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SteM vóór Meppel!
Dinsdag 7 maart zijn er weer verkiezingen. U mag dan een nieuwe
gemeenteraad gaan samenstellen door uw stem uit te brengen
op één van de Meppeler partijen.
Allemaal staan ze nu op straat.
Nu mag u ze even bekijken en bevragen en daarna ziet u ze vier
jaar lang niet meer, behalve ons
van Sterk Meppel (SteM).
Wat doen wij?
Wij staan zeker drie à vier keer per
jaar op straat om uw mening te vragen. Wij geven elk kwartaal een
krant uit om u te vertellen welke
keuzes wij maken. Daarbij gaan wij
ook op werkbezoek bij bedrijven en
verenigingen. Kortom, u komt ons
vier jaar lang overal tegen. Nu, speciaal voor de verkiezingsperiode,
hebben we ook nog een eigen winkel geopend. Daar kunt u een kopje

koffie drinken en een praatje met
ons maken.

Waar gaan wij voor?
Wij gaan voor bestuursverantwoordelijkheid. Met wie? Dat kan natuurlijk iedere partij zijn, wij sluiten
niemand uit. De uitslag van de verkiezingen en de inhoud van de programma’s zal voor SteM de leidraad
zijn bij het samenstellen van het
nieuwe college. De grootste partij
hoort wat ons betreft in ieder geval
in het college: dat is democratie!
Speerpunten
Voor de komende raadsperiode
hebben wij vijf speerpunten uit het
verkiezingsprogramma gelicht.
1. Een goed armoedebeleid
De afgelopen vier jaar hebben wij
het voor elkaar gekregen (in samen-

werking met de PvdA) dat er onderzoek is gedaan naar stille armoede.
Vervolgens is er een armoedeeffectrapportage ingevoerd. Dit beleid willen wij voortzetten. Iedereen
die minder inkomen heeft dan 120
procent van het minimum heeft
recht op inkomensondersteunende
maatregelen, vinden wij.
2. Kleinschaligheid
Bij kleinschaligheid denkt iedereen
op dit moment aan Stad & Esch. Wij
vinden dat een kleinschalige
school (tot maximaal ongeveer
1000 leerlingen) het welzijn van de
leerlingen en leraren ten goede
komt.
Maar denk ook aan je eigen leefomgeving: door samen met buurtbewoners iets voor je eigen buurt te
doen, krijg je een band. Daarom wil
SteM een wijkbudget beschikbaar
stellen om iedereen te stimuleren.
Wat ons betreft blijft het Dorp dorp.
Het moet niet hetzelfde worden als
een wijk van Meppel. Een dorp
heeft nu eenmaal een andere oor-

De Gouden Koets weer paraat

Welkom in
onze winkel
Sinds zaterdag 4 februari is de
deur geopend van de verkiezingswinkel van Sterk Meppel.
Deze ruimte, gratis ter beschikking gesteld door Ruud Evers, is
bedoeld voor alle inwoners. Iedereen mag er binnenlopen om
een praatje te maken en een
kopje koffie te drinken met de
raadsleden of bestuursleden van
SteM. Hier kunt u alles te weten
komen over Sterk Meppel en aankloppen met uw politieke vragen.
Komt u ook langs? U kunt ons
vinden aan het Zuideinde 14,
Meppel.

In dit nummer

De Gouden Koets draait weer volop
mee in de verkiezingscampagne.
Het was een hele klus. Maar Frans
Venema en Theo van den Berg hebben het weer mooi voor elkaar gekregen: de bakfies is weer helemaal
opgeknapt en kan er weer vier jaar
tegenaan!

De gele SteM-bakfiets is zo langzamerhand een begrip in Meppel.
Zodra wij actievoeren staat hij paraat. Hij valt op en dat is ook precies
de bedoeling. Iedereen ziet meteen
waar hij terecht kan met alle vragen.

2 > Lijsttrekker Myriam Schut:
‘Samenwerken, in je eentje
maak je niets klaar!’

2 > Vrijwilliger Harm Nijhuis
3 > Draagvlak voor unilocatie
te klein

De openingstijden zijn:
donderdagochtend van 9 tot 12
uur;
vrijdagmiddag van 14 tot 17 uur
en van 19 tot 21 uur;
zaterdag van 10 uur tot 16.00 uur.

3 > Een winkel vol

Lang niet alle SteM-leden, maar
toch heel wat waren op een druilerige zaterdagochtend present om
de verkiezingcampagne een steuntje in de rug te geven.

sprong en dus veel meer eigen
voorzieningen en verenigingen.
3. Een schoon milieu
Geen asfaltcentrale. In samenwerking met de actiegroep ‘Houd Meppel Schoon’ vecht SteM al twee jaar
om de komst van die fabriek tegen
te gaan. Wij vinden dat deze fabriek
het milieu en de volksgezondheid
belast.
Verder zullen wij voor de bescherming en het behoud van het Reestdal blijven strijden. En natuurlijk
willen wij dat er geen chemische
bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden tegen onkruid.

5. Veiligheid
Ligt op velerlei vlakken. Zo willen
wij dat de kinderen veilig naar
school kunnen fietsen.
Wij vinden ook dat iedereen zich
veilig moet voelen op straat. Op de
promenade moeten de fietsers afstappen. Je zou bekeurd moeten
worden door extra toezichthouders
als je fietsend de promenade onveilig maakt.

Welzijn boven welvaart
Met deze speerpunten laat SteM
duidelijk zien dat wij gaan voor het
welzijn van onze inwoners. Dat wij
het belangrijk vinden dat iedereen
zich lekker en veilig voelt in zijn
eigen leefomgeving.
Bent u ook van mening dat dat belangrijk is? SteM dan 7 maart a.s. op
Sterk Meppel!

4. Toerisme
Stimuleren van het toerisme levert
schone werkgelegenheid op. Als we
het karakter van de binnenstad
koesteren, de grachten vullen met
mooie oude boten en feesten als
Donderdag Meppeldag en het
Grachtenfestival stimuleren, liggen
hier voor Meppel fantastische kansen!

SteM

7 maart

Lijst 1
1. Myriam Schut-Jansen
2. Henk Schoemaker
3. Jan Vonk
4. Gerard van der Meulen
5. Elisabeth Bakkenes-van Hese
6. Frans Venema
7. Peter de Vries
8. Jan Wessels
9. Theo van den Berg
10. Herman Jansen
11. Han van Zandbergen
12. Ebel Zandstra
13. Harm Nijhuis
14. Reza Walker

6 > Steiger in recreatieplas blijft

SteM-speerpunten

15. Egbert van Dijk
16. Annette Ferguson
17. Kees Schoonderwoerd
18. Koop de Grouw
19. Eduard Korpel
20. Jenny Schipper-Boes
21. Miranda Sangster
22. Elly Jansen-van Elk
23. Jeanet Kraaij
24. Jan Teun Grimme
25. Henk Rous
26. Meike van Veen
27. Jan Maas
28. Henny Klamer-Westerbeek
29. Romke E. Egbers
30. Nelleke Hooijschuur
31. Wim Start
32. Marcel Schut
33. Rein Schut
34. Rian Visscher
35. Hendrik Snel
36. Jan Schoemaker
37. Ronny Meijer
38. Harm Steenbeek

8> Onze eerste dertien
kandidaten

6 > Prof. Reijnders vindt
4,5 Verkiezingsprogramma
> in foto’s:
Actief, kritisch en betrokken
bij Meppel, nu en straks

TNO-rapport te mager

7> Trots op... finale
7> Weer bomen op de Wheem

Rubrieken:

3 > Cartoon
7 > Wijnand
7 > Onraad
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SteM-lijsttrekker Myriam Schut:

‘Samenwerken, in je eentje maak je niets klaar!’
Myriam Schut: ‘Nu zijn we een stabiele waarde binnen de raad’
heerlijk om het naadje van de kous
te weten. Maar soms zit ik er te veel
bovenop, waardoor anderen zich
gepasseerd kunnen voelen.

De jongste kandidaat op de lijst van SteM kwam met algemene stemmen op nummer 1. Myriam Schut (34), is daarmee lijsttrekker geworden en zal na de verkiezingen op 7 maart de fractieleider van SteM
zijn. Vier jaar geleden kwam ze groen de gemeenteraad binnen; nu
wordt ze de partijleider. Ze is jong, heeft een open blik en bruist van
energie. Haar motto in het leven is: je moet het met elkaar doen. We
zijn blij met deze volbloed voor de kar en verwachten veel van haar.
Je zit nu vier jaar in de gemeenteraad, bevalt dat?
Geweldig! Ik ben helemaal warm
gelopen voor het raadswerk. De sociale contacten vind ik het leukste.
Heerlijk om me overal mee te bemoeien, invloed uit te oefenen en
problemen op te lossen. Verder heb
ik als raadslid een intense binding
met Meppel gekregen: het is echt
mijn stad geworden.
En nu de volgende stap: fractievoorzitter.
Ja, daar heb ik best een tijd over getwijfeld. Ik vind het een hele verantwoordelijkheid. Toch heb ik er

Op radio, tv en op straat, overal kom
je Myriam Schut tegen. Druk met de
campagne?
Dat kun je wel zeggen! Vooral
omdat we een laagdrempelige en
heel actieve partij zijn. Ik heb het
nu zo druk dat ik soms niet eens
mijn mailbox leeg kan maken, dus
er glipt wel eens iets tussendoor.
Dat vind ik heel erg. Ook mijn sociale contacten leiden onder het
tijdsgebrek. Ik moet de komende
tijd echt leren delegeren en vaker
nee zeggen. En dat is nou net niet
mijn sterkste kant.

uiteindelijk volmondig ‘ja’ tegen
gezegd. Zowel de leden als de fractie wilden iemand aan kop hebben
die sterk op het groepsproces gericht is. Zij vonden mij daarvoor de
meest geschikte persoon. Je kunt je
voorstellen dat mij dat voldoende
energie geeft om die verantwoordelijkheid ook te nemen.

In grote lijnen, wat kunnen we de
komende jaren van je verwachten?
Samenwerking staat voor mij voorop: in je eentje maak je niets klaar.
Ook al heb je nog zo’n goed plan,
als het niet ook door anderen gedragen wordt, ben je nergens. Kijk
maar naar het project Veilig Uitgaan. Daar is veel bereikt doordat
horeca, politie, gemeente, Openbaar Ministerie en taxibedrijven
met elkaar samenwerkten. Samenwerken dus: zowel buiten als binnen de fractie.

‘Ja’ zeggen omdat de groep het wil...
dat klinkt wel heel idealistisch!
Het is mijn grootste kracht, maar
ook mijn grootste zwakte, ja zeggen. Ik spring altijd in als er ergens
een gat valt. Ik vind dat gewoon
leuk om te doen. En ik vind het

Het was voor SteM van oudsher niet
echt gemakkelijk om samen te werken met andere partijen.
Misschien ben ik wel een nieuwe
bezem. Ik pak op dit punt de zaken
echt anders aan dan mijn voorganger. Dat wil niet zeggen dat de oude

De kiezer aan de macht
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op 7 maart heeft de
kiezer het even voor het zeggen. Alle politieke partijen dingen naar uw
gunst en kleuren de straat met hun partijkleuren. De lijsttrekkers staan
vooral in de aandacht. Toch kunt u ook een voorkeurstem op een lagere
kandidaat uitbrengen. Bijvoorbeeld omdat u het belangrijk vindt dat er
meer jongeren in de raad komen, of meer vrouwen, of iemand uit een bepaalde wijk, of... U heeft dus echt iets te kiezen.
In Meppel wonen ruim 30.000 mensen. Dat maakt het onmogelijk om
alles met iedereen te overleggen. Daarom kiest u iedere vier jaar volksvertegenwoordigers om namens u dat overleg te voeren. Het voordragen
van die kandidaat-raadsleden is wettelijk verbonden aan politieke partijen. Die partijen leggen hun verkiezingsprogramma aan u voor en presenteren hun kandidatenlijst.
Ook Sterk Meppel heeft in de aanloop van de verkiezingen veel aandacht
besteed aan haar kandidatenlijst. SteM is een écht democratische partij.
Onze leden bepalen, zonder voordracht van het bestuur of speciale commissie, hoe de kandidatenlijst eruit komt te zien. Bij de stemming hebben
we vooral geprobeerd de ‘team’-gedachte goed voor ogen houden. Ongeacht de omvang van de nieuwe fractie moet er steeds sprake zijn van
een goed team die het werk ook goed aankan. De volgorde waarin we de
kandidaten aan de kiezers presenteren is dus ons SteM-advies.

garde het verkeerd deed. De situatie was toen heel anders. 28 jaar
geleden waren we een groeiende
partij, dus een gevaar voor andere
partijen. Nu zijn we een stabiele
waarde binnen de raad.
Die voorganger als fractievoorzitter
is je vader. Zal die je niet voor de
voeten gaan lopen?
Het zijn vaak de mensen die de
fractie van een afstandje volgen die
daar vragen over stellen. Maar Herman en ik kunnen onze familierol
goed scheiden van de fractierol.
Toch zal het niet makkelijk zijn voor
een fractievoorzitter die al 24 jaar
deel uitmaakt van het bestuur van
Meppel om het roer nu over te dragen.
Dat is waar. Als terugtredend kapitein moet hij het uitzetten van de
lijnen nu aan een ander overlaten.
Dat is altijd moeilijk. Het is duidelijk dat de koers die we gaan varen
niet altijd de zijne zal zijn. Gelukkig
maar, zou ik bijna zeggen. Wel is
zeker dat ik het enorme netwerk en
de kennis die Herman heeft opgedaan zal koesteren.
Hoe gaat die koers eruit zien?
Daar zal veel hetzelfde blijven. Het
karakter van de stad, opkomen
voor de zwakkeren in onze samenleving, opkomen voor het milieu en
natuurlijk onze rol als volksvertegenwoordigers. Daar verandert
niets in. Maar Meppel is een groeiende stad. Dus moeten we ons afvragen hoe we willen groeien. Mensen zijn vaak bang voor
veranderingen en als partij hebben
wij ook de neiging vaker naar de risico’s te kijken dan naar de voorde-

len. Dat wil ik de komende tijd met
de nieuwe ploeg veranderen.
Een cultuurverandering dus. Welke
zaken spelen voor jou nog meer een
belangrijke rol?
Ik vind het belangrijk dat we niet alleen naar financiële aspecten kijken. Bouwen levert geld op, ik weet
het. Maar tegelijkertijd wil ik pleiten voor meer lucht in de stad. Je
moet ook ruimte open durven te
laten.
Veiligheid en handhaving zijn voor
mij punten die ik ook heel belangrijk vind. Mensen moeten zich lekker voelen in hun stad. Samenwerking is hier ook weer belangrijk. Als
mensen het gevoel hebben dat er
een bepaalde vorm van sociale
controle is dan werkt dat het gevoel
van veiligheid in de hand. En de
volksgezondheid, die staat hoog op
mijn lijstje. Die asfaltcentrale aan
de rand van een woonwijk, dat mag
niet gebeuren!
En dan nog kleinschaligheid: Stad
& Esch! Dat de beslissing over de
school zo vlak voor de verkiezingen
erdoor gedrukt moet worden, is
zaken op de spits drijven. Ik begrijp
daar niets van.
Ambities genoeg dus.
Mensen vinden mij vaak ambitieus,
maar dat ben ik helemaal niet. Ik
vind alleen zoveel dingen leuk, dus
daar stort ik mij dan ook vol vuur
in. Maar als de politiek morgen
voor mij ophoudt, gaat overmorgen de knop om en zal ik iets anders met net zoveel plezier en vuur
gaan doen. Mijn grootste ambitie is
mij persoonlijk zo ontplooien dat
ik, als ik dood ga, kan zeggen: ‘ik
heb eruit gehaald wat erin zat’.

Harm Nijhuis:
‘Het gaat mij om het contact met de mensen’
Sterk Meppel draait op veel vrijwilligers. Eén van die vrijwilligers
is Harm Nijhuis. Hij doet sinds
een jaar mee in de steunfractie
van Sterk Meppel en je kunt hem
altijd porren voor klussen die gedaan moeten worden. Voor de komende raadsperiode heeft hij
zich kandidaat gesteld. Hij staat
op nummer 13.

Normaal gesproken zal onze lijsttrekker, Myriam Schut, de meeste stemmen trekken. Méér dan voor een raadszetel nodig is. De overige stemmen
schuiven door naar de nummer 2, 3 en verder op de lijst. Maar u hóeft
niet speciaal op de lijsttrekker te stemmen. Het stemrecht is niet aan politieke partijen verbonden, maar aan de mensen die, namens die politieke partij, op de lijst staan. Er zijn daarom ook veel kiezers die bewust op
een lager geplaatste kandidaat stemmen en daarmee een voorkeurstem
uitbrengen. En dat betekent dus ook dat kandidaten zich mogen profileren om door de kiezer gezien te worden.
Sterk Meppel is er voorstander van om de directe democratie zo dicht mogelijk te benaderen. Inspreekrecht, het referendum en het burgerinitiatief
zijn daar goede instrumenten voor. Voorkeurstemmen horen daar óók bij.
Het is aan de kiezer om te kiezen tussen partijen én tussen personen. Zo
krijgt de gemeente precies het bestuur dat de inwoners het liefst zien.

Harm Nijhuis (60 jaar) is een man
van contacten. Over het wassen
van de camper kan hij soms wel
drie dagen doen, omdat hij steeds
met iedereen aan de praat raakt.
Harm vindt dat prachtig: ‘Het gaat
toch ook om mensen en contacten?
Daarmee bereik je het meest.’
Harm is in de omgeving van Meppel
opgegroeid. Hij voelt zich hier thuis.
Hij kent de werkvloer als geen
ander. Zo was hij bijvoorbeeld
brugwachter,
kraanmachinist en drukker.
Zijn bestuurlijke ervaring
heeft hij opgedaan in het
vakbondswerk en in de
ondernemingsraad.
Omdat hij nu ruim de tijd
heeft wil hij zich graag
volledig inzetten voor
Sterk Meppel.
Zo zou hij graag willen
zorgen dat er voor de grotere jeugd nieuwe moderne hangplekken komen in
de Oosterboer. Het gaat
vaak om gezellige jongeren, die gewoon een plekje willen om gezellig te
kletsen. ’Voor kleine kinderen is er van alles, maar

voor die grotere haast niets‘.
Opa
Harm woont al 25 jaar samen met
zijn vrouw Bertha in de Oosterboer.
Eerst met hun twee dochters, maar
die zijn nu het huis uit. De jongste
dochter heeft zelfs al twee kinderen
en Harm is dus opa, een trotse opa!
Harm en Bertha zijn al jaren actief
in de buurtvereniging. Zo zit Bertha
in de redactie van de wijkkrant en
zat Harm jaren in de VerkeersGroencommissie.
Eigenlijk kenmerkt dat ook heel
hun leven: ze doen alles samen. Als
zij kleding maakt, rijgt Harm het
door; als Harm actief is bij Sterk
Meppel, schrijf zij zijn stukken. Ze
doen eigenlijk altijd samen de
boodschappen en gaan jaarlijks
samen op reis met de camper.

Geluidswal
Mede dankzij de inzet van Harm is
er in de Oosterboer een geluidswal
gekomen. Deze had volgens Harm
alleen wel hoger gemoeten. Ook
voor het ringpark heeft Harm
samen met de Verkeers-Groencommissie gestreden. Zijn inzet en
betrokkenheid maakt Harm tot één
van de vrijwilligers waar Sterk Meppel trots op is.

Harm Nijhuis: ‘Het gaat vaak om gezellige jongeren’

Jan Dolsma

Bestaria
Haveltermade

J v. Dijk

J v. Dijk

J. v. Dijk
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Draagvlak voor
unilocatie te klein
De plannen voor een unilocatie
voor Stad & Esch houden de gemoederen in Meppel flink bezig.
Tijdens een vergadering van de
raadscommissie op 9 februari jl.
lieten demonstrerende scholieren duidelijk zien dat zij het 125
jaar oude gebouw aan het Zuideinde als onderwijslocatie willen behouden. Maarten van Oosten en Lilian Dekker boden als
woordvoerders van de actiegroep
1500 handtekeningen aan van
scholieren, ouders en leraren.
Sterk Meppel woordvoerder
Henk Schoemaker concludeerde
dat deze 1500 handtekeningen
een duidelijk bewijs waren dat
het draagvlak voor de beslissing
om tot een unilocatie te komen
ontbrak.
In het afgelopen decennium ging
een ware fusiegolf door onderwijsland. Scholen moesten bezuinigen
en zochten naar een manier om de
kosten te beheersen. Schaalvergroting, Londo-norm en lumpsum bekostiging waren de toverwoorden
die de gewenste bezuinigingen
moesten genereren. Het bestaansrecht van kleine scholen werd daarmee ondergeschikt gemaakt aan de
behoefte tot kostenbeheersing.
Veel fusies werden zichtbaar doordat de scholen op één locatie werden ondergebracht. Zulke unilocaties gingen vaak gepaard met grote
concentraties leerlingen. Maar inmiddels is men landelijk op de weg
terug. Grootschaligheid is uit en
kleinschaligheid heeft nu zelfs de
wind in de zeilen door een advies
van de Onderwijsraad. Voor Meppel lijkt dit advies te laat te komen.
Momenteel werkt het gefuseerde
Stad & Esch nog vanuit vier locaties: Randweg, Zuiderlaan, Zuideinde en Diever maar onder wethouder Scholtus kwam een
unilocatie alsnog in beeld.

Emotie-vrij
Voorstanders van de unilocatie willen dat de discussie over de gebouwentoekomst van Stad & Esch vooral emotie-vrij wordt gevoerd. Maar
dat is lastig. Het oude pand aan het
Zuideinde symboliseert voor menig
Meppeler een belangrijk stukje van
de eigen ontwikkeling; van de eigen
jeugd. Op die wijze is het deel geworden van het collectief geheugen
van Meppel. Net als de Meppeler
toren, die om die reden gerestaureerd werd, en de grachten die open
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LEERLINGEN WILLEN ‘ZUIDEINDE’ HOUDEN

bleven. Emoties zijn dus niet te vermijden; dat lieten de leerlingen van
Stad & Esch zien.

Leerlingen in actie
Politiek raakt mensen. En als dat
pijn doet dan slaan ze terug. Deze
boodschap leek de actiegroep tot
behoud van het Zuideinde de
raadsleden vlak voor de verkiezingen mee te geven. Maarten van
Oosten en Lilian Dekker spraken in
namens de actiegroep en boden de
raadsleden 1500 handtekeningen
van leerlingen, ouders en leraren
aan.
Daarnaast reikten zij de raadsleden
een aantal inhoudelijk argumenten
aan waarom ze van een unilocatie
zouden moeten afzien. De betrokkenheid van deze leerlingen laat
zien dat de Onderwijs raad gelijk
heeft als zij aangeeft dat de sociale
cohesie bij kleinere scholen groter
is. Ook na de commissievergadering ging de actie door. Op affiches
die inmiddels overal in de stad hangen maken de leerlingen duidelijk
dat het Zuideinde als onderwijslocatie behouden moet blijven.
Reddingsboei?
Namens Sterk Meppel concludeerde Henk Schoemaker dat het gewenste brede draagvlak voor een
unilocatie duidelijk ontbreekt. De
aangeboden 1500 handtekeningen
waren daarvoor het bewijs. Ook in
de raad levert een verhouding van
12 voor en 11 tegen geen breed politiek draagvlak op.
Wethouder Scholtus leek toch nog
goed te kunnen luisteren. Hij ontwikkelde na de raadscommissie
een aangepast voorstel dat 2 maart
– vlak voor de verkiezingen – nog
besproken gaat worden. In dat
voorstel blijft het Zuideinde in afgeslankte vorm voortbestaan. De
klassen 1 en 2 gaan in die optie wel
naar de Randweg. Het bestuur
heeft dan een paar jaar om na te
denken over definitieve plannen.
Ze kan die tijd ook gebruiken om te
werken aan meer draagvlak onder
de gebruikers en het personeel.
Het is op dit moment nog niet te
overzien of dit voorstel echt het gevolg is van goed luisteren naar
voor- en tegenstanders. Het kan
ook zijn dat de voorgestelde investeringen in de Randweg en het
weghalen van de noodlokalen bij
het Zuideinde slechts leiden tot
vertraging van de oorspronkelijke
plannen.

De slopers: Ze zijn er toch al uit, nu grijpen we onze kans

Een winkel vol SteM-speerpunten
Vooral Sterk Meppel is zeer actief
in de verkiezingscampagne. Wij
hebben een eigen winkel geopend in een winkelpand op het
Zuideinde. Ook materiaal van andere partijen is er te vinden,
maar zoals te begrijpen staat de
winkel helemaal in het teken van
de speerpunten van Sterk Meppel.
Opvallend zijn de prachtige kunstposters. Vier verschillende posters
laten zien waar SteM voor staat:

Houd Meppel schoon (geen asfaltcentrale erbij, schone lucht is van
ons allemaal), kleinschaligheid
(geen leerfabriek met meer dan
2000 leerlingen aan een drukke invalsweg zonder sportvoorzienin-

gen, maar ook
kleinschaligheid
voor de dorpen:
dorp moet dorp
blijven), veilige
fietsroutes (naar
elke wijk maar
ook in de binnenstad en naar
alle scholen), en
SteM vóór Meppel (de sfeer,
grachten, pleinen, historisch
karakter behouden).

Straatwerk
En het gewone straatwerk? We
staan deze periode elke donder-

dagmorgen (markt), vrijdag en zaterdag in de stad en in de wijken
met ploegjes van 5 à 6 man om gesprekken te voeren, posters uit te
delen en de bekende voorwerpen
weg te geven zoals pennen, ballonnen enz. Tja, en dan vergeten we
haast te noemen dat onze Stadswachter, onze deur-aan-deur krant
die de laatste week voor de verkiezingen weer bij iedereen op de
deurmat valt.
Kortom, het is een verschrikkelijk
drukke periode! Maar heel leuk om
te doen. We kunnen het alleen
maar doen omdat we een grote
groep vrijwilligers hebben die zich
actief, kritisch en betrokken inzetten voor Meppel. Zij maken dat we
kunnen werken zoals we doen. Alle
hulde dus aan onze vrijwilligers.
Dat is de kurk waarop SteM drijft.
Of ons dat ook een goede verkiezingsuitslag oplevert, moeten we
natuurlijk afwachten.

De Kansel

Tante Puck

Ons vijfde speerpunt is het armoedebeleid. Armoede is een groeiend
probleem en daar moet je lokaal
zoveel mogelijk op in springen.
SteM heeft in elke wijk een gele folder rondgebracht. De inhoud is
wijkgericht, per wijk komt aan de
orde wat er speelt. De informatie is
gekomen uit een huis-aan-huisenquête die door heel veel mensen
is ingevuld. En natuurlijk verspreiden we ons traditionele snuffelboekje. Daar kunnen de kiezers
heerlijk in snuffelen. 24 bladzijden
met foto’s en verhalen over de mensen achter Sterk Meppel, over de
verkiezingspunten en waar we voor
gaan. Echt een topper, waar we veel
positieve reacties op hebben gekregen.

De waarde van het groen
Sterk Meppel hecht grote waarde aan een groene leefomgeving. Dat doen
we al sinds onze intrede in de Meppeler politiek. Speelvelden, natuurlijke
wandelpaden, parken (met bankjes graag), bomenlanen, groen om je
heen is prettig en geeft het gevoel van vrijheid en gezondheid. Het zuivert
de lucht. Bomen en struiken zijn de producenten van zuurstof. Groen is een
rustpunt tussen al het rood in een hectische maatschappij. Zoiets kun je
niet in geld uitdrukken. Eigenlijk is het onbetaalbaar.
We willen graag een stadspark aanleggen achter de Wheem tot aan de
Vledderstraat (het Cultureel Centrum.) zoals in het plan Meppel 2030 staat
aangegeven. Bent u er al eens wezen kijken? Daar staan machtige grote
bomen en oude fruitbomen. Het is een waardevol stukje groene long midden in de stad. Het is particulier bezit. Er moet dus wel wat gepraat en onderhandeld worden. Maar wie geen idealen heeft bereikt ook niets. En een
mooi rustig park achter de huizen, weg van de drukke straat lijkt ons een
aanwinst voor Meppel.

Lord Nelson

Us Night

Murphy
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Actief, kritisch en betrokken bij Meppel, nu en straks
Veel is er bereikt, de afgelopen jaren, veel moet er nog gebeuren. Sterk Meppel zal de ontwikkelingen actief, kritisch en betrokken stimuleren.
Op deze pagina’s vindt u een (beknopt) beeld van waar SteM zich voor heeft ingezet en waar we de komende tijd voor staan. Een kijkje in ons
verkiezingsprogramma.

Wijkgericht werken kan volgens ons alleen een
succes worden als gemeente en instanties (Woonconcept, Stichting Welzijn) goed samenwerken
met de bewoners. Zonder betrokkenheid van de
bewoners was het Troelstraplein nooit zo'n succes
geworden. Een eigen buurtbudget, goede organisatie en coördinatie en vooral goede communicatie met alle betrokkenen is daarbij onmisbaar.
Had iedere wijk maar een eigen Wijkbewonersplatform en een eigen krant zoals 'Kijk op de Wijk'
in de Haveltermade. Wat ons betreft is het Wijkontwikkelingsplan van de Haveltermade een goed
voorbeeld van wijkgericht werken!

In Meppel is sinds 2002 ee
ting Manna. Toch vindt Ste
initiatieven nodig zijn. Ste
moeilijk hebben. In onze o
ven overbodig moeten zijn
Het Dorp Nijeveen is een uniek plekje op zich. Er zijn ontzettend veel eigen
sportclubs en voorzieningen. Ook heeft Nijeveen andere eigen activiteiten,
zoals het jaarlijkse
dorpsfeest. Daarom
is Nijeveen een
heel speciale
buurt van Meppel. Geen wijk
dus, een dorp
dat haar eigen
kleinschalige
karakter moet
behouden.

Als er iets is waar Sterk
Meppel zich de afgelopen periode voor ingezet
heeft, dan is het wel de
asfaltcentrale. Die moet
er in onze ogen nog
steeds niet komen! Wij
wisten wel dat de provincie waarschijnlijk toch
de vergunning ging verstrekken, maar wij denken voor de Raad van
State de fabriek alsnog
tegen te kunnen houden.
Gelukkig hebben we daarbij de steun van professionele krachten. Eén ding
hebben we in ieder geval al bereikt: áls de fabriek toch mag komen, dan zijn de
milieueisen dermate opgeschroefd, dat hij minder schadelijk zal zijn voor de
volksgezondheid.

Soms moet je niet van alles willen verbeteren, maar vooral koesteren wat je hebt. Helemaal als je iets in handen hebt waar
anderen misschien zelfs jaloers op zijn. Denk maar eens aan onze Donderdag Meppeldagen. Deze feestelijke activiteit is voor
een prijs genomineerd
en op de tweede plaats
geëindigd. Dit komt, dat
mogen we rustig stellen,
door de enorme inzet
die veel middenstanders (vaak vrijwillig) leveren. Dit is nou typisch
iets wat we moeten
koesteren.

Sterk Meppel heeft haar
ontstaan te danken aan
de grachten. Dat is één
van de redenen dat wij
met hand en tand die
grachten zullen bewaken en koesteren. Het
grachtenfestival vonden
wij dan ook een fantastisch initiatief om het
water weer levendig te
maken en echt bij het
centrum te betrekken.
Sterk Meppel zou graag weer grote boten in de grachten zien. Dat geeft ook weer
sfeer aan het water en aan de binnenstad.
Sterk Meppel vindt dat rond dit water een grote kans ligt voor Meppel. Het toerisme
moet gestimuleerd worden. Daar heeft Meppel alle gunstige omstandigheden voor
in huis en dat kan een hoop (schone) werkgelegenheid opleveren.

Lente 2006

STADSWACHTER

5

Tijdens de raadsvergadering in februari kwamen meer dan honderd leerlingen protesteren tegen de unilocatie van
Stad & Esch. Ze gingen fanatiek in debat met de raadsleden en wisten hen in ieder geval te overtuigen dat het draagvlak voor een unilocatie onder de leerlingen, de ouders en zelfs de leerkrachten helemaal niet zo breed was als de bestuurders dachten. De VVD en
SteM steunen de leerlingen in
deze actie. Ook wij vinden dat
Stad & Esch een kleinschalige
school moet blijven.

Om de fietser van het autoverkeer te scheiden zijn er aan de
Randweg biggenruggetjes aangebracht. Helaas komen dit niet altijd ten goede van de veiligheid. Al menig fietser is hierdoor gevallen. Kan de veiligheid niet gegarandeerd worden op een andere manier?

en voedselbank. Natuurlijk is dat een prachtig initiatief van de Sticherk Meppel het erg dat in een rijke maatschappij als de onze, dit soort
eM is voor een goed armoedebeleid en steun voor diegenen die het
ogen zou met een betere verdeling van het vele geld dit soort initiatien.

Sterk Meppel vindt bereikbaarheid voor iedereen belangrijk. Ook voor diegenen met een kleine
beurs, ook voor ouderen. Sterk Meppel zou graag zien dat er goed en betaalbaar openbaar vervoer kwam in Meppel. Sinds de busmaatschappij MTI hier niet meer rondrijdt, horen wij vaak
dat het voor ouderen moeilijker is om op de bus te stappen. De haltes zijn vaak te ver van huis
en de bussen niet altijd goed toegankelijk.

Op

veel plekken in Meppel zijn verkeerssituaties die niet helemaal helder
zijn. Sterk Meppel wil fietsen stimuleren. Dat is goed voor het milieu en de
beweging is goed voor een mens. Daarom vinden wij goede fietsvoorzieningen en veilige fietsroutes belangrijk. Als
die er zijn stappen steeds meer mensen
op de fiets.
Deze kruising is misschien wel een van
de meest genoemde punten die de fietser onoverzichtelijk vindt. Toch is er
nog nooit een ongeluk gebeurd. Zou dat
komen omdat iedereen op zo’n punt
extra alert is?

Blijf van ons Reestdal af! Wij vinden dat dit unieke stukje
natuur
bewaard
moet blijven. Wat
ons betreft zijn we
tegen alle plannen
die het Reestdal geweld aan zouden
doen. We hebben al
zo weinig natuur.
Laten we dan met
de laatste stukjes
ontzettend zuinig
omgaan.

Sterk Meppel hecht veel waarde aan de sfeer van de binnenstad én de dorpen.
Een van de punten om die sfeer te bewaren is door mooie oude gebouwen en industrieel erfgoed niet af te breken, maar (indien nodig) een nieuwe bestemming
te geven. De oude gasfabriek is zo’n gebouw.
Dit zou door een verbouwing geschikt gemaakt
kunnen worden voor velerlei doeleinden.

De bibliotheek is een
basisvoorziening voor
Meppel. Gelukkig zijn
ontzettend veel mensen
lid van dit instituut,
waardoor het zijn bestaansrecht meer dan bewijst. In de bieb kun je niet alleen boeken lenen, maar
ook achter de computer werken, de kranten lezen en je informeren over alles wat je wilt weten. Ook
voor kinderen is dat goed voor hun ontwikkeling. Daarom zou Sterk Meppel graag zien dat iedereen die van het minimum moet rondkomen gratis gebruik mag maken van de bibliotheek én de
speel-o-theek.
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Steiger in recreatieplas Tussenbroekselanden blijft
Hoe het college een besluit
neemt, het daarna opschortte en
uiteindelijk introk. De dorpsvereniging Nijeveen stond aanvankelijk buitenspel toen het college
besloot de steiger in de recreatieplas Tussenbroekselanden af te
breken. SteM vond dit (weer) een
voorbeeld van slecht communiceren en plaatste het op de politieke agenda. Uiteindelijk trok de
dorpsvereniging aan het langste
eind: de steiger blijft.
De recreatieplas in Nijeveen wordt
in de zomer niet alleen door Nijeveners gebruikt. Ook mensen uit
Meppel en omgeving zoeken op zomerse dagen verkoeling in dit voormalige natuurbad.
Het diepe gedeelte van de plas
wordt gescheiden van het ondiepe
deel door middel van een steiger.
Dat komt de veiligheid ten goede:
kleine kinderen kunnen daardoor
niet zo maar in het diepe deel
komen.
Het college dacht er kennelijk anders over. Het nam onlangs het besluit de steiger af te breken en te
vervangen door een drijflijn. De
steiger zou gevaarlijk zijn omdat er
vanaf gedoken werd. Een halve
waarheid. Dat geldt alleen als je
naar het ondiepe deel duikt, maar
borden waarschuwen hiervoor.

Niet betrokken
Het college kon dit besluit buiten
iedereen om nemen, omdat het
stoelt op een raadsbesluit dat nog
in de voormalige gemeente Nijeveen was genomen. Maar de inkt
van de publicatie was nog niet
droog of er brak in Nijeveen een behoorlijk tumult uit. Dorpsvereniging en inwoners voelden zich niet
betrokken bij deze beslissing en
verzetten zich heftig. Daarom zette
Sterk Meppel het onderwerp op de
politieke agenda van de raadscommissievergadering van 12 januari jl.
Opschorten
De verantwoordelijk wethouder
zag de bui echter al hangen en besloot het besluit op te schorten en
eerst advies in te winnen bij de
dorpsvereniging. Dat was voor
SteM voldoende aanleiding om het
onderwerp van de agenda af te
halen en eerst het overleg met de
dorpsvereniging af te wachten.
De andere partijen wilden er wel
iets over zeggen. Het CDA sprak
zich zeer expliciet uit voor het behoud van de steiger, terwijl de PvdA
vond dat deze gisteren al afgebroken had moeten zijn.
Na overleg met de dorpsvereniging
heeft het college het besluit ingetrokken en blijft de steiger bestaan.
Precies wat de inwoners willen.

STEM PRESENTEERT LANDELIJKE PRIMEUR:

Standaard beschermt fiets tegen diefstal
Eigenlijk was
het de bedoeling deze veilige fietsenstandaard bij de
opening van
de SteM-verkiezingswinkel
te presenteren.
Maar
toen lukte het
niet. Nu heeft
Sterk Meppel
alsnog
een
landelijke primeur naar Meppel weten te halen. Wij willen u graag laten zien hoe u straks veilig uw
fiets kunt achterlaten in de stad.
De nieuwe buizen kunnen in plaats van de
oude voorwielrekken geplaatst worden. Zij
bieden plaats aan twee fietsen. Nieuwe fietsen worden tegenwoordig voorzien van een
slot dat op twee manieren veilig is te verbinden met deze standaard. Hiermee speelt
CyclAnc goed in op de ontwikkelingen op
het gebied van fietssloten.
Hoe het werkt kunnen wij tot en met zaterdag 4 maart op donderdagmorgen, vrijdagmiddag en -avond en zaterdag demonstreren voor onze winkel.
De uitvinding is zelfs voorgedragen voor de
FietsRAI Innovatie Award.

De steiger scheidt het diepe gedeelte van het ondiepe. Dat komt de veiligheid ten goede: kleine kinderen kunnen
daardoor niet zomaar in het diepe deel komen.

‘Houd Meppel Schoon’ en SteM gaan door

Prof. Reijnders vindt TNO-rapport te mager
De actiegroep ‘Houd Meppel
Schoon’ heeft het zojuist verschenen TNO rapport opgestuurd
naar de bekende hoogleraar milieukunde, prof. dr. Lucas Reijnders. De conclusie van professor
Reijnders is helder: er is een systematische onderschatting in de
door TNO gerapporteerde concentraties. De kans is groot dat de
rechter uiteindelijk de provincie
terugfluit.
Nadat de provincie in maart 2004
de eerste conceptvergunning had
afgegeven, trok Heijmans die, na
een eerste golf van 400 bezwaarschriften in juni 2004, ijlings in. Het
bedrijf kwam daarna met een nieuwe aanvraag. Daarin staan normen
die een ‘wereldprimeur’ zouden
zijn. De productie was zo schoon
dat er vrijwel niets uit de inmiddels
60 meter hoge pijp kwam.
Professor Reijnders werd gevraagd
hier in het openbaar op te reageren. Zijn conclusie was:‘Als een student van mij zo’n rapport zou
maken zou ik hem met een onvoldoende wegsturen en hem het
huiswerk over laten maken!’ Al snel
kwam het RIVM met een correctie.
Er zat een ‘slordigheid’ in het rapport, maar de conclusie bleef staan.
Daarna kwamen er meer dan 4000
bezwaarschriften bij de provincie
binnen. Ook de gemeente Meppel

en de gemeente Staphorst kwamen
met een bezwaar (zienswijze genoemd). Ook een aantal instanties
zoals de Milieufederatie Drenthe
klommen in de pen.

Meten
Ondertussen besloot het college
van Meppel onder druk van Sterk
Meppel om te gaan meten en huurde daarvoor TNO in. Omdat echt
meten te lang duurt en erg kostbaar
is, werd het meten op papier: rekenen dus. De gemeente verstrekte
gegevens aan de hand van de vergunningen die aan de bedrijven
zijn verstrekt. Maar vergunningen
zijn voorwaarden: ze zeggen niets
over wat er écht gebeurt.
Opnieuw vroeg de actiegroep professor Reijnders om advies. Wat we
dachten blijkt te kloppen. Met dit
soort rapporten acht professor Reijnders de kans groot dat de rechter
de provincie zal terugfluiten. ‘Houd
Meppel Schoon’ gaat dus samen
met anderen door in het gevecht
om schone lucht in Meppel.

Prof. Lucas Reijnders zegt in zijn
commentaar:
1. Een groot bezwaar van het rapport is dat het gebaseerd is op berekeningen en niet op metingen;
2. Berekeningen van luchtverontreiniging geven aanleiding tot grote
onzekerheid. De gegevens die je gebruikt komen niet van echte metingen maar van aannames vanuit de
afgegeven milieuvergunningen.
Ook de rekenmethode
geeft geen 100 procent zekerheid
dat de uitkomst juist is.
3. In de vooruitblik van TNO wordt
geen rekening gehouden met toekomstige normveranderingen. De
Europese Commissie heeft aangekondigd dat voor 2020 een verdere
daling in de uitstoot van fijnstof zal
moeten worden gerealiseerd van 20
procent.
Het volledige commentaar is opvraagbaar bij de redactie van dit
blad.

Hagedoorn

Zwikker

Poort v Drenthe

Voetinn

Kuin Parket

Steenhuis
piano’s

Hema

Van Daalen

Jan Plezier

Jan Plezier
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Trots op… deel 5 – finale

Wijnand

Wat vindt u mooi in
uw eigen stad?
Welke persoon of
vereniging doet in
uw ogen ontzettend
goed werk? Welk gebouw of kunstwerk
bekijkt u extra aandachtig? Ook de
laatste drie maanden hebben we
weer voorkeuren
verzameld; tijd voor
de laatste ‘Trots
Op’-lijst.

De grote redder

Ook in deze periode
hebben we de ruimte genomen om met
mensen te praten
en te peilen waar ze
trots op waren. Dit
keer kwamen hoefden we niet ver te
zoeken, iedereen kwam massaal op ons af! U had er de
laatste raadsvergadering eens bij moeten zijn! Zelden
was een (meestal saaie) raadsvergadering zo ontzettend leuk! Hoe kunnen wij nog beweren, dat jongeren
niet geïnteresseerd zijn in politiek. Zorg dat je een onderwerp hebt waar ze warm voor lopen (en niet van dat
vage geneuzel) en dan komen ze wel. Massaal! De
groep leerlingen was zo groot, dat de raad er verlegen
van werd.
Met stip dus binnengekomen op een eerste plaats: de
actievoerende jeugd van Stad & Esch! De betrokkenheid die deze groep heeft laten zien, het fantastische
gedrag tijdens de raadsvergadering en de creatieve,
maar vriendelijke oplossing om zonder lawaai toch de
raadsvergadering te beïnvloeden was geweldig!

De Top 10
1. De actievoerende leerlingen van Stad & Esch (1521
stemmen)
2. Het gebouw van Stad & Esch Zuideinde (1106)
3. De rebelse leerkrachten van Stad & Esch (75 van de
110 stemmen)
4. De Donderdag Meppeldagen (53)
5. DOS Nijeveen (51)
6. Het nieuwe Cultureel Centrum Meppel (43)
7. De Drie Kalkovens (41)
8. De gerestaureerde bruggen en de grachten van
Meppel (37)
9. De nieuwe Beurs (36)
10. De nieuwe campagneaffiches van SteM (31)

Informatie van college onjuist

Spuitmiddel blijkt wel degelijk giftig
Onjuist of onvolledig informeren
is een politieke doodzonde. Tenminste in Den Haag. Op gemeentelijk niveau heeft het meestal
geen gevolgen en daar heeft het
Meppeler college gebruik van gemaakt bij het herintroduceren
van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op wegen en stoepen.
Hoe belangrijk is het milieu eigenlijk? Op deze vraag krijg je verschillende antwoorden, die sterk afhangen van de achtergrond, de
levensinstelling en politieke kleur
van mensen. Er zijn er die zeggen
dat het met de milieuvervuiling wel
los loopt. Water en lucht zijn schoner geworden en vervuilde bodems
worden gesaneerd.
Anderen zeggen dat het juist helemaal mis gaat met het milieu. Fijnstof maakt ons ziek en door de
enorme uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde zo op dat grote
catastrofes onvermijdelijk zijn. Die
discussie zal nog wel even voortduren. Maar één ding staat vast; vaak
word je door bestuurders op het
verkeerde been gezet. Zo ook in
Meppel. Het gaat in dit geval om
een ogenschijnlijk klein maar sluipend en verstrekkend probleem.
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belangenorganisaties uitstel van
een verbod op een aantal middelen.
Toen SteM een wethouder in het
college van B&W had, werd besloten een begin te maken met het terugdringen van het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen.
Op verhardingen werd het niet
meer gebruikt. Toen was het 2002,
kwamen er verkiezingen en kwam
er een ander college.
Dat college nam het niet zo nauw
met het milieu. Het was nog maar
net in functie of het besluit viel om
op de verharding weer gif te gaan
spuiten. Er werd fel ingesproken
door inwoners die tegen waren,
SteM verzette zich heftig, maar het
mocht niet baten. ‘Wij gebruiken
selectspray’, riep de portefeuillehouder Oldebesten, ‘en dat is onschadelijk. Dat breekt heel gemakkelijk af en komt dus niet in het
oppervlaktewater.’ Naar onze tegenargumenten werd niet geluisterd.

Voedselketen
Voor het bestrijden van onkruid
werden in het verleden op grote
schaal chemische middelden gebruikt, totdat bleek dat deze stoffen
in de voedselketen terecht kwamen
en mensen er ziek van konden worden. De regelgeving werd aangescherpt. Maar uit concurrentieoverwegingen kregen agrarische

Glyfosaat
Maar twee jaar geleden bleek uit
onderzoek van het Waterschap dat
er in het oppervlaktewater rond
Meppel hogere concentraties glyfosaat zijn aangetroffen. Laat dát
middel nu juist in de veelgeprezen
selectspray zitten! In de ‘Kaderrichtlijnen Water, de vaart er in’, die
onlangs door de waterschappen is
uitgegeven staat uitvoerig dat glyfosfaat in de stedelijke gebieden in
te hoge concentraties aangetroffen
wordt. Hierdoor kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen.
Dat is wel even iets anders dan het

Stempher

Veenstra &
De Vries

college de raad destijds heeft wijsgemaakt. Wij wisten het wel, want
die informatie was gewoon van het
internet te plukken. Maar wij konden praten als Brugman, de andere
partijen bleven horend doof en
ziende blind en het college mocht
gewoon zijn gang gaan. Aan ons zal
het niet liggen nu eindelijk oren en
ogen te openen zodat, vooruitlopend op een Europees verbod, het
gifspuiten stopt.

Man o man, wat moet die Klaas Neutel (CDA) het in zijn broek hebben gedaan toen de protesterende leerlingen van Stad & Esch met
1500 handtekeningen aan kwamen zetten. Misschien zijn die wel
goed voor 3000 stemmen.Want hebben al die ouders wel getekend?
Dat zijn vijf zetels! En is de Meppeler Courant niet heel zorgvuldig
bezig om ook een steentje bij te dragen aan de meningsvorming
van de kiezer? Hoe klets je je hier nou weer uit als je altijd voor een
unilocatie was? Hoe hou je die mening vast zonder het te laten lijken, dat je niet naar de kiezers luistert?
Neutel riep nog heel hard dat de kiezers hem niet alleen op Stad &
Esch moesten afrekenen. Maar we weten toch allemaal dat er bijna
geen kiezer is die vier jaar lang de politiek volgt? De laatste klap is
ook in dit geval een daalder waard. Hoewel, Myriam Schut, die
haar winst al aan het uittellen was, beweerde ook dat de kiezer
heus niet alleen op dit ene onderwerp zijn mening baseert. Nee Myriam, sómmige kiezers niet, nee. Zou ze echt zo naïef zijn? Of wil ze
haar verkiezingswinst uitsmeren over de afgelopen vier jaar?
Maar toen ontving Klaas Neutel een plan. Als hij nou met een heel
nieuw voorstel kwam? Een plan dat een brug zou slaan tussen al
die krakelende partijen? Een plan waarbij het Zuideinde gered
werd en er toch een soort unilocatie zou ontstaan? Dan gaf hij echt
gehoor aan de kiezer, maar bleef ook zijn eigen mening overeind,
toch? Dan zou hij de GROTE redder zijn en vervolgens natuurlijk
onmisbaar als wethouder. Wát een idee!
Maar wat een fantastisch idee had moeten worden, eindigde in een
flop. Heel Meppel (ook de kiezer van het laatste moment) doorzag
de verkiezingstruc. Zelfs zijn gelijkgekleurde burgervader moet gedacht hebben dat dit toch echt niet kon en troefde hem af met een
alternatief namens het college. Een zet-Stad & Esch-maar-even-inde-wacht-alternatief, dat ook nog eens goedkoper is dan de plannen van het CDA en waardoor de storm zo vlak voor de verkiezingen even is gaan liggen.
Klaas Neutel moet wel heel boos geweest zijn. Hoe kon hem dit nou
worden geflikt? Daar gaat de winst. Hoe moet het CDA nou hun
vier zetels behouden? Waar kunnen ze nu nog mee opscheppen in
de verkiezingsstrijd? Nu maar hopen, Klaas, dat er niet zoveel
CDA-ers op Stad & Esch zitten. En ook niet onder de ouders. En ook
niet onder het personeel. En ook niet onder de lezers van de Meppeler Courant. En...

Onraad
Waarin Klaas Neutel applaus denkt
te oogsten, Roel Veerman de VVD
gehoorzaamt, Peter de Vries ongemakkelijk over de baan blaast, Rinus
Scholtus breisters te hulp roept, Herman Jansen goed op kors ligt, een inspreker het netjes houdt en de CU
een visje uitgooit.
Applaus
Herman Jansen (SteM) beëindigt een
vriendelijk betoog en het publiek begint te applaudisseren. Burgemeester
Westmaas, niet voor een kleintje vervaard, geeft het woord aan Klaas
Neutel (CDA). Het publiek, niet voor
een kleintje vervaard, blijft klappen.
Maar dat gaat de burgervader te ver:
hij verzoekt het publiek woorden niet
met applaus te ondersteunen. Neutel: ‘Oh, ik dacht juist dat het was
omdat u mij het woord gaf.’

ren. Roel Veerman (CU): ‘Wat ons
betreft zijn de voorstellen van de
VVD niet goed, maar ze zijn wel aangenomen, dus we zullen ons wel aan
die regeltjes moeten houden.’
Scheet
Peter de Vries (SteM) heeft het over
de ‘scheetbaan’ en verzucht: ‘Er
komen nogal veel haken en ogen om
de hoek kijken!’
Breien
Wethouder Rinus Scholtus (totaal
van zijn apropos): ‘Ik heb het over
een eigen breidrage’.
Rote
Herman Jansen over de routes van de
gevaarlijke stoffen: ‘Als je niet
roteert, weet je niet waar ze langs
gaan.’

Getrouw
De VVD wil minder regeltjes, maar
stelt voor een extra regeltje in te voe-

Moer
Inspreker in de raadsvergadering: ‘En
het hielp eigenlijk geen nix.’

Pobo

Quintet

De ChristenUnie zoekt al voor de
verkiezingen toenadering.

Nijmeijer
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Onze eerste dertien kandidaten

25e Jaargang, nr 2
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.

REDACTIE

1. Myriam Schut
‘Belangrijk dat mensen betrokken
zijn’. Myriam is een netwerker bij
uitstek. Zij trekt de kar voor Sterk
Meppel; het armoedebeleid heeft
haar hart.

2. Henk Schoemaker
‘Samen de schouders ergens onder
zetten’. Henk is een echte teamspeler. Een strateeg die problemen
en wensen van inwoners op de politieke agenda wil zetten.

3. Jan Vonk
‘Leeftijd doet er niet toe als je vol
ideeën en idealen zit’. Jan is een
idealist die zich inzet voor het milieu en oude schepen weer in de
grachten wil krijgen.

4. Gerard v.d. Meulen
‘Dorpen moeten dorp kunnen blijven’. Gerard werkt in het middenen kleinbedrijf. Hij wil de werkgelegenheid stimuleren door onnodige regeltjes af te schaffen.

Resedastraat 14, 7943 AD Meppel
Kees Schoonderwoerd
(eindredactie), tel. 262728
kees.schoonderwoerd@planet.nl
Sandra Makkinje (vormgeving)
Elisabeth Bakkenes, tel. 259026
fam.bakkenes@home.nl
Myriam Schut, tel. 492580
mm.schut@hetnet.nl
Jan Vonk, tel. 259543
janvonk@zonnet.nl

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE:
Frans Bultje, Herman Jansen,
Henk Schoemaker, Frans Venema, Peter de Vries

FOTO’S:
Elly Jansen, Hans Wolff

VERSPREIDING:

5. Elisabeth Bakkenes

6. Frans Venema

7. Peter de Vries

8. Jan Wessels

‘Zorgen dat ouderen niet vereenzamen en jongeren niet ontsporen’.
Elisabeth is een genuanceerd denker. Een bemiddelaar die zich wil
inzetten voor vrijwilligers en mantelzorgers.

‘Geen woorden maar daden’; Frans
is graag actief bezig in zijn eigen
omgeving en in de vereniging. Nijeveen heeft daarbij een speciaal
plekje in zijn hart.

‘Ook de jeugd van Meppel moet
op de agenda’. Voor Peter geen
stadhuistaal: hij praat ‘gewoon’,
maar plannen mogen wel eens wat
sneller uitgevoerd worden.

‘Alles is toch allang geregeld? Niet
dus.’ Jan kwam als actievoerder uit
de Emmabuurt met politiek in aanraking en wil Meppel als fijne
plaats behouden

Centrale coördinatie:
Theo v.d. Berg, tel. 262 615
Meppel-Noord:
Peter de Vries, tel. 260 305
Meppel-Zuid:
Eduard Korpel, tel. 251 304
Centrum-Ezingebuurt:
Jenny Schipper, tel. 244 270
Oosterboer:
Albert Konstapel, tel. 256 433
Nijeveen:
Frans Venema, tel. 491 660
Overige buitengebied:
Dick Minkjan, tel. 259 107 en
Albert Konstapel, tel. 256 433

ADVERTENTIES:
Elly Jansen, tel. 255 843
Myriam Schut, tel. 492 580

BESTUUR STERK MEPPEL:
Secretariaat:
Romke E. Egbers, Heerengracht
15, 7941 JH Meppel, tel. 240517
Voorzitter:
Gerard v.d. Meulen
Demissionair Penningmeester:
René Wanders,
Comm. de Vos van Steenwijklaan
52, 7942 XJ Meppel, tel. 240916
postbank: 5474975
bank: 59.77.36.936

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

BEZORGERS:
9. Theo v.d. Berg
‘Ik wil mij inzetten voor een schone leefomgeving’. Theo is sociaalmaatschappelijk actief. Als voormalig milieucoördinator is hij
woordvoerder van ‘Houd Meppel
Schoon’.

10. Herman Jansen

11. Han van Zandbergen

12. Ebel Zandstra

‘Op het randje van de VUT, maar
het bloed kruipt...’ Herman heeft
een enorme ervaring en vele contacten en wil zich graag weer inzetten voor Sterk Meppel.

‘Hoofdzaak voor mij is het opbouwen van contacten’. Han is een
teamspeler die altijd op zoek is
naar draagvlak. De WMO heeft
zijn grote belangstelling.

‘Grote waarde aan behoud sfeer
dorp Nijeveen en buitengebied’.
Ebel wil zich inzetten voor het behoud van voorzieningen; ook als
dat financieel lastig is.

o

Ik steun STERK MEPPEL als lid, de contributie bedraagt € 15,- per jaar*

o

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

o

Ik ben belangstellend*

o

Ik heb een nee/nee-sticker op de deur, maar wil graag de STADSWACHTER ontvangen*
* Kruis aan wat van toepassing is.

Naam: ........................................................

Geboortedatum: ..........................................................

Adres: .......................................................................................................................................................
Postcode: .....................................................

Woonplaats: .................................................................

Telefoon: .....................................................

E-mailadres: .................................................................

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 vergaderingen en de verslagen van deze vergaderingen.
Donateurs en belangstellenden ontvangen alleen uitnodigingen voor de vergaderingen.

#

13. Harm Nijhuis
‘Luisteren naar problemen en meningen van inwoners is zeer belangrijk’. Harm is een man van de
praktijk en wil de wijkschouw
graag weer terug hebben.

Duco Andree, Jan Anneveldt, Fred Bakkenes, Hems Barink, Karin Beaufays,
Otto Berends, Fred van Boekel, Moniek
den Broeder, Harriët den Broeder, Niels
den Broeder, Allard Busscher, Jan Busscher, Rick Busscher, René Bijderwiede,
Cary Cornfield, Egbert van Dijk, Harm
Dingsté, Joke Dingsté, Romke E. Egbers, Annette Ferguson, Jan Gelderloos,
Jan Teunis Grimme, Joke de Groot,
Dina Gruppen, Henk Heite, Nelleke
Hooijschuur, Jan Huizinga, Herman
Jansen, Harry Keyl, Hennie KlamerWesterbeek, Marieke Knol, Albert Konstapel, Peter Koperberg, Jeanet Kraaij,
Henk Kreeft, Ida Maas-Geel, Jan Maas,
Jan Meer, Gerard van der Meulen, Barbara Mossel, Rolf Nes, Harm Nijhuis,
Jeremy van Ommen, Henk Rous, Peter
van de Riet, Arend Jan Roze, Miranda
Sangster, Henk Schoemaker, Lies
Schokker, Anko Scholtens, Susanne
Schreuders, Sjanie Schrotenboer, Marcel Schut, Joke Sinnema, Hendrik Snel,
Wim Start, Harm Steenbeek, Roel Stuifzand, Theo Timpen, Ditie van der Valle,
Lineke v.d. Velde, Henri Venema, Trudy
Venema, Jan Vonk, JanWachtelenberg,
Reza Walker, René Wanders, Josée Welbergen, Jan Wessels, Ilona Wevers, Alie
Wittenberg, Han van Zandbergen, Ebel
Zandstra.

DRUK:
Veenstra & de Vries

