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Nieuwveense KERKPLEIN HOEFT NIET OP DE SCHOP
Landen
icoonproject

Gebakken lucht

Het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu heeft de te ontwikkelen
wijk Nieuwveense Landen op het
Klimaatcongres 2010 gepresenteerd als icoonproject. Meppel is
geselecteerd om haar hoge energieambitie in de woonwijk die
‘aangenaam duurzaam’ en energieleverend wordt. Staatssecretaris Joop Atsma benadrukte dat
Nieuwveense Landen een goed
voorbeeld is in Nederland voor
gebiedsgerichte duurzame ontwikkeling.
Volgens wethouder Dohle (VVD)
geeft deze aanwijzing aan dat Meppel goed bezig is en daar mag hij
wat ons betreft, best trots op zijn.
Sterk Meppel is dat ook. Al bij de
aanloop naar het milieuactieplan
hebben wij de toenmalige wethouder Mark Boumans uitgedaagd om
van Meppel de meest milieuvriendelijke gemeente van Nederland te
maken.
Hij vond die ambitie veel te hoog
voor Meppel. De meest milieuvriendelijke gemeente van Drenthe
vond hij al heel wat. Met deze aanwijzing wordt toch aangetoond dat
landelijke aspiraties niet verkeerd
zijn.

Schone leefomgeving
Landelijke aandacht is leuk, maar
het gaat natuurlijk om meer. Het
gaat erom een duurzame samenleving te creëren waardoor ook toekomstige generaties een schone en
een gezonde leefomgeving hebben.
Dit is de eerste stap, er zullen er nog
veel meer gezet moeten worden
om dat mogelijk te maken. SteM zal
die stappen ondersteunen, ook als
dat extra geld kost, want volgens
ons is er geen alternatief.

HAN EN SAN

Geen dure wensen
De raad heeft op de begrotingsvergaderingen nog geen bezuinigingsvoorstellen voorgelegd gekregen, het college wacht eerst af
wat voor zwaar weer uit Den
Haag komt. Ondertussen bereidt
het zich wel voor. Er wordt vooral
veel tijd en energie gestoken in
overleg met organisaties die naar
verwachting straks worden getroffen. Daarnaast is afgesproken
dat er voorlopig geen dure wensen op tafel worden gelegd.
De behandeling van de begroting is
ieder jaar weer een flinke klus voor
de gemeenteraad. Twee dagen vergaderen gaat een mens niet de
koude kleren zitten. Toch verliepen
de beraadslagingen in een uitstekende sfeer. Ongetwijfeld kwam dit
mede doordat er geen concrete bezuinigingsvoorstellen of juist ambitieuze plannen op tafel lagen.
SteM-fractievoorzitter Peter de
Vries sprak zijn zorg uit over de lijn
die Den Haag inzet. Het lijkt erop
dat dit kabinet vooral op de zwakkeren in de samenleving wil bezuinigen. Dat is een lijn waar Sterk
Meppel niet blij mee is. Waar we
wel blij mee zijn is de inzet die ons
eigen college toont op het gebied
van duurzaamheid.
In zijn eerste termijn haalde Peter
de Vries verschillende zorgpunten

Niet Scala,
maar De Plataan

In dit nummer

Misschien dat die student naast
de kerstboom ook gaat delen in
de feestvreugde

Niet Scala (muziekschool) maar De
Plataan (het gebouw) is de molensteen waar we in de vorige Stadswachter over schreven. Het artikel
zelf was inhoudelijk wel correct,
maar de kop suggereerde ten onrechte dat Scala de druk veroorzaakt, waar het gaat om de hoge
huisvestingslasten van het gebouw, De Plataan.
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naar voren. Reestmond bijvoorbeeld. Deze organisatie biedt mensen met arbeidsbeperkingen werk.
Op de valreep besloot het demissionaire kabinet te bezuinigen.

Vaker inschakelen
Voor Reestmond betekent dit dat
zij dit jaar 1,2 miljoen euro minder
ontvangt. Dit gat kan ze in een paar
maanden tijd niet zo maar dichten.
Sterk Meppel ziet graag dat deze
sociale werkvoorziening vaker ingeschakeld gaat worden bij het
groenonderhoud en de catering.
Ook werd de verwachting uitgesproken dat de ‘excellente dienstverlening’ die de gemeente wil
gaan geven ervoor zal zorgen dat
veel klachten van inwoners worden
voorkomen. En natuurlijk hebben
we voor een goed minimabeleid
gepleit. We willen ervoor waken dat
de mensen met de kleinste portemonnee er niet nog méér op achteruit gaan dan al strikt noodzakelijk is door het landelijke beleid.
Bibliotheek
Verder vroeg SteM het college het
buurt- en dorpsgericht werken nu
voortvarend op te pakken. Daar
zien we nog te weinig resultaten.
Ook hebben wij onze zorg uitgesproken over de financiële situatie
van de bibliotheek. We hebben het
college verzocht voor de Perspectiefnota 2011 met een notitie te
komen waarin de stand van zaken
wordt uiteengezet en de oplossingen die het college ziet, worden
aangegeven.
Tot slot hebben wij onze steun uitgesproken voor de milieuplannen
van het college. Alleen de inzameling van plastic is een zorgpunt.
Tijdens de vergadering was er verder een fikse discussie over cameratoezicht. Dat creëert schijnveiligheid, vinden wij.
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4 > Directeur Wybrich Kaastra:
‘Met Ogterop helemaal de
21e eeuw in’
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1. Buurtvereniging
Onze Jan Steen

Sterk Meppel heeft zich altijd ingezet voor een goed minimabeleid. Dat blijven we ook doen.
Maar als landelijk wordt bepaald
dat de bijstand lager wordt of dat
toeslagen op de bijstand maar tot
110% van het minimum mogen
worden gegeven, dan zal de gemeente daaraan moeten voldoen.
En die plannen hebben CDA en
VVD. De zorg dat de zwakkeren in
de samenleving in de verdrukking
dreigen te komen is dus terecht.
Maar deze motie verandert daar
niets aan. Dat weet het CDA Meppel natuurlijk ook wel. Het was
een volkomen loos signaal, bedoeld om het geschonden blazoen
wat op te poetsen.
De motie haalde het dan ook niet.
Alleen GroenLinks en de ChristenUnie steunden het voorstel. SteM,
VVD, PvdA en D66 stemden tegen.
De fractievoorzitster van GroenLinks noemde dat ‘pijnlijk’. Echt
pijnlijk zou het zijn geweest als
SteM een motie had gesteund die
uit gebakken lucht bestaat.

Jaap de Boer werd vorige maand
verkozen tot Meest Markante Horecaondernemer van Drenthe. In Meppel keek niemand daarvan op: wij
wisten al lang dat hij dat was. Waarom? Omdat Jaap de Boer actief, kritisch en betrokken in onze samenleving staat. Omdat hij steun geeft
aan ieder initiatief dat voortkomt uit
een positieve houding en enthousiasme. Omdat hij echt is. Voor ons
gaat Jaap op voor de titel ‘Meest
markante Horecaondernemer van
Nederland’, hebben wij de jury gemeld.

Rubrieken:

pagne en nieuw elan
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Voor sommige plaatselijke afdelingen is dat moeilijk te verteren.
Die willen graag héél duidelijk
maken dat ze het niet met de landelijke lijn eens zijn. Daar is niets
mis mee, maar je kunt de bocht
ook te krap aansnijden. Het CDA
Meppel wilde ‘een signaal afgeven’
en diende een motie in om de
120%-norm voor de minima te
handhaven. Niet dat er een voorstel lag om de norm te verlagen.
Welnee. Tenminste… niet in Meppel.

Jaap de Boer naar de top

Voor de tekst van de inbreng van
SteM zie: www.sterkmeppel.nl

helpen bij schulden

3 > Xodus terechte winnaar
Cultuurprijs

Op het Kerkplein hebben leerlingen van AOC Terra weer een
kerstboom opgetuigd, onder
meer met lampjes die Rotary
verkoopt voor Hospice Eesinge.
Dat plein is gezellig zoals het is,
niet te veel aan sleutelen! vinden veel Meppelers. En omdat
het college toch al moet bezuinigen heeft het de ambitieuze
herinrichtingsplannen zonder
morren in de ijskast gezet.
(Zie pag. 5)

Als plaatselijke partij moet Sterk
Meppel het helemaal zelf doen.
Dat heeft voordelen, dat heeft
nadelen. Voor ons geen grote zetelwinst tijdens raadsverkiezingen als een landelijk kopstuk het
erg goed doet. Maar ook geen verlies als iedereen op dat kopstuk is
uitgekeken en zich massaal van
de partij afkeert. SteM is onafhankelijk.
Hoe anders ligt dat vaak voor locale afdelingen van partijen. Het
CDA stond altijd bekend als een
sociale partij, die het goede wil
voor mensen die het niet zo goed
hebben. Dat beeld lijkt nu op de
tocht te staan, omdat de partij
een coalitie is aangegaan met de
VVD, gedoogd door de PVV.

de Engelgaarde

7 > De Schalle is onmisbaar

2 > SteMgeluid
2 > Van de wethouder
2 > Vanaf de zijlijn
4 > Wat doet een wethouder zoal?
5 > Wijnand

2

STADSWACHTER

Van de wethouder

Winter 2011

SteMgeluid

Gelukkkig is er de Hardheidsclausule
Om de subsidiestromen beter te
kunnen sturen, heeft het college
beleidsregels opgesteld waaraan
een vereniging moet voldoen om
in aanmerking te komen voor een
geldbedrag. Deze regels zijn eigenlijk heel eenvoudig. Wie in aanmerking wil komen voor subsidie
moet voldoen aan drie eisen: 1. De
vereniging moet gevestigd zijn in
Meppel, 2. De vereniging moet
minstens 25 leden hebben en 3. 80
procent van de leden moet uit
Meppel komen.
Het zijn heel logische regels. Je
wilt immers als overheid dat het
geld dat je geeft, besteed wordt
aan iets waar behoefte aan is in je
eigen gemeente. Op het moment
dat je als vereniging niet 25 mensen bij elkaar kunt krijgen, heb je
dan wel bestaansrecht? We snappen heus wel dat ook een vereniging met 15 leden heel nuttig en
goed kan zijn, maar je moet ergens de grens trekken. En daarom
geven we aan die (te) kleine verenigingen niet automatisch subsidie meer.
Soms maken we daarop wel eens
een uitzondering. Dan gebruiken
we de zogenaamde hardheids-

Vanaf de zijlijn
Wat vindt het SteM-erelid ervan? Oud-wethouder en oud-fractieleider
Herman Jansen laat vanaf de zijlijn zijn licht schijnen over de actualiteit in
de gemeente.

Waar blijft de mug?

Myriam Jansen
Wethouder

Peter de Vries
Fractievoorzitter Sterk Meppel

maatschappelijk doel. Als je de
band ziet spelen straalt het enthousiasme ervan af en ben je blij
dat dit mogelijk is in onze stad.

Praat mee op
www.sterkmeppel.nl
Op de site van Sterk Meppel houden we regelmatig een poll over
een onderwerp uit de actualiteit.
Op een vraag kun je met een
simpel ‘eens’ of ‘oneens’ antwoorden. Op die manier prikkelen we niet alleen lezers om hun
mening te geven maar kunnen
wij er zelf ook van leren.

die de Secretarie draaiend houden; aan de initiatiefnemers van
Hospice Eesinghe; aan werkvoorzieningschap Reestmond die zich
als een van weinigen in ons land
tot nog toe zonder subsidie kunnen redden, aan Dakajam, aan…
Er is zoveel positief in Meppel, er
zijn zoveel creatieve en zelfstandige initiatieven en instellingen, zoveel actieve ondernemende mensen dat ik me niet kan voorstellen
dat er door SteM geen waarderingsprijzen meer kunnen worden
uitgereikt.
Herman Jansen

dag & nacht bereikbaar

dag & nacht bereikbaar

De Stadswacht had ‘de hond’,
Sterk Meppel ‘de mug’. Dat komt
door het eigen karakter van de lokale partij. Eigenlijk zijn we kleine zelfstandige ondernemers in
het politieke landschap van Nederland. De grote landelijke partijen domineren met hun eigen
geldstromen en landelijke televisiezendtijd het beeld. Lokale partijen zoals Sterk Meppel moeten
het dus hebben van hun eigen
ideeën, inzet en contacten met de
inwoners. Inspelen op nieuwe
trends, signaleren wat er leeft,
zorgen dat het bestuur niet inslaapt… dat soort zaken dus. Eén
van de middelen die we daarbij
hebben is het stimuleren en waarderen van positieve initiatieven in
Meppel. Dat kan door geregeld
een waarderingsprijs uit te reiken:
de bekende Stadswachthond
vroeger, de Meppeler mug nu. Er
zijn heel wat creatieve ondernemers en heel wat goede initiatieven die het in mijn ogen verdienen eens door Sterk Meppel in het
zonnetje gezet te worden. Kijk
eens wat er allemaal voor positiefs gedaan wordt met de oude
Gasfabriek! Fantastisch toch dat
een paar ondernemers een eigen
film over Sinterklaas in Meppel
hebben gemaakt. Ik denk aan een
ondernemersechtpaar dat een
klein fabriekje van ligfietsen in
Nijeveen runt; aan de vrijwilligers

De vrijwillige bestuursleden van
de Stichting Altiband klopten dus
bij mij aan. Het was een redelijk
gesprek. Zij begrepen wel dat deze
regels opgesteld waren. Toch vroegen ze vriendelijk of voor hen
geen uitzondering gemaakt kon
worden. Hun leden zouden het
ook niet begrijpen als ze opeens
op moesten houden. Op zo’n moment ben ik blij dat we iets hebben bedacht als een hardheidsclausule en maak ik daar maar
wat graag gebruik van. Bezuinigen moet, maar niet ten koste van
alles! Ik hoop dat deze enthousiaste band nog jaren blijft bestaan. Zet ‘m op Altiband!

De begrotingsvergadering is net achter de rug. Een vergadering waarbij
de raad in debat gaat over het komende jaar. Er zijn nog geen bezuinigingen in beeld; vooral omdat nog steeds niet duidelijk is wat er vanuit
Den Haag op ons afkomt. Wel hebben we aangegeven dat we een gure
koude wind verwachten uit die richting. Want veel van de landelijke bezuinigingen komen op het bordje van provincie en gemeente terecht.
En toch, ook in Meppel gaat het leven gewoon door. We moeten bijvoorbeeld beslissen over de aankoop van
het VION-terrein. Mooie kans, want
de provincie eist dat Nieuwveense
Landen een betere aansluiting met
de stad gaat krijgen. Daar kan dit
terrein een belangrijke rol in spelen.
Doen dus? Aan de andere kant: wat
gaat dat allemaal wel niet kosten?
En als we moeten bezuinigen dan
gebeurt dat bij Sterk Meppel eerder
op stenen dan mensen. Even op veilig spelen en niet doen dus? Maar ja,
buurmans grond is maar één keer en voor een hele redelijke prijs - te
koop! Straks kan het niet meer. Een
lastig dilemma dus, waar we in de
fractie open en fanatiek over met elkaar in discussie zijn, waarna we de
juiste keuze hopen te maken voor de
toekomst van Meppel.
De communicatie met onze wethouder Myriam Jansen loopt goed. Geregeld zit ik, samen met fractiesecretaris Jan Vonk, met haar om de tafel.
Ook de drempel bij de andere wethouders is laag. Een goede zaak in
deze financieel roerige tijden.
Waar ik wel soms moeite mee heb is hoe hard partijen soms roepen, terwijl ze zelf boter op het hoofd hebben. De heer Neutel (CDA) riep onlangs in de begrotingsvergadering, dat het wel erg lang had geduurd
voor de zaken bij De Plataan - het cultureel centrum waar ook Scala (de
muziekschool) onderdak heeft gevonden - goed geregeld waren. Hij was
wijselijk even vergeten dat zijn eigen wethouder, Jan Oldenbesten, deze
molensteen voor Meppel destijds heeft doorgezet terwijl beheersvorm,
bestuur, financiën en allerlei andere zaken niet goed geregeld waren. Ik
zit inmiddels bijna 9 jaar in de raad, maar kan daar nog steeds niet
aan wennen. En misschien is dat maar goed ook.
Terwijl ik dit stukje schrijf is het buiten 6 graden onder nul. We gaan
weer een gezellige tijd tegemoet in een sfeervol Meppel. Ik wens u prettige feestdagen.

clausule. Dat houdt in dat er toch
een goede reden kan zijn om af te
wijken van de regels als het om
een vereniging gaat die we heel
bijzonder vinden, graag willen
stimuleren, omdat het past in
onze visie, of die een groot maatschappelijk nut dient. De subsidie
voor de Altiband is daar een voorbeeld van.
De stichting Altiband heeft als
doel mensen met een verstandelijke beperking uit Meppel en omgeving in staat te stellen gezamenlijk te musiceren en daardoor
het muzikale gevoel te bevorderen. Zij schept de voorwaarden
dat de leden van de band op een
goede wijze en met veel plezier
samen muziek kunnen maken.
Ze hebben op dit moment wel ongeveer dertig leden, maar hiervan
komen er slechts negen uit Meppel zelf. Volgens de regels kregen
zij dus geen subsidie meer. Echter,
de Altiband heeft een heel speciale
doelgroep en kan dus niet zomaar
aan extra leden uit Meppel
komen. Ook heeft de band geen
mogelijkheid om zelf inkomsten
te werven. Daarbij hebben we in
Meppel maar één vereniging als
deze en dient zij een bijzonder

Boter op het hoofd

Tijdens festiviteiten in de stad is er
altijd gezellige muziek te horen.
Zoals bij het Grachtenfestival, rondom het WK-voetbal op de Wheem
en de Donderdag Meppeldagen.
Dat hoort er gewoon bij. Toch hoorden we regelmatig klachten dat het
geluid best wat minder hard kan:
‘De muziek is soms een kilometer
ver nog te horen.’ Anderen maken
zich meer zorgen over mogelijke gehoorschade bij toeschouwers. Weer
anderen vinden dat dit er helemaal
bij hoort. Tijd om eens te meten wat
onze lezers er van vinden.

dadige maatregelen van de overheid maar is die overheid nu de
eerst verantwoordelijke voor de opvoeding van kinderen?’

het lager zetten van de knop. Veel
mensen ervaren dus geluidsoverlast
bij evenementen, of maken zich zorgen over gehoorschade bij omstanders.

De stelling luidde:
Het tegengaan van te veel alcoholgebruik door jongeren is een verantwoordelijkheid van de ouders,
niet van de overheid.

Een andere actuele stelling ging
over het alcoholgebruik door jongeren. We schreven:
‘In onze maatschappij lees en hoor
je veel over het alcoholgebruik door
jongeren. Ook door kinderen onder
de 16 jaar. In Meppel halen de verhalen regelmatig de krant. Onlangs
nog van een dertienjarig meisje dat
na overmatig drankgebruik bewusteloos langs de weg lag.
Men roept dan al gauw om kracht-

Hier waren veel reacties op, 111 om
precies te zijn, waarvan er 81 het
eens waren met de stelling. Gelukkig lijken de Meppelers nog de
hand in eigen, ouderlijke, boezem
te steken in plaats van te wijzen naar
de overheid.

www.sterkmeppel.nl
Achtergronden? Discussies, Commentaar? Zie www.sterkmeppel.nl
Op de website van SteM vindt u de
laatste berichten, acties, agenda, weblog, opinies, enz. enz.

De stelling was:
Muziek in de stad tijdens festiviteiten is geweldig leuk, maar de volumeknop mag wel wat lager gezet
worden.
Van de 93 reacties waren er 69 voor

J. VAN
JtaxDIJK & ZN
interieur & kleur

Voor de meest actuele poll kunt u
onze site bezoeken. Doe mee en
maak uw mening kenbaar!

Ook voor uw eigen wensen, opmerkingen en commentaar kunt u daar terecht.

Javastraat 1-3
7941 XB Meppel

Jtax

t. 0522-256494
f. 0522-258854

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

J v. Dijk
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helpen bij schulden
Iedereen kan, om welke reden
dan ook, in financiële problemen
komen. Dat is lang niet altijd
eigen schuld, dikke bult. Natuurlijk zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun financiële toestand. Maar als de schulden niet
meer verdwijnen en steeds groter
worden, dan moet er hulp komen
om erger te voorkomen. Want
grote schulden zorgen voor grote
armoede en sociaal isolement.
Bovendien zijn schulden vaak
een belemmering om mensen
aan het werk te krijgen. De gemeente Meppel heeft een beleidsnotitie in de pen waarbij ze
inzet op integraal beleid en preventie.
Het kan iedereen overkomen. Je
raakt je baan kwijt en als je dan een
hoge hypotheek hebt, maar je huis
niet kunt verkopen, dan kom je in
de problemen. Of je leeft van een
minimumloon en de wasmachine
en de verwarmingsketel gaan
kapot, er is geen geld voor vervanging; dan blijft de rekening voor
huur, gas en licht ‘even’ liggen.
En natuurlijk zijn er ook mensen
die in de verleiding komen mee te
doen in onze consumptiemaatschappij, terwijl dat niet verantwoord is, en daarvoor geld gaan
lenen.
De vorige regering vond dat mensen vroegtijdig geholpen moesten
worden en dat door preventie minder mensen in de problemen zouden komen. Er werd een voorstel
naar de Tweede Kamer gestuurd.
De inwoners zouden recht op

OUD-ZUID BESCHERMD GEBIED

schuldhulpverlening krijgen en de
gemeente moest een integraal beleid ontwikkelen. Dus niet alleen de
Gemeentelijke Krediet Bank (GKB)
inschakelen om het schuldprobleem op te lossen, maar ook kijken hoe ze kan zorgen dat iemand
niet weer schulden gaat maken;
regie voeren en preventiebeleid
ontwikkelen. Die handschoen nam
onze wethouder Myriam Jansen
met plezier op.

Regie en preventie
Om de samenwerking tussen allerlei organisaties zoals de woningcorporaties, het Leger des Heils, de
kerken, de Voedselbank en de
werkgroep Arme Kant van Meppel
te bevorderen gaat Meppel een
‘Doetank’ in het leven roepen.
Daarnaast werkt het college flink
aan preventie door het aanbieden
van budgetcursussen en het inschakelen van het onderwijs via
Klasse Kas.
Het is nog onzeker of het landelijke
wetsvoorstel echt aangenomen
gaat worden. VVD en CDA willen er
nog niet over praten. Maar in Meppel staat de nota schuldhulpverlening wel op de agenda. Want of er
nu extra geld komt of niet - want
daar draait de vertraging natuurlijk
weer om - de gemeente kan de partijen zeker bij elkaar brengen en
zoeken naar constructieve oplossingen. Sterk Meppel wil er niet verantwoordelijk voor zijn, dat complete gezinnen door schulden in de
kou komen te zitten of op straat
komen te staan.

Het college mag van de raad Gedeputeerde Staten adviseren
Meppel-Oud-Zuid aan te wijzen
als beschermd stadsgezicht.
Sterk Meppel is hier zeer gelukkig
mee.
Het hing al heel lang in de lucht om
het Wilhelminapark en omliggende
straten, zoals het Zuideinde, de
Stationsweg en de Leonard Springerlaan, aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.

Cultuurhistorisch belang
Hiermee wordt het bijzondere karakter van dit gebied erkend. De
aanwijzing geeft ook het nationale
cultuurhistorisch belang aan. Dat
is goed voor Meppel. Het geeft onze
stad een meer dan regionale uitstraling waar we trots op mogen
zijn.

Xodus terechte winnaar Cultuurprijs
De achtste Henk Boerwinkel
Cultuurprijs is naar Xodus gegaan. Een terechte winnaar! Al
25 jaar lang organiseert het
popcollectief bruisende evenementen met een culturele inslag. Natuurlijk de cultuur rond
de popmuziek, zoals Beat-trix,
Sunday Blues en de Popmarathon, maar daarnaast weet
Xodus dit ook te combineren
met een bredere culturele inslag. Sinds twee jaar organiseert
Xodus bijvoorbeeld ook Picknick in the Park. Een gezellig en
toegankelijk parkfeest, omlijst
met culturele activiteiten en natuurlijk met muziek.

Deze actieve ploeg weet een heel
andere doelgroep te bereiken dan
die groepen die meestal wel aan
de bak komen. Waar bijvoorbeeld
Ogterop relatief weinig ouders
met jonge kinderen naar de
schouwburg weet te trekken, trekt
Xodus met gemak 1000 ouders
met kinderen naar hun activiteiten. De toegang is altijd gratis en
het programma gevarieerd. Hierdoor weet ze jong en oud, arm en
rijk te bereiken.

Wendbaar
Met een relatief kleine ploeg zijn
de mensen van Xodus wendbaar
en kunnen ze snel handelen. Zo
wisten ze deze zomer op het laat-

ste moment de hele organisatie
rond de picknick een week te verschuiven vanwege de weersverwachtingen.
Uit alle uithoeken van de samenleving krijgen ze steun, waardoor
ze met heel weinig gemeentelijke
subsidie grootse feesten weten te
organiseren. Op deze organisatie
mag Meppel trots zijn. En daarvoor kregen ze terecht de Henk
Boerwinkel Cultuurprijs.

Trots
Xodus, Sterk Meppel is trots op
jullie. Wij zijn benieuwd wat voor
mooie dingen jullie de komende
jaren voor Meppel in petto hebben. Gefeliciteerd met jullie prijs!

SteM praat met Indische buurt
Maandag 1 november heeft een
delegatie uit de Indische buurt de
SteM-fractie bezocht. De aanleiding was een uitvoerige brief die
zij namens de Indische buurt had
geschreven aan het college van
B&W en de gemeenteraad. Het
ging over het parkeerbeleid en de
veiligheid in hun wijk.
Evenals de bewoners van het Meugien ageren die van de Indische
buurt tegen het vervangen van de
parkeervergunning door een par-
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keerontheffing. Zij vrezen dat ze bij
thuiskomst nog veel plaatsen bezet
zullen vinden, door auto’s van winkelend publiek. Ook op koopavonden en bij evenementen vrezen zij
veel overlast. Verder willen de bewoners de bezoekerspas handhaven, vooral om extra kosten voor
mantelzorgers te voorkomen. Een
ander punt was de te verwachten
onveiligheid bij het afsluiten van
het kruispunt Woldstraat-Ceintuurbaan. De bewoners droegen allerlei alternatieven aan.

SteM heeft voor het parkeerbeleid
gestemd, omdat het beleid op
hoofdlijnen goed is. Bij de uitwerking kwamen niet gewenste effecten voor zowel het Meugien als
voor de Indische buurt aan het
licht.
Hierover hebben de coalitiepartijen overleg gehad met de verantwoordelijk wethouder Dohle
(VVD). Hij onderkent de problematiek en heeft beloofd met nieuwe
voorstellen naar de raad te komen.
Dit wachten wij af.

SteM is blij met deze ontwikkeling,
omdat wij veel waarde hechten aan
historische en karakteristieke elementen in onze stad. Niet voor
niets hebben wij ons ingezet voor
het behoud van onze unieke grachten en bruggen.
Wat ons betreft blijft het niet bij dit
deze straten. Er zijn in de binnenstad meer gebieden aan te wijzen.
Vooral de omgeving van de Meppeler sluis zou wat ons betreft in aanmerking komen. Ook de Hoofdstraat met de straten en pleinen
eromheen is bijzonder karakteristiek.

Op slot?
Wordt door de aanwijzing alles op
slot gezet? Nee, nieuwe ontwikkelingen blijven mogelijk, maar moeten zodanig ingepast worden, dat
de cultuurhistorische en steden-

Apparatuur en ingrediënten
Kruisstraat 23 - Meppel
www.flamboyantfashion.nl

HENK ROUS KOFFIESERVICE MEPPEL
info@koffieservice.nl - 0522 254282

bouwkundige waarden gerespecteerd en versterkt worden. Er moet
een nieuw bestemmingsplan voor
dit gebied komen waarin onder andere wordt geregeld dat er een beschermingsplan komt. In dat plan
komt te staan wat wel en niet kan.
Hierbij krijgen betrokkenen de gelegenheid voor inspraak.

Samenspraak
Vooral dat laatste is voor SteM heel
erg belangrijk. Niet voor niets hebben wij in ons verkiezingprogramma de term samenspraak geïntroduceerd. Dat is niet alleen inspraak
als het plan al kant en klaar is, maar
al betrokken worden bij het tot
stand komen van het plan.

Komt Mgr Niermanschool
eindelijk onderdak?
De Mgr Niermanschool wacht al
jaren op nieuwe huisvesting. Het
bestaande gebouw is aan het
einde van zijn levensduur. De
plannen voor nieuwbouw lagen
ooit klaar. Toch zit de school tot
op heden nog in het oude pand.
Het college streeft naar een oplossing: voor het schooljaar 20122013 een nieuw onderkomen.
Het is een soap die al meer dan tien
jaar loopt: de Mgr Niermanschool
heeft nieuwe huisvesting nodig.
Eerst kwamen er schetsen voor een
stevige verbouwing op tafel. Die
plannen waren zo goed als rond.
Totdat de woningbouwcoöperatie
Actium om de hoek kwam kijken.
Actium is de eigenaar van de leegstaande katholieke kerk aan de
Grote Oever. De Niermanschool
grenst aan deze kerk. Door in samenhang het gebiedje te gaan ontwikkelen, ontstond synergie en zou
er voor minder geld (acht ton i.p.v.
twee miljoen euro) een school gebouwd kunnen worden, terwijl Actium op een betere manier de
grond kon ontwikkelen.
Maar het liep allemaal anders. Toen
de plannen klaar lagen, bleek dat
door nieuwe regelgeving het niet
meer toegestaan was deze manier
van ‘staatssteun’ toe te passen. De

plannen gingen van tafel en ruim
tien jaar later zit de Niermanschool
nog steeds is het oude pand. Wat
nu?

Open blik
Met deze geschiedenis nam onze
wethouder het dossier over. Hier
moest snel op ingespeeld worden,
want deze slepende problemen
zijn haar een doorn in het oog. Snel
na haar aanstelling is ze met het bestuur van de school om tafel gegaan om samen te kijken naar oplossingen.
Wilde ze hierbij binnen het vastgestelde budget blijven (die acht ton)
dan moest er creatief en met een
open blik naar alle mogelijke oplossingen gekeken worden. Zo
kwam onder andere de locatie van
de Rechterenschool in beeld. Maar
deze locatie bleek niet geschikt
voor de Niermanschool.
Ondertussen zoekt het college verder. Het hoopt op korte termijn met
een creatieve oplossing te komen,
waarmee meerdere problemen opgelost worden en de school een
nieuwe huisvesting kan krijgen.
Mocht dat niet lukken, dan zal het
college de raad vragen om een aanvullend budget voor nieuwbouw.
Sterk Meppel vindt het hoog tijd
dat dit probleem wordt opgelost.

Voor al uw
krant-achtige
produkten naar:

KOFFIE VOOR UW BEDRIJF
OOK MAX HAVELAAR

Het Zuideinde is een van de straten
in Oud-Zuid die worden aangemerkt als beschermd stadsgezicht.

Een prachtige collectie
bruidsjurken
Nieuw en op maat gemaakt
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Nieuwe directeur Wybrich Kaastra:

‘Met Ogterop helemaal de 21e eeuw in’
Sinds 1 oktober jl. heeft schouwburg Ogterop een nieuwe directeur: Wybrich Kaastra (41). Een
energieke, ondernemende vrouw
met een passie voor theater. Opgegroeid in Friesland studeerde
ze in Groningen Kunst en Kunstbeleid, waarna ze naar Limburg
vertrok als manager Marketing
en Programmering. Wybrich
Kaastra neemt veel ervaring mee
op het gebied van programmering, marketing en management.
Ervaring die Ogterop goed kan
gebruiken in de opmaat naar verzelfstandiging. Wat is ze allemaal
van plan?
Je werkte als manager Marketing en
Programmering in een van de vijf
grootste theaters van het land: Parkstad Limburg Theaters in Heerlen.
Waarom solliciteer je dan als directeur in ons kleine Ogterop?
Ik was niet echt op zoek naar een
andere baan, maar mijn vrienden
wisten wel dat ik met het idee rondliep theaterdirecteur te worden.
Een vriendin tipte mij en zei: ‘dit is
een heel leuke schouwburg die
echt bij je past.’ En ze had gelijk.
Meppel zelf kende ik nog niet, maar
ik ben er tijdens de sollicitatieperiode een paar keer geweest, heb
met mensen gesproken en op terrasjes gezeten. Ik voelde me meteen thuis. Wat een leuke sfeer!
Van Limburg naar Drenthe. Dat
moet een flinke verandering zijn.
Ik heb altijd geweten dat ik naar het
noorden terug zou gaan. Ik ben opgegroeid in Friesland en studeerde
in Groningen, dus Drenthe past bij
mij. En Ogterop is een prachtige
schouwburg met een heel goede
naam in het land, ook onder artiesten. Die treden hier graag op. Bovendien, een kleiner theater heeft

veel voordelen. In de Engelenbak
kun je aanstormend talent een
kans geven, dat is echt de schatkamer van Meppel.
Een belangrijke uitdaging ligt in de
verzelfstandiging van Ogterop. De
gemeenteraad is er nog verdeeld
over. Hoe zie je als directeur de verzelfstandiging?
Het past in deze tijd om een
schouwburg te verzelfstandigen.
Daardoor moet je je als schouwburg meer als ondernemer opstellen. Door samen te werken met andere culturele organisaties, met
andere theaters, en door de banden
met het bedrijfsleven aan te halen
kun je veel bereiken. Ik zie het dus
vooral als een grote kans. Maar natuurlijk moet je realistisch blijven.
Ik spreek met oude rotten, die ervaring hebben met verzelfstandiging

en weten wat de valkuilen zijn.
Je bent als zakelijk leider van Kwatta Jeugdtheater werkzaam geweest.
Merken we dat ook nog in de programmering van Ogterop?
Op dit moment ben ik in gesprek
met scholen over CKV-voorstellingen (Culturele en Kunstzinnige
Vorming - red.). Samen kijken we
waar behoefte aan is en gaan we op
zoek naar geschikte voorstellingen.
Ik heb zelfs al wat CKV-geld binnen
weten te halen. Maar ik wil ook
graag laagdrempelige voorstellingen voor de jeugd: cabaret bijvoorbeeld. En ik ben aan het onderhandelen over de restcapaciteit van
voorstellingen. Die wil ik voor een
klein bedrag via het CKV gaan verkopen aan jongeren. Via een
nieuwsbrief die door de scholen
worden verspreid, gaan we dat dan
bekend maken.

Wat doet een wethouder zoal?
Wat doet een wethouder eigenlijk? Openingswoordjes houden
en vergaderen? Ja, dat zijn wel
twee belangrijke onderdelen van
het takenpakket. Er wordt vooral
veel vergaderd over de toekomst
van Meppel. Waar willen we
heen? Maar de belangrijkste taak
van een wethouder is te zorgen
dat alles goed loopt. Dat de ambtenaren weten wat er moet gebeuren en dat de juiste beslissingen worden genomen. Bij deze
een greep uit de bezigheden van
onze wethouder, de afgelopen
maanden, naast de vaste vergaderingen met de ambtenaren, de
Vereniging van Drentse Gemeenten, het college en natuurlijk de
fractie van Sterk Meppel.
Wmo: in het kader van de veranderingen en bezuinigingen in de Wet
maatschappelijke ondersteuning is
de wethouder bezig om deze vorm
te geven, zodat mogelijke negatieve
maatschappelijke effecten voor de
mensen die het zo hard nodig hebben zo beperkt mogelijk blijven.
Niermanschool: druk overleg met
de school om een goede oplossing
te vinden voor het al jaren slepende
probleem rond de huisvesting.
Brede School: iedere maand een

stuurgroepvergadering over de
voortgang. De afgelopen periode is
het nieuwbouwproject in de Koedijkslanden in gang gezet.
Cassata RTV Drenthe: iedere drie
weken op zaterdagmiddag in het
politiek forum.
Schoolmaatschappelijk
werk:
overleg over de uitvoering. Belangrijk onderdeel om leerlingen met
problemen te ondersteunen.
Onderwijspark Ezinge: de wethouder zit in de stuurgroep.
Gesprekken: contacten leggen,
een belangrijke taak van de wethouder, zodat ze makkelijk de juiste mensen aan kan spreken. Naast
de gesprekken met de ambtenaren
besprekingen met tientallen verte-

genwoordigers van organisaties.
Deense delegatie: op 1 en 2 november een delegatie van Deense onderwijsmensen ontvangen om de
ontwikkelingen in het onderwijs in
Denemarken en Nederland te vergelijken.
Klasse kas!: in september werd de
officiële aftrap gegeven van dit project, bedoeld om kinderen beter
om te leren gaan met geld.
Gemeentelijke Krediet Bank
(GKB): brainstormsessie om na te
denken met de GKB over de aanpak
van schuldsanering.
Bezoeken: op bezoek geweest bij
AOC Terra, Greijdanuscollege,
Arme Kant van Meppel, Rebound,
Meppel Culinair, kranslegging bij
het Joods monument, onthulling
schilderij van de synagoge, Secretarie, Rechterenschool, Netwerk Dementie Drenthe, een Kinderfysiotherapie- en logopediepraktijk,
opening bruidsboetiek, Speelwerk,
Speel-o-theek, Werkplein Steenwijk, Landstede in Zwolle.
Het Kompas: ‘De dag van de leraar’
geopend.
Recht Op Leren (ROL): de wethouder zit in de stuurgroep, waarin bekeken wordt hoe vroegtijdig
schoolverlaten kan worden tegengegaan.

Weet u hoeveel kilometer u
loopt in een heel leven?
Heel veel toch!
Dat wilt u zeker blijven
doen!
Voetinn

Voetinn

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535

Wybrich Kaastra: ‘Door samen te
werken met andere culturele organisaties, met andere theaters en
door de banden met het bedrijfsleven aan te halen kun je veel bereiken.’

Paal en perk
aan drank
De gemeente wil extra aandacht
besteden aan misbruik van alcohol en drugs onder jongeren.
Overmatig alcoholgebruik bij die
leeftijdsgroep is een groeiend
probleem. Ook drinken jongeren
op steeds jongere leeftijd. Kennelijk hebben ze niet door hoeveel
schade dat kan aanrichten aan
hun jonge hersenen.
Niet alleen in Meppel, maar in heel
Nederland neemt het alcoholgebruik onder jongeren toe. Steeds
meer jongeren belanden in het ziekenhuis vanwege overmatig drankgebruik. Elke drankcoma levert
schade op aan de hersenen.
Nu nog ligt de grens voor alcoholgebruik op 16 jaar, maar er gaan
steeds meer stemmen op om deze
grens te verhogen naar 18 of zelfs
21 of 23 jaar. Ondertussen zien we
dat de jeugd juist op steeds jongere
leeftijd gaat drinken en dat ook het
drankgebruik onder volwassenen
en ouderen toeneemt.
Wat moet de overheid daaraan
doen? De kroegen eerder dichtgooien? Uit onderzoek is gebleken
dat dat niet afdoende is, omdat het
overgrote deel van de alcohol niet
eens in de cafés gedronken wordt.

Je geeft momenteel nog lessen
kunstmarketing; hoe ga je de mensen naar Ogterop halen?
We gaan straks veel meer naar buiten communiceren wat voor moois
er allemaal in Ogterop te vinden is.
Maar we zullen ons ook veel meer
op de verschillende doelgroepen
richten. Onze trouwe bezoekers
willen we graag behouden, maar
we willen ook nieuwe bezoekers
trekken. Die willen we via Twitter
en Facebook bereiken. We gaan
met onze mooie oude schouwburg
dus helemaal de 21e eeuw in.

Stuurgroep
De twaalf Drentse gemeenten hebben de handschoen opgepakt en
samen een stuurgroep opgericht
om gezamenlijk te kijken wat te
doen aan het toenemende drankgebruik onder de Drentse jeugd.
Samen hebben ze een jeugd en alcoholbeleidsplan geschreven dat
nu gepresenteerd wordt. Het doel is
alcoholgebruik terug te dringen en
de jeugd op latere leeftijd te laten
beginnen met drinken. Onze wethouder, Myriam Jansen, is sinds
november toegetreden tot de
stuurgroep. Zo zit Meppel er bovenop.

Vaste maandelijkse overleggen:
maandelijks overleggen in VDGverband (Vereniging Drentse Gemeenten) en met de GKB, de GGD,
VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport, Stichting Welzijn, Directeur Ogterop, enz.
Jeugd en Alcohol: toegetreden tot
de provinciale stuurgroep Jeugd en
Alcohol.
Werkvergaderingen: de wethouder
heeft in oktober twee werkvergaderingen voor de raad georganiseerd
over jongeren en over de Wmo.
Uitreiking Boek: het boek van de
86-jarige schrijfster Grietje van
Dorsten in ontvangst genomen.
Ondernemersgala: bij het ondernemersgala gesprekken gevoerd
met de aanwezige ondernemers.
OSO (overlegorgaan Samenwer-

kende Ouderbonden): overleg
gehad met de OSO.
Medenzeggenschapsraden scholen Koedijkslanden: vergaderd met
de MR-en van de scholen in de
Koedijkslanden over de verkeerssituatie daar, om samen te zoeken
naar de meest ideale oplossing.
Mantelzorgdag: geopend en het
schilderij onthuld dat gemaakt was
door mantelzorgers.
Sinterklaasintocht: actief en onherkenbaar aanwezig geweest bij
de lokale Sinterklaasintocht.
Mediawijsheid: de week van de
Mediawijsheid in de bibliotheek
geopend.
Henk Boerwinkel Cultuurprijs:
Wethouder Myriam Jansen mocht
de Henk Boerwinkelcultuurprijs
uitreiken aan Xodus.

Chinees-Indisch
specialiteitenrestaurant

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

Restaria
Fong
Sheng
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7941 AH Meppel
Tel. 0522-251313
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Spekstenen kachels,
onderhoud en reparatie.
Schoorsteenbouw
reparatie - vegen

Voor al uw
handmatige
aangesloten bij:
verpakkingswerkDekker
Schoorzaamheden
ALGEMENE
SCHOORSTEENVEGERS
PATROONS BOND

steenveger
Energieweg 1

VAKSCHOORSTEENVEGER
7948
NT NIJEVEEN
0522--251272
tel. (0522)-26
29 69

folders webdesign & -advies huisstijlen
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Dorpen en wijken actief

1. Buurtvereniging Onze Jan Steen
Sterk Meppel heeft zich altijd ingezet voor wijk- en buurtgericht
werken. Dit college pakt dit op en
daar zijn wij blij mee. Gelukkig
speelt er al veel in dorpen, wijken
en buurten. Veel enthousiaste
vrijwilligers zijn op verschillende
manieren actief bij buurt-, dorpsof speeltuinvereniging in hun directe omgeving. Daaraan willen
wij de komende tijd in deze krant
aandacht aan schenken.
De buurtvereniging Onze Jan Steen
bestaat al sinds de bouw van de Jan
Steenstraat. In de beginperiode
was vrijwel ieder huishouden lid,
maar in de loop der jaren kwam er
de klad in, totdat het opknappen
van de Jan Steenstraat zorgde voor
een opleving gedurende een aantal
jaren. Na verloop van tijd ging ze
een slapend bestaan leiden totdat
een aantal zeer enthousiaste mensen een paar jaar geleden de boel
nieuw leven inblies.

IJsbaangebouwtje
De vereniging kreeg de beschikking
over het voormalig ijsbaangebouwtje, dat moest een prominente plek
krijgen in het aan te leggen Jan
Steenpark. Inmiddels is het eigendom van de vereniging. Dat stimuleerde het opknappen zeer. En opgeknapt is er! Je kunt haast wel
zeggen dat er bijna een heel nieuw
gebouw wordt neergezet.
Om de contributie laag te houden
werden de materialen bij elkaar gesprokkeld. Dat is een hele prestatie.
Het werk is bijna klaar. Er moeten
nog twee buitenwanden worden
vervangen. Daarvoor wordt een
sponsor gezocht. Een spetterende
opening zit er voorlopig niet in.
Daar ontbreekt het geld voor.
Dat de leden van de vereniging niet
te beroerd zijn de handen uit de
mouwen te steken blijkt uit het feit

Inmiddels zijn de Kruisstraat, het
Slotplantsoen, de Grote en de Kleine Oever klaar en het resultaat mag
er zijn. Wij horen veel lovende
woorden. Alleen missen veel inwoners op de Grote Oever een veilige
oversteek.
De deskundigen zeggen dat in een
30 km-zone zebrapaden zelfs ongewenst zijn. In deze zones is de veiligheid van voetgangers en fietsers
geborgd. Door de inrichting moet
de automobilist rekening met hen
houden. Veel mensen ervaren dat
anders.
Binnenkort worden de Hoge Tin, de

Wijnand
Vader
Wordt dit een mooi kerstverhaal? Binnenkort gaan ze besluiten of
de burgemeester nog eens zes jaar mag blijven. Als ze het mij vroegen, ik zou het niet weten. Ik spreek die man nooit.
Waar let je op als je een burgemeester beoordeelt? Of hij iemand is
die zorgt dat alles goed en soepel verloopt? Of de raad geen ruzie
heeft en netjes vergadert? Of hij het boegbeeld is van de raad, het
college en de hele stad? Of hij goed kan netwerken? Of hij warm
ontvangen wordt door zijn inwoners? Tja, allemaal punten die belangrijk zijn, maar een schaap met vijf poten vind je niet.

dat ze het Jan Steenpark hebben
geadopteerd. Dat gaat heel ver. Ze
ontdoen niet alleen het land van
zwerfvuil, maar ze gaan ook het
water in om dit schoon te houden.
Het bestuur heeft heel veel ideeën.
Naast de gebruikelijke kinderactiviteiten, zoals kinderbingo, wil de
vereniging ook voor de volwassenen veel gaan betekenen. Het voornaamste doel is het vertrouwen
winnen van de buurtgenoten,
zodat zij het clubhuis als huiskamer van hun buurt gaan zien, waar
je gemakkelijk binnenloopt.
Sterk Meppel is trots op het bestuur
en de actieve leden van deze vereniging. Zij zijn geweldig bezig in
hun buurt om de mensen aan elkaar te binden. Daarvoor alle lof.

Het bestuur van Onze Jan Steen.
V.l.n.r. Elio Panneman (penningmeester) Myranda Snijder (voorzitter ) en Martijn van der Woude (secretaris).
beschikking hebben inzetten voor
activiteiten in hun buurt. Toch gun
ik hen een openingsfeestje’ aldus
wethouder Myriam Jansen. Het bestuur kreeg van haar een cheque
aangeboden, te besteden voor een
openingsfeestje.

Elly bedankt!

Cheque
De wijkwethouder van de Koedijkslanden waardeert de inzet van het
enthousiaste bestuur. ‘Geweldig als
mensen zich op deze manier inzetten. Dat verdient waardering, het
past prachtig in het stimuleren van
wijk en buurtgericht werken dat
het college voorstaat. Goed dat zij
de weinige middelen die ze tot hun

Geen toeters en bellen
op het Kerkplein
De binnenstad krijgt een facelift,
mogelijk nu een groot deel van de
riolering vervangen moest worden. Bij de gemeente noemen ze
dat werk met werk maken. Sterk
Meppel was daar een groot voorstander van, mits bewoners en
gebruikers van de binnenstad betrokken zouden worden bij de
ontwikkeling. Dat gebeurde. Er
zijn diverse informatieavonden
gehouden waar mensen hun mening konden ventileren. Over het
algemeen werden de plannen
goed ontvangen.
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Hoofdstraat en het Kerkplein heringericht. Vooral voor het Kerkplein
waren de plannen ambitieus, met
bijvoorbeeld een waterpartij. Hierover krijgen wij veel kritische geluiden van inwoners. Sterk Meppel
kan zich daarbij wel wat voorstellen. Het plein heeft toch een typisch historisch karakter dat past
bij de toch wat sobere Meppeler
maat. Daar hechten wij aan.

Bankjes
Wij kunnen ons er dan ook heel
goed in vinden dat het coalitieakkoord de herinrichting van het
Kerkplein als bezuinigingsmogelijkheid aangeeft. Sterk Meppel
vindt dat het college dit ook onverminderd moet oppikken. Geen moderne toeters en bellen op het
mooie Kerkplein.
In ons straatinterview (zie elders in
deze krant) gaven veel mensen aan
dat een nette bestrating met de bestaande klinkers een prima optie is.
Hooguit zouden er wat meer bankjes bij geplaatst kunnen worden.
Wel vinden wij dat het beloofde
schaakbord daar of op de Hoge Tin
er moet komen. Dat zullen de kosten niet zijn.

Na elf jaar stopt Elly Jansen met
haar werk voor Sterk Meppel. ‘Ik
vond het heel boeiend om jullie
allen te mogen leren kennen bij de
inschrijving als lid. Er zijn fijne, interessante gesprekken geweest en
veel warme en leuke reacties op
verjaardags- en gelegenheidskaarten, bij een bloemetje of bezoekje
van of namens de vereniging,’ zo
schrijft ze in een persoonlijke brief
aan alle leden, donateurs en adverteerders. Elly bedankt!

Wat voor burgemeester is Jan Westmaas geweest de afgelopen
jaren? Hij is in ieder geval niet weggegaan halverwege de periode.
Maar ik heb me laten vertellen dat hij dat wel een paar keer geprobeerd heeft. Dus of dat in zijn geval nou iets zegt over zijn kwaliteiten? Westmaas zit de vergaderingen voor, dat doet hij weliswaar
technisch, maar goed. Hij draagt graag de ketting, die staat hem
ook goed. Hij heeft een echte burgemeestersvrouw die altijd staat te
stralen aan zijn zijde. Kortom, dat zit wel goed. Westmaas is een
echte burgemeester.
Maar is Westmaas een burgerváder? De warme persoonlijkheid,
het boegbeeld, de graag geziene gast die overal als dé burgemeester
binnenkomt? Is hij wel degene die soepel is in de omgang en makkelijk contacten aangaat met derden? Is hij wel zichtbaar en zou
hij eigenlijk wel herkend worden in Meppel als hij zijn ketting niet
om had? En zou hij wel overeind blijven als hij zich niet kon vasthouden aan zijn eeuwige regeltjes. Nee, de mensen op straat zijn
niet echt blij met hem. Jan Westmaas zal nooit een Meppeler worden.
Het schijnt dat zijn ego hem soms in de weg zit, maar dat hij in
daadkracht en intelligentie niet uitblinkt. Overal waar ik kom, hier
in Meppel, hoor ik kritiek op zijn technocratisch handelen en zijn
geregelde afwezigheid, zowel bij belangrijke bijeenkomsten als zijn
vele weekjes weg naar Frankrijk.
Hoewel, laatst zat ik naar de commissievergadering te kijken. Het
ging over dat belachelijke plan om alle bezitters van bedrijfspanden te laten dokken voor de intocht van sinterklaas en zo. Westmaas hield een gloedvol betoog dat het goed is voor Meppel. Ik weet
niet meer wat hij allemaal zei, maar dankzij hem vind ik het nu
een goed plan. Hij heeft mij volledig omgeluld en dat is knap.
Westmaas is ook de man van het cameratoezicht. Nou ja, meer
tegen het cameratoezicht. In zijn ogen is Meppel veilig en wegen de
kosten niet op tegen de baten voor zo’n klein stadje. Wel raar dan
dat hij wel camera’s toelaat in de raad. Dat gooit hij op openbaarheid en transparantie van het bestuur. Ja, mooi is dat, volgens mij
is dat zijn manier om zichtbaar te zijn voor de bevolking. Ik ben
wel benieuwd wie er, behalve ik soms, nog meer naar kijkt en of hier
de kosten wel opwegen tegen de baten.
Hoe dan ook, iedere stad krijgt de burgemeester die ze verdient.
Meppel wilde er een die minstens zes jaar bleef. Nou dan.

Boek over spoor rond Meppel
Bij de Stichting Oud Meppel verschijnt dezer dagen het boek ‘Sporen langs de Meppeler toren’ van
treinenkenner Jacob H.S.M. (Jaap)
Veen. Ruim honderd bladzijden vol
wetenswaardigheden over de geschiedenis van het railvervoer in
Meppel en omgeving, met veel
van de zwartwit-foto’s die afgelopen zomer te zien waren op een

tentoonstelling in het Historisch
Centrum Meppel (HCM). Vrijdag
17 december zal de auteur daar
zijn boek aanbieden aan Myriam
Jansen, wethouder van Cultuur.
Dit boek is bedoeld voor minstens
twee doelgroepen: de liefhebbers,
die interesse hebben in de geschiedenis van het railvervoer, en mensen wier voorkeur uitgaat naar de

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

Dolsma

KSM

R. v.d. Veen HEMA
R. van de Veen

historie van een stad of streek.
Waarom juist Meppel? Jarenlang
was het railbedrijf met meer dan
honderd mensen een redelijk grote
werkgever. Daarnaast had het
vanaf de opening van de eerste
spoorverbinding een belangrijke
rol bij de aan- en afvoer van goederen en vee. De veemarkt steunde
voor een belangrijk deel op het
spoor. Zonder spoorstation was
Meppel nooit de plaats geworden
die het nu is.

Kolderveen17
7948NG Nijeveen (Gemeente Meppel)
Telefoon (0522) 49 28 48
Fax (0522) 49 05 88
Conferentiecentrum

Koop de Grouw

zwemmen en andere
sportactiviteiten
Tel.
0522-492383

www.zwembaddeduker.nl

Meppel 0522-252494
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SteM ook in 2010 Actief, Kritisch en Betrokken

Een verkiezingsjaar vol campagne en nieuw elan
Het verkiezingsjaar 2010 was uiteraard een jaar waarin Sterk
Meppel zich nog meer dan anders manifesteerde. Ondanks het
verlies van een zetel kunnen we
terugkijken op een succesvolle
campagne met opnieuw een wethouder in het college. Actief, kritisch en betrokken! Ons motto
houden we in ere, ook nu SteM
opnieuw zelf bestuurt. Met nieuw
elan, maar waar nodig als luis in
de pels. Daarnaast houden we
voortdurend contact met de bewoners, via straatinterviews,
wijk- en werkbezoeken en natuurlijk deze Stadswachter. Waar
heeft de SteMfractie zich het afgelopen jaar voor ingezet? Een
greep uit acties en besluiten.

Februari
De echte aftrap van de verkiezingsdebatten vond traditiegetrouw
plaats in Nijeveen. De Schalle was
bomvol en Sterk Meppel kon met
gemak aantonen dat wij de afgelopen vier jaar de meest actieve en
betrokken partij zijn geweest in Nijeveen. Vooral de huisartsenpraktijk
was inzet van het debat.
In aanloop naar de verkiezingen
organiseerde SteM, samen met atletiekvereniging De Sprinter, een
grachtenloop voor jong en oud.
Dankzij de inzet van veel vrijwilli-

Januari
Sterk Meppel bracht een werkbezoek aan de Kade naar aanleiding
van berichten dat de bewoners ernstig bezwaar maakten tegen het
weer invoeren van doorgaand
tweerichtingsverkeer in hun straat.
Het zou gevaarlijke situaties opleveren als ze met hun auto uit de
parkeergarage kwamen. SteM
kwam in actie en na overleg met de
wethouder werd de situatie naar
alle tevredenheid opgelost. De
straat krijgt geen doorgaand verkeer.
Sterk Meppel was aanwezig bij een
actievergadering van het Slotplantsoen. Er was onrust ontstaan naar

gers en de medewerking van bedrijven en een groot deelnemersveld werd het een groot succes. Met
een knipoog naar oude tijden herleefde de sfeer van 25 jaar geleden,
toen we ons inzetten voor het behoud van de grachten. Nog steeds
zijn we trots op het water in onze
binnenstad.

waardoor we al voor de vijfde periode de grootste partij zijn. En ten
tweede omdat we het verlies hebben kunnen beperken tot één zetel,
ondanks de komst van een extra
partij (D66 met 2 zetels) en de winst
van de VVD met 2 zetels.
Meppel werd Fairtrade-gemeente,
dankzij de goede inzet vanuit het
ambtelijke apparaat. De motie van
GroenLinks, door SteM gesteund,
werd uitgevoerd.
Sterk Meppel nam het initiatief bij
de onderhandelingen. Na een mislukte poging om de bestaande coalitie voort te zetten, nam de VVD
het stokje over. Na twee maanden
van onderhandeling werd het nieuwe college benoemd.
Elisabeth Bakkenes (SteM) stelde
vragen over de slepende huisvestingsproblemen van de Voedselbank. Het zou nog een paar maanden duren voordat de nieuwe
wethouder, Myriam Jansen, de problemen in samenwerking met en
naar volle tevredenheid van de
Voedselbank oploste.

April
Sterk Meppel steunde het verkeersen vervoersplan van wethouder
Dohle. Daarin was voorzien dat de
hele binnenstad autoluw zou wor-

dacht aan. Deze keer met een
kraam in de Kruisstraat, met veel
informatie over Eerlijke Handel. De
gemeenteraadsleden Willie Oldegarm en Roelie Schuring (beiden
GL), Marisa Grotens (VVD), Frans
Venema en Jan Vonk (beiden SteM)
waren erbij.
Moe van de verkiezingen en alle
inzet van de afgelopen maanden,
zetten we onze activiteiten even op
een wat lager pitje.

Juni
Een afvaardiging van de coalitiepartijen ging op werkbezoek naar
het Meugien. De aanleiding was de
onrust over het parkeren en de herinrichting van de wijk. De afvaardiging praatte met de bewoners en
met de wethouder. De wethouder
werkt aan een oplossing.

In Nijeveen opende wethouder Myriam Jansen de voetbalkooi. Een
voorziening die is voortgekomen
uit een burgerinitiatief. Sterk Mep-

De hele maand februari stond ook
verder vooral in het teken van de
verkiezingscampagne. Eén van de
hoogtepunten was het jongerendebat. Hiermee gaf SteM aan jongeren belangrijk te vinden en dus ook
naar hen te willen luisteren. Beleid
maak je immers samen met de
mensen waar het om gaat? De jongeren hebben aan de hand van de

De kleurplaat die we tijdens de optocht uitdeelden was, zoals gebruikelijk de laatste jaren, gemaakt
door Annette Ferguson. Deze
kleurplaat was geïnspireerd op
Alice in Wonderland. Kinderen die

de mooiste kleurplaten hadden ingeleverd kregen een prijs. De prijsuitreiking was op zaterdag 4 september bij Mocca d’Or aan de
Woldstraat.
Bij de opening van het politieke seizoen kwamen de raadsleden er
achter dat de bruggetjes naar het
schooleiland in de Haveltermade
gesloopt zouden worden terwijl zij
behoren tot een aangemeld monument. Foutje van de gemeente. Gelukkig gaat de sloop niet door.

den, maar door een motie van de
VVD (die aangenomen werd) bleef
de Zuiderbrug open voor de auto
en laat een autoluwe binnenstad
helaas nog even op zich wachten.

uitkomsten een rapport gemaakt
en aangeboden aan de raad.
Sterk Meppel was te gast bij Onderling Meppel. Belangrijk thema tijdens deze avond was de gladheid,
de gevolgen en vooral de bestrijding van de gladheid.
SteM stond zichtbaar op straat in
alle wijken, buurten en dorpen. We
werden door veel mensen aangesproken op ons verkiezingsprogramma en onze standpunten.

Maart
Op 3 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Helaas verloren
we één zetel. Toch zijn we blij met
de uitslag. Ten eerste omdat veel
kiezers ons trouw zijn gebleven,

Poort vv Drenthe
Drenthe
Poort

Mei
In de raad werd het coalitieakkoord
besproken. Het CDA liet zich uiterst kritisch uit over het nieuwe
college. Helaas aanvallend richting
de personen, waardoor de inhoud
overschaduwd werd. Wij weten uit
ervaring hoe moeilijk het kan zijn
om de teleurstelling te verwerken
als je niet meer mee mag besturen.
Zaterdag 8 mei was het de dag van
de eerlijke handel. De gemeente
Meppel besteedde daar voor het
tweede achtereenvolgende jaar
samen met de Wereldwinkel aan-

Van Daalen

Heerengracht 3, Meppel
Telefoon 0522-252626

CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS
HOTEL CAF
KEGELHUIS
Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.

OOK VOOR UW CATERING
www.cafetaria-henderiks.nl

pel prijst de inzet van bewoners en
is blij dat deze voetbalkooi zo goed
benut wordt door de jeugd.

Er kwam een coalitieakkoord waarin Sterk Meppel zich heel goed kan
herkennen. Op basis van deze overeenkomst konden op 29 april de
nieuwe wethouders worden beëdigd. Myriam Jansen werd wethouder namens Sterk Meppel.

VOOR AL UW INLIJSTWERK:

t.o. N.S. station Meppel
Tel. 0522-251080

September

Donderdag 23 september werd
Han van Zandbergen geïnstalleerd
als duoraadslid voor SteM. Wij zien
Han als een waardevolle aanvulling
in de raadscommissie. Hoewel hij
voor de verkiezingen had aangegeven dat maatschappelijke zaken en

De subsidie van de Engelgaarde
zou aflopen in 2009. Dankzij het
voorstel van Sterk Meppel is de
subsidie voor vier jaar vastgelegd,
waardoor de Engelgaarde een mooi
recreatiegebied blijft en het bestuur de tijd heeft om tot een duurzame oplossing te komen.

De Poort van Drenthe

Zondag 29 augustus kreeg Meppel
een hoosbui te verwerken. In de
Emmastraat en Brocades bleef het
water staan, omdat het riool het
niet meer aankon. Dit is gemeld bij
het loket leefomgeving. Maandagochtend werd er actie ondernomen
en werden de kolken leeggezogen.
Hier gaf de gemeente aan hoe het
moet.

De Meppeler korfbalclub kreeg met
spoed een kunstgrasveld, omdat de
hockeyvereniging het geleende
veld zelf weer nodig had. Dit vergde
wat onderhandelingen en gaf onrust. Mede dankzij Sterk Meppel
bleef dit onderwerp op de politieke
agenda staan.

aanleiding van de plannen voor de
herinrichting. Er zouden te veel
bomen worden gekapt. Uiteindelijk bleek het een schoolvoorbeeld
van slechte communicatie en konden de bewoners met de plannen
instemmen.

Het Drenthe College organiseerde
een verkiezingsmarkt. Alle lijsttrekkers waren uitgenodigd om leerlingen enthousiast te maken voor politiek en de inhoud van de
verkiezingsprogramma’s. De fractievoorzitters werden ook beoordeeld op hun presentatie. Onze
lijsttrekker, Peter de Vries, werd verkozen tot de beste!

2010. We deelden heel veel kleurplaten, uit. Het is leuk dat we veel
positieve reacties kregen. ‘Jullie zijn
er toch maar weer’, werd ons vaak
toegeroepen.

Keuze uit meer dan 1500
alluminium en houten lijsten.

Eind juni was de dag van de architectuur. Ook de oude gasfabriek
opende zijn deuren. Sterk Meppel
is blij dat op deze manier industrieel erfgoed een nieuw leven
kreeg.

Juli
Vakantie

Augustus
Op donderdag 19 augustus deed
Stek Meppel zoals gebruikelijk
weer mee met de optocht op de
laatste Donderdag Meppeldag in

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

KUIN
Jan PARKET
Plezier
Blankensteinweg 40
Meppel, tel. 0522 25 23 22
www.kuinparket.nl

ruimtelijke zaken zijn belangstelling hebben, gaat hij zich vooral
toeleggen op de gemeentefinanciën.
Eind september kwam PvdA-raadslid Anis Jadib in het nieuws. Hij
dacht, samen met de horeca, dat
cameratoezicht in de binnenstad
veel gewelddadigheden zullen
voorkomen. SteM is hier tegen. Het
creëert een schijnheiligheid.
(Actuele SteM-activiteiten staan elders in dit nummer)

En ook wat de komst van Heijman
betekent voor de komst van ander
bedrijven (soort zoekt soort?) en
voor het vertrek van andere soorten
ndustrie die we juist willen behou
den.

SAAB Specials

Saab
Timmer

Parallelweg
Meer
grip 23, 7941 HH Meppel
Tel.: 0522
- 255332
Hoe gebruikt
de gemeenteraad
he
- 245485 van d
van0522
vernietiging
momentFax:
vergunning door de Raad van Stat
om te zorgen
dat ze meer grip krijg
www.saabspecials.nl
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Meppel Armoedevrij,
hoe speel je dat klaar?
Onder het thema ‘Meppel Armoedevrij’ presenteerde ‘De Arme
Kant van Meppel’ dinsdag 12 oktober een thema-avond. De werkgroep nodigde iedereen uit met
elkaar van gedachten te wisselen
en elkaar te inspireren en daar
werd dankbaar gebruik van gemaakt. Sterk Meppel liet door
een flinke delegatie van onder
anderen drie raadsleden blijken
dat het onderwerp haar na aan
het hart ligt.

Sterk Meppel hecht erg aan het
mooie gebied Engelgaarde. Veel
Meppelers recreëren daar, vooral
in de zomer. Niet alleen de jeugd
heeft er een mooie ontmoetingsplaats, maar ook veel volwassenen komen er regelmatig om te
fietsen, te wandelen, te vissen of
te duiken. Kortom een belangrijk
recreatie- en natuurgebied, waar
we zuinig op moeten zijn. Wij
hebben er vaker in deze krant
aandacht aan geschonken.

Gelukkig zit het bestuur niet stil. Er
zijn al geruime tijd besprekingen
met een particulier om in het gebied een theehuis annex woning te
vestigen. Dit heeft als voordeel dat
de kosten dalen bij een beter voorzieningsniveau. Sterk Meppel staat
hier volledig achter, vooral omdat
er dan ook toezicht gegarandeerd
is.

Stek Meppel heeft pal achter het
bestuur van Engelgaarde gestaan
toen dit om subsidie van de gemeente verzocht om het onderhoud en de toestand van het gebied
op een hoog peil te houden.
Het bestuur van de stichting mag
tot 2014 rekenen op een vaste subsidie. Wat daarna gebeurt is nog
niet bekend, maar wij houden in
het kader van de bezuinigingen ons
hart vast.

Toezicht broodnodig
Dat toezicht broodnodig is, bleek
van de zomer toen mensen telkens
weer veel troep achterlieten. Toezichthouder De Graaf sprak zelfs
van een dieptepunt. Wij maken ons
daarom behoorlijk zorgen hoe het
verder gaat nu de heer De Graaf is
gestopt met zijn werk daar. Ook zijn
wij razend benieuwd naar de voortgang van het vestigen van het theehuis.
2014 lijkt nog ver, maar voor plannen zoals het bestuur van Engelgaarde die heeft is het kort. Alleen

Een van de ligweiden in de Engelgaarde. Een belangrijk recreatie- en
natuurgebied waar we zuinig op
moeten zijn.
al door de vele procedures die
doorlopen moeten worden, onder
andere door eisen die de provincie
stelt.
Daarom wil SteM erg graag praten
met het bestuur van de stichting
Engelgaarde over de toekomst van
dit prachtige gebied.

Als een gemeente goede minimavoorzieningen heeft en als deze
voorzieningen daadwerkelijk gebruikt worden door iedereen die er
recht op heeft, mag deze gemeente
zich armoedevrij noemen, is de officiële uitleg.
Maar de gemeenschap is daarmee
nog niet armoedevrij. In een armoedevrije gemeenschap is er ook geen
sprake van sociale uitsluiting. Daar
tellen mensen mee zoals ze zijn en
hebben ze mogelijkheden om mee
te doen aan de samenleving.

Sociaal isolement
Na inleidingen van ondermeer de
Provinciale werkgroep en de Voedselbank kwam een levendige discussie op gang. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod
zoals schulden en sociaal isolement. Maar er werden ook veel vragen gesteld.

Hoe komt het dat er zoveel armoede blijft bestaan in een land waar
ook zoveel welvaart is? Wat kan er
aan gedaan worden om deze mensen te ondersteunen en te begeleiden naar een betere situatie?

Steun omgeving
Wethouder Myriam Jansen (SteM)
gaf als haar visie: ‘Echte armoede
begint waar een sociaal netwerk
ontbreekt. Je kunt veel armoede
aan, als je maar steun van je omgeving krijgt.
Zodra dat netwerk niet meer goed
functioneert (wellicht door gêne of
andere sociale problemen) wordt
het echt moeilijk om je hoofd
boven water te houden.’
Efficiënter
De gemeente zou meer aan publiciteit kunnen doen, vond de wethouder. Mensen met veel sociale
contacten komen over het algemeen gemakkelijker aan spullen.
En de doelgroep zou moeten worden geleerd om efficiënter met geld
om te gaan.
Het was een vruchtbare avond.
Duidelijk werd dat dit probleem
nog lang niet opgelost is, helemaal
in deze tijden van bezuinigingen en
economische recessie. Het is de
taak van Sterk Meppel scherp op te
letten dat het sociale beleid alle
aandacht blijft houden.

De Schalle is onmisbaar

SteM-straatinterview

Bezuinigen moet, maar
niet ten koste van alles
Zaterdag 20 november ging een
aantal raadsleden van SteM weer in
gesprek met bewoners. Zij hadden
zich met onze gouden koets (de bekende gele bakfiets) opgesteld bij
de Grote Kerk in de Hoofdstraat.
De gemeente moet de komende
tijd fors bezuinigen. Daarom was
één van de vragen die werden voorgelegd of de politiek op gemaakte
afspraken terug mocht komen. De
vraag was lastig te beantwoorden.
Je moet de overheid kunnen vertrouwen.
Toch gaven veel bewoners van
Meppel en omstreken aan ervan
doordrongen te zijn dat er de komende tijd bezuinigd moet worden. Dat veel activiteiten en werkzaamheden van de gemeente
onder druk staan.
Daarom moeten alle plannen opnieuw tegen het licht gehouden
worden om te zien of het soberder
kan. De herinrichting van het Kerkplein en de Hoofdstraat werd vaak
als voorbeeld genoemd. Wel moe-

ten er op het Kerkplein meer bankjes komen om ook buiten de terrassen van het mooie plein te kunnen
genieten.
De Hoofdstraat zonder al die hinderlijke reclame-uitingen zou een
hele verbetering zijn. Dan zijn dure
toeters en bellen niet nodig. Verhogen van het parkeertarief om bezuinigingen tegen te gaan werd afgewezen omdat dit winkelend
publiek zou afschrikken.

Schaftwagen
Eén inwoner wist nog wel een gemakkelijk te realiseren bezuiniging.
Hij constateerde dat de mensen
van de buitendienst van de gemeente van hun werkplek met gemeenteauto naar de werf gaan voor
hun pauzes. Kan dat niet efficiënter
door gebruik te maken van een
schaftwagen?
Niet bezuinigen op het openbaar
vervoer in Meppel, zei iemand. Het
werkt goed en wordt daardoor
steeds meer gebruikt.

tuinontwerp, aanleg
en onderhoud
Hoofdvaartsweg 104, Assen
tel. (0592) 39 90 90

Haakswold 21, Ruinerwold
tel. (0522) 48 18 59

www.groentotaaladeboer.nl

Het dorpshuis De Schalle bewijst
keer op keer dat het onmisbaar is
voor Nijeveen. Bijgaande foto
geeft een duidelijk beeld hoe belangrijk de Schalle daadwerkelijk
is, je vindt nergens in het dorp
een locatie waar een dergelijk optreden, in dit geval van de 85-jarige muziekvereniging Euphonia
en het 20 jaar jonge Drents
Jeugdorkest, kan plaatsvinden.
Dat de bezetting van de zalen niet
altijd evenredig verdeeld is over alle
avonden in de week is begrijpelijk,
maar er zijn avonden waarop het

echt dringen is om een plaatsje
naast de vaste gebruikers zoals
Euphonia-Musetta en Crescendo.
Er zijn avonden dat De Schalle tot
aan alle uithoeken is bezet met vergaderingen en bijeenkomsten van
verenigingen, zoals Vrouwen van
Nu, de Passage, EHBO enz. De beheerster moet dan alle zeilen bijzetten om alles in goede banen te
leiden.
De 85-jarige muziekvereniging
Euphonia en het 20 jaar jonge
Drents Jeugdorkest treden samen
op in De Schalle. Nergens anders in
Nijeveen zou dat kunnen. Dat dat

Naast bovengenoemde activiteiten
herbergt de Schalle onder andere
de Biljartvereniging, is Welzijn voor
ouderen er diverse keren actief, en
is de Peuterspeelzaal er gevestigd.
Al met al een drukke bedoening,
waar Sterk Meppel heel blij mee is.

NIJMEIJER

POBO PLENTYPARTS

Pobo

altijd lukt, wordt mede bewerkstelligd door het ons-kent-ons-gevoel.

Cafe-Rest-Zalencentrum

ONDERDELENHUIS

Eerste Hulp Bij Onderdelen

De 85-jarige muziekvereniging
Euphonia en het 20 jaar jonge
Drents Jeugdorkest treden samen
op in De Schalle. Nergens anders in
Nijeveen zou dat kunnen.

Elke dag
dag open
open 11.00
11.30 -- 24.00
22.00 uur
uur
Elke
23.00
11.30
maandag gesloten
maandag
gesloten

grootste
FongHet
Sheng
assortiment
afhaalsnacks

Uw adres voor:
feestavonden*bruiloften*recepties*koud/warm buffet*diner
*vergaderingen*thema avonden*
laat het ons verzorgen

Nijmeijer

Marktstraat 43
7941 KP Meppel
WOLDSTRAAT 59, MEPPEL
tel: 0522-252532
W
Heinsiusstraat 151-153
0522-260530

0522-256412
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Ken uw gemeente
Uitslag 76
De foto in het vorige nummmer is
van Herberg ‘t Plein aan het Prinsenplein, ‘waar je heerlijk een hapje
kunt eten, lekker een drankje kunt
nuttigen, samen zijn met vrienden’,
schrijft de prijswinnaar: Harm-Jan
Donker uit De Kampen.
Naast een fles heerlijk Bruisend
Meppel koos hij als prijs het prachtige boek ‘Een kwart eeuw Meppel’
van Herman Jansen. Van harte gefeliciteerd!

30e Jaargang, nr 1
Een uitgave van Politieke Vereniging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>

Als u een leuk onderwerp heeft voor
Ken Uw Gemeente houden we ons
van harte aanbevolen. Een digitale
foto met een beschrijving van waar
het is en als het kan een leuk verhaaltje erbij kunt u mailen naar
stadswachter@home.nl.
Wellicht staat dan in de volgende
Stadswachter uw foto.

Verschijnt in een oplage van
14.000 exemplaren en wordt in
Meppel, Nijeveen, Rogat, Broekhuizen, Schiphorst, Haakswold
en Nijentap huis aan huis bezorgd.

REDACTIE

77
Dit bruggetje was onlangs in het
nieuws. Weet u waar het ligt? Kunt u
er iets meer over vertellen?
Uit de goede inzendingen trekken
wij de prijswinnaar.
De winnaar kan kiezen uit:
Uit handen van SteM-fractievoorzitter Peter de Vries (links) ontvangt Harm-Jan Donker het boek
‘Een kwart eeuw Meppel’ van Herman Jansen en een fles Bruisend
Meppel.

Het boek ‘Een kwart eeuw Meppel’
van Herman Jansen of;
2 cd’s met foto’s van karakteristieke
gebouwen in Meppel van Ebel
Zandstra; of
een VVV-bon van 10 euro.
En natuurlijk komt daarbij een door
wijnhandel De Moor aangeboden

fles heerlijk Bruisend Meppel.
Inzenden voor 1 februari 2011 naar:
Redactie Stadswachter
Resedastraat 14
7943 AD Meppel
of mailen naar
stadswachter@home.nl

Onze raadsleden en wethouder

Resedastraat 14,
7943 AD Meppel
stadswachter@home.nl
Kees Schoonderwoerd
(hoofdredacteur) tel. 262728
Elisabeth Bakkenes, tel. 259026
fam.bakkenes@home.nl
Jan Vonk, tel. 259543
janvonk@zonnet.nl

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE:
Frans Bultje, Herman Jansen,
Myriam Jansen, Henk Rous,
Frans Venema, Peter de Vries, Jan
Wessels

FOTO’S:
Gemeente Meppel, Menno de
Boer, Marco Havers, Elly Jansen,
Herman Jansen, Frans Venema,
Jan Vonk

VERSPREIDING:

Peter de Vries
(fractievoorzitter)
Het Vledder 35
7941 KL Meppel
tel.: 260305
e-mail: p.devries@meppel.nl

Henk Schoemaker
(vice-fractievoorzitter)
Julianastraat 26
7941 JC Meppel
tel.: 258141
e-mail: h.schoemaker@meppel.nl

Elisabeth Bakkenes
Oosterboerweg 94
7943 KD Meppel
tel.: 259026
e-mail: e.bakkenes@meppel.nl

Centrale coördinatie:
Jeanet Kraaij, tel. 490699
Meppel-Noord:
Peter de Vries, tel. 260 305
Meppel-Zuid:
Eduard Korpel, tel. 251 304
Centrum-Ezingebuurt (a.i.):
Anko Scholtens, tel. 442705.
Oosterboer:
Henk Rous, tel. 254282
Nijeveen:
Frans Venema, tel. 491 660
Overige buitengebied:
Dick Minkjan, tel. 259 107

ADVERTENTIES:
Han van Zandbergen,
tel. 490280

BESTUUR STERK MEPPEL:
Secretariaat:
Romke E. Egbers, Heerengracht
15, 7941 JH Meppel, tel. 240517
Voorzitter:
Han van Zandbergen
Penningmeester:
Anko Scholtens, Werkhorst 19,
7944 AD Meppel, tel. 442705.
postbank: 5474975
bank: 59.77.36.936

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

Jan Vonk
(fractie-secretaris)
Jan Steenstraat 83,
7944 TX Meppel
tel.: 259543

Frans Venema
(fractie-penningmeester)
De Veurdele 49
7948 DL Nijeveen
tel.: 491660
e-mail: f.venema@meppel.nl

Jan Wessels
Emmastraat 68
7941 HS Meppel
tel.: 255520
e-mail: j.wessels@meppel.nl

e-mail: j.vonk@meppel.nl

o

Ik steun STERK MEPPEL als lid, de contributie bedraagt € 17,50 per jaar*

o

Ik steun STERK MEPPEL als donateur, à € 17,50 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.

Myriam Jansen
(wethouder)
Kruisstraat 11
7941 AM Meppel
tel.: 852522
e-mail: m.jansen@meppel.nl

BEZORGERS:
Herman Antonides, Duco Andree,
Fred Bakkenes, André Bannink,
Hems Barink, Theo van den Berg,
Bouke Brouwer, Egbert van Dijk,
Harm Dingsté, Joke Dingsté, Romke
E. Egbers, Linda Feenstra, Annette
Ferguson, Jan Gelderloos, Koop de
Grouw, Geke Harens, Jan Harens,
Marco Havers, Henk Heite, Nelleke
Hooijschuur, Jan Huizinga, Herman
Jansen, Myriam Jansen, Harry Keyl,
Eduard Korpel, Rita Landaal, Jeanet
Kraaij, Jan Meer, Dick Minkjan, Barbara Mossel, Piet Mossel, Hannie
Mulderij, Gerrit Munsterman, Rolf
Nes, Harm Nijhuis, Monique Oechies, Elio Panneman, Rita Randaal,
Renske, Henk Rous, Jenny Schipper,
Henk Schoemaker, Lies Schokker,
Anko Scholtens, Kees Schoonderwoerd, Joke Sinnema, Wim Start,
Harm Steenbeek, Theo Timpen,
Frans Venema, Hendri Venema,
Trudy Venema, Ed Verweij, Jan Vonk,
Peter de Vries, Reza Walker, Josée
Welbergen, Janneke Wessels, Welmoed Wessels, Ilona Wever, Han van
Zandbergen.

DRUK:
Veenstra & de Vries

