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Hoe zelfs de bieb in de gevarenzone kon komen

De rekening
ligt er nog

De bibliotheek heeft volgens
eigen zeggen jaren op het absolute minimum moeten functioneren. Door heel creatief te werken
is dat zeven jaar lang gelukt.
Maar nu is de koek op. Als er nu
niet meer geld komt voor de bibliotheek kan ze de deuren beter
sluiten. De raad onderstreepte
gelukkig massaal het belang van
de bibliotheek in Meppel en stelde een overbruggingskrediet beschikbaar. Nog voor de zomer
komt het college met een langetermijnvisie.
Het belang van een goede bibliotheek staat vast. Het is de verzamelplaats voor kennis en informatie en
geeft ieder toegang tot alle boeken
die je maar zou willen lezen. Bovendien speelt de bibliotheek een
belangrijke rol in het bevord e re n
van de ontwikkeling en het leesplezier van kinderen en jongeren. Hoe
heeft het dan toch kunnen gebeuren dat zo’n belangrijke instelling
zo aan de grond raakte?
Eerlijk gezegd moet de gemeenteraad nu de hand in eigen boezem
steken. De bibliotheek klaagde
zeven jaar geleden al, dat ze te weinig geld kreeg en daardoor niet
goed kon functioneren. Er we rd
toen een berekening gemaakt
waardoor de bibliotheek net wel
genoeg kreeg om voort te bestaan.
Maar dat we rd steeds moeilijker.
Elk jaar moest er een beetje van de
reserves bij en kon er niets gaan
naar vernieuwingen om bij de tijd
te blijven.
In september klopte de nieuwe directeur, Anneke de Haas, aan bij de
wethouder om het probleem opnieuw aan de kaak te stellen. Juist
op het moment dat bekend was dat
overal bezuinigd moest worden en
je niet zomaar met een zak geld
klaar kan staan.
Toch stelde de gemeenteraad in februari op voorstel van het college
een eenmalige extra subsidie beschikbaar om de bibliotheek de
winter door te helpen. Dus geen
oplossing voor de lange termijn,
maar puur om de deuren open te

HAN EN SAN

Het centrum autovrij maken,
dat zou pas een boel onderhoud
schelen!

Ook tijdens de provinciale verkiezingscampagnes heeft u weer
vaak kunnen horen hoe goed de
partijen het met ons voorhebben.
De economie moet weer gezond
worden gemaakt en de kosten van
de zorg moeten omlaag. Op zich is
er niets mis met die uitspraken,
maar hóe maken we de economie
gezond, hoe brengen we de kosten
van de zorg omlaag? We zullen
het de komende jaren merken.

houden. Het college moet dus snel
met een voorstel komen hoe het de
bibliotheek op de lange termijn op
een gezonde manier overeind wil
houden.
Gelukkig gaf de raad in grote meerderheid aan dat zij de bibliotheek

De bibliotheek was onlangs een
week dicht voor een ingrijpende
reorganisatie. Het resultaat mag
gezien worden!
De rekening ook: het personeel
wist creatief veel te bereiken met
een piepklein budget.

Meer bezuinigen? Nee, raad
wil meer te kiezen hebben
De gemeenteraad stelde onlangs
voor om zes miljoen aan bezuinigingsopties voorgeschoteld te
krijgen, terwijl er 3,5 miljoen bezuinigd moet worden. Wil de raad
zelfs meer bezuinigen dan noodzakelijk is? Nee! De fracties willen
meer kéuze hebben van punten
waarop bezuinigd zou kunnen
worden. Daaruit stellen zij dan
een pakket samen waarmee het
onontkoombare bedrag van 3,5
miljoen wordt bereikt.
Het geld dat de gemeente via het
Gemeentefonds van het Rijk krijgt,
wordt de komende jaren fors minder. Daarom moet er bezuinigd
worden en wel zoveel dat er stevige
keuzes gemaakt moeten worden.
Ke u zes die pijn gaan doen. Oo k
voor Sterk Meppel, in ons verkiezingsprogramma kondigden we
dat al aan. Willen we Meppel financieel gezond houden, dan moeten
we wel.
Tijdens de raadsvergadering van 10
februari kwam het college met een
voorstel hoe de benodigde 3,5 miljoen aan bezuinigingen ve rd e e l d
kon worden over de portefeuilles.
Het college had zelf al voorgesteld
een miljoen euro aan extra bezuinigingen te zoeken, zodat de ra a d
ruimte had om te kiezen.

Andere keuzes
Maar de gemeenteraad wilde meer
te kiezen hebben. Het college moet
dus met zes miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen
komen,
waarna de raad beslist hoe de bezuinigingen van 3,5 miljoen worden verdeeld. Dat is goed voor het
democratische proces en geeft de
gemeenteraad de ruimte om ande-
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een belangrijke voorziening vindt
en dat de deuren niet mogen sluiten. Het college heeft tot de behandeling van de perspectiefnota in
juni a.s. de tijd om met een goede
lange-termijnvisie te komen. SteM
houdt de vinger aan de pols.

re keuzes te maken dan het college
als ideaal voor zich ziet.
Maar er zit ook een groot nadeel
aan deze werkwijze. Hij kan voor
onrust zorgen. Zo zou bijvoorbeeld
bij de keuzemogelijkheden aangegeven kunnen worden dat alle
sportclubs voortaan veel minder
subsidie krijgen, of dat het zwembad maar moet sluiten… Zodra die
sportclubs dat horen, slaat de vlam

in de pan! Als de raad vervolgens
besluit dat dit geen goede bezuiniging is, dan blijkt al die onrust onnodig te zijn geweest.
De raad gaf het college daarom wel
het advies mee héél goed te communiceren en duidelijk uit te leggen waarmee het gemeentebestuur
bezig is, zodat die onrust zoveel
mogelijk wordt voorkomen.

We leven in een democratie; de
meerderheid bepaalt. En de inwoners van Nederland hebben ervoor gekozen de rechtse partijen
een (kleine) meerderheid te geven.
En dat betekent dat hun principes
leidend zijn bij de wijze waarop
Nederland bezuinigt. Drie keer
raden waar de rekening neergelegd wordt. En nee, het is niet bij
de bankiers of de topmanagers.
Volgens de plannen gaat dit kabinet met name bezuinigen op de
Wmo (o.a. participatie en re-integratie van mensen met beperkingen), het armoedebeleid, de Wsw
(de sociale werkplaats) en cultuur.
Het moge duidelijk zijn dat deze
keuzes niet de keuzes van SteM
zouden zijn. Toch zal de gemeenteraad de landelijke bezuinigingen, hoe pijnlijk ook, ook in Meppel moeten doorvoeren. Want
hoewel de economie weer aantrekt, moet de rekening van de crisis nog betaald worden, daarin is
de raad niet helemaal vrij. Maar
SteM zet alles op alles om te voorkomen dat het gemeentebestuur
op sociaal en cultureel vlak nog
meer gaat knijpen dan Den Haag
voorschrijft.

Niet slopen, die huisjes met historie!
De huisjes aan de Woldkade/
Evertsenstraat zijn al zestig jaar
oud, er is onderhoud nodig, de
woningen zijn moeilijk bemiddelbaar en er is (te) veel doorstroming, vindt Woonconcept. Slopen dus. Nou nee, vindt SteM.
Als het een automatisme is dat alle
huurwoningen in Nederland van
meer dan zestig jaar oud waar onderhoud aan moet plaatsvinden,
w o rden gesloopt dan zou Ne d e rland (en Meppel!) wel een heel
groot deel van de woningvoorraad
missen. Trouwens, zijn deze huisjes
zo moeilijk bemiddelbaar? De laatste keer dat hier een huisje vrij
kwam (oktober 2010) waren er
maar liefst 49 belangstellenden!
Goed, als een woningbouwvereniging dit toch wil doen, dan moet zij
normaal gesproken maar haar
gang gaan, mits er goed voor de
vertrekkende huurders wordt gezorgd. Er is hier echter meer aan de
hand.
Deze huisjes hebben grote cultuurhistorische waard e. In de vro e g e
j a ren ‘50 was dit een voorbeeld-
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complex waar vanuit binnen- en buitenland veel belangstelling voor
was. De bouw is in
een tiental architectuurboeken uit
die tijd beschreven.
De architect was
Romke de Vries, een
bekende Haagse architect, die nauw
samenwe rkte met
onder anderen Gerrit Rietveld. Volgens Drents Plateau
is dit complex een ‘pareltje van de
wederopbouwarchitectuur’ en verdient het alleen daarom al behouden te blijven voor toekomstige generaties.

Trots
Meppel heeft na de oorlog een ongekend hoog peil aan architecten
kunnen strikken voor de wederopbouw. Dit complex is samen met
het scholeneiland van Ma a s k a n t ,
de bekende Airey-woningen en de
(helaas al deels verpeste) Beatrixschool het enige bijzondere voor-
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beeld van na-oorlogse we d e ropbouw in Meppel. Een complex
waar je als gemeente trots op moet
zijn! En waar de huidige bewoners
prima en vooral betaalbaar wonen.
Op 3 februari heeft de SteM-fractie
raad en college opgeroepen de
dreigende sloop tegen te gaan. Inmiddels hebben het college en
Drents Plateau plannen om op zeer
korte termijn gesprekken aan te
gaan met Woonconcept.
SteM heeft via via intussen ook
contact gezocht met Heemschut en
de Cuypersstichting om hier een
oogje in het zeil te houden.
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Van de wethouder

SteMgeluid

De onrust steekt de kop op
Dat er bezuinigd moet worden,
weten ondertussen alle instellingen in Meppel. Maar iedereen
hoopt natuurlijk toch dat het zijn
deur uiteindelijk voorbij gaat.
Dat is heel begrijpelijk, maar dat
maakt het voor de politiek en
voor mij niet altijd makkelijker
om keuzes te maken.
Neem nou bijvoorbeeld de Secretarie. Een kunsthuis zoals niet
veel kleine steden hebben. Met
bijzondere exposities in een
prachtig, karakteristiek pand. Dat
willen we toch allemaal behouden? Vooral de kunstliefhebbers
in Meppel willen daar graag een
lans voor breken. Maar wat nou
als het niet meer op te brengen is
voor de gemeente om zoveel panden in beheer te hebben? Kunnen
ze dan niet beter verhuizen naar
een ander pand, bijvoorbeeld Ogterop of De Plataan?
Veel mensen zouden dit een logische keuze vinden, maar het bestuur van de Secretarie (en daarbij alle kunstliefhebbers) laten
hun proteststemmen alvast
horen. Als je de Secretarie verplaatst naar een andere locatie,
zou dat de nekslag zijn. De Secretarie is onlosmakelijk verbonden
met het karakteristieke pand,
aldus de voorzitter. Overal mag op
bezuinigd worden, maar hierop
dus niet! Tja, en wat voor keuze
leg je dan uiteindelijk voor aan de

raad als wethouder?
Of neem de bibliotheek. Ook het
bestuur van de bieb weet maar al
te goed dat er bezuinigd moet
worden. Prima, maar niet op hen.
Want bezuinigen zou voor hen
verdrinken betekenen, aangezien
ze toch al op een veel te laag subsidiebedrag zitten, aldus de directeur. Ja, we weten allemaal dat de
bibliotheek een belangrijke rol
vervult in de samenleving. Niet
alleen in het kader van leesachterstanden, maar ook in de sociale cohesie en informatievoorziening. Maar is ons dat nog wel
het geld waard dat we er nu aan
uitgeven?
En hoe zit dat met de VVV, Zwembad Hesselingen, Schouwburg
Ogterop, Skala, het Museum,
Stichting Welzijn en vele anderen?
Moeten we wel harde keuzes voorleggen aan de raad op al deze belangrijke voorzieningen? Of moeten we er dan maar voor kiezen
de wegen wat minder goed te onderhouden? Of om wat minder
vaak te snoeien? Maar ook daar
zal het dan klachten regenen.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er moeten keuzes gemaakt
worden, waar niet iedereen blij
mee zal zijn. Als er zoveel bezuinigd moet worden als nu, betekent dat, dat je het niet meer op
kunt lossen door gewoon iedereen
iets minder te geven. Dan moeten

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.

Niet praten, maar doen!
Wat moet je doen? Wat kun je
doen? Je ziet opgewonden kandidaten met van alles en nog wat in
de weer. Je herkent hun opwinding wel, maar neemt er niet aan
deel. Tweede Kamer, Provincie,
Europa… met allemaal op tv dezelfde kopstukken in beeld!
En als de media hun zin krijgen,
zijn dat ook bij gemeenteraadsverkiezingen dezelfde sprekers. Je
kunt niet op ze stemmen, maar ze
praten wel tegen je. Ze dreigen dat
het mis gaat als je niet doet wat
zij vinden. Wat moet je daar nu
mee als lokale partij? Hoe kun je
zorgen dat je herkenbaar aanwezig blijft? Sterk Meppel heeft dat
slim gedaan door al meer dan
dertig jaar elke drie maanden met
en in haar eigen krant verantwoording af te leggen aan de kiezers. Sterk Meppel is regelmatig
op straat aanwezig in hun gele
hesjes, met of zonder bakfiets, benaderbaar voor iedereen.
Ook bij de campagnes voor de
provinciale verkiezingen waren ze
op straat. Nee, niet bij de kerk tussen landelijke partijen die hengelen naar uw gunsten. Op zulke
momenten gaat Sterk Meppel gewoon door met wat ze altijd doet:
actief, kritisch en betrokken
dienstbaar zijn aan de eigen ge-

meente en haar inwoners. Is het u
opgevallen? Ze waren die zaterdag bezig met het oprapen van
zwerfvuil!
Zakken vol wegwerpblikjes, plastic verpakkingen en zelfs een matras in de struiken was de buit. Nu
het groen nog moet uitlopen valt
het zwerfvuil des te meer op! Vandaar mijn complimenten aan de
bestuursleden en raadsleden van
Sterk Meppel voor deze actie. Niet
praten maar doen!
Herman Jansen
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Positief naar de toekomst
Heel Nederland was in de ban van de verkiezingen. Provinciale
verkiezingen die door de landelijke politiek gekaapt waren. Sterk
Meppel richt zich op Meppel, maar krijgt natuurlijk wel te maken
met de keuzes die in Den Haag worden gemaakt.
Wij kiezen voor mensen en willen de minima steunen waar we
kunnen als gemeente. Maar bezuinigingen in het speciaal onderwijs en op de mensen onderaan
de maatschappelijke ladder,
daar word ik niet vrolijk van.

er gewoon harde keuzes volgen.
Iedereen weet dat en zit in spanning te wachten of hun instelling
misschien aan de beurt is voor
een flinke bezuinigingsslag, of
misschien zelfs wel een nekslag.
Dat geeft onrust. Dat voel je in de
samenleving, die we in al die
jaren zo zorgvuldig opgebouwd
hebben. Waarom kunnen al die
dingen die eerst zo vanzelfsprekend leken nu opeens niet meer?

Toch vind ik dat we positief de
toekomst tegemoet moeten
gaan. Nieuwe projecten moeten
maar in de wachtstand worden
gezet. We moeten scherp blijven
op mogelijkheden om geld binnen te halen als gemeente. En
ook het gesprek met inwoners
aangaan. Want wat is het u
waard om voorzieningen in
stand te houden die bedreigd
worden?
Ook binnen het gemeentelijk
apparaat moeten we keuzes
maken die structureel geld opbrengen. Deze zoektocht kan
ook nieuwe inzichten geven die
goed voor Meppel en de inwoners zijn.

Het gaat mij persoonlijk ontzettend aan het hart om harde beslissingen te moeten nemen. Ik
zou het soms liever niet doen,
maar heb geen keuze. Ook financieel moet Meppel gezond blijven.
Het is net als in je eigen huishoudboekje: op is op. Ik kan mij
die onrust dan ook hevig voorstellen en dat maakt het maken van
keuzes soms enorm moeilijk.

Met die positieve instelling wil ik samen met de fractie van Sterk
Meppel en de coalitiepartners de komende tijd de uitdaging aangaan. Onze stad heeft wel zwaardere stormen en hoog water doorstaan, dus ik geloof dat we er met de Meppeler handelsgeest en gezond verstand wel uitkomen. Al zullen bepaalde keuzes straks
pijnlijk zijn!

Myriam Jansen
Wethouder

Peter de Vries
Fractievoorzitter Sterk Meppel

Ik wil eenieder die de gemeente Meppel aan het hart gaat vragen
mee te denken over mogelijkheden de structurele kosten van de
gemeente omlaag te brengen. Uw idee of opmerking is van harte
welkom.

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.

juist dwars te zitten. 15 mensen
zijn puur gaan stemmen voor de
provinciale politiek. Na de verkiezingen bleek dat de regeringspartijen niet een meerderheid haalden. Hoe het straks in mei
daadwe rkelijk gaat uitpakken is
op het moment van schrijven nog
ongewis.

Op 2 Maart 2011 waren de Provinciale-Statenverkiezingen. Dit keer
e x t ra pikant omdat de St a t e n
straks in mei de leden van de Eerste Kamer gaan kiezen. En dat kon
voor het kabinet Rutte een zegen
w o rden, bij winst van VVD en
CDA (en PVV), of juist een nachtmerrie, als ze weer geen meerderheid haalden. Tijd om via onze
site te meten wat onze lezers er
van vinden.

Een eerdere stelling ging over de
dreigende bezuinigingen op cultuur. De overheid gaat flink bezuinigen op ‘linkse hobby’s’. Cultuur
schijnt daar één van te wezen
(alsof VVD-ers en CDA-ers nooit
naar, bijvoorbeeld, de schouwburg gaan). Eén van de maatrege-

De stelling was:
Deze keer zal ik bij de provinciale
verkiezingen mijn keuze puur en
alleen laten afhangen van de gevolgen voor de landelijke politiek.
Van de 36 reacties waren er 21 die
s t rategisch zouden gaan stemmen om het kabinet te steunen of

len is het verhogen van het BTWtarief van 6 naar 19 procent. Een
forse prijsverhoging dus.

De stelling was:
Gezien de BTW -verhoging zal ik
komende jaren minder naar de
schouwburg (kunnen) gaan dan
voorheen.
Hier waren veel reacties op, 117
om precies te zijn. Waarvan er 69
het eens waren met de stelling en
dus minder vaak de schouwburg
denken te gaan bezoeken. 48
stemmen waren het niet eens met
de stelling en zullen (waarschijnlijk) de schouwburg net zo vaak
gaan bezoeken.
Voor de meest actuele poll kunt u
onze site bezoeken. Doe mee en
maak uw mening kenbaar!

www.sterkmeppel.nl
Ac htergronden? Discussies, Commentaar? Zie www.sterkmeppel.nl
Op de website van SteM vindt u de
laatste berichten, acties, agenda, weblog, opinies, enz. enz.
Ook voor uw eigen wensen, opmerkingen en commentaar kunt u daar terecht.
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Oplossing voor Mgr. Niermanschool in zicht
In de vorige Stadswachter maakten we melding van de problemen rond de huisvesting van de
Mgr. Niermanschool. Dat er na al
die jaren zo snel een oplossing in
zicht zou zijn, hadden we echter
niet durven dromen. De Niermanschool krijg mogelijk een
nieuwe locatie: de oude Vledderschool wordt opnieuw geschikt
gemaakt voor basisonderwijs.
Het is nog niet helemaal zeker,
maar een eerste globaal onderzoek lijkt positief.
Nadat de wethouder onderwijs
(Myriam Jansen, SteM) samen met
de Niermanschool een verkenningstocht naar de mogelijkheden
had gehouden, kwam De Plataan
(v/h Vledderschool) in beeld als
optie voor huisvesting. Een verrassende wending die veel voordelen
op zou kunnen leveren. Wat te denken van de Brede-Schoolgedachte
die daar heel goed tot zijn recht zou
kunnen komen? Kinderen van de
Niermanschool kunnen makkelijk
muziekonderwijs genieten of even
naar de bibliotheek lopen om leuke
boeken uit te kiezen. Ook past het
slim combineren van functies in

bestaande gebouwen bij het nieuwe accommodatiebeleid dat dit
college voorstaat. En daarbij zo u
het ook nog een financieel voordeel
kunnen opleveren.

Vlekkenplan
Natuurlijk moest eerst kritisch worden bekeken of het wel past om er
naast de huidige gebruikers nog
eens een school in te huisvesten. Er
werd een globaal onderzoek gedaan, een ‘vlekkenplan’. Dit gaf een
positief advies: in principe zou het
kunnen passen. Maar niet te vroeg
gejuicht, want er zijn nog heel wat
v ragen te beantwoorden vo o rd a t
de verhuizing een feit is.
Zo moet er gekeken worden naar
de technische haalbaarheid. Ook
de beheerstructuur moet kritisch
onder de loep genomen worden.
En natuurlijk moeten alle partijen
zowel een eigen als een gezamenlijke visie ontwikkelen hoe ze het
maximale uit de samenwerking
kunnen halen. Als alles meezit, iedereen constructief meedenkt en
de raad positief beslist, zou de
Niermanschool 1 september 2012
op de nieuwe plek kunnen beginnen.

Komt er weer een basisschool, de
Mgr. Niermanschool ditmaal, in het
prachtige gebouw De Plataan, de
vroegere Vledderschool?

Houd Meppel op het sociale pad
De grote lijnen zijn uitgezet. Dit
kabinet heeft zijn keuzes gemaakt om de boel op orde te krijgen. Die keuzes hebben grote gevolgen voor ons gemeentelijk
huishoudboekje. Keuzes die met
een ander kabinet ongetwijfeld
andere gevolgen hadden gehad.
Dat zou wellicht minder gekort
hebben op bijvoorbeeld de Wet
Sociale Werkvoorziening (WSW).
Een onderwerp dat ons juist na
aan het hart ligt.
Meppel is altijd een sociale stad geweest. Sterk Meppel vindt dat dit zo
moet blijven. Maar hoe sociaal kun
je als gemeente nog blijven nu de
bezuinigingen concreet ingevuld
gaan worden? Vanuit de landelijke
politiek gaat het mes in de bijstandsuitkering, de sociale we rkvoorziening, subsidiebanen, de
Wajong enz.
Natuurlijk moet er gekeken worden
hoe er zo efficiënt mogelijk gewerkt
kan worden. En misschien moet er
ook gekeken worden naar de belo-

ningsstructuur. Maar in een beschaafd land kun je mensen met
een arbeidsbeperking toch niet
zomaar buitensluiten en veroordelen tot een leven in armoede? Maar
met minder geld voor uitkeringen
en veel minder geld om participatie
te bevorderen gaat dat wel gebeuren.
Als we in deze economisch zware
tijden niet voor kwetsbare mensen
opkomen, snijden we onszelf in de
vingers. Dan moeten er straks tonnen worden geïnvesteerd om mensen uit de (psyc h i s c h e, sociale
en/of financiële) problemen helpen. Dus college, wees creatief!

Straatlantaarns
Bij de bezuinigingen die er nu aankomen moet er gesneden worden.
Maar de pijn zou wellicht verzacht
kunnen worden door niet alleen te
bezuinigen maar tegelijkertijd creatief te zoeken naar oplossingen.
Heeft het college bijvoorbeeld al
eens nagedacht wat het op zou
kunnen leveren om de helft van de

straatlantaarns uit te doen, of het
hele stadhuis een dag te sluiten?
Deze crisis biedt natuurlijk ook
kansen. Een kans om eens echt buiten gebaande paadjes te denken.
Kan Meppel niet meer ambtenaren
thuis laten we rken en misschien
wel het hele stadhuis een dag sluiten? Sommige bedrijven hebben
een geweldige internetsite waar
echt alles geregeld kan worden. Dat
kan veel mensen met een baliefunctie uitsparen.

Inkomsten
Hoeveel kan de gemeente daar nog
in winnen? En als de helft van de
lantaarns uit blijft, gaat dat dan ten
koste van de veiligheid? Zo nee,
hoeveel wordt erdoor bespaard?
En misschien moet de gemeente
niet alleen kosten besparen, maar
ook op zoek naar meer inkomsten.
Laten we met zijn allen het college
bestoken met allerlei originele
ideeën. Sterk Meppel zou dit van
harte toejuichen.

SteM ruimt zwerfvuil op
Terwijl de landelijke partijen in
de weer waren om stemmen te
winnen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer ruimde
Sterk Meppel zwerfvuil op. Zaterdag 26 februari staken fractie- en
bestuursleden op twee plekken,
Werkhorst/Grote Oever en Kruisstraat/Slotplatsoen, de handen
uit de mouwen. Op deze manier
wilden zij zich nuttig maken en
laten zien dat het hen om hun
eigen omgeving gaat.
De weken daarvoor kreeg het SteMbestuur signalen, dat er op belangrijke punten in de gemeente veel
zwerfvuil lag. Vooral bij de op- en
afritten zou het bar en boos zijn.
Een paar dagen voor de actie bleek

de rommel er echter verdwenen. Of
dit nu kwam door particulier initiatief of door ingrijpen van de gemeente, is niet duidelijk, maar de
troep was weg.
Op twee plekken elders in de stad
werden nog heel wat vuilniszakken
gevuld, maar na afloop constateerde SteM-fractievoorzitter Peter de
Vries tevreden, dat het in het algemeen wel meevalt met het zwerfvuil. ‘De afgelopen weken fietste ik
regelmatig door de stad en ik zag
geen plekken waar echt veel troep
lag,’ zei hij. ‘Dat is een groot compliment aan de inwoners, maar ook
aan de gemeente en de ondernemers.’
‘Veel inwoners zijn blikjes, papier
e.d. in het openbaar groen of ge-

Bezuiniging op cultuur
onevenredig hoog
Bezuinigd moet er worden, maar
de voorgestelde bezuinigingen op
cultuur in de gemeente zijn hoog.
Zo hoog dat de maatschappelijke
effecten onevenredig groot zullen
zijn als ze doorgevoerd worden.
Direct gevolg? Een dikke streep
door één van onze grote culturele
instellingen. En dat moeten we
niet willen!
Cultuur is een lastig onderwerp. De
kosten zijn duidelijk, maar de opbrengsten niet. Toch is uit allerlei
onderzoeken wel vast komen te
staan, dat investeringen in cultuur
zorgen voor een goed leefklimaat
én een plaats aantrekkelijk maken
voor bedrijven en inve s t e e rd e r s.
Cultuur wordt één op één in verband gebracht met een bloeiende
economie. Dat betekent meer bedrijven en dus meer banen. Steden
als Utrecht en Arnhem kiezen daarom bewust voor extra inve s t e ri ngen in cultuur.
In deze gemeente wordt juist erg
s t e rk bezuinigd op cultuur, zes ton

Banen
In Meppel, dat tegen de krimp in
gaat groeien, moeten we onze cult u rele vo o rzieningen en instellingen dus koesteren. Schouwburg
Ogterop, Kunstencentrum Sk a l a ,
de bibliotheek, de Se c re t a rie, het
Poppenspelfestival en vele andere
culturele activiteiten maken dat
Meppel aantrekkelijk is voor mensen en bedrijven om zich te vestigen. En dat zorgt ervoor dat er dus
banen voor dat groeiende aantal
inwoners komt.
Dus college: bezuinigen moet en
mag. Maar zoek het vooral in de stenen. Een aantal culturele instellingen
zit in erg dure gebouwen. Het geld
voor hoge huren zou naar de cultuur
zelf horen te gaan. Organiseer goede
samenwerkingsverbanden en cluster onze vo o rzieningen. Maar zorg
wel dat ze overeind blijven voor een
b ruisende toekomst van Meppel.

Op stenen, niet op mensen
Als er dan toch bezuinigd moet
worden, waar zoeken we het dan?
Nou, bijvoorbeeld in het onderhoud van de wegen. En ja, het is
vervelend als er allemaal hobbels
en kuilen in de wegen zitten.
Maar is het niet veel erger als je
kind niet meer op sport kan,
omdat de contributie onredelijk
hoog is? Sterk Meppel kiest voor
mensen en bezuinigt liever op
stenen.

woon op straat een doorn in het
oog. Het is toch een kleine moeite
om afval in de vuilnisbak te stoppen of mee naar huis te nemen?’
aldus Peter de Vries.

wil het college. Ter ve rgelijking: in de
ze ven keer zo grote stad Groningen
wordt drie ton op cultuur bezuinigd.

De gemeente besteedt op dit moment miljoenen euro’s om de achterstand in het onderhoud van de
wegen in te lopen. Als dat eenmaal
klaar is blijven de kosten hoog als
we dezelfde kwaliteit willen houden. Wat SteM betreft kan dat
structureel een tandje minder. Als
er kuilen in de weg zitten kun je ook
wat rustiger rijden. Alleen de kwaliteit van de stoepen moet wel op een

goed niveau blijven. Want als de
stoepen slecht zijn, hebben ouderen en gehandicapten daar veel last
van.
Ook kunnen we kijken naar het
groenonderhoud. Door bijvoorbeeld iets minder vaak te maaien,
zouden de kosten verlaagd kunnen
worden. Toegegeven: het staat misschien wat minder netjes, maar
geen mens wordt daar minder van.
Het zou de bewoners zelfs kunnen
motiveren om zelf aan de slag te
gaan, zoals in de Jan Steenstraat.
Het zijn oplossingen die ook nog
eens goed zijn voor de contacten in
de buurt.
Als daarentegen naar de gifspuit
wordt gegrepen om besparingen te
krijgen, zullen wij daar dwars voor
gaan liggen. Dit zou een kortetermijnoplossing zijn. Een meer
ecologische manier van beheer kan
ook geld opleveren.
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Directeur Woonconcept Sandra Korthuis:

‘Doorgaan met hetzelfde sociaal bewogen hart’

Woonconcept verhuurt in Meppel niet alleen woonhuizen, maar
is ook een belangrijke partner in
verschillende projecten. In de
wijk Oosterboer hielp zij een manege waar zwaar gehandicapten
kunnen paardrijden te verwezenlijken. De nieuwe scholencampus
op Ezinge wordt door Woonconcept gebouwd en in de Haveltermade werd in de inrichting
van de openbare ruimte geïnvesteerd. Maar tijden veranderen.
Directeur Hedzer van Houten
neemt afscheid van Woonconcept en Sandra Korthuis volgt
hem op. Wie is Sandra Korthuis
en wat is haar visie op de rol van
een woningcorporatie? Gaat ze
het beleid van haar voorganger
aanpassen? We vragen het haar
zelf.
Wie is Sandra Korthuis en hoe komt
ze in Meppel terecht?
Ik kom uit de Randstad en was al
heel jong in politiek geïnteresseerd.
Toen ik twaalf jaar oud was volgde
ik al wat er in de Tweede Kamer gebeurde. Nadat ik mijn studie had
afgerond, ging ik in de gemeentelijke politiek werken, omdat die bestuurslaag het dichtst bij de mensen staat. Ik heb gewerkt als
beleidsmedewerkster en sectorhoofd Welzijn en ging - na twee periodes als raadslid - van 1998 tot
2002 als wethouder in Rotterdam
aan de slag. In die tijd hebben mijn
vrouw en ik Drenthe leren kennen;
we kochten in Spier een recreatiebungalow.
Na een paar jaar besloten we in
Drenthe te gaan wonen en hebben
we een boerderij in Witteveen gekocht. Ik ben toen mijn eigen consultancybedrijf begonnen en deed
daarbij ook we rkzaamheden vo o r
de gemeente Meppel. In die periode heb ik Woonconcept leren kennen.
In 2006 werd ik lid van de directie-

raad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar toen ik
h o o rde dat He d zer van Ho u t e n
ging stoppen, dacht ik: ‘die baan is
voor mij!’ Woonconcept doet meer
dan stenen stapelen. Ze zijn maatschappelijk betrokken en innoverend bezig.

staan. Biljartclubs, leesclubs, sporten voor ouderen enzovo o rt. Da t
v raagt iets van de inrichting va n
een wijk.
En wat dacht je van een flat waar allemaal senioren wonen. Als daar
tachtig mensen wonen en de helft
of twe e d e rde heeft een scootmobiel, dan krijg je een probleem met
het stallen. Daar moet op geanticipeerd worden. Daar willen we als
Woonconcept graag een bijdra g e
aan leveren.

Een lastig moment. Woningcorporaties in het hele land hebben het
moeilijk.
De heffingen die ons worden opgelegd, gaan ons zeker 3,5 miljoen per
jaar kosten. Dat is geld dat we liever
in Dre n t h e / O verijssel hadden
g e ï n ve s t e e rd. Een wijkontwikkelingsplan als in Haveltermade zal in
de toekomst niet meer kunnen. We
moeten heel hard werken om de financiën van de corporatie weer gezond te krijgen. We gaan misschien
wat minder slopen dan we van plan
waren. Ook voor goedkope huizen
is een markt. Het is een goede opstap als je student bent of alleen
komt te staan.
Dat is een functie die wij ook willen
ve rvullen. We gaan door met dezelfde visie en hetzelfde sociaal bewogen hart. Ik ben geen kille saneerder. We kunnen het ons alleen
niet meer permitteren om geld toe
te leggen op een project.
Gaat er nog meer veranderen?
Er verandert sowieso heel veel in de
m a a t s c h a p p i j. Tien jaar geleden
was het heel normaal dat de overheid voor je zorgde als je iets mankeerde. Dat is financieel niet meer
op te brengen. Nu wordt er van
mensen gevraagd om zelf het probleem op te lossen of de omgeving
in te schakelen. Pas als dat allemaal
niet kan, komt de overheid te hulp.
Dat uitgangspunt moeten we ook
naar huurders hanteren. Als we
o n ze huurders langer zelfstandig
willen laten wonen zullen we daar
rekening mee moeten houden bij
het inrichten van de openbare

Welke rol heeft Woonconcept daarin?
Meedenken over de ruimtelijke inrichting dus. In de wijk Nieuwveense Landen wil je geen woningen
voor ouderen op 800 meter van het
winkelcentrum bouwen. Die woningen moeten daar vlak omheen
liggen, zodat ouderen daar rustig
zelf naar toe kunnen lopen. En
daarnaast wil Woonconcept een
sociaal maatschappelijke rol. Door
de ve rg rijzing zullen we bijvoorbeeld vaker serviceabonnementen
aan onze huurders aanbieden. Als
zij de tuin zelf niet meer kunnen
onderhouden nemen wij dat over.
En als we dat dan in samenwerking
met Reestmond doen zo rgt dat
weer voor werkgelegenheid.
Of je doet dit samen met vrijwilligers wardoor je weer de sociale samenhang in een buurt bevordert.
In deze functie kan ik echt veel bijd ragen aan een goede leefomgeving voor onze huurders en daarmee aan alle inwoners van Meppel.
ruimten. We staan dus voor grote
veranderingen.
Welke veranderingen?
We hebben nu te maken met de
rijkste generatie ouderen ooit. Het
zijn ook mensen die langer maatschappelijk actief zullen zijn. Waar
tot voor kort sommige wijken ’s
morgens leegstromen omdat ieder-

Sandra Korthuis: ‘Waar tot voor
kort sommige wijken ’s morgens
leegstroomden, gaan we nu meer
levendige wijken krijgen, omdat er
allerlei clubjes ontstaan.’
een naar zijn werk ging en de kinderen naar school bracht gaan we
nu meer levendige wijken krijgen,
omdat er allerlei clubjes gaan ont-

En denkt u dan ook nog wat vrije
tijd over te houden?
Toen ik in Den Haag werkte vond ik
het heerlijk om in het we e k e n d
weer in Drenthe te zijn. Dat plezier
beleef ik nu iedere avond. Lekker
even buiten bezig zijn, wat wandelen of fietsen. Gewoon een onderdeel van de samenleving in Witteveen en van Drenthe zijn. Heerlijk.

Wat doet een wethouder zoal?
Wat doet een wethouder eigenlijk? Openingswoordjes houden
en vergaderen? Ja, dat zijn twee
belangrijke onderdelen van het
takenpakket, maar 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. Hier 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.
Het eerste jaar van onze wethouder, Myriam Jansen, is bijna voorbij. En als we dan eens de balans
opmaken wat ze al allemaal heeft
meegemaakt, dan is het een boeiend jaar geweest. Het afgelopen
kwartaal kwamen daar twee bijzondere ervaringen bij. Als eerste
het voltrekken van een huwelijk in
de rol van trouwambtenaar (BABS).
Collegeleden worden namelijk ook
beëdigd en mogen daarom huwe-

lijken vo l t rekken. Op 11 maart
heeft onze wethouder dat voor het
eerst gedaan. Als tweede het ontmoeten van Prinses Máxima in het
kader van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) in Valthermond.
Een bijzondere dag met een gouden… eh… oranje randje.
En verder?

Jeugd en Alcohol
De wethouder zet actief in op Jeugd
en middelengebruik. In overleg
met alle partijen (zoals bijvoorbeeld horeca, het onderw i j s, ouders en Stichting Welzijn) wordt gekeken hoe het middelengebruik
(vo o ral alcohol, maar ook drugs)
onder jongeren teruggedrongen
kan worden. Het is een breed maatschappelijk probleem, waarin dus
ook iedereen een rol heeft.
Project Plataan
Zoals al in het nieuws is geweest is
onze wethouder druk bezig met het
‘Project Plataan’. Het idee is ontstaan om de Niermanschool in het
Cultureel Centrum de Plataan in te
passen. De school en de culturele
activiteiten zouden elkaar inhoudelijk kunnen versterken en finan-

cieel levert het een zuiniger plaatje
op. Er moet samen met alle partijen
gestoeid worden om te kijken of het
haalbaar is en hoe het dan ingevuld
moet worden.

LEA
Op onderwijsgebied is onze wethouder druk bezig met het opstarten van een LEA (Lokale Educatieve
Agenda). Een overlegorgaan dat
erop gericht is het onderwijs, aangevuld met andere belangrijke instellingen zoals bijvoorbeeld Stichting Welzijn (in het kader van
schoolmaatschappelijk werk) en de
bibliotheek, met elkaar te laten samenwerken. Er zijn heel wat zaken
die ze samen op kunnen pakken.
De gemeente heeft daar een rol in
om dat te faciliteren.
Bezuinigingen
Onze wethouder is druk bezig met
het zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden. Daar zal nog behoorlijk wat onrust over ontstaan de komende tijd. En terecht! Want, zoals
St e rk Meppel in het verkiezingsprogramma op de laatste bladzijde
al aankondigde: het gaat pijn doen!
En ook binnen de portefeuille van
o n ze wethouder zullen klappen

Prinses Máxima, omringd door regionale politici, in Valthermond
vallen die SteM liever zou ontwijken.

Bezoeken
De afgelopen maanden heeft de
wethouder weer veel we rk b ezo eken afgelegd. Onder andere aan
AOC-Terra, waar ze sprak met dire c t e u ren Oostland en Weide;
Exped, waar ze rondgeleid is door
Anno Loef; Schouwburg Og t e ro p,
waar ze sprak met directeur Wybrich Ka a s t ra; het college van de

gemeente Zwolle en het college van
de gemeente Ho o g e veen; de officiële opening van The International Class bij Stenden; de nieuwe locatie van de VVV, samen met Karst
Worst; de Se c re t a rie waar ze de
opening van de tentoonstelling bijwoonde; Icare, waar ze sprak met
de ledenve renging op zoek naar
mogelijkheden voor collectieve
voorzieningen; Ziekenhuis Meppel
in samenwerking met de Zo n t a’s
voor de opening van de website van
de mammapoli; wijkavond in
Dingstede rondom de Brede School
en vele andere.
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Kraamafdeling mag blijven
Er was veel over te doen. Landelijk zou de kraamzorg gecentraliseerd worden. Er zijn veertig ziekenhuizen waar de zorg voor
zwangeren onder druk kan
komen te staan. De SP had zelfs
handtekeningen verzameld en
een motie ingediend, want de
kwaliteit van de zorg in de regio
staat onder druk. Ook de kraamafdeling van het ziekenhuis in
Meppel zou gaan sluiten en verhuizen naar Zwolle. Toch waren
er gelijktijdig geluiden uit het
Diaconessenhuis, dat er op dit
moment beslist geen sluiting
dreigde en dat er voldaan wordt
aan de landelijke richtlijnen. Hoe
zit het dus precies?
Nederland heeft al jaren het hoogste
baby s t e rftecijfer in Europa. Landelijk wordt daarom ingezet op centralisatie van de specialistische zo rg.
Door alle kennis en kunde voor een
specialisme op één plaats te centreren zou de kwaliteit van de zo rg omhoog gaan. Maar zelfs als dat waar
is, is het de vraag of dat ervoor zo rgt

dat de baby s t e rfte afneemt.
Uit onderzoek is duidelijk geworden dat de relatief hoge babysterfte
niet wordt veroorzaakt door bevallingen van voldragen zwangerschappen. Integendeel. Er is juist
minder baby s t e rfte na 37 we k e n
zwangerschap. Tegelijkertijd is duidelijk dat wanneer je meer dan 20
minuten moet rijden om in een ziekenhuis te komen de kans op complicaties tijdens de bevalling toeneemt. Een duidelijk argument
tégen de centralisatiegedachte hier
in het Noorden van het land.

Lobbyend
Sinds november 2010 is vanuit
Meppel dan ook druk geijverd voor
een zuivere discussie en voor het
behoud van de uitstekende verloskundige zorg in Meppel. Zowe l
door interviews met de media als
lobbyend met Tweede Kamerleden.
Hierbij we rd intensief samengewerkt tussen het Diaconessenhuis
en de verloskundigen in de regio.
Ook onze eigen wethouder Myriam
Jansen reisde samen met belang-

hebbenden af naar Den Haag.
Uiteindelijk heeft al het we rk ervoor gezorgd dat de SP in de Tweede Kamer een motie indiende voor
het behoud van de kraamafdeling
in Meppel. Een motie die met een
ruime meerderheid door de Tweede Kamer we rd aangenomen. Alleen VVD en CDA stemden tegen.
Een flinke steun in de rug voor het
Diaconessenhuis.

Plan van aanpak
Het is nu aan de minister om hier
invulling aan te geven en een plan
van aanpak te maken, waarmee de
verloskundige in de regionale ziekenhuizen behouden kan blijven.
Sterk Meppel is benieuwd naar de
ontwikkeling van de plannen en
houdt dit scherp in de gaten. Want
als de kraamafdeling uit Meppel
verdwijnt, gaan de kinderartsen er
dan achteraan en moeten we daar
ook voor naar Zwolle? De goede
vo o rzieningen in de regio komen
dan op het spel te staan. Daarom
maakt SteM zich sterk voor kwalitatief goede en bereikbare zorg.

Centrum Nijeveen ligt op zijn kop
Eindelijk is het zo ver. Het centrum van Nijeveen wordt opgeknapt. Dat geeft overlast voor de
inwoners, maar ze krijgen er op
termijn wel wat voor terug. Op
dit moment wordt er hard gewerkt aan het fundament van de
nieuwe brug in de Dorpsstraat.
Laten we hopen dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen, zodat
de weg weer open is als de jaarlijkse feestweek weer losbarst. Wij
nemen aan dat hier rekening mee
gehouden is op dezelfde wijze als in
de stad bij de werkzaamheden in
de Hoofdstraat. Deze straat was tijdens de Donderdag Meppeldagen
ook vrij.
Jammer dat de uitbreiding van de
C1000 nog niet wil vlotten, omdat
er nog geen ove reenstemming is
over de eisen die de welstandcommissie stelt. Wij vragen ons af of dat
niet voorzien had kunnen worden.
Hoe dan ook, SteM is blij dat het
dorp nu eindelijk de facelift krijgt
die het verdient.
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Wijnand
Nee, geen slappe knieën!
Ik geloof er geen moer van. Die politiek kan gewoon niet met geld
omgaan. Lullen kunnen ze , als Br u g m a n , maar goede keuze s
maken? En dan ook nog zo star als het maar kan. Onder het mom
van bezuinigingen, moet er opeens zo nodig van alles om zeep geholpen worden.
Je kunt op je kop gaan staan, maar als een wethouder eenmaal iets
in het hoofd heeft (zijn of haar), krijg je het er niet meer uit. Ze zeggen wel dat ze luisteren naar hun kiezer, maar die is opeens heel ver
weg als de verkiezingen weer achter de rug zijn. Nou ja, behalve één
dan. Die Dohle, da’s een goeie. Die luistert wel naar de inwoners. Bij
hem kun je nog eens een keer aankloppen en vragen of hij zijn
plannetje een beetje bij wil stellen. Oké, het kost even moeite om tot
hem door te dringen, maar als hij dan eenmaal de druk heeft gevoeld, gaat hij meestal wel mee met de inwoners.
Ik was zo blij toen Dohle de parkeertarieven in de binnenstad terugdraaide. Een of andere achterlijke verkeersdeskundige zal wel
een mooi plannetje geschre ven hebben van achter het bureau.
Maar je denkt toch niet dat ik hier in Meppel drie euro per uur ga
betalen om een beetje te mogen parkeren? Het is hier toch geen Amsterdam? Zijn ze daar nu helemaal gek geworden, die zakkenvullers? Geen parkeerplaats in de binnenstad werd meer gebruikt! Als
het zo moet gaan we gewoon ergens anders parkeren, dan lopen ze
mooi die inkomsten mis.
Was ik even blij met die Dohle. Die luistert tenminste naar de stad.
Een beetje protest hier, klachtje daar… en hij draaide de boel zo
weer om. Nu kan ik tenminste weer op het Prinsenplein staan met
mijn autootje en fatsoenlijk naar de kapper. En of ik nu denk aan
het Meugien of aan de volktuintjes: Dohle wil echt wel luisteren en
zijn plannen een beetje aanpassen. En nee, ik vind dat niet getuigen van slapheid. Je hebt geen slappe knieën als je niet durft bij te
stellen, of géén rechte rug, zoals sommigen dat noemen. Ik vind het
lef hebben. Voortschrijdend inzicht mag best. Gebruiken ze ook zo
vaak als het hen uitkomt. Kun je dat ook best gebruiken in het belang van ons.
Een beetje goede wethouder luistert naar protest en zorgt dat hij
zijn plannen daarop bijstelt. Helemaal in tijden van bezuinigingen is het goed om oor te hebben voor de samenleving. Gewoon
even aan de bel trekken als je het er niet mee eens bent, pers erbij,
met zijn allen naar het stadhuis… Dat helpt! Tenminste alleen bij
een goede wethouder. Ze zitten er toch voor ons?
Maar uhh, het moet natuurlijk niet de spuigaten uitlopen.

Toch traplift in Looierij

Dorpswethouder hele dag in Nijeveen

Tijdens de verkiezingscampagne
voor de gemeenteraad kwamen
Han van Zandbergen en Henk
Rous in gesprek met een bewoner
van de Looierij. De mensen daar,
onder wie veel ouderen die slecht
ter been zijn, waren al een jaar of
vier aan het ijveren voor een
traplift in het appartementencomplex, maar ze werden van het
kastje naar de muur gestuurd.
Reden om te kijken wat SteM
eraan kon veranderen.

De wethouders hebben de portefeuilles verdeeld, maar zijn ook
ingedeeld op wijken. Dit is ter ondersteuning van het Dorps- en
wijkgericht werken. Iedere wijk
heeft zijn eigen wethouder en iedere wethouder heeft dus tenminste twee wijken (of dorpen)
in zijn/haar portefeuille. In die
wijk moet de wethouder zich dan
net iets vaker laten zien en aanwezig zijn bij activiteiten. Het is
even wennen, want wie gaat er
dan bijvoorbeeld naar een groot
sportevenement in Nijeveen? De
Dorpswethouder van Nijeveen
(Myriam Jansen) of de wethouder
van sport (Koos de Vos)?

Zowel de gemeente als Woonconcept hadden het verzoek van de bewoners afgewezen. De gemeente
omdat er geen zo rgplicht is voor
een gemeenschappelijke ruimte;
Woonconcept omdat de traplift
niet haalbaar zou zijn. De bewo-

ners werden naar de gemeente teruggestuurd. De gemeente op haar
beurt stuurde de bewoners weer
naar Woonconcept.
Henk Rous adviseerde de bewoners
op medische gronden een beroep
te doen op de Wet maatschappelijk
ondersteuning (Wmo). De gemeente vroeg daarop advies aan
het Ce n t rum Indicatiestelling
(CIZ). Het CIZ wees de meeste verzoeken af, maar voor twee bewoners was er een positieve indicatie.
Zij hebben aantoonbare beperkingen die het bereiken van hun woning moeilijk maken.
De traplift is op 25 februari geplaatst en de bewoners zijn er erg
blij mee. Zo zie je maar weer waar
een opmerking tijdens het straatinterview toe kan leiden.

On ze wethouder My riam Jansen
heeft de Koedijkslanden, het dorp

Nijeveen en de buitengebieden in haar
portefeuille. Om inhoud te geven aan
deze taak heeft ze
iets nieuws bedacht, dat ze voor
het eerst uitprobeert in Nijeveen.

Informatie ophalen
Op 1 april gaat ze de hele dag naar
Nijeveen om zoveel mogelijk informatie op te halen. Ze bezoekt
onder andere de twee basisscholen, de Schalle, de bibliotheek, de
actieve ouderenvereniging, de historische vereniging en ze gaat lunchen met de Dorpsvereniging Nijeveen.
Als afsluiter van de dag is er een ‘in-

HEMA
www.zwembaddeduker.nl

Meppel 0522-252494

loopborrel’ georg a n is e e rd in De Schalle,
vanaf 16.30 uur. Dan
kan iedereen uit Ni jeveen komen om kennis te maken met de
wethouder, een praatje
te maken, pro b l e m e n
aan de orde te stellen
en tips te geven.
Natuurlijk worden de pro b l e m e n
daar niet meteen opgelost. De bedoeling is alles te verzamelen. Iedereen krijgt een antwoord gemaild of er wordt indien nodig een
vervolgafspraak gemaakt. On ze
wethouder hoopt op een mooie bijeenkomst, waarvoor veel belangstelling is en die veel informatie en
tips oplevert.

Conferentiecentrum
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Regensensor geeft
fietsers vaker groen

Dorpen en wijken actief

2. Wijkplatform Koeberg

In het tweede deel van deze serie
zijn we op bezoek gegaan bij het
wijkplatform Koedijkslanden/
Berggierslanden, kortweg Koeberg. Het bestaat uit tien betrokken bewoners en praat namens
de inwoners mee bij projecten in
de wijken Koedijkslanden en
Berggierslanden.
Twee gedreven leden van het wijkplatform, Joop Stokkers en Ruud
Stiekema, vertellen vol passie
waarmee ze de afgelopen periode
bezig zijn geweest. Heel veel energie heeft gezeten in het meedenken
bij het ontwikkelen van de brede
school in Koedijkslanden. Het wijkplatform was vertegenwoordigd in
de (inmiddels opgeheven) klankbordgroep. Deze groep sprak met
de gemeente over de invulling van
de nieuwe school in de buurt en het
parkeren rond de nieuwe school.

Fietsverbinding
In breder verband hield het wijkplatform zich bezig met veilige
fietsroutes van en naar Berggierslanden. Ook bemoeide het platform zich met succes met de entree
van de wijk vanaf de rotonde aan de
Rembrandtlaan. Dat resulteerde in
een tijdelijke fietsverbinding tussen fase 6 en de Westerstouwe.
Er waren klachten over de hekken
rond de kavels van fase 6 in de
Be rggierslanden. Na overleg met
het Berggierslanden Ontwikkelings
Bedrijf (BOB) werd besloten dat de
hekken ve rdwijnen en de kavels
worden ingezaaid met gras. Om te
voorkomen dat er auto’s op worden

Fietsers hebben bij Sterk Meppel
altijd een streepje voor. We zijn
tenslotte een partij die een
schoon milieu hoog in het vaandel heeft staan. Vorig jaar verkenden fractie en bestuur per fiets de
knelpunten op de fietsroute van
de Brede School naar de Berggierslanden. We bespraken met
buurtbewoners welke oplossingen er mogelijk zijn. Deze zomer
doen we het nog eens. Nu maar
hopen op mooi weer...

geparkeerd, gaan de inwoners zelf
paaltjes slaan.
Maar er is meer gebeurd waaro p
Ruud en Joop trots zijn. Vooral de
sociale analyse van de wijk, die nu
in uitvoering is, geeft erg veel informatie waarmee het platform aan
de slag kan. Op 7 januari zijn er in
het winkelcentrum Koedijkslanden
‘statafelgesprekken’ gevo e rd. He t
enthousiasme onder de buurt b ewoners was groot en dat heeft veel
informatie opgeleverd om invulling te geven aan het wijk- en
dorpsgericht werken. Dit is belangrijk, omdat dit moet leiden tot een
verbetering van de leefbaarheid en
de sociale samenhang in de wijken.

Jongere ouderen
Het zou mooi zijn als vooral jongere ouderen zich zouden bemoeien

Raad onderzoekt
toegang gebouwen
Al jaren vraagt de SteM-fractie
achtereenvolgende colleges om
een onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Het komt er maar niet van.
De raad gaat het nu zelf doen.
Dat bijvoorbeeld de Se c re t a rie
niet toegankelijk is voor mensen
met een beperking, vindt St e rk
Meppel geen goede zaak. Daar
worden huwelijken gesloten en
exposities georganiseerd. Hoe is
het met de toegankelijkheid van
openbare gebouwen? vragen wij
al jaren. Maar onze vraag was niet
nodig, zo gaf het college aan. Het
was al een speerpunt binnen de
Wmo, zei toenmalig wethouder
S c h e e l e. Maar vervolgens kwamen er alleen maar mededelingen die van uitstel spraken.
En van uitstel komt afstel; dat
blijkt maar weer eens. De financiële vooruitzichten van de gemeente zijn zo drastisch verslechterd dat het huidige college
ons onlangs per memo liet weten
dat het geen mogelijkheden ziet
na zo’n onderzoek ook maatregelen te financieren. Dus had het
onderzoek ook geen zin meer.
Die mededeling, na drie jaar uitstel op uitstel, was reden voor ons
raadslid Elisabeth Bakkenes om
het memo te agenderen en met
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de andere fracties te overleggen
of zij het eens waren met deze
conclusie van het college.
Dat bleek in grote meerderheid
niet het geval te zijn. Tijdens het
fractieoverleg van St e rk Meppel
waren al concrete plannen gemaakt om zelf op onderzoek uit
te gaan. Maar de PvdA kwam, bij
monde van Wim Zwaan, met een
nóg beter idee: laten we met de
ra a d s f racties samen het onderwerp oppakken. Eerst een gesprek
met
(ervarings)deskundigen en daarna wellicht
een aantal knelpunten ve rk e nnen. Een uitstekende suggestie,
waarvoor we graag onze eigen
plannen terzijde leggen. Want alleen samen kunnen we het college bijsturen.

Wijkplatformleden Joop Stokkers
(links) en Ruud Stiekema
met de komende ontwikkelingen in
de wijk, zegt Ruud Stiekema. Vooral
zij moeten zich inzetten om de wijk
leefbaar te houden als de gemiddelde leeftijd van de bewoners omhoog gaat en er voorzieningen
moeten komen die ouderen in staat
moeten stellen mee te blijven doen.
Sterk Meppel is een groot voorstander van wijk- en dorpsgericht werken en waardeert de inzet van het
wijkplatform om samen met de gemeente, de Stichting Welzijn Meppel/Westerveld en stichting Woonconcept hier vorm aan te geven.

St e rk Meppel spant zich er graag
voor in om de fietsers in Meppel
veilig te laten fietsen. In de periode
1998-2002 zat SteM in het college
en lukte het in 2002 eindelijk om
het Fietsvoorzieningenplan erdoor
te krijgen. Helaas vond het volgende college het fietsbeleid heel wat
minder belangrijk. Ondanks verwoede pogingen van onze kant is
het ook in de jaren daarna nooit
meer goed gekomen met het fietsbeleid. De 50.000 euro die wij voor
het fietsbeleid in de begroting hadden weten te krijgen is zelfs nooit
gebruikt.
Er is dus nog steeds veel te verbeteren. Vorig jaar verkenden fractie en
bestuur de schoolroute Bre d e
School Ko e Berg-Berggierslanden.
De knelpunten die daar gesignaleerd werden hebben wij bij het verkeersontwikkelingsplan
ingebracht.

Binnenkort stappen we weer op de
f i e t s. Ditmaal tijdens een themabijeenkomst waarop we samen met
u van gedachten willen wisselen
over belangrijke knelpunten. De
datum van deze bijeenkomst wordt
zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Proef doen, waar?
Waar wij tijdens deze bijeenkomst
zeker naar willen kijken is de regensensor. De regensensor doet precies wat zijn naam zegt: hij neemt
waar wanneer het regent. En als dat
het geval is krijgen fietsers sneller
en vaker groen licht, zodat ze niet
in de regen hoeven te staan wachten. SteM wil graag een initiatiefvoorstel indienen om daar ook in
Meppel mee van start te gaan. Op
welke plekken zouden we daar het
beste een proef mee kunnen doen?
Want in de ogen van SteM is dit een
logische ontwikkeling. Fietsers die
in de regen staan te wachten moet
je vanzelfsprekend vaker voorrang
geven. De automobilist zit immers
lekker droog. In de plaatsen waar
met regensensoren gewerkt wordt
zijn de reacties enthousiast.
Bovendien zorgt het ervoor dat fietsers in zo’n geval minder snel door
rood fietsen en dat komt de veiligheid weer ten goede. Voor de kosten hoeven we het niet te laten. Dus
ook met de bezuinigingen in het
verschiet lijkt dit een haalbaar
plan. Wij houden u op de hoogte.

SteM-straatinterview

Moet de gemeente bijspringen?

Na het verkiezingsgeweld van de
landelijke partijen in de afgelopen weken vond SteM het hoog
tijd worden zich weer eens in de
Hoofdstraat te laten zien en met
de inwoners te bespreken wat er
écht in Meppel en omgeving
speelt.
Het SteM-straatinterview was ditmaal gebaseerd op een stelling die
va n wege de bezuinigingen helemaal actueel is:
Als een hogere overheid (rijk, provincie) of een andere instantie ineens met minder geld over de brug
komt, moet de gemeente dan bijspringen?
1. In alle gevallen;
2. In heel bijzondere gevallen;
3. In gevallen waarover vooraf afspraken zijn gemaakt (garanties);
4. Nooit.
Verreweg de meeste ondervraagden (76%) kozen voor de tweede
optie: alleen in bijzo n d e re geval-

Van	
 Daalen
Heerengracht 3, Meppel
Telefoon 0522-252626

Keuze uit meer dan 1500 lijsten
Kunstschildersmaterialen

len. De andere drie opties haalden elk 8 procent. De gemeente
kan niet ove ral bijspringen als rijk
en provincie afhaken, was de
ove rheersende ove rtuiging. Alleen als zaken echt belangrijk zijn
voor de inwoners van Me p p e l ,
Ni j e veen, Rogat en de buitengebieden moet er geld bij. Dat er bezuinigd moet worden en er links
en rechts toch klappen zullen val-

len, dat voelde iedereen wel goed
aan.
Zoals altijd was het heel leuk om
met mensen te praten over wat ze
bezighoudt, waar ze zich aan ergeren en wat ze juist zo goed vinden
aan de gemeente. Alleen, de vo lgende keer mag het wel iets warmer zijn! We hebben groot respect
voor de marktkooplui, die elke dag
in de kou staan.
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De spraakmakende ondernemer

Ronald Biemolt:
Een uit de hand gelopen hobby
In de vorige Stadswachter werd
Jaap de Boer van Herberg Het
Plein in het zonnetje gezet als
een bijzondere Meppeler ondernemer. Wij weten dat er meer ondernemers zijn die naast hun onderneming veel voor Meppel en
de inwoners van onze gemeente
doen. Ruimte voor een rubriek:
De spraakmakende ondernemer.
Deze keer het spotlicht op Ronald
Biemolt van CarXert Biemolt.
Ronald Biemolt is gek op dingen organiseren. Voeg daarbij zijn grote
passie voor het Sinterklaasfeest en
zijn bemoeienis met de intocht van
de Sint in Meppel is verklaard. Van
het een kwam het ander, dus was
hij al snel betrokken bij andere activiteiten van Stichting de Grote
Trek. Hij is er nu bestuurslid.
Deze stichting org a n i s e e rt talloze
evenementen in de binnenstad. Op
onze opmerking dat hij daar als garagehouder in de Weerdstraat niet
direct voordeel van heeft reageerde
hij: ‘Ik heb wat met Meppel, ik ben
er geboren en getogen en wil me
daarom inzetten voor de mensen in
deze stad. Het hoogtepunt was het
uitbrengen van een Sinterklaasfilm
in december.’

Stormachtige periode
Hoe is hij op het idee is gekomen
een film te maken? Dat is ontstaan
op het terras van Oasis, vertelt hij.
Hij zat daar met zijn vriend Luck
Heuckeroth, eigenaar van de kapperszaak in de Woldstraat. ‘On ze
vrouwen wilden nog even wat winkelen. Wij bleven nog even wat
drinken. Toen de dames terugkwamen en vertelden dat ze geslaagd
waren, konden wij melden: wij ook,
we gaan een Sinterklaasfilm
maken.’
Dat was het startsein voor een
stormachtige peri o d e, waarin er
een filmscript geschre ven we rd ,
geld gezocht moest worden en allerlei betrokken Meppelers bena-
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Weer Fairtrade-gemeente
Meppel mag zich voor het tweede
achtereenvolgende jaar Fairtrade-gemeente noemen. Steeds
meer gemeenten dingen mee
naar deze eervolle titel. Was Meppel vorig jaar de vijfde Fairtradegemeente in Nederland, nu is het
een van de dertien. SteM is daar
heel gelukkig mee.
Eerlijke handel vormt de basis van
re c h t va a rdigheid en duurzame
ontwikkeling, waardoor iedereen,
vooral in de derde wereld, via zijn
of haar we rk een fatsoenlijk en
w a a rdig leven kan opbouwen en
kansen kan benutten. Er is een toenemend aantal bedrijven en consumenten die hieraan mee willen
we rken. Da a rom zijn er steeds
meer Fairtrade-producten te koop.
SteM vindt deze ontwikkeling geweldig en roept iedereen op goed te
letten op de Fairtrade-sticker.

Zes criteria
‘Fairtrade-gemeente’ is een eervolle titel die aangeeft dat de plaatselijke gemeenschap bijzonder ve e l
aandacht besteedt aan eerlijke
handel. Een gemeente kan de titel
verdienen als ze kan aantonen dat
zij aan zes campagnecri t e ria vo ldoet. Een onafhankelijke jury
onder leiding van Jan Pronk beoor-

deelt of gemeenten voldoen aan
deze criteria.
Zo moet er een lokale werkgroep
zijn, het college van B&W en de gemeenteraad moeten de Fairtradeidee omarmen en er naar handelen, een minimaal aantal winkels
en horeca moeten Fairtrade-producten verkopen, lokale organisaties en bedrijven moeten Fairtradeproducten gebruiken, er moet
voldoende media-aandacht zijn en
het maatschappelijk ondern e m e n
moet worden gestimuleerd.

Week van de Smaak
SteM vindt het belangrijk dat onze
lokale overheid de eerlijke handel
stimuleert. Zij doet dit door zelf
Fairtrade-producten te kopen en
de werkgroep Fairtrade Meppel te
ondersteunen. Zo is aangehaakt bij
verschillende evenementen, waaronder de Week van de Smaak, en de
Fairtrade-Week. Ook scholen kunnen zich inzetten. Zo is CSG Dingstede hard op weg om de titel ‘Fairtrade-school’ te behalen.
De Werkgroep Fairtrade Meppel is
op zoek naar nieuwe leden met affiniteit met Fairt ra d e. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Marjan Mulder, secretaris van
de werkgroep via m.mulder@meppel.nl.

Romke E. Egbers secretaris af
derd werden om mee te doen. Het
enthousiasme was erg groot. ‘Heel
bijzonder was dat we in september
met schoolkinderen op het We s teinde in alle stilte een Sinterklaasintocht hebben georg a n i s e e rd .
Prachtig was het hoe scholen hieraan hun medewerking hebben verleend.’

Onvergetelijk moment
De heren Biemolt en Heuckeroth
hebben ook zelf geld gestoken in de
onderneming, maar ‘dat was het
wel waard. Want als je 1200 schoolk i n d e ren ziet genieten in onze
schouwburg Ogterop en je het daverende applaus en gejuich hoort
na afloop, beleef je een onvergetelijk moment’, aldus Ronald. Wat

Ronald Biemolt: ‘als je 1200
schoolkinderen ziet genieten in
onze schouwburg Ogterop en je
het daverende applaus en gejuich
hoort na afloop, beleef je een onvergetelijk moment’
hem betreft komt er nog een vervolg, want hij als producent en
Luck als regisseur hebben wel veel
we rk, maar ook heel veel plezier
aan dit project gehad. Sterk Meppel
is blij met de inzet van deze ondernemers die veel voor onze stad betekenen. Chapeau!

Via De Grote Trek zijn nog dvd’s
van de Sinterklaasfilm beschikbaar voor 7 euro per stuk.

Na vijftien jaar heeft
Romke E. Egbers zijn
functie als secretaris
van Sterk Meppel
neergelegd. Onlangs
werd hij door bestuur,
fractie en ledenvergadering in de bloemen
gezet.
In de afgelopen vijftien
jaar heeft Romke onder
a n d e re
enthousiast
meegewerkt aan de
fusie van de lokale partijen Stadswacht en Gemeentebelangen Ni jeveen, samen ve rd e r
onder de naam St e rk
Meppel. Als secre t a ris

was hij al die tijd een
betrouwbaar en herkenbaar aanspre e kpunt van onze politieke
ve re n i g i n g .
Romke bedankt!

Romke op zijn laatste
dag in functie als SteMsecretaris

Romke E. Egbers, die
binnen SteM actief
blijft, onder meer als
redacteur van het
verenigingsblad
Sterk Nieuws, wordt
opgevolgd door Edua rd Annen. Tegelijkertijd verandert het
e - m a i l a d res van de
vereniging in: secret a ri a a t @ s t e rk m e ppel.nl

Drenthe fietsprovincie SteM praat met volkstuinders
Drenthe was de fietsprovincie in
Nederland. Om dat te blijven
moeten de fietspaden wel in
goede staat zijn. Dat is niet altijd
het geval. Om hier wat aan te
doen heeft de provincie geld beschikbaar gesteld. Meppel profiteert op een bescheiden manier
mee. Er gebeurt echter veel meer.
Wij hebben contact gezocht met de
evenementencoördinator in Meppel om meer informatie te krijgen.
Omdat Drenthe als fietsprovincie
we g z a k t e, heeft de provincie gemeenten in de gelegenheid gesteld
fietspaden aan te melden die voor
onderhoud in aanmerking moeten
komen. Meppel heeft drie fietspaden aangewezen: het Jaagpad langs
de Drentse Ho o f d va a rt, de Ou d e
Meppelerweg en de Schiphorsterweg. De subsidie kwam en deze
fietspaden worden aangepakt.
Maar wij doen samen met een aantal ondernemers veel meer om het
fietsen rond Meppel aantrekkelijk

te maken, aldus de coördinator. Zo
is er een fietsroute van 20 km rondom Ni j e veen ontwikkeld, de Ni j e
Kolderroute. Fietsers kunnen het
landschap rondom Nijeveen en de
oostkant van de Wieden ve rk e nnen. Onderweg kun je stoppen bij
allerlei interessante bedri j ven die
op de kaart staan vermeld. De kaart
is verkrijgbaar bij de VVV.

Project Zuidwest-Drenthe
Een ander project, waarin de gemeente Meppel samenwe rkt met
het recreatieschap, de provincie, en
de vier overige gemeenten in Zuidwest- en Mi d d e n - Drenthe is het
project Zu i d we s t - Dre n t h e. He t
doel van dit project is samen met
ondernemers het toeristisch recreatief aanbod te vergroten.
SteM ondersteunt deze initiatieven
van harte, omdat wij voor de mogelijkheid van recreatie dicht bij huis
zijn. Vooral als daarbij het fietsen
wordt gestimuleerd.

Woensdagmiddag 23 februari
heeft een delegatie van SteM een
werkbezoek gebracht aan de
volkstuindersvereniging Meppel
aam de Blankensteinweg. De
aanleiding was de bedenkingen
die de vereniging heeft tegen het
voorontwerp bestemmingsplan
Blankenstein-Ezinge-Spoorzone.
Als dit bestemmingsplan zo doorgaat, mogen er op dit complex geen
schuurtjes en kassen meer gebouwd worden. Deze bepaling
moet verrommeling tegengaan.
Een rondgang over het terrein leerde dat het tegendeel het geval kan
zijn. Juist bij mensen die het gereedschap in kisten opbergen zie je
allerlei vo o rwerpen die anders in
het schuurtje opgeborgen worden.
Het bestuur van de ve reniging is
zich er terdege van bewust dat het
complex een net aanzien moet
hebben. Het bekijkt of het reglement waarin het een en ander geregeld is verscherpt kan word e n .

Tuinders die zich niet aan de regels
houden, worden daarop aangesproken.
Het bestuur gaat ervan uit dat in
goed overleg een oplossing gevonden kan worden waar iedereen mee
kan leven. Het zou toch jammer

SteM-raadsleden in gesprek met
bestuursleden
zijn als veel mensen gehinderd
zouden worden in het uitoefenen
van hun prachtige hobby. SteM is
het daar roerend mee eens.
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Ken uw gemeente
Uitslag 77
Op de foto in het vorige nummer
staat een van de bruggetjes aan de
Goeman Borgesiussingel. Die stonden op het punt gesloopt te worden. Gelukkig is de gemeente hierop teruggekomen. Veel leze rs

h e r kenden het. Yvonne op de
Weegh was na loting de gelukkige
prijswinnaar. Elke week fietst zij over
het bruggetje naar het gebouw van
het Nederlandse Rode Kruis waar zij
vrijwilligster van is.
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.

78
Peter de Vries (r.) overhandigt
Yvonne op de Weegh het boek
‘Een kwart eeuw Meppel’ van Herman Jansen en een fles Bruisend
Meppel.

30e Jaargang, nr 2
Een uitgave van Politieke Vereniging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>

Het J. Postemaplein is een oud plein
in Meppel. Veel lief en leed wordt er
dagelijks gedeeld. We re l d n i e u ws
wordt er besproken, liefdes ontstaan
daar, maar er worden ook liefdes
verbroken. Kortom een plein waar

Verschijnt in een oplage van
14.000 exemplaren en wordt in
Meppel, Ni j e veen, Rogat, Bro e khuizen, Schiphorst, Haakswold en
Nijentap huis aan huis bezorgd.

REDACTIE

veel gebeurt! Weet u waar het plein
ligt? Kunt u ons er iets meer over
vertellen?
Uit de goede inzendingen trekken
wij de prijswinnaar.
De winnaar kan kiezen uit:
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 mei 2011 naar:
Redactie Stadswachter
Resedastraat 14
7943 AD Meppel
of mailen naar
stadswachter@home.nl

Resedastraat 14, 7943 AD Meppel
stadswachter@home.nl
Kees Schoonderwoerd
(hoofdredacteur) tel. 262 728
Elisabeth Bakkenes, tel. 259 026
fam.bakkenes@home.nl
Jan Vonk, tel. 259 543
janvonk@zonnet.nl

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE:

Frans Bultje, Herman Jansen, Myriam Jansen, Jan Willem van Kasteel, Henk Ro u s, Frans Venema,
Peter de Vries, Jan Wessels

FOTO’S:

Onze raadsleden en wethouder

Menno de Bo e r, Marco Ha vers,
Elly Jansen, Herman Jansen, Frans
Venema, Jan Vonk

VERSPREIDING:
Centrale coördinatie:
Jeanet Kraaij, tel. 490699
Meppel-Noord:
Peter de Vries, tel. 260 305
Meppel-Zuid:
Eduard Korpel, tel. 251 304
Centrum-Ezingebuurt:
Jenny Schipper, tel. 244 270.
Oosterboer:
Henk Rous, tel. 254 282
Nijeveen:
Frans Venema, tel. 491 660
Overige buitengebied:
Dick Minkjan, tel. 259 107

ADVERTENTIES:

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

Han van Zandbergen, tel. 490280

BESTUUR STERK MEPPEL:
Secretariaat: Eduard Annen,
Lepelaar 5,
7943 SJ Meppel, tel. 853 069
secretariaat@sterkmeppel.nl
Voorzitter: Han van Zandbergen
Penningmeester:
Anko Scholtens, Werkhorst 19,
7944 AD Meppel, tel. 442 705.
postbank: 5474975
bank: 59.77.36.936

LEDENADMINISTRATIE:

Annette Ferguson,
Jan Steenstraat 85,
7944 TX Meppel, tel. 259 125
adferguson@versatel.nl

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

Jan Vonk
(fractie-secretaris)
Jan Steenstraat 83,
7944 TX Meppel
tel.: 259543
e-mail: j.vonk@meppel.nl

❏

Ik steun STERK MEPPEL als lid, de contributie bedraagt ‹ 20,- per jaar*

❏

Ik steun STERK MEPPEL als donateur, à ‹ 20,- per jaar*

❏

Ik ben belangstellend*

❏

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

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. Annette Ferguson, Jan Steenstraat 85, 7944 TX 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

Herman Antonides, Duco Andree,
Fred Ba k k e n e s, André Ba n n i n k ,
Hems Barink, Theo van den Berg,
Bouke Brouwer, Ha rm Di n g s t é ,
Joke Dingsté, Gerard Doets,
Romke E. Egbers, Linda Feenstra,
Annette Ferguson, Jan Gelderloos,
Koop de Grouw, Geke Harens, Jan
Ha re n s, Ma rco Havers, He n k
Heite, Nelleke Hooijschuur, Tineke Hoving, Jan Huizinga, Herman
Jansen, My riam Jansen, Harry
Keyl, Eduard Korpel, Henk Kreeft,
Rita Landaal, Jeanet Kra a i j, Ja n
Meer, Dick Minkjan, Barbara Mossel, Piet Mossel, Hannie Mulderij,
Gerrit Munsterman, Rolf Ne s,
Harm Nijhuis, Monique Oechies,
Elio Panneman, Rita Randaal,
Renske, Henk Rous, Jenny Schipper, Henk Schoemaker, Jan Schoemaker, Lies Schokker, Anko Scholtens, Kees Schoonderwoerd, Joke
Sinnema, Wim Start, Harm Steenbeek, Theo Timpen, Atze Jan van
der Vegt, Frans Venema, Hendri
Venema, Trudy Venema, Ed Verweij, Jan Vonk, Else de Vries, Peter de
Vries, Harrie op de Weegh, Josée
Welbergen, Janneke Wessels, Welmoed Wessels, Ilona We ve r, Han
van Zandbergen.

DRUK:
Veenstra & de Vries

