en Esch weg moet blijven. Die bewoners verwachten verstoring van de rust en toename van
het verkeer als er een groot scholencomplex komt. Er wordt nu al te
hard gereden en te veel fout gepar-

Voorgekookt is het! Ik zweer het je, het is allemaal voorgekookt. Hoe
vaker ik zo’n raadsvergadering aanhoor, hoe meer ik de indruk
krijg dat er niets meer echt is. Het hangt allemaal aan elkaar van
manipulaties en kleine onwaarheden, maar geen raadslid, geen
wethouder die zich daaraan schijnt te ergeren.

keerd, volgens 66 procent van de
ondervraagden. Het schoolgebouw
van de Alef moet wel behouden
blijven, vindt 53 procent, als het
wordt opgeknapt. Zouden daar dan
geen appartementen voor ouderen
of jongeren in kunnen? Het verplaatsen van de sportvelden is voor
69 procent geen optie.
Over het verbreden van de Hoogeveenseweg waren de meningen
verdeeld. Dertig procent verwacht
dat de verkeerssituatie hierdoor
verbetert, 34 procent heeft geen
mening en 36 procent verwacht dat
zo’n reconstructie weinig of niets
verbetert.
Met de nieuwe stationstoegang in
de buurt is 50 procent niet blij.
Extra overlast van jongeren en geparkeerde auto’s worden gevreesd.
Het gevoel van onveiligheid in een
tunnel is voor velen een punt. Zij
zien liever dat de gelijkvloerse kruising behouden blijft.

Vleddertunnel een drempel
De bijeenkomst in het buurtgebouw werd naast SteM-leden bezocht door 43 personen. Een gevarieerde groep bewoners, enkele
leden van het bestuur van de wijkvereniging, leden van het Buurtgroenplatform en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.
Wijkwethouder Jan Oldebesten
was erbij. Het bestuur van de wijk-

De Vleddertunnel wordt door ouderen ervaren als een drempel.
vereniging waardeerde de samenwerking met de gemeente bij de
vernieuwing van de speeltuin. Over
de ontwikkelingsvisie 2030 met betrekking tot Ezinge was het bestuur
duidelijk: laat maar in de la liggen,
het sportpark moet blijven.
De Vleddertunnel wordt door ouderen ervaren als een drempel. Met
de rollator is het hellende trottoir
voor velen een onneembare barrière. Het alternatief: de lift bij de perrontunnel, is voor hen te ver om.
Ook vroegen de bewoners zich af
hoe het zat met de bereikbaarheid
van Ezinge bij calamiteiten, na sluiting van de spoorwegovergangen?

Informatie
De bewoners gaven aan dat het
moeilijk is de gemeente aan te
spreken. Politici en ambtenaren
komen en gaan. Op deze avond beloofde de wijkwethouder de besproken punten mee te nemen en
niet onderin een la te leggen. Half
januari 2004 laat hij de buurt
schriftelijk weten wat er gaat gebeuren. Sterk Meppel heeft aangeboden in samenwerking met de
buurtvereniging deze informatie
deur aan deur te verspreiden. De
Ezingebuurt ziet de informatie
reikhalzend tegemoet.

Neem nou de laatste Algemene Beschouwingen. Wat had het mooi
kunnen zijn in deze tijd van bezuinigingen. Juist nu konden politieke partijen kleur bekennen, pittig debatteren en echte keuzes
maken. Het is er niet van gekomen. De burgemeester annex raadsvoorzitter moet wel erg bang geweest zijn voor gekrakeel in de raad.
Stel je voor, met al die pers erbij... De discussie moest gesmoord worden voor hij begon.
De voorzitter had dus vast een lijst opgesteld met zoveel mogelijk
wensen die de fracties in moties wilden opvoeren. En om de raad op
weg te helpen had hij ook de volgorde bepaald. Wilt u erover praten? Dat kan hoor, maar die moties hoeven niet meer, toch? Eigenlijk kunnen we wel meteen stemmen.
Maar de burgemeester had nog een troef: als hij alle partijen een
beetje tegemoet kon komen, zou het vast nóg makkelijker gaan. En
daarvoor haalde hij nog even anderhalve ton uit zijn binnenzak;
die mocht tijdens de vergadering opgesnoept worden. Verkeerde
voorlichting? Nee, dáár kon hij niet op betrapt worden, want hij
had ruim van te voren aangekondigd dat hij iets extra’s verwachtte. Héél slim!
Drie miljoen moest er bezuinigd worden. Denk je nou echt dat het
die raadsleden opvalt als daar anderhalve ton te veel bovenop zit?
Denk je nou echt dat ze hebben nagerekend of er werkelijk 3 miljoen bezuinigd moest worden en niet 2,85? Het is gewoon tactiek
geweest om alle partijen nog een beetje het idee te geven dat ze wat
konden bereiken en alle klagende organisaties een kluif toe te werpen.Want het schijnt dat iedere organisatie die ook maar een piepklein mailtje naar de raadsleden heeft gestuurd, op haar wenken
bediend werd.

Hoezo Nijeveen een gewone wijk?

Alle fracties mochten hun zegje doen, maar vragen en interrupties
werden onmiddellijk de kop ingedrukt; dat zou de boel alleen
maar ophouden. En gelukkig, juist die moties die discussie hadden
kunnen opleveren, werden ingetrokken.

Wat is het verschil tussen het
dorp Nijeveen en - bijvoorbeeld de wijk Oosterboer, vroeg Bé
Veentjer (PvdA) zich tijdens de
begrotingsvergadering van donderdag 13 november 2003 af. Was
dit een vraag naar de bekende
weg of een langzame stap naar
het loslaten van de ‘dorpsstatus’
van Nijeveen? SteM vindt het wel
belangrijk dat Nijeveen zijn
dorpsstatus behoud.

De raadsleden, al lang blij dat zij eindelijk eens een alvast gedane
belofte konden nakomen, verdeelden de poet braaf. En aan het
einde van de vergadering was, op vijfduizend euro na, alles op.
Raadsleden blij, burgemeester blij, wethouders blij, verenigingen
blij. Alleen op de tribune klonk gemor. En daar trappen die raadsleden in? Zou er niet een kritische eenling opstaan die de manipulatie herkent? Nee dus, niemand had verweer tegen dit soort kleine
onwaarheden.

Een kleine kern is heel anders
wonen dan een stadswijk. Net zoals
Drenthe heel anders wonen is dan
de Randstad. De mensen die in
Drenthe wonen, kiezen bewust
voor een kleinschalige en menselijker omgeving.
En de mensen die in Nijeveen
wonen, kiezen bewust voor een
dorpse sfeer, een hechte samenleving. En die sfeer moeten we behouden, die moeten we koesteren.
Trouwens, dat heeft Groot Meppel
het dorp Nijeveen toch ook beloofd?
Wat is er nou zo anders aan Nijeveen? Het is een gemeenschap

Oostergetel
Makelaar

met een rijk verenigingsleven, die
je in een stadswijk niet zult aantreffen. Zo wordt er jaarlijks een groot
dorpsfeest georganiseerd, zoals
geen wijk in Meppel dat kent. Daarnaast zijn er veel zelfstandige verenigingen.

Landelijk bekend
Er is er een landelijke bekende
korfbalvereniging, een voetbal-,
een tennis-, een badminton-, een
volleybal-, een tafeltennis-, een ijsvereniging en een zwemvereniging.
Er is een toneelvereniging, een accordeonvereniging, een muziekvereniging. Er zijn vier à vijf zangverenigingen, diverse actieve
vrouwenverenigingen, een oranjevereniging, een actieve dorpsvereniging, een middenstandsvereniging, met daarnaast nog de diverse
branchegerichte organisaties en
niet te vergeten de landelijk bekende activiteiten op wielersportgebied.
Ook heeft het dorp eigen voorzieningen als scholen, winkels, sportvelden, een dorpshuis, twee zwembaden,
een
sporthal,
een

bibliotheek, een (bescheiden) industrieterrein en voor de veiligheid
een goed uitgeruste brandweerkazerne.
En dat alles wordt in stand gehouden door ruim 3000 inwoners, die
vaak geboren zijn in het dorp, die
elkaar bijna allemaal kennen en die
zich met hart en ziel inzetten voor
hun dorp.

Zelfvoorzienend
De herindeling heeft Nijeveen gedwongen om samen te gaan met
Meppel, maar de meeste Nijeveners zijn ervan overtuigd dat als dat
niet was gebeurd, Nijeveen best in
staat was geweest om zichzelf in
stand te houden. Het dorp Nijeveen is dus op geen enkele manier
te vergelijken met een gewone wijk
in de gemeente Meppel.
Sterk Meppel wil dan ook niet knagen aan de dorpsstatus van Nijeveen. Want wat begint met een
losse opmerking, kan eindigen met
volledig vastgroeien aan de stad.
Want waarom zou je een groene
buffer willen handhaven als je Nijeveen toch al als een stadswijk ziet?

Jan Dekker
Beute

O ja, Sterk Meppel deed nog een laatste poging om de anderen tenminste even uit de tent te lokken. Maar tot blijdschap van de voorzitter - stel je voor dat het na tienen was geworden! - lukte dat van
geen kant. Nee, de koek was al verdeeld. Afhameren dus! Het ging
allemaal zo vlug dat het me niets zou verbazen als zelfs de raadsleden het niet altijd konden volgen en zo nu en dan per ongeluk
tegen hun eigen club gestemd hebben.
Toch vind ik het razend knap hoe de burgemeester alles in de hand
weet te houden. En ik maar denken dat sommige wethouders sluw
waren.
Wijnand

Jan Dekker
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SteM actief, kritisch en betrokken in 2003

Waar zetten wij
ons voor in?
Ook het afgelopen jaar heeft
Sterk Meppel het vuur uit zijn
sloffen gelopen om het leven in
stad, dorpen en buurtschappen
prettig te houden of nog prettiger
te maken. Waar hebben de zeven
SteM-raadsleden en de twee duoraadsleden, plus een trits andere
verenigingsleden zich in 2003 allemaal voor ingezet? Een greep
uit de wapenfeiten.

Veel gesprekken gevoerd met wijkverenigingen,
buurtbewoners,
mensen op straat, verenigingen en
andere organisaties.

Schriftelijke enquêtes gehouden in
de Jan Steenstraat, de Ezingebuurt
en de Haveltermade over de welzijnsbeleving en verbeteringspunten in de buurt.

Onze

Stadswachter, vier keer per
jaar huis aan huis rondgebracht
met de hulp van onze vele vrijwilligers.

Een

vaak uitgesproken wens van
SteM werd eindelijk verwoord door
onze burgemeester. Hij pleitte voor
een speciale route voor gevaarlijke
stoffen door Meppel. Het lijkt erop
dat de nieuwe brandweercomman-

het sluiten van de stationsloketten,
het controleren van gasleidingen
en vele andere zaken.

Stevige kritiek geuit op een opmerking van wethouder Lanjouw
(VVD). Hij meldde aan eigen partijleden, dat door een doorgeschoten
bezwarencultuur veel projecten
vertraagd worden. Sterk Meppel
pleit al jaren voor meer invloed van
omwonenden aan het begin van de
planvorming. Dit kan veel bezwaar
voorkomen.

Steun

verleend aan het bezwaar
van buurtbewoners tegen de kap
van een boom achter de Vledderschool. Het kappen van de boom
voordat de plannen definitief zijn,
hebben zij hiermee voorkomen.

eveen. Sterk Meppel is vanaf het
begin duidelijk over deze basisvoorziening: wij willen het behouden. In december heeft de raad besloten het zwembad nog een kans
te geven.

Leefbaarheidonderzoek

Heftig geprotesteerd tegen het gebruik van chemische middelen bij
de bestrijding van het onkruid.
Hier en daar ontstaan spontane acties van bewoners om de ‘onkruidoverlast’ zelf in de hand te houden.

laten
houden. Hier kwam onder andere
uit dat 80 procent van de inwoners
van Meppel een autoluwe binnenstad wil, dat er meer stille armoede
is dan uit eerdere onderzoeken
bleek, dat de schoolroutes nog
steeds niet als veilig worden ervaren en dat een ruime meerderheid
van de SteMmers en PvdA-ers de
voorkeur geeft aan een ecologisch
groenbeheer. Jammer dat juist op

Wijkinterview

gehouden in de
Prinsenbuurt onder de winkeliers
over de rijrichting over de Tipbrug.
Uitkomst: de winkeliers willen het
liefst tweerichtingsverkeer over de
brug. Deze uitslag nemen wij mee
in de werkvergadering over het verkeer en vervoer.

Meegedaan

aan de DonderdagMeppeldagoptocht met een wagen
over ‘bouwen’. Een oproep aan de
gemeente om vooral snel woningen te gaan bouwen.

Verschillende verenigingen en inwoners ondersteund in het ‘doolhof’ dat gemeente heet.

Veel gediscussieerd over de plan-

dant hier serieus mee aan de slag
gaat.

Gestemd tegen de visie van het
college die een massale bouw op de
Kraton mogelijk moet maken. Hoewel ook de andere partijen bezwaren hadden, konden zij wel instemmen na enkele wijzigingen van het
college.
Voorgesteld

om inwoners uit te
nodigen bij raadsvergaderingen.
Dit gebeurt nu. Iedere raadsvergadering krijgen 25 inwoners een
speciale uitnodiging en daarbij behorende ‘VIP-behandeling’.

Vele

vragen gesteld om onze bezorgdheid te laten blijken over de
meest uiteenlopende zaken als:
veiligheid en het optreden van de
politie (dit heeft mede geleid tot
een brede discussie over veiligheid), de status van de watertoren,
de charme van eventuele nieuwe
bebouwing, bedrijven op het natte
industrieterrein, vervuiling van de
grachten, onduidelijke situatie
rond de verplaatsing van de markt,
aansluiting van de A28 op de A32,

Sterk Meppel pleit al jaren voor
meer invloed van omwonenden
aan het begin van de planvorming.
dat laatste nu bezuinigd wordt.

nen van het Irenehuis. De keuze
tussen de menselijke maat van een
passende bebouwing in een karakteristieke wijk tegenover het belang
van een goede huisvesting voor
onze ouderen, stelt SteM voor een
enorm dilemma.

stevige kritiek geuit op de
wijze van communicatie van het
college richting de inwoners van
Meppel.

Motie ingediend (samen met de
VVD) om eventuele verplaatsing
van de speeltuin in de Haveltermade mogelijk te maken. Deze motie
is aangenomen.

Geprotesteerd

Ons

Vaak

tegen een notitie
van het college die hoogbouw in
Meppel mogelijk moet maken. Ook
de inwoners lieten van zich horen
met ingezonden brieven onder de
titel ‘hoogmoedswaanzin’. Voor ons
blijft de menselijke maat in Meppel
belangrijk. Gelukkig staan we daarin niet alleen.

Persconferentie georganiseerd
voor de presentatie van een alternatief plan van het Cultureel Centrum in samenwerking met omwonenden en drie afstuderende
architecten. Andere partijen toonden geen belangstelling, waardoor
dit plan geen kans kreeg.
Gepleit voor het zwembad in Nij-

ingezet voor een heronderzoek naar de mogelijkheid van een
lift in de Secretarie. Dit naar aanleiding van ons leefbaarheidonderzoek, waaruit bleek dat bijna alle
inwoners van Meppel vonden dat
openbare gebouwen voor iedereen
toegankelijk moeten zijn. Inmiddels is de lift in het Drukkerijmuseum wél gerealiseerd.

Meegedaan

aan een onderzoek
van de Consumentenbond onder
raadsleden van drie gemeenten.
Uitkomst: onze fractievoorzitter,
Herman Jansen, is het raadslid dat
het best de mening van de inwoners heeft weergegeven.

Op

markten en braderieën, zoals

in Rogat en Nijeveen, actief aanwezig geweest en met veel mensen gepraat.

Thema-avonden georganiseerd in
Ezingebuurt en Haveltermade.
Concrete

afspaken gemaakt met
de wijkwethouder (Oldebesten,
CDA) over een aantal verbeteringspunten in de Ezingebuurt. Sterk
Meppel gaat in samenwerking met
de buurtvereniging de antwoorden
van de wethouder in de buurt huis
aan huis verspreiden.

Stille armoede weer op de agenda
laten plaatsen. Tevens de wethouder gevraagd om de opsporing van
stille armoede in Meppel te vergelijken met die van andere gemeenten, om zo beter bereik te krijgen.

Bezwaarprocedure rond het cultureel centrum naar de raad gehaald
(samen met VVD-er Rob Bats).
Mede vanwege te veel onduidelijkheden rond de communicatie tussen de bewoners van de Marktstraat, de projectontwikkelaar en
het college.
Geen steun verleend (op twee fractieleden na) aan voorstel van het
college de inzameling van oud papier efficiënter te regelen. Dit vanwege het verwerpen van een motie
van SteM om de warboel van afspraken die de wethouder had gemaakt met de verenigingen nog
eens duidelijk op papier te zetten
en aan de commissie voor te leggen. Ook vindt SteM dat er twee ophaalsystemen naast elkaar mogelijk zouden moeten blijven voor
diegenen (ouderen) die niet aan
het nieuwe systeem kunnen meedoen.
Voorstel van de ChristenUnie gesteund (samen met de PvdA) om
geen kortparkeerplaatsen aan de
Touwstraat te handhaven.

Meegewerkt

aan het onverminderd uitvoeren van het reinigingsplan van het vorige college. Er zijn
al voordelen te merken: de tariefsverlaging bij de reiniging en de in
juni geplaatste ondergrondse vuilcontainer in de binnenstad. Hier is
SteM trots op, want onze voormalige wethouder, Herman Jansen, is
daar verantwoordelijk voor.

nieuwe stadskantoor. De raad
steunde dit unaniem.

Ludieke Stemmetjesactie georganiseerd bij het openingsfeest van
de laatste van de drie gerestaureerde bruggen, de Tipbrug (foto
boven). Voor Sterk Meppel jarenlang een strijdpunt. Vele kleine affiches hingen voor de ramen, maar
helaas was het grote spandoek
onder de brug - dat tevoorschijn
had moeten komen bij de opening
- in het water gevallen. Duikers van
Archimedes schoten te hulp om het
affiche weer boven water te krijgen.
Diverse keren het lawaaiprobleem
op de Ceintuurbaan onder de aandacht gebracht. Onderzoek van de
Rijksuniversiteit Groningen heeft
uitgewezen dat de maximale norm
van verkeerslawaai op de Ceintuurbaan wordt overschreden.

Bereikbaarheid van de binnenstad
aan de orde gesteld. Het verkeersplan voor Verkeer en Vervoer is de
basis, maar de groei van het autoverkeer blijkt groter. SteM wil een
evaluatie. De VVD verzocht om een
werkvergadering, met steun van
SteM. Die komt er begin 2004.
Tegen

het instellen van een gemeentelijke onderscheiding gestemd. SteM vindt de keuze van
slechts één kandidaat per jaar een
probleem. ‘Ik ken zoveel mensen
die in aanmerking komen voor een
onderscheiding, ik zou het niet
wagen om daar jaarlijks één uit te
pikken’, aldus Herman Jansen.
Samen met PvdA en CU werd het
plan afgestemd.

Ons hevig verzet tegen het verbreden van de Hoogeveenseweg en het
versmallen van de Hoogeveensevaart. SteM wil verbindingslussen tussen de A28 en A32. Volgens
het college kwam die aansluiting er
niet voor 2010. Dit blijkt opeens
toch mogelijk. Een goede reden de
reconstructie te heroverwegen.

Vele voorstellen gedaan tijdens de
Algemene Beschouwingen (november 2003) om te voorkomen dat
een aantal maatschappelijke instellingen dusdanig gekort zouden
worden, dat de gevolgen te ingrijpend zouden zijn. Maar daarover
kunt u elders in deze krant lezen.

Motie ingediend om vóór 1 januari
2004 een actuele prognose te krijgen over de totale kosten van het

U ziet het: Sterk Meppel is en blijft
actief en kritisch en betrokken bij
alle inwoners van Meppel!

Hulst schoonmaak

vd Gaag

Fong Sheng
Bouwknegt
woning
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Algemene beschouwingen 2003 - begroting 2004

Bezuinigingen vallen mee
De begrotingsvergadering met de
Algemene Beschouwingen, 13
november jl., stond vooral in het
teken van de bezuinigingen. Vlak
voor de vergadering werd bekend
gemaakt dat er toch € 150.000,extra te besteden was door een
dividenduitkering van de Rendo.
Daarom konden de meeste ‘kleine’ wensen van de verschillende
partijen nu gewoon gehonoreerd
worden.
Er moet bezuinigd worden, dat
staat vast. Alleen hoe? Als we eens
kijken naar de huiselijke situatie,
hoe bezuinig je daar? Een mogelijkheid is gewoon iedere dag een plakje kaas minder op de boterham. Dit
betekent dat je per jaar 5 kilo kaas
minder nodig hebt: een besparing
van zo’n € 30,-. Een kleine bezuiniging, waarvan er nog vele moeten
volgen, wil je echt resultaat boeken.
Een andere mogelijkheid is gewoon
nog even wachten met de aanschaf
van die nieuwe auto. Dan ben je in
één keer klaar.
Sterk Meppel koos voor deze laatste
mogelijkheid; wij willen dat er keuzes gemaakt worden. Wat vinden
wij ons geld waard? Wat valt er af?
In deze manier van denken past
bijvoorbeeld een bezuiniging op de
Hoogeveenseweg. Deze grote kostenpost zou de begroting in één
klap een stuk verlichten.
Ook het Cultureel Centrum Meppel
was voor ons een reële optie om op
te bezuinigen. Helemaal nu verschillende gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling dreigen
te stappen, moet je goed bedenken
of je nog wel aan dit project moet
beginnen; het kan al snel een molensteen worden. Geen van de andere partijen voelde wat voor deze
manier van bezuinigen.

Stichting Welzijn gespaard
Stichting Welzijn is een organisatie
die vooral steun biedt aan de zwakkeren in onze samenleving. Sterk
Meppel en de PvdA wilden dat er
bij deze stichting niet zo veel bezuinigd zou worden als het college had
aangekondigd. Deze forse ingrepen
hadden wellicht tot ontslagen en
het stopzetten van enkele projecten geleid.

Daarnaast was vorig jaar beloofd
dat er eerst met de stichting gesproken zou worden, om zorgvuldig te bekijken waar eventueel geld
vandaan gehaald kon worden.
Omdat het college deze afspraak
niet was nagekomen, vonden SteM
en de PvdA het onverantwoord de
bezuinigingen nu onverkort door
te voeren. Tot opluchting van directeur Willem van Esch stemden uiteindelijk alle partijen voor een kleinere bezuiniging voor Stichting
Welzijn.

KiK krijgt subsidie
Jaren geleden droomden architect
Aart Oostergetel en kunstenares
Loes Heebink over hoe mooi de
melkfabriek op Kolderveen ingericht zou kunnen worden voor kunstenaars. Nu zijn bijna alle woningen bewoond en is de stichting
Kunst in Kolderveen (KiK) bezig om
ook de overige ruimtes in te richten.
De stichting heeft het project ‘Artists in Residence’ opgestart, waardoor verschillende kunstenaars
van over de hele wereld een periode in de kunstfabriek kunnen verblijven en werken. Daarnaast kan
de stichting ook educatieve kunstprojecten ondersteunen. Een uniek
project dat ook al de steun kreeg
van de provincie Drenthe en menig
subsidiefonds.
Alleen de gemeente Meppel had
nog niets bijgedragen. Sterk Meppel en de VVD waren er voor de algemene beschouwingen al duidelijk over: dit visitekaartje van
Drenthe verdient ook onze steun.
Tijdens de vergadering stemden
ook het CDA en de ChristenUnie
voor het voorstel, waardoor met
een ruime meerderheid werd besloten dat de stichting € 34.200,subsidie krijgt.
Bouw Danninge Erve versnellen?
Omdat de bouw van Berggierslanden sterk wordt vertraagd door
procedures stelde SteM voor eerst
snel geld te verdienen door Danninge Erve Zuid (Nijeveen) te bouwen en vervolgens de ontwikkeling
van de Nieuwveenselanden ter
hand te nemen. Volgens SteM is dat
de kurk waar de hele ontwikke-

Rondweg opgeschort
Een aantal bewoners van de Jan
Steenstraat en de Randweg blijft
zich verzetten tegen de Zuidelijke
Rondweg en daarmee tegen het
hele bestemmingsplan Berggierslanden. Deze zaak dient nu
bij de Raad van State. Dat kan
lang duren. Om te voorkomen
dat er werkzaamheden verricht
worden die onomkeerbaar zijn,
hebben de bewoners om ‘voorlopige voorzieningen’ gevraagd.
Hiermee kunnen de werkzaamheden ten behoeve van de bouw
van Berggierslanden opgeschort
worden. Op de aanleg van de
Rondweg na is hun verzoek afgewezen.
De woordvoerster van de provincie
zei, dat de bouw van Berggierslanden broodnodig is, omdat Meppel
op dit moment niet voldoende woningen bouwt. De Rondweg moet

Lord Nelson

er komen, omdat is aangetoond dat
de N375 het toekomstige verkeer
niet kan verwerken, zeker als de
Nieuwveenselanden gebouwd is.
De gemeente stelde dat de overlast
van verkeer op de Randweg af zal
nemen, omdat deze weg in de toekomst een 30 km-weg kan worden.
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De laatste keer
De algemene beschouwingen
waren de laatste keer hét moment
waarop de verschillende partijen
kleur bekennen: door te vechten
voor zaken die zij belangrijk vinden. In de toekomst gaat dat veranderen. Waar de gemeenteraad
eerst commentaar gaf op de begroting die het college had gemaakt, gaat zij in het vervolg invloed uitoefenen bij de keuzes
waarop de nieuwe begroting gebaseerd wordt. Die vergadering
zal in het voorjaar plaatsvinden en
wordt dan de belangrijkste van het
jaar.
lingsvisie 2030 op drijft. Dat moet
dus sneller gaan dan nu is gepland.
Eén PvdA-er was het hiermee eens,
de rest van de raad stemde tegen
dit voorstel.

Minder naar waterbeheer
Sterk Meppel was zeer verheugd
toen de raad het Waterplan vaststelde. Integraal waterbeheer kan
veel winst opleveren. Samenwerken is efficiënter dan afzonderlijk
gepruts.
Daarom leek SteM de voorgestelde
bezuiniging onjuist, want op termijn kan dat zelfs geld gaan kosten
door het ‘boemerangeffect’. Helaas
stemde naast Sterk Meppel alleen
de VVD voor dit voorstel. Het haalde het niet.
Openingstijden bruggen houden
De gemeente Meppel heeft samen
met de provincies Drenthe en
Friesland, de beheerders van bruggen en water, een convenant getekend. Doel van de samenwerking is
de Turfroute aantrekkelijk te houden; onder andere door overal op
de route dezelfde openingstijden te
gebruiken. Het college stelde echter voor deze te beperken.
Volgens Sterk Meppel is dit in strijd
met het convenant. Ook komt deze
bezuiniging het watersporttoerisme in de binnenstad niet ten
goede. Daarom stelde SteM voor
niet te tornen aan de openingstijden van de bruggen. Dankzij de
steun van VVD en CDA haalde dit
voorstel een meerderheid.
De gemeente gaf aan dat zij snel
met de herstructurering van het
sportpark aan de slag moest om op
tijd met de bouw te kunnen beginnen. Zij meende wat betreft het
profiel van de weg en de afstand
van de woningen aan alle voorschriften te hebben voldaan. De
voorzitter wilde dit echter zelf nagaan, omdat dit in de stukken onvoldoende aangetoond werd.

...Wijziging bestemmingsplan geen probleem...

Kraton is maatkostuum
voor projectontwikkelaars
Wat moet er met de Kraton gebeuren? Het college lanceerde de
stedenbouwkundige randvoorwaarden, een visie op de invulling, voor dat gebied. Bewoners
liepen te hoop, maar kregen
maar gedeeltelijk hun zin. Heeft
de gemeente de regie nog, of is zij
de gevangene van de projectontwikkelaar?
Het buitenproportioneel grote viaduct, de Bekinkbaan lijkt gekrompen door de grote bouwwerken van
de Germaan, Structon en Icare. Als
het aan B & W ligt, komt daar nog
een groot bouwwerk bij. Daarmee
slaat het beleid wat Sterk Meppel
betreft door naar een andere kant.
Waar het gemeentebestuur vroeger
te veel ruimte voor de auto’s wilde
creëren, is er nu te veel ruimte voor
de projectontwikkelaars.

Onomkeerbaar
De beslissing een voorlopige voorziening toe te kennen hing af van
de vraag of de gemeente iets wilde
gaan doen dat onomkeerbaar is als
het plan niet doorgaat. Daarom
wilde de voorzitter van de hoorcommissie drie punten verduidelijkt zien: het spoedeisende karakter van de werkzaamheden, of het
profiel van de weg in de voorschriften goed is geregeld en of de afstand van de woningen aan de
Rondweg voldoende is in verband
met luchtverontreiniging.

De uitspraak volgde op donderdag
4 december. De bewoners van de
Jan Steenstraat hebben de Raad
van State niet kunnen overtuigen
dat wijk en weg niet nodig zijn. De
raad schorste echter wel op het
technische gebrek van de regeling
van de Rondweg. Dit betekent dat
de gemeente nu wel kan beginnen
met het sportpark en de woningbouw aan de westkant, maar dat de
aanleg van de Rondweg is opgeschort tot na de definitieve uitspraak in de bodemprocedure.

Op zijn wenken bediend
Bij de Kraton zien we het typerende
voorbeeld van een projectontwikkelaar die op zijn wenken bediend
werd. Hij had een bouwplan dat
paste in het bestemmingsplan. Dus
panden werden opgekocht en gesloopt. Dit plan paste echter niet in
de visie van het college. Om de projectontwikkelaar tegemoet te
komen werd de ‘Stedenbouwkundige Randvoorwaarden voor de
Kraton’ bedacht. Deze voorwaarden weken af van het bestemmingsplan. Kortom, het college leverde
maatwerk
voor
de
projectontwikkelaar, maar bewees
daarmee de regie over de openbare
ruimte daar uit handen te geven.
Dat was voor SteM al voldoende

Us Night

Murphy

De Kansel

reden om vragen te stellen. Maar de
randvoorwaarden hadden ook mogelijke financiële, ruimtelijke en
planologische consequenties. Die
bleven onduidelijk, erger nog, het
college wilde de infrastructurele
problemen zelfs loskoppelen van
de locatie van de Kraton. Enerzijds
werd geconstateerd dat er ongewenst sluipverkeer was, anderzijds
wilde het college de verkeersafwikkeling niet betrekken bij de randvoorwaarden. Dat is in onze ogen
niet goed.

Achterliggend plan
Het probleem in de Kraton werd
nog groter, doordat omwonenden
en belanghebbenden niet echt betrokken werden bij deze ontwikkeling. De stedenbouwkundige randvoorwaarden werden gepresteerd
als gemeentelijk beleid, waarover
discussie mogelijk was, maar mensen vreesden het achterliggende
plan van de projectontwikkelaar en
dát stond niet ter discussie. Zodra
de gemeenteraad de randvoorwaarden vaststelt is er niets meer te
doen tegen het bouwplan omdat
dit er dan naadloos in zal blijken te
passen. Zo ga je als openbaar bestuur niet om met je bevolking.
De gemeente maakte duidelijk dat
ze rekening wil houden met zonen schaduwzijde van de nieuwbouw, met de parkeerproblematiek, enz. Met een beetje geluk verstomt daarmee het verzet uit de
buurt. Maar gelukkig is men er niet
mee. Ook Sterk Meppel is dat niet.
Het college heeft niet de beste oplossing voor ogen. Het wilde een
oplossing geaccepteerd krijgen.

Tante Puck
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Meppel is een cultureel stadje. Schilders, zangers, poppenspelers, beeldhouwers, acteurs, muzikanten, vormgevers; ze zijn er allemaal te vinden.
Genoeg om een serie te maken van jonge Meppelers met bijzondere kunsten. Aan het woord in ons zesde en laatste gesprek:
Jeroen Boerwinkel (35), mimespeler, in zijn ‘Theater van de Droom’.

Jeroen Boerwinkel:

‘Deze omgeving van rust
heb ik nodig om iets te
kunnen maken’
Via de achterdeur mogen wij zijn
domein binnentreden en we
stappen onmiddellijk in de wereld van het theater. Zijn woonkamer is een soort theatrale
werkplaats. Hier bedenkt en
maakt de kunstenaar zijn voorstellingen. Waar bij de meeste
mensen een goed gevulde kast
met boeken tegen de wand staat,
heeft hij een theaterkast, gevuld
met allerlei artistieke attributen,
prominent in de knusse kamer
staan. Hij is duidelijk trots op zijn
zelfgemaakte schatten, dat merk
je aan de bijna tedere manier
waarop hij erover praat. Hij is
alles wat je van een kunstenaar
kan verwachten: filosofisch, bevlogen, gevoelig en artistiek. Zijn
laatste mimevoorstelling was in
Meppel helemaal uitverkocht.
Zijn naam is Jeroen Boerwinkel.
Heb je altijd al theatermaker willen
worden?
Tja, het is eigenlijk nooit een keuze
van mij geweest, het was gewoon
heel logisch. Als kind vond ik
theater al leuk, ik deed altijd typetjes na en zo. Ik was natuurlijk, door
het beroep van Henk en Ans (red.:
zijn ouders, Henk en Ans Boerwinkel) altijd omgeven met theatermensen. Alle mensen die bij ons

thuis kwamen, kwamen uit dat wereldje.
Ik ben in 1987 begonnen met een
particuliere eenjarige toneelopleiding. Ik heb ook wel geprobeerd
om op de mimeopleiding te
komen, maar dat lukte niet. Eigenlijk was ik daar ook wel blij om,
want de opleiding trok mij helemaal niet zo. Hij had mij te weinig
met mime te maken.
Meteen na die opleiding werd ik
uitgenodigd om auditie te doen bij
een Rotterdamse mimegroep. Ik
werd aangenomen en heb daar een
aantal jaren met veel plezier gespeeld. Maar op een gegeven moment gingen ze steeds meer openingen doen van grote gebouwen
en zo. Toen werd het meer entertainment.
Later mocht ik spelen in een mimegroep met Will Spoor. Door zijn
manier van werken ging er voor mij
een wereld open. Het inspireert mij
nog steeds, zoals hij gebruik maakt
van prachtige materialen. Voor mij
was dat echt een droom om daaraan mee te mogen werken. Het betekende meer dan welke opleiding
ook. Tussendoor heb ik nog enkele
dingen voor de tv gedaan en ook
voor Endemol in een Zonnebloemvoorstelling gespeeld.
Maar het was mij allemaal te veel

SteM-mug voor Elly Jansen
Nu de Stadswacht is opgegaan in
Sterk Meppel moest er ook een
opvolger komen voor de Stadswachthond, de onderscheiding
die de vereniging uitreikte. Het
werd de SteM-mug . En de eerste
die hem kreeg was Elly Jansen.
In de periode 1978-1996 werd de
Stadswachthond dertien keer uitgereikt aan mensen, verenigingen,
instellingen of bedrijven met een
positieve bijdrage aan de Meppeler
samenleving. Door alle drukte rond
de fusie met Gemeentebelangen
Nijeveen werd deze traditie enige
tijd onderbroken. Dit dit jaar werd
de onderscheiding in ere hersteld.

Ook de ledenadministratie is bij
haar in goede handen. Nieuwe
leden worden met een bezoekje
verwelkomd en alle leden ontvangen op hun verjaardag een kaartje,
dat ze zelf heeft ontworpen.

Eigen lid
De vroegere Stadswachthond werd
vervangen door de SteM-mug. En
voor het eerst in de geschiedenis
werd de onderscheiding aan een
van de eigen leden uitgereikt: Elly
Jansen-van Elk. Zij heeft zich vanaf
het prille begin actief ingezet voor
Stadswacht en Sterk Meppel.
Onze krant, de Stadswachter, is
mede door haar advertentiewerving gegroeid tot een aantrekkelijke
krant, die alle inwoners van de gemeente Meppel informeert over
het wel en wee in de politiek.

Cursussen
Naast alle andere klussen waar Elly
Jansen haar bijdrage aan levert is ze
natuurlijk ook Hermans steun en
toeverlaat. Daarnaast heeft ze dan
ook nog tijd en energie om cursussen te geven.
Een veelzijdige vrouw dus, onmisbaar voor Sterk Meppel en de Meppeler samenleving. De eerste SteMmug werd overhandigd door
bestuurslid Wim Start en werd begeleid door een bos bloemen en
applaus.

Jan Dolsma

Havelter snack

gericht op enkel de buitenkant.
Vanaf 1998 ben ik voor mijzelf gaan
werken. Ik maak en bedenk nu alles
zelf. Dat is ook het grote verschil
met mijn collega’s. Die spelen wel,
maar die kunnen niet alles zelf.
Wat wil je nog meer gaan doen?
Ik ga nu iets doen voor cultuur in
Drenthe. Daarvoor ga ik bij scholen
langs om een soort educatieve
voorstelling voor kinderen over de
mime te brengen. Ik heb er erg veel
zin in. Het brengt ook brood op de
plank en dat is natuurlijk eveneens
belangrijk.
In mijn vak is het hier in Nederland
best moeilijk om aan werk te
komen. De schouwburgen spelen
toch vaak op safe en mime is bij
veel mensen te onbekend. Het gaat
meestal om de grote producties: zet
maar een bekende cabaretier voor
de zaal en het is uitverkocht. Op die
manier krijgen kleine zelfstandigen
haast geen kans.
Dat is trouwens ook op veel andere
vlakken zo. Denk maar aan de kleine kruidenier of kleine scholen…
het moet allemaal steeds grootser
en onpersoonlijker. Ik wil niet te

klagerig overkomen, maar ik vind
het wel jammer, want ik denk dat er
toch een kleine groep mensen is die
mijn voorstelling wel wil zien.

Jeroen Boerwinkel: ‘Ik zie mijzelf
nog wel eens iets doen met dat
water: een theaterboot in de grachten van Meppel of zoiets.’

Wat heb je met Meppel?
Ik vind in Meppel mijn rust. Toen ik
net studeerde, dacht ik dat ik in de
grote stad wilde wonen: dáár gebeurde het allemaal. Maar daar ben
ik helemaal van teruggekomen. Ik
heb lang in Rotterdam gezeten en
als je dan ziet hoe zo’n stad zich
ontwikkelt, vind ik dat niet prettig.
Het is mij te druk en er zijn te veel
mensen. Ik heb er wel gespeeld,
maar nooit iets gemaakt of bedacht. Kennelijk heb ik toch de rust
van het Drentse Land nodig om
dingen te maken. Meppel kent nog
een omgeving van rust. Het is gewoon fijn thuiskomen.
Wat ik een heel leuk plan vind, is
dat het water misschien weer terugkomt. Ik zag laatst foto’s van het
oude water: prachtig! Dat water
met die mooie schepen erin - het
liefst het hele jaar door - zou ik
graag terug willen. Ik ben ook blij
dat de bruggen weer opgeknapt
zijn, ze zijn zo mooi en sierlijk. Ik

zie mijzelf nog wel eens iets doen
met dat water: een theaterboot in
de grachten van Meppel of zoiets.
En dan ’s zomers veel in Meppel
spelen voor bijvoorbeeld dagjesmensen. En in de winters reizen
met het theater.
Hoe zie je je toekomst?
Dat weet ik echt nog niet, ik ben
niet zo’n planner. Ideeën komen bij
mij gewoon met de tijd. Als ik een
tijdje niets heb gedaan, dan komt
vanzelf de onrust en dan moet er
weer iets gebeuren. Soms begint
dat met een voorwerp of een mooie
lap stof.
Als ik dan eenmaal bezig ben om
iets te maken, valt alles als een puzzel in elkaar. Dan heb ik opeens
dingen nodig die ik soms al jaren
geleden heb gemaakt. Daar word ik
dan ontzettend gelukkig van. Daarvoor ben ik gewoon hier op deze
aarde. Ik ga dus door met wat ik
doe: theater maken.

‘Een kwart eeuw Meppel’ is verschenen
Het boek is er! ‘Een kwart eeuw
Meppel, van Grachtwacht tot Tipbrug’ ligt in de boekwinkel. Historicus Herman Jansen heeft maanden
gespit in zijn eigen archieven, die
van Stadswacht/Sterk Meppel en
die van kranten, om een beeld te
kunnen geven van 25 jaar Meppelse politiek. Het is een vlot geschreven, prikkelend verslag geworden,
prachtig ondersteund door meer
dan 300 foto’s uit die jaren, van
vooral Elly Jansen. De nostalgie
slaat toe bij het doorbladeren.
‘Een kwart eeuw’ is een terugblik
op het nog verse verleden vanuit de
visie van Herman, Stadswachter
van het eerste uur, maar met verhelderende, soms verrassende bijdragen van andere betrokkenen,
zoals oprichters Ton Henzen, Wim
Drost en Ed van Tellingen, politici,
onder wie de huidige CDA-wethouder Jan Oldebesten, en actievoerders Jenny en Rudi Schipper.
Toen de Tipbrug als laatste van de
drie oude bruggen weer in alle glorie op zijn plek lag, is het idee ge-

boren. Een hectische periode kwam
ten einde en toevallig was het precies 25 jaar geleden dat de Stadswacht werd opgericht. De Stadswacht en grachten en bruggen
hebben wat met elkaar.
De goed gedocumenteerde beschrijving begint met de geboorte
van de voorloper van de Stadswacht, actiegroep De Grachtwacht.
Dat was een stel jongeren die de
strijd aanbonden met het toenmalige college, dat niet alleen de grachten wilde dempen, maar in het algemeen Meppel voor het verkeer
wilde opengooien. Aan die groep is
het te danken dat de binnenstad
zijn karakter grotendeels heeft behouden. Maar wat uit het boek ook
blijkt, is hoe breed de protesten in
die jaren zeventig/tachtig werden
gesteund, met de Meppeler Courant voorop.
Het is een kloek gebonden boek
van ruim 200 pagina’s geworden,
met behalve de foto’s van Elly Jansen archieffoto’s van onder anderen
Gerrit Russchen en de Meppeler
Courant. De lay-out is van Sandra

Makkinje, de eindredactie had Kees
Schoonderwoerd, niet toevallig allebei ook actief bij deze krant. Dat
het boek er is gekomen is te danken
aan subsidies van de Stichting Oud
Meppel, Het Burgerweeshuis en het
Prins Bernhard Cultuurfonds. En
niet te vergeten de inzet van boekhandel Bruna/Appelo, die de distributie verzorgt.
De prijs is € 14,95.

Bestuur en raadsleden van Sterk Meppel wensen u
prettige kerstdagen en een gelukkig 2004

J v. Dijk

J v. Dijk

J. v. Dijk
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Verbreden Hoogeveenseweg overbodig

Lastpakken
Vreemd eigenlijk. Wethouders, burgemeesters, ministers, altijd hoor je
ze zeggen dat ze het belangrijk vinden dat u meedenkt. Maar in werkelijkheid? Vasthoudende burgers die
opkomen voor belangen en doorgaan
tot soms de Raad van State, krijgen
nooit een schouderklopje van diezelfde bestuurders. Sterker nog, ze worden meestal openlijk te kijk gezet als
lastposten, als dwarsliggers. Men
vindt ze lastig, ze houden de boel op,
kosten ambtenaren veel tijd en de gemeenschap veel geld, klinkt het dan.

Plotseling kwam er een toezegging: nog deze kabinetsperiode
wordt een begin gemaakt met de
rechtstreekse aansluiting tussen
de A28 en de A32. Sterk Meppel
dramt hier al jaren over door.
Voor het college zou dit goede
nieuws een reden kunnen zijn de
verbreding van de Hoogeveenseweg niet door te laten gaan. Wanneer de verbindingslussen van de
twee rijkswegen er zijn, hoeft die
weg alleen locaal verkeer te verwerken. Waarom dan breder
maken, als dat ook nog eens een
verdere versmalling van de
Hoogeveensevaart met zich meebrengt?
Sterk Meppel diende de afgelopen
jaren verscheidene moties in die
het belang van de aansluiting A28A32 onderstreepten. Een van die
moties wilde vaart zetten achter de
verbinding en werd unaniem door
de raad aangenomen. Twee andere
moties, ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen van 2002 en
2003, waren er vooral op gericht het
versmallen van de Hoogeveensevaart en het verbreden van de
Hoogeveenseweg te voorkomen.
Deze vonden alleen steun bij Jan
van Klinken (PvdA).
Wij zoeken liever naar een betere
ontsluiting van Blankenstein en

Maar beseffen die bestuurders dan
wel dat niemand voor z’n lol dwars
ligt? Dat het hen vaak erg veel
nachtrust en stress kost? Het in je
eentje, of met een groepje, opnemen
tegen een kolossale en machtige
overheid met honderden goed geschoolde ambtenaren in dienst, met
genoeg geld om het jaren vol te houden, dat doe je zo maar niet. Dan is
er dus echt iets aan de hand.

Ezinge dan geld te stoppen in het
versmallen van de Hoogeveensevaart. Dat is al eens gebeurd, in
1989. Weer een stuk eraf? Dan krij-

gen de dempers van vroeger langzaam alsnog hun zin. Laat ze eerst
maar eens echt de noodzaak aantonen!

Met respect hebben raadsleden van
Sterk Meppel de laatste tijd het werk
van de onafhankelijke Commissie
voor Beroep en Bezwaar van de gemeente aan het werk gezien. Het is
erg belangrijk dat die commissie er
is. Als die haar werk goed doet, kan
dat veel leed en ellende voorkomen.
Voor de gemeente, maar juist en
vooral voor de inwoner die bezwaar
aantekent.

De Hoogeveensevaart weer versmallen, zoals hier in 1989?

Nooit weg… zo’n toren! Westerveld wil van de
tenlijst, moeten B&W gedacht hebben. Fout! Sterk Meppel vindt dat
het college randvoorwaarden aan
de verkoop had moeten stellen. Net
zoals is gebeurd bij de watertorens
van Vitens die in Overijssel te koop
stonden. Hier in Meppel ontbreekt
elke bescherming.
Woensdag 17 december, net nadat
deze krant naar de drukker was,
zou de veiling zijn. We kunnen alleen maar hopen, dat de nieuwe eigenaar oog heeft voor de monumentale waarde van de toren.
Anders zou hij hem zelfs kunnen
slopen!

Er zijn van die torens in Meppel… die horen er gewoon bij.
Dat heeft niets te maken met
hoogbouwplannen van projectontwikkelaars in de binnenstad
of zoiets. Nee, het gaat om ranke
torens met karakter. Beeldbepalend, al meer dan een eeuw! De
watertoren in Meppel is er zo
een, gebouwd in 1893 om de stad
van fris en gezond drinkwater te
voorzien. Een industrieel monument. Watererfgoed, als u wilt.

In dit nummer

De watertoren stond te koop. Waterbedrijf Vitens (de eigenaar) had
de gemeente gevraagd of ze interesse had in aankoop. Niet dus. Wat
moet je ook met zo’n pand? Het
staat niet eens op de monumen-

Watererfgoed
Onze zorg hebben we B&W op 1 december ook laten weten in de hoop
dat er nog snel iets aan gedaan kon
worden. We hebben nog geen antwoord ontvangen. Net als het
Drents Landschap. Dat heeft op 20
november aan burgemeester Den
Oudsten per brief gevraagd mee te
denken aan een goede oplossing
voor het behoud van de watertoren. Ook nog geen reactie.
Sterk Meppel vindt de watertoren
uit 1893 belangrijk watererfgoed
van Meppel. Hij ligt vlak bij de oudste grift van Drenthe. Naast de
toren ligt een gerestaureerd sluisje
uit de tijd van de turfschepen, met
de oude sluiswachterwoning. Als je
op de kaart kijkt, zie je de toren
midden in de nieuwe gemeente
Meppel liggen. Symbolisch gezien
toch een mooie plek om dit erfgoed
te koesteren?

2 > Jeroen Boerwinkel: ‘Deze omgeving van rust heb ik nodig
om iets te kunnen maken’

muziekschool af
Het verhaal van het Cultureel
Centrum Meppel (CCM) begint
een aardige soap te worden. De
wethouder van cultuur, Oldebesten, blijft volhouden dat het CCM
er komt, omdat het een wens van
álle deelnemende partijen zou
zijn. Maar de gemeente Westerveld twijfelt al hardop of zij moet
blijven bijdragen aan de muziekschool, het Regionaal Instituut
voor Musische Vorming (RIMV).
En er gaan geruchten dat die gemeente niet de enige is bij wie
steeds grotere twijfels rijzen.

wordt als de muziekschool in het
nieuw te bouwen CCM wordt ondergebracht.
Volgens de PvdA zijn er betere en
goedkopere mogelijkheden om te
zorgen voor muziekonderwijs voor
de kinderen in Westerveld. Zo zou
een consulent op basisscholen muziekles kunnen geven en de plaatselijke muziekvereniging zou subsidie kunnen krijgen voor het
opleiden van leerlingen. Als blijkt
dat de afkoopregeling enigszins
haalbaar is, wil de PvdA zich inzetten voor deze andere koers.

Het college van B&W van de gemeente Westerveld heeft voorgesteld in 2004 10 procent te bezuinigen op het RIMV. Tijdens de
begrotingsvergadering diende de
PvdA Westerveld een motie in, die
gesteund werd door een meerderheid in de raad. Hierin gaf de partij
het college de opdracht te onderzoeken wat uittreding van het samenwerkingsverband gaat kosten.

Grootheidswaan
Binnen de gemeente Westerveld
heerst sowieso scepsis over de
nieuwbouw voor onder andere de
muziekschool. Een prachtig cultureel centrum in Meppel is voor
deze gemeente geen prioriteit. Ook
Westerveld ziet dat het RIMV niet
op deze manier gehuisvest kan blijven, maar ze heeft ernstige twijfels
over de plannen, die nu op tafel liggen.
Natuurlijk wil Sterk Meppel graag
een goede huisvesting voor onze
muziekschool. Maar door té groot
te willen, streef je soms je eigen
doel voorbij. Zo zou de grootheidwaanzin rond het CCM wel eens de
kop kunnen gaan kosten van onze
muziekschool. Dát is toch nooit de
bedoeling geweest?

Te duur
Het belangrijkste argument hiervoor is de onduidelijkheid over de
kosten. Nu al vindt de PvdA de bijdrage per leerling aan de hoge kant.
Dit zou vooral aan de hoge overheadkosten (bijvoorbeeld de huur
van het pand) liggen. De partij is
bang dat het allemaal nog duurder
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2 > ‘Een kwart eeuw Meppel’
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gewone wijk?

3 > Bezuinigingen vallen mee

7 > Laat acacia’s in
Indische buurt

We beseffen het misschien te weinig,
maar juist die dwarsliggers, die volhouders, houden ons allemaal
scherp. Door hen blijven we alert.
Door hen blijven we ons realiseren
dat de overheid er voor de mensen
moet zijn en niet andersom. We hoeven ons er niet voor te schamen te
erkennen dat de overheid af en toe
fouten maakt, onzorgvuldig is, niet
voldoende rekening houdt met haar
inwoners of slecht communiceert.
Daarom hoed af voor al die insprekers en mensen met een eigen eerlijke mening die we het afgelopen jaar
in Meppel hebben ontmoet.

De redactie van
de Stadswachter
wenst
medewerkers,
bezorgers,
adverteerders
en lezers
een fijne kerst
en een
gelukkig
2004
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