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Woonconcept Onroerend Goed 
bv (WOG) wil een aantal aanvul-
lende eisen ingewilligd hebben, 
voordat ze overgaat tot de bouw 
van een scholencampus op 
Ezinge. De raad heeft zich bereid 
verklaard een jaar huur voor het 
complex vooruit te betalen, maar 
de WOG wil meer. Sterk Meppel is 
tegen verdere concessies.

In juli 2010 tekenden Wooncon-
cept, de WOG (Woonconcept On-
roerend Goed bv), de gemeente, 
Drenthe College, Rechterenschool, 
Stad en Esch en de Ambelt een Pro-
ject Overeenkomst Onderwijspark 
Ezinge (ofwel POK). 
In de overeenkomst werd vastge-
legd dat de instanties samen een 
complex van onderwijsgebouwen 
wilden bouwen dat voor rekening 
en risico van de WOG zal worden 
ontwikkeld, gerealiseerd en vast-
goedtechnisch geëxploiteerd. De 
gemeente en de scholen beloofden 
het gebouw langjarig te huren. 

Kwijtschelding
Met andere woorden: WOG ont-
wikkelt, bouwt en voert het beheer 
over de gebouwen; de gemeente en 
de scholen betalen daarvoor jaar-

lijks huur. Een duidelijke afspraak, 
waar de gemeente nog een garantie 
op gaf voor 50 miljoen euro.
Onlangs kwam er een verzoek van 
WOG om toch op een tiental pun-
ten het contract aan te passen. Ze 
wilde onder andere kwijtschelding 
van leges en een jaar huur vooruit. 
Het motief was dat Woonconcept 
minder eigen geld heeft en een 
financieel (rente)probleem ver-
wacht. Een jaar vooruitbetalen van 
de huur zou hier helpen, maar ook 
aan de andere eisen moest worden 
tegemoetgekomen.
Sterk Meppel was hier op tegen. 
Contract is contract. De gemeente 
staat al garant voor 50 miljoen en 

een jaar huur vooruitbetalen ging 
wel om het laatste jaar huur. Dat 
betekent dat we nu 2,1 miljoen 
betalen en de laatste huurtermijn 
(over 40 jaar dus) niet meer hoeven 
betalen. Maar dat kost ons ieder 
jaar wel 95.000 euro aan rente die 
pas over 40 jaar verrekend wordt. 
SteM concludeerde dat de zaak op 
de spits werd gedreven door Woon-
concept/WOG. 
Het college wilde een impasse met 
de WOG voorkomen en deed daar-
om een handreiking. Het stelde 
de raad voor akkoord te gaan met 

de vooruitbetaling van de huur. In 
eerste instantie voelde SteM daar 
niet veel voor. Woonconcept heeft 
een contract getekend en moet dat 
gewoon nakomen. Na aanvullende 
vragen te hebben gesteld besloot 
SteM toch in te stemmen met de 
vooruitbetaling, onder de strikte 
voorwaarde dat dit ons uiterste 
bod was. Alle andere eisen wezen 
wij af. 

Extra stap
De raad heeft nu laten zien dat ze 
bereid is nog één extra stap te zet-
ten om de campus door het WOG 
te laten realiseren. Op dit moment 
ligt de bal weer bij Woonconcept. 
Directeur Sandra Korthuis van 
Woonconcept betreurt het dat de 
raad niet tegemoet komt aan de 
andere financiële voorstellen. 
Zij heeft al laten weten dat het voor 
Woonconcept in dat geval moeilijk 
wordt om het onderwijspark te re-
aliseren. Binnen twee maanden 
hoopt Woonconcept daarin duide-
lijkheid te geven. 

Dat is niets te vroeg. Wat SteM be-
treft moet Woonconcept de eigen 
afspraken nakomen en vaart achter 
het project zetten.
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Meer betrokken
Ook deze Stadswachter staat weer 
vol met onderwerpen waar de 
bezuinigingen een bepalende rol 
in spelen. Niet bepaald een vrolijk 
onderwerp, maar toch is er ook een 
positief effect merkbaar. Mensen 
raken weer meer betrokken bij de 
politiek. Dat is pure winst. 
Toen het allemaal nog zo goed ging 
leek die kloof tussen de politiek en 
haar kiezers heel wat groter. Daar 
was de politiek niet blij mee. Nu 
er zulke drastische veranderin-
gen worden doorgevoerd laten de 
mensen ook hun stem weer horen. 
Landelijk worden er grote protesten 
georganiseerd tegen bezuinigingen 
op het speciaal onderwijs en de 
sociale werkplaatsen. 
In Meppel komen de kinderen van 
de Niermanschool de raadsleden 
zingend overtuigen dat ze hun 
school nu echt naar De Plataan 
moeten laten gaan. De acties voor 
het behoud van de acute kraam-
zorg hebben tienduizend handteke-
ningen opgeleverd en twee bussen 
vol actievoerende Meppelers in Den 
Haag. De mannen van Impact die 
in de bossen weer vorm aan hun 
leven proberen te geven nodigen 
alle raadsfracties uit. Enzovoort, 
enzovoort. 
Dat gebeurt dus ook als er zwaar 
bezuinigd moet worden. Mensen 
zoeken elkaar op en gaan knok-
ken voor datgene dat ze belangrijk 
vinden. En natuurlijk is dat soms 
puur eigenbelang. Maar daar is 
niets mis mee. Sterk Meppel juicht 
die betrokkenheid enorm toe. Wij 
luisteren graag naar de mensen en 
waarderen het dat ze hun mening 
laten horen. Misschien is dit wel 
de grote winst van de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
We komen weer uit onze luie stoel 
en laten zien wat we belangrijk 
vinden in het land en in de stad 
waarin we leven. Mooi!

HAN EN SAN

Dan betrekken wij toch een appar-
tement in De Plataan?

Het plan de Mgr. Niermanschool 
in De Plataan onder te brengen 
is nog niet klaar. Dat is in een 
notendop de conclusie van de 
meerderheid van de gemeen-
teraad. Toegegeven: het is een 
ingewikkeld plan, waarin met alle 
gebruikers van het cultureel cen-
trum geschoven wordt. Boven-
dien levert het op korte termijn 
maar een kleine bezuiniging op. 
Wat het plan wél oplevert? Een 
goede plek voor de Nierman-
school, lucht voor Scala en biblio-
theek, die wat inschuiven en dus 
minder huur hoeven te betalen. 
En niet te vergeten: een provin-
ciale subsidie van bijna 400.000 
euro, waardoor er 47 sociale 
huurwoningen op de huidige 
locatie van de Niermanschool 
gebouwd kunnen worden. 

Begin januari kwam het college 
met het voorstel naar de commis-
sie. De eerste vergadering duurde 
tot één uur ’s nachts en werd een 
week later voortgezet. Bijna alle 
gebruikers van De Plataan maak-
ten gebruik van het recht om in te 
spreken en voor hun belangen op 
te komen. 

Spervuur
De fracties lieten op hun beurt een 
spervuur van vragen op het college 
los. Waren alle alternatieven wel 
onderzocht? Waren er geen andere 
huurders voor De Plataan? Was de 
communicatie wel goed geweest? 
Kon de Niermanschool niet voor 
hetzelfde geld nieuwbouw krijgen? 

Het centimeters dikke dossier (400 
pagina’s) was alleen maar aanlei-
ding om meer vragen te stellen. 
En toegegeven: het is een ingewik-
keld dossier, dat vragen oproept. 
De meeste van die vragen werden 
tijdens de werkvergadering van 15 
maart jl. beantwoord. 

Onderzoek
Maar de financiële onderbouwing 
van de verschillende mogelijkhe-
den kwam niet goed uit de verf. 
De werkvergadering werd daarom 
afgesloten met een opdracht voor 

de beheerstichting van De Plataan 
om onafhankelijk onderzoek uit te 
laten voeren naar de financiële ge-
volgen voor De Plataan als de Nier-
manschool er wel bij in komt en als 
de school er niet bij in komt. 
Sterk Meppel heeft er alle vertrou-
wen in dat alle losse eindjes aan  
elkaar kunnen worden geknoopt.

(Zie verder pag. 4: De Plataan mo-
lensteen)

Niermanschool nog steeds in de wacht

Geen verdere concessies voor campus Ezinge

Het gebouw van de Mgr. Nierman-
school wacht gelaten totdat het 
wordt vervangen door een complex 
huurwoningen

Raad vergadert papierloos
De raadsleden kregen jarenlang pakken papier voor iedere vergadering. Dat tijd-
perk lijkt nu ten einde te komen. Niet omdat raadsleden minder stukken door 
moeten worstelen! Nee, ze mogen het voortaan digitaal doen.
Op 23 februari jl. besloot de raad voortaan papierloos te vergaderen. Ze ging 
daarbij niet over één nacht ijs. Direct na de zomervakantie werd een testpanel 
samengesteld. Want ook bij raadsleden roept verandering weerstand op. Papier is 
makkelijker, je kunt aantekeningen maken enz. Vanuit iedere fractie ging daarom 
één raadslid met de iPad werken. 
En eerlijk is eerlijk, ook onze tester Elisabeth ging binnen de kortste keren van licht 
sceptisch naar zeer enthousiast. Het testpanel bracht dan ook een positief advies 
uit en dus werd besloten het papierloos vergaderen in te voeren.
De gemeente kocht vervolgens de iPads in het groot in, waarna alle raadsleden 
hun eigen exemplaar van de gemeente ‘mochten’ kopen. Voortaan vinden ze alle 
nodige documenten in een gezamenlijke ‘dropbox’. Daarmee wordt het milieu 
gediend en wordt bespaard op de kosten van printen, papier en porto. Zo zien 
we het graag bij SteM. 

Het terrein op Ezinge waar de 
nieuwe scholencampus is gepland
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Op de site van Sterk Meppel hou-
den we regelmatig een poll over 
een onderwerp uit de actualiteit. 
Na een korte omschrijving van 
het onderwerp stellen we een 
vraag waarop je met een simpel 
ja of nee kan antwoorden. Op die 
manier prikkelen we niet alleen 
lezers om hun mening te geven 
maar wij kunnen er zelf soms ook 
van leren. 

Een stelling had als onderwerp de 
mooie Engelse uitdrukking ‘Sha-
red space’. In normaal Nederlands 
betekent dit ‘gedeelde ruimte’. De 
bedoeling is dat door geen aparte 
fietspaden en wandelpaden aan 
te leggen alle verkeersdeelnemers 
meer rekening zullen houden met 
elkaar. Het kruispunt Molenstraat/
Kruisstraat/Grote Oever/Een-
straat is volgens dit concept aange-
legd. 

De stelling luidde: 
De nieuwe inrichting van het kruis-

punt Molenstraat/Kruisstraat/
Grote Oever/Eendrachtstraat zorgt 
voor een veiliger gevoel in het ver-
keer. 

Maar liefst 82,35 procent van de 
reacties was het oneens met deze 
stelling. Die mensen voelen zich 
blijkbaar helemaal niet zo veilig 
in dit nieuwe concept. Misschien 
is het een kwestie van gewenning, 
maar we zullen dit in de gaten hou-
den. Wellicht is het toch een idee in 
ieder geval zebrapaden aan te leg-
gen voor langzamer verkeer, zoals 
mensen met een rollator. 

Een andere stelling ging over de 
noodzaak van een fietstunnel bij 
Meppel-Zuid naar Ezinge. In de 
politiek is zo’n extra tunnel een hot 
item. Gewenst door sommige frac-
ties (‘maar er is helaas geen geld 
voor’), ongewenst door fracties die 

de Vleddertunnel en de (loop)tun-
nel onder het spoor bij het station 
wel voldoende vinden.
Het doel van een extra fietsverbin-
ding bij Meppel-Zuid (ter hoogte 
van ABC) is om veilig naar Ezinge 
en bijvoorbeeld ziekenhuis en 
Oosterboer te kunnen fietsen. De 
huidige route leidt dwars door de 
stad en is vaak een eind om. Veel 
mensen zijn geneigd de auto maar 
te pakken. De tunnel onder het sta-
tion is volgens velen niet geschikt 
voor veel fietsers. Uit ervaring blijkt 
dat het nu in het spitsuur ‘s och-
tends al een puinhoop is met fo-
renzen en scholieren die hun fiets 
meezeulen over de trappen.
 
De stelling was:
Een fietstunnel naar Ezinge (en 
verder) moet er gauw komen.

Op deze stelling kwamen maar 
liefst 107 reacties binnen waarvan 
er 99 het eens waren met de stel-
ling. Tijdens onze straatinterviews 
hoorden we al van mensen dat ze 
een puinhoop verwachten bij de 
stationstunnel als alle scholieren 
daardoor naar de nieuwe campus 
van Ezinge gaan. Anderen gaven 
aan dat Meppel gewoon ook de 
bewoners van de Koedijkslanden 
en Berggierslanden tegemoet moet 
komen. Die moeten straks wel erg 
ver omfietsen via de Vleddertun-
nel. Niet alleen naar de campus 
maar ook richting ziekenhuis en 
Oosterboer. 
Voor de meest actuele poll kunt u 
onze site bezoeken. Doe mee en 
maak uw mening kenbaar!
















 
















Jtax Jtax J v. DijkJ. VAN DIJK & ZN
i n t e r i e u r  &  k l e u r

Javastraat 1-3 t. 0522-256494 info@vandijk-interieur-kleur.nl
7941 XB Meppel f. 0522-258854 www.vandijk-interieur-kleur.nl

De medewerkers van de griffie 
zijn heel belangrijk voor ons als 
raad. Ze zorgen ervoor dat je de 
goede informatie krijgt en helpen 
bij het formuleren van moties en 
amendementen om maar een paar 
taakjes te noemen. Door het vertrek 
van Annet ten Hof naar Steenwijk 
moest de Meppeler raad op zoek 
naar een nieuwe raadsgriffier. En 
dat is een taak voor de fractievoor-
zitters. De afgelopen weken heb 
ik het daarom vooral druk gehad 
in de selectiecommissie voor de 
nieuwe griffier. 
Allereerst hebben de fractievoor-
zitters, met ondersteuning van 
Mercuri Urval, een functieprofiel 
op papier gezet. Nadat de adverten-
ties waren geplaatst kwam er een 
stroom van sollicitanten op gang. 
Liefst 115 personen reageerden op 
deze vacature in ons mooie Meppel. 
We hebben deze brieven allemaal 
doorgenomen! De afspraak was om 
op een selectie van tien personen 
uit te komen om daar gesprekken 
mee te voeren. 
Om het héél zacht uit te drukken: 
dat vond ik best een lastige klus! 
Want waar leg je de nadruk op: 
ervaring in het ambtelijke en poli-
tieke werk, enthousiasme, leeftijd, 
bereidheid tot verhuizen? En zo 
kun je nog wel een aantal criteria 
noemen. 
Wel heb ik het als heel positief 
ervaren dat toen alle fractievoor-
zitters hun rijtje van tien namen 

noemden er gelukkig veel overeen-
komsten waren. Er zijn toen zes 
mensen voor een gesprek uitgeno-
digd. Waarna er voor de commissie 
een persoon duidelijk uitkwam die 
verder in het traject is gegaan en 
het uiteindelijk ook is geworden. 
Dat is een prachtig resultaat. 
Het was een lastige klus en een 
drukke tijd. Maar ik vind het wel 
heel erg leuk dat ik als fractie-
voorzitter iedere keer weer nieuwe 
dingen leer. Want in mijn werk heb 
ik ook wel eens mensen aangeno-
men, maar dit was toch wel van 
een ander gehalte. 

Peter de Vries
Fractievoorzitter Sterk Meppel

Een nieuwe griffier

Ik vraag mij wel eens af waar het 
heen gaat met onze welvaarts-
maatschappij. Maken we onszelf 
niet knettergek? Sommige lijnen 
die ingezet worden vanuit de 
overheden (en waar ik dus zelf 
aan meedoe), lijken zo enorm 
tegenstrijdig. Ja, het zal allemaal 
uiteindelijk wel weer op zijn poot-
jes terecht komen, maar hoe we dat 
gaan klaarspelen met zijn allen, zie 
ik nu soms nog niet in.

U zult nu wel denken: ‘Waar doelt 
ze nu op?’ Nu, ik zal u een voor-
beeld geven. Enerzijds ontwikkelen 
we de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning), terwijl we ander-
zijds steeds meer erop aandringen 
dat iedereen gaat werken. Op zich 
lijkt dat misschien wel logisch: 
mensen moeten zelfstandiger wor-
den en hun eigen broek op kunnen 
houden. Daar hoort deelname in 
de maatschappij bij, dus werken 
ook. 
Omdat de bevolking de komende 
20 jaar nog stevig vergrijst, is dat 
ook nodig om de maatschappij 
draaiende te houden. Er komen 
steeds meer mensen die zorg en 
ondersteuning nodig hebben en dat 
moet door de mensen die nu nog 
wel werken, opgebracht worden. 
Tot zover logisch.

Maar de Wmo vraagt ook aan 
mensen om meer maatschappe-
lijk actief te zijn. Om kosten van 
professionals uit te sparen, moeten 
mensen meer omkijken naar el-
kaar. Een boodschapje doen voor je 
oude buurman moet heel normaal 
zijn. Een kopje koffie drinken bij 
je overbuurvrouw moet je kunnen 
opbrengen. Niemand moet een-
zaam achter de geraniums zitten, 

dus moeten we als buurtgenoten 
weer meer naar elkaar omkijken. 
Er wordt vanuit de Wmo dan ook 
stevig ingezet op mantelzorg. 
Daarnaast verwachten we ook nog 
dat u vrijwilligerswerk ernaast 
doet. Want zonder vrijwilligers we-
ten we helemaal niet meer hoe we 
de maatschappij betaalbaar kun-
nen houden. En dan willen we ook 
nog graag dat u uw eigen kinderen 
goed opvoedt en bij zoveel mogelijk 
activiteiten van hen aanwezig bent, 
zodat u werkelijk belangstelling 
toont. En o ja, u moet natuurlijk 
ook sporten om gezond te blijven; 
een cursus volgen vanuit uw werk 
omdat u bij moet blijven; uw huis 
en tuin netjes onderhouden, zodat 
de buren er geen last van hebben, 
uw vader en moeder ondersteunen 
bij het ouder worden nu er gekort 
wordt op hun huishoudelijke hulp 
én uw sociale contacten onder-
houden. Pffff… vragen we niet een 
beetje veel van onszelf?

We willen een gemeente zijn die 
sociaal is en opkomt voor de zwak-
keren in de samenleving, maar als 
ik zo het bedrag eens bekijk dat we 
moeten bezuinigen, vraag ik mij af 
hoe we dat hoog kunnen houden. 
Al zouden we willen, het gaat ge-
woon niet lukken om alle voorzie-
ningen op een peil te houden zoals 
we jaren gewend waren. Of zijn we 
de laatste jaren een beetje te veel 
gewend geraakt aan de maat-
schappelijke luxe? 
Want ja, als ik dan toch een nuance 
aan moet brengen in mijn verhaal, 
zit die hier. Het enige dat in som-
mige gevallen ook positief is, is dat 
we in onze welvaartsmaatschappij 
wel heel ver zijn gegaan met het 
verwennen van mensen. Op zich 

is het geen ramp als dat een klein 
tandje minder wordt en dat ieder-
een weer beseft dat het allemaal 
echt niet zo vanzelfsprekend is. 
Maar in onze perfectionistische 
maatschappij, mogen we dan 
ook wel eens accepteren dat het 
allemaal iets minder is. Want als 
we verwachten dat alles wel op het-
zelfde niveau doorgaat, terwijl de 
overheid dat niet meer voor elkaar 
kan boksen, dan maken we onszelf 
knettergek.

Myriam Jansen
Wethouder
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• Nee tegen shared space • Ja voor fietstunnel

Myriam Jansen  
Politicus van het Jaar
Totaal onverwacht, maar meer 
dan terecht, heeft de Meppeler 
Courant onze wethouder Myriam 
Jansen uitverkozen tot Politicus 
van het Jaar 2011. Deze uitver-
kiezing werd voorzien van een 
mooie motivatie die recht doet 
aan de manier hoe zij haar werk 
als wethouder aanpakt.
 
‘Koersvast zet zij door met een 
blijvend oog voor de noden in de 
samenleving, met compassie voor 
de zwakkeren. Naast haar bestuur-
lijk werk moet zij ook nog eens een 
gezin draaiende houden. Haar po-
litieke koppigheid wordt kritisch 
gevolgd door haar achterban, door 
de oppositie, maar met respect van 
vele Meppelers. Politicus van het 
Jaar 2011 is Myriam Jansen.’ Tot zo-
ver de Meppeler Courant.
 
‘Mensen’-onderwerpen
Sterk Meppel is blij met de verkie-
zing van Myriam. Ze begon haar 
periode met een portefeuille waar-
in bijna alle ‘mensen’-onderwerpen 
zaten. Want daar ligt haar belang-
stelling. Bij zorg voor zwakkeren, bij 

cultuur, de bibliotheek, bij vrijwilli-
gers en mantelzorgers, bij verbin-
den en inspireren. En omdat een 
bezuiniging op de muziekschool 
of op een vereniging nu eenmaal 
meer pijn doet dan een bezuiniging 
op het groenonderhoud viel het 
haar ook zwaar daar te schrappen. 
En viel het de instanties waarop 
bezuinigd werd niet mee dit te ac-
cepteren.
Maar niet bezuinigen was helaas 
geen optie. Tel daarbij nog op dat 
de gemeenteraad, inclusief haar ei-
gen fractie, het haar soms moeilijk 
maakte om de gewenste bezuini-
gingen te halen en het is duidelijk 
dat het politiek gezien geen gemak-
kelijk jaar kan zijn geweest.

Respect
Toch laat onze wethouder zich niet 
van de wijs brengen. Ze zet al haar 
verbindingskracht en creativiteit in 
om zoveel mogelijk voorzieningen 
in de benen te houden. En daar 
verdient ze ons volle respect mee. 
Bestuur en fractie van Sterk Meppel 
feliciteren Myriam van harte met 
deze uitverkiezing.

Zo zou de nieuwe fietstunnel naar 
Ezinge eruit kunnen gaan zien

Tegenstrijdig
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22 OKTOBER
HALLOWEEN- 
SPOOKTOCHT

Kado- en 
Feestartikelen

Op 27 februari gaven netwerk-
beheerders Enexis en Rendo 
een persbericht uit waarin zij 
aangaven dat Enexis interesse 
heeft om Rendo over te nemen. 
Anders gezegd dat de reus Enexis 
kleinduimpje Rendo opeet. De ge-
zonde Rendo is kennelijk een heel 
smakelijk hapje. SteM wil hier 
graag een stokje voor steken.

Netbeheerder N.V. RENDO is ei-
genaar en beheerder van een dis-
tributienetwerk in Drenthe en 
Overijssel met totaal circa 100.000 
gas- en 32.000 elektriciteitsaanslui-
tingen. Daarnaast bestaat Rendo 
Duurzaam, dat hoogrendements-
ketels verkoopt en verhuurt en con-
sumenten adviseert over de mo-
gelijkheden van zonnepanelen en 
zonneboilers. Zij is partner in het 
net opgerichte Meppel Energie, dat 
de energie in de Nieuwveense lan-
den op een duurzame manier gaat 
leveren. 
Uit het persbericht valt op te ma-
ken dat Enexis alleen belangstelling 
heeft in Rendo Netwerken, een goed 
renderend bedrijf, dat prima past 

binnen de activiteiten van Enexis. 
De gemeente is aandeelhouder van 
Rendo en heeft dus een stem in de 
vergadering die uiteindelijk over de 
verkoop beslist.
SteM is tegen deze verkoop
• omdat wij een regionaal goed ren-
derend bedrijf niet willen laten op-
gaan in een groot bedrijf dat verder 
van de klanten afstaat; 
• omdat wij vrezen dat het Enexis 
alleen gaat om schaalvergroting en 
winstmaximalisatie; Rendo Duur-
zaam valt immers buiten de trans-
actie. Wat betekent dat voor de 
Nieuwveense landen?
• omdat het consequenties heeft 
voor de werkgelegenheid in deze 
regio. In het verleden hebben der-
gelijke fusies nadelen opgeleverd. 
Denk aan Friesland Coberco, Het 
Groene Land, Agrifirm enz.
SteM roept aandeelhouder Meppel 
op alles in het werk te stellen om 
deze fusie te blokkeren. Al beseffen 
wij dat wij maar een minderheids-
belang hebben en dat een meerder-
heid alleen begerig naar geld kijkt, 
zoals ook bij de verkoop van Essent 
is gebleken.

De kogel is door de kerk. De 
gemeenteraad heeft groen licht 
gegeven om het gebied Kromme 
Elleboog te ontwikkelen. Op 
de plaats van de leegstaande 
gebouwen van Boom Uitgevers 
komen winkels, woningen en een 
parkeergarage. Na een behoor-
lijke interne discussie is ook de 
fractie van SteM daarmee ak-
koord gegaan.

In het verleden voelde SteM niets 
voor een parkeergarage binnen de 
binnenring. Wij wilden de auto’s zo 
veel mogelijk buiten het centrum 
houden. Tegelijkertijd wilde SteM 
dat een lelijk stukje binnenstad, 
waar verpaupering dreigde, opge-
waardeerd zou worden. Daar kon-
den huizen, bedrijven en winkels 
gerealiseerd worden. Nu geldt in 
Meppel de regel dat bij nieuwe ont-
wikkelingen in de binnenstad er op 
eigen terrein geparkeerd moet wor-
den. Dus wie wat wil bouwen, moet 
ook voor parkeerplekken zorgen. Al 
of niet in de vorm van een parkeer-
garage.

Groenmarkt autovrij
SteM wilde ook een autoluwe bin-
nenstad. Het is een oude wens de 
Groenmarkt en het Prinsenplein te 

verlossen van geparkeerde auto’s. 
Ook het behoud of op zijn minst 
inpassen van historische gebou-
wen is een grote wens van onze 
vereniging. De gebiedsontwikke-
ling Kromme Elleboog, met een 
parkeergarage, biedt een kans om 
dat in één klap te realiseren. Door 
de parkeervoorziening groter te 
bouwen dan de norm kunnen de 
auto’s van de Groenmarkt en het 
Prinsenplein verdwijnen en is er 
een mogelijkheid het Klokkehuis 

aan de Groenmarkt voor verder 
verval te behoeden.
Bij de coalitieonderhandeling heeft 
SteM er om bovengenoemde rede-
nen mee ingestemd het Boomterrein 
te ontwikkelen inclusief parkeerga-
rage. Het mocht ook nog wat kosten. 
Daar zat wel een moeilijkheid, want 
hoeveel dat mocht zijn, was niet be-
paald. Dat maakte het voor de fractie 
van SteM wel heel lastig in deze tijd 
van bezuinigingen.
Uiteindelijk heeft de fractie met het 

plan ingestemd, omdat de ontwik-
keling van het gebied tot een mooi 
stukje binnenstad ons wel wat 
waard is. De exploitatie van de ga-
rage wordt na tien jaar zelfs winst-
gevend. 

Het college heeft de opdracht van 
de raad te onderzoeken hoe het 
Klokkehuis ingepast kan worden.

SteM stemt in met plan Kromme Elleboog

Laat Rendo niet opeten

Ziekenhuis Noorderboog liet 
onlangs weten dat de acute 
kraamzorg in Meppel geslo-
ten zou worden; reorganisatie 
was noodzakelijk. Bianca Mars 
kwam in actie, begon een actie 
die resulteerde in tienduizend 
handtekeningen, moties in vele 
gemeenteraden, een debatavond 
en uiteindelijk het aanbieden van 
een petitie aan de Tweede Kamer. 
Op dit moment lijkt er een kleine 
opening te zijn. Zorgcombinatie 
Noorderboog kijkt serieus naar 
een alternatief dat is opgesteld 
door de verloskundigen.

Noorderboog besloot onlangs de 
afdeling acute kraamzorg te slui-
ten. Het besluit werd ingegeven 
door een aantal organisatorische 
problemen en normen waaraan 
het ziekenhuis moet voldoen. Om 
een paar punten te noemen: de 
norm om binnen 15 minuten na 
aankomst te beginnen, het aantal 

bevallingen dat in Meppel wordt 
begeleid en het tekort aan gynae-
cologen, waardoor een vervanger 
voor de onlangs gepensioneerde 
gynaecoloog moeilijk te vinden is. 

Petitie
Het vertrek van de acute verloskun-
dige zorg uit Meppel zou betekenen 
dat zwangere vrouwen voor spoed-
eisende zorg naar Zwolle moeten. 
Bianca Mars, een jonge moeder in 
Meppel, stelde een petitie op die 
ze, gesteund door Nelleke Gosker 
van de Verloskundigen Kring Mep-
pel e.o., op 7 maart zou gaan indie-
nen bij de Tweede Kamer. 
De actie vond al snel een breed 
draagvlak. Niet alleen in Meppel, 
maar ook in omliggende gemeen-
ten. Tijdens een door GroenLinks 
georganiseerde publieksactie spra-
ken veel mensen hun zorg uit over 
de toekomst van de basiszorg. Was 
dit niet het begin van het einde? 
Als de acute verloskunde verdwijnt 

gaat de kindergeneeskunde er dan 
achteraan? En wat sneuvelt daar-
na? Het zijn zorgen die door een 
breed publiek inclusief de gemeen-
teraad gedeeld worden. 

Specialismen erbij?
Op de debatavond die de Meppeler 
Courant organiseerde, probeerde 
gynaecoloog Guus Vermeulen deze 
zorg weg te nemen. Het was juist 
in het belang van de Zwolse Isala-
klinieken dat hier goede basiszorg 
kan worden gegeven en er kwamen 
in Meppel juist veel poliklinische 
specialismen bij. Hij slaagde er niet 
in de aanwezigen te overtuigen. 
Het debat gaf overigens ook nog 
een echte opening: er werd toe-
gezegd dat het ziekenhuis serieus 
gaat kijken naar een alternatief 
plan dat is opgesteld door de Ver-
loskundigenkring. 
Het is afwachten hoe de beslis-
sing zal uitpakken. Want let wel: de 
plaatselijke politiek heeft formeel 

niets te zeggen over het zieken-
huis. Maar wat wel duidelijk is, is 
dat zorgverzekeraars zoals Achmea 
steeds meer gaan bepalen hoe de 
Nederlandse gezondheidszorg er-
uit komt te zien. En daar is Sterk 
Meppel beslist niet blij mee. 
De kosten van ons zorgstelsel zijn 
erg hoog, het moet dus anders. 
Maar dit zorgstelsel was altijd ge-
baseerd op solidariteit. Met de in-
trede van de marktwerking komt dit 
principe steeds meer onder druk te 
staan. Een gevolg van de economi-
sche principes van de liberale par-
tijen die ons land regeren.

Toch hoop voor Kraamafdeling Noorderboog?

Het college heeft eind januari 
besloten op het Kraton betaald 
parkeren in te voeren. Dit tot 
ongenoegen van veel bewoners 
in de wijk eromheen, omdat zij 
overlast vrezen. SteM is bang 
voor een domino-effect, waar-
door het gereguleerd parkeren 
wellicht tot in de Ezingebuurt 
uitgebreid moet worden. 

De gemeenteraad heeft 23 febru-
ari het college opdracht gegeven 
het parkeerbeleid te herijken. Eén 
van de redenen was het verzet 
vanuit de samenleving. 
Nog niet zo lang geleden spraken 
de bewoners van de Emmabuurt 
zich uit tegen parkeerregulatie in 

hun woonbuurt. Geheel volgens 
het parkeerbeleid kwam die er 
dus niet. Betaald parkeren op het 
Kraton zou veel van de huidige 
gebruikers de Emmabuurt inja-
gen. Vanwege de parkeeroverlast 
zouden de bewoners misschien 
alsnog de regulatie moeten ac-
cepteren. 

De manier waarop deze accep-
tatie wordt afgedwongen zal niet 
worden gewaardeerd, in ieder ge-
val niet door SteM. Het past niet 
bij de ‘excellente dienstverlening’ 
die het college nastreeft. Het heeft 
meer weg van doordrukken terwijl 
behoorlijk draagvlak ontbreekt en 
dat was nu net één van de redenen 

om het parkeerbeleid te herijken.
Er is een tweede reden waarom wij 
kritisch tegenover het collegebe-
sluit staan. ProRail heeft al eerder 
aangegeven dat als de gemeente 
betaald parkeren op het Kraton 
invoert, zij dat ook gaat doen op 
haar P+R-terrein. Het domino-
effect ligt dan op de loer. Het ligt 
voor de hand dat het dan ook aan 
de Ezingekant gebeurt, met het 
gevolg dat in de hele wijk betaald 
parkeren moet worden ingevoerd.

Wij willen dat het college afziet 
van betaald parkeren op het Kra-
ton of in ieder geval het besluit 
opschort tot de herijking aan de 
orde komt.

Geen betaald parkeren Kraton!

Iedere twee jaar organiseert een 
van de twaalf Drentse Gemeen-
ten iets extra’s op het gebied 
van cultuur. Deze mag zich dan 
‘Culturele Gemeente van Dren-
the’ noemen. De provincie stelt 
hiervoor een budget beschik-
baar. De bedoeling is cultuur 
een impuls te geven en daarmee 
Drenthe op de kaart te zetten. 
In 2013/2014 valt Meppel die 
eer toe, mits de gemeente voor 
1 juni een mooi plan weet voor 
te leggen.

In 2011 was de gemeente Aa en 
Hunze aan de beurt. Zij wist veel te 
bereiken met het thema Cultuur-
lijk!. Hierin verbond ze vooral cul-
tuur aan de natuur, met een aantal 
prachtige buitenvoorstellingen. 
Vooral de Drentse Blues Opera 
trok de aandacht; die mocht uit-
eindelijk zelfs in Carré in Amster-
dam spelen. Moeilijk te evenaren!
Toch meldde Meppel zich graag 
aan als kandidaat. Meppel is van 
zichzelf al een bruisend stadje, 
met veel door de bewoners zelf 
georganiseerde leuke activiteiten. 
Wat is er nou mooier dan dat te be-
nadrukken en komend jaar nét iets 
meer te kunnen doen dan andere 
jaren? Juist in een tijd dat er zoveel 
bezuinigd wordt, kan dit onze ge-
meente een extra impuls geven.

Verbindingen
Samen met de inwoners zal ge-
zocht worden naar in het oog 
springende culturele activiteiten. 
Daarnaast zullen enkele bestaan-
de evenementen wellicht een 
extra schijnwerper krijgen. Maar 
bijna niets ligt nu nog vast. Alleen 
het hoofdthema is bekend: ‘Mep-
pel, stad van verbindingen!’. 
Op 1 juni moet het plan naar de 
provincie voor de titel Culturele 
Gemeente Drenthe. Natuurlijk 
met het daarbij behorende bud-
get van 90.000 euro. Werk aan de 
winkel dus voor iedereen die Cul-
tureel Meppel een warm hart toe-
draagt.

Culturele  
Gemeente

HEMA

Meppel 0522-252494

De Kromme Ellboog kan wel een 
opknapbeurt gebruiken



 DE STADSWACHTER

VoetinnVoetinnVoetinn

Weet u hoeveel kilometer u
loopt in een heel leven?

Heel veel toch!
Dat wilt u zeker blijven

doen!

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535

4 Lente 2012

Tweewielercentrum
 Meppel

Prinsengracht 19 - 7941 KD Meppel - tel 06 41940714

KSM

In het vijfde deel van deze 
serie zijn wij op bezoek bij de 
Dorpsvereniging Nijeveen. De 
Dorpsvereniging komt op voor 
de leefbaarheid en probeert het 
karakteristieke van Nijeveen te 
behouden. Casper Veen is sinds 
2009 actief in de Dorpsvereni-
ging, de laatste jaren als voorzit-
ter.

De Dorpsvereniging Nijeveen is 
opgericht op 1 januari 1998, het 
jaar dat de gemeentelijke herin-
deling plaatsvond. Het was lang 
onduidelijk bij welke nieuw te 
vormen gemeente Nijeveen zou 
worden ingedeeld. Uiteindelijk 
werd het Meppel. In het begin was 
er in Nijeveen veel aandacht voor 
de herindeling. Inwoners waren 
nieuwsgierig, maar ook bezorgd 
hoe het met hun dorp verder zou 
gaan. Na de voltooiing van de her-
indeling werd de belangstelling 
voor de Dorpsvereniging minder. 
In 2003 nam die belangstelling 
weer toe. De renovatie van De 
Schalle zorgde ervoor dat veel Nij-
eveners wilden meedenken over 
de toekomst van het dorpshuis. Al 
vrij snel daarna kwamen de her-
structurering van de Dorpsstraat 
en de Nieuwveense Landen op de 
agenda. Regelmatig was er overleg 
met de gemeente en werd er tijd 
en energie gestoken in het lezen 
van stukken, bijwonen van de be-
stuursvergaderingen, het raadple-
gen van specialisten enz. 
Ook bij de herstructurering van de 
Dorpsstraat is de Dorpsvereniging 
actief geweest om de veiligheid en 

parkeergelegenheid zo goed moge-
lijk te regelen. 

Klankbordgroep
De mening van de inwoners van 
Nijeveen is voor het bestuur erg 
belangrijk. Er is een klankbord-
groep van inwoners uit verschil-
lende windstreken van het dorp 
met verschillende achtergronden 
en beroepen. Bij grote onderwer-
pen wordt die groep altijd geraad-
pleegd.
Voorzitter Casper Veen vertelt dat 

er een paar mooie successen te vie-
ren zijn. Door te bemiddelen bij de 
gesprekken tussen de bibliotheek 
en Speelwerk is de bieb behouden 
voor Nijeveen. Maar ook met de 
komst van de sportkooi is het dorp 
blij. Vooral omdat het initiatief bij 
de jeugd zelf vandaan komt. Erg 
trots is de voorzitter op het AED-
project, de ‘klapkassies’. Door de 
inzet van veel opgeleide vrijwil-
ligers is er een dekkend netwerk 
voor Nijeveen en omstreken. 
Het bestuur is op dit moment be-

zig met de toekomstvisie van de 
vereniging. Maar er komen ook 
weer een paar leuke onderwer-
pen aan: Danninghe Erve, de aan-
leg van glasvezel, veiligheid op 
de Dorpsstraat als gevolg van de 
Nieuwveense Landen. Wij wensen 
de Dorpsvereniging erg veel suc-
ces met hun werk voor het mooie 
Nijeveen. 

Dorpen en wijken actief

5. Dorpsvereniging Nijeveen

Casper Veen bij de website van de 
dorpsvereniging Nijeveen www.
dorpsverenigingnijeveen.nl

(vervolg van pag. 1)
Het idee voor de herinrichting van 
De Plataan ontstond omdat er een 
aantal problemen waren. De bi-
bliotheek komt al jaren geld te kort 
voor een goede bedrijfsvoering. 
Sluiting dreigde. In het plan huurt 
zij minder ruimte en hoeft ze dus 
minder huur te betalen. Voor Scala, 
dat moet bezuinigen van alle vijf 
deelnemende gemeenten, geldt 
hetzelfde. Het gevolg is dat De Pla-
taan een heleboel onverhuurde 
ruimte overhoudt. 
Daarnaast was de Niermanschool 
dus dringend aan nieuwe behui-
zing toe en zij zag het wel zitten 
naar De Plataan te gaan. Waardoor 
de ruimte vrij komt om sociale 
huurwoningen te bouwen waar nu 
de katholieke kerk staat. De grond 
van alleen de kerk is te krap voor 
een financieel haalbaar plan. Bij de 
oplossing van dit probleem koos 
het college voor het nieuwe ac-
commodatiebeleid: slim combine-
ren waardoor dure panden kunnen 
worden afgestoten.

Standpunt SteM
Sterk Meppel heeft al in januari het 
standpunt ingenomen dat de her-
inrichting door moest gaan. Na-
tuurlijk zag ook de SteM-fractie de 
losse eindjes die er nog in het plan 
zaten. Logisch: er lag nog geen uit-
gewerkt voorstel, alleen een aan-
zet. De Niermanschool wilde graag 
naar De Plataan, de kerngebruikers 
van De Plataan waren het met el-
kaar eens, er was een ‘vlekkenplan’ 
waaruit bleek dat het technisch en 
qua ruimte mogelijk was en door 
dit plan konden de bibliotheek en 
Scala hun overlevingskansen ver-
groten. Het was alleen niet duide-
lijk of de beheerstichting de begro-
ting rond kon krijgen. 
In één klap vier verschillende pro-
blemen opgelost. Als ze apart wer-
den opgelost zou dat minimaal 
140.000 euro meer gaan kosten en 
was het maar afwachten of de cul-
turele/sociale functie van De Pla-
taan behouden kon worden. 

Van fouten geleerd
Tien jaar geleden had SteM er al 
voor gewaarschuwd: het dure lief-
desproject van CDA-wethouder 
Jan Oldebesten is inderdaad een 
molensteen geworden. Wat dat 
betreft is het mooi dat de raad van 
haar fouten heeft geleerd. Het is 
wel ironisch dat uitgerekend een 
SteM-wethouder (Myriam Jansen) 
nu haar uiterste best doet om die-
zelfde Plataan te redden. Ook Sterk 
Meppel wil de toekomst van De 
Plataan, Scala en de bibliotheek 
veiligstellen en de Niermanschool 
het onderkomen geven waar ze al 
zo lang op wacht. 
Maar de tijd begint te dringen. Voor 
de Niermanschool, maar ook voor 
de woningen die op de oude loca-
tie gebouwd kunnen worden. Om 
de subsidie van bijna vier ton bin-
nen te slepen moet er uiterlijk eind 
april een beslissing genomen wor-
den, zegt wethouder Dohle. 
Sterk Meppel heeft er alle vertrou-
wen in dat het wethouder Jansen 
zal lukken alle losse eindjes aan 
elkaar te knopen. Nu maar hopen 
dat dit vertrouwen bij de andere 
fracties ook gaat groeien, zodat er 
in april toch een positief besluit 
wordt genomen.

De Plataan 
molensteen

Vanaf 2013 wordt de gemeente 
verantwoordelijk voor een deel 
van de zorg die nu via de AWBZ 
verstrekt wordt als u ondersteu-
ning nodig heeft bij langdurige 
ziekte of handicap. Het doel is u 
langer zelfstandig te laten wonen. 
Van AWBZ naar Wmo betekent 
een overstap van zorgwet naar 
participatiewet. 

Via de AWBZ bent u verzekerd voor 
zorg en ondersteuning bij langdu-
rige ziekte, handicap of ouderdom. 
Vanaf 2013 wordt de gemeente ver-
antwoordelijk voor een deel van 
die zorg. Het gaat dan om indivi-
duele begeleiding, groepsbegelei-
ding, dagbesteding of kortdurend 
verblijf. Van mensen met matige 
tot ernstige beperkingen. 
Een nieuwe taak en een nieuwe 
doelgroep voor de gemeente. Daar-
om werden bijeenkomsten belegd 
met gebruikers en organisaties die 
de zorg verlenen, om een visie te 
ontwikkelen vanuit de praktijk. 
Belangrijke vraag in die visie: hoe 
kun je mensen laten participeren 
als er fors bezuinigd moet worden 
op welzijnswerk? Wat hebben ze 
absoluut nodig? Wat gaat er in de 
huidige situatie goed en wat kan 
beter? Wat SteM betreft een uitste-
kende manier om een visie op te 
stellen: vanuit de praktijk.

Ook de positie van het persoonsge-
bonden budget (PGB) zal in die vi-
sie aandacht vragen. Vanaf 1 janu-
ari jl. geeft het Rijk alleen mensen 
die recht hebben op een langdurig 
verblijf in een zorginstelling een 
PGB. Met een indicatie voor per-
soonlijke verzorging en/of verple-
ging wordt er vanaf 1 januari 2014 
alleen nog zorg in natura verstrekt. 
De reden dat het PGB werd afge-
schaft is dat ook hier de financiën 
volledig uit de hand liepen en er 
sprake was van misbruik. 

Kind met badwater weg
Nu lijkt het er echter op dat het 
kind met het badwater wordt weg-
gegooid. De consequenties die het 
afschaffen van het PGB heeft voor, 
bijvoorbeeld, ouders met één of 
meer ernstig chronisch zieke of ge-
handicapte kinderen zijn enorm. 
Er zouden toch andere mogelijkhe-
den moeten zijn om bezuinigingen 
te vinden? Het college is daar ook 
naar op zoek. Het zoekt naar mo-
gelijkheden om een aangepaste, 
betaalbare vorm van PGB in het 
nieuwe beleid in te passen. 
Naar verwachting komt de visie 
nog voor de zomer op de agenda 
van de gemeenteraad te staan en 
komt er meer duidelijkheid in wat 
er vanuit de gemeente nog moge-
lijk is. 

Overgang AWBZ naar Wmo:  
van zorg naar participatie

Als u werkt en opvang voor uw 
kind nodig heeft kan dat op ver-
schillende manieren. Familie na-
tuurlijk of zelf iemand inhuren. 
Maar u kunt uw kind ook naar 
een kinderdagverblijf of de peu-
terspeelzaal brengen. Binnenkort 
hoeft u tussen die laatste twee 
zelfs geen keuze meer te maken. 
In Meppel gaan drie organisaties 
harmoniseren tot één Integraal 
Voorschools Kindcentrum (IVK). 

Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE 
in werking getreden. Deze wet re-
gelt de kwaliteit van de aangebo-
den zorg van peuterspeelzalen én 
kinderdagverblijven en bevordert 
de mogelijkheden van samenwer-
king. 
De wet schrijft alleen niet voor hoe 
je dat moet doen. Dat mag de ge-
meente zelf weten. Als ze er maar 
voor zorgt dat niet alleen de peu-
terspeelzaal maar ook de organisa-
ties voor kinderopvang goede pro-
gramma’s aanbieden voor jonge 
kinderen met een taalachterstand. 

Integraal
De gemeente Meppel onderzocht 
daarom hoe ze het bestrijden van 
onderwijsachterstanden zo ef-
fectief en efficiënt mogelijk kon 
organiseren. Het college kwam al 
snel tot het besluit dat een inte-

graal kindcentrum de beste kansen 
bood. Maar met name de stichting 
SPMN (Stichting Peuterspeelza-
len Meppel/Nijeveen) maakte zich 
zorgen over de expertise en de kwa-
liteit van de programma’s en vond 
dat het college wel erg voortvarend 
te werk ging. De SPMN is terecht 
trots op het feit dat zij zich van een 
vrijwilligersorganisatie heeft ont-
wikkeld tot een professionele orga-
nisatie die aan hoge eisen voldoet. 
Maar deze ontwikkeling bracht ook 
hoge kosten met zich mee - het ge-
bruikelijke pijnpunt tegenwoordig 
- terwijl steeds minder kinderen 
van het peuterspeelwerk gebruik 
maken. Gelukkig kan ook de SPMN 
zich nu vinden in het voorstel.

Begeleidingsbureau
Nu de gemeenteraad besloten heeft 
in te stemmen met de harmonisa-
tie gaat een extern begeleidings-
bureau aan de slag. Dat neemt de 
begeleiding op zich om de SPMN, 
Allio Kinderopvang en Speelwerk 
te helpen bij het in elkaar schuiven 
van hun organisaties. 
Wethouder Myriam Jansen hoopt 
met dit besluit een bezuiniging van 
ruim twee ton te behalen terwijl de 
kwaliteit en expertise van alle orga-
nisaties behouden wordt. Het zijn 
de slimme keuzes waar we als SteM 
blij van worden. 

Eén organisatie voor  
opvang kinderen
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Raadsleden zijn net echte mensen. Ze willen wel afspraken maken, 
maar om je daar dan ook aan te houden is een stuk lastiger! Neem 
de bezuinigingen. Ik snap er niets van, maar kennelijk moeten wij 
Meppelers ettelijke miljoenen bezuinigen. Oké, wat moet dat moet. 
De wethouders komen met wat voorstellen, de gemeenteraad doet 
er een plasje overheen en gaat daarna akkoord met de spelregels. 
Tot zover geen probleem. Maar dan gaat het pas echt beginnen. Die 
wethouders gaan vervolgens aan de slag en komen met concrete 
plannetjes. En dan schrikt de raad. Dan gaan ze opeens opkomen 
voor ons belang. En als wij, brave burgers, maar hard genoeg mee-
schreeuwen, dan gaan die spelregels opeens overboord. 
Die wethouders hadden bedacht dat de subsidie voor verenigingen 
naar die clubs moesten gaan met het meeste draagvlak in Meppel. 
Daar zijn we het mee eens, riep de gemeenteraad. Maar toen er 
een paar clubjes geen subsidie meer kregen kwam er wel weer een 
partij met een voorstel om ze wel subsidie te geven. Want dat was 
toch wel heel sneu voor die paar verenigingen. Schiet mij maar lek!
Die wethouders hadden ook bedacht dat er slim gecombineerd 
moet worden met gebouwen. Dus in een gebouw meerdere huur-
ders zetten. Dat bespaart geld. Wat was het mooi dat het college 
buiten de lijntjes dacht en wat goed dat er slim gecombineerd 
werd. Maar toen er een voorstel kwam was Leiden in last. Ja, na-
tuurlijk moet er slim gecombineerd worden, maar wel anders. Ja, 
natuurlijk moet er bezuinigd worden, maar om al die organisaties 
in dat gebouw nu zo op te schudden…’ Ruzie! Hoe had het college 
toch zoiets kunnen bedenken? En SteM maakte het nog bonter. Die 
willen wel instemmen met de plannen, want geld was niet het be-
langrijkste argument. Nee, zij vonden het belangrijker dat de Nier-
manschool een plek kreeg en dat de bibliotheek en Scala minder 
geld aan huur uit konden geven. Hoezo? We moeten als gemeente 
toch bezuinigen? Daar doen we het toch voor?
Die volksvertegenwoordigers zijn een stelletje opportunisten. Ze 
zijn het allemaal eens met de bezuinigingen, totdat het werke-
lijk moet gebeuren. Er is altijd wel iemand die toevallig juist dat 
onderwerp een warm hart toedraagt. Er klimmen altijd mensen 
op de barricade om juist die ene bezuiniging te stoppen. En het 
werkt. Want zeg jij maar eens recht in het gezicht van een betrok-
ken burger dat juist zijn onderwerp minder belangrijk is. Nee, de 
rug rechthouden is niet waar politici voor in de wieg zijn gelegd. 
Ze schuiven die bezuiniging dus snel aan de kant en stappen over 
naar een volgend idee. Net zolang totdat er even niemand oplet. 
Niet gebaseerd op enige visie, gewoon puur populisme. Klotewerk 
is het. Dat wordt gedaan door een stelletje opportunisten met slap-
pe knieën. En dan ook nog trots roepen dat je het zo mooi vindt 
dat mensen voor hun eigen belang opkomen. Hypocrieter kun je ze 
bijna niet vinden!

Jawel, maar anders
Telkens als er ergens op een wat 
grotere schaal bomen worden 
gekapt, raakt dat bij veel aanhan-
gers van SteM een open zenuw. 
Zo ook nu bij de kaalslag bij de 
nieuwe Brede School en achter 
de Judith Leijsterstraat in de wijk 
Koedijkslanden. 

Een groot deel van onze achterban 
bekommert zich om de leefbaar-
heid van onze omgeving. Bomen 
nemen daarbij een bijzondere 
plaats in. Daarom heeft SteM zich 
altijd ingezet om onnodige kap te 
voorkomen. Zo heeft zij samen met 
de Natuurbeschermingswacht en 
de Bomenstichting met succes de 
onnodige kap van een hele rij bo-
men in Rogat voorkomen.
Nu zijn er bij de Brede School aan 
de Zuiderlaan en op een paadje 
achter de Judith Leijsterstraat in 
de Koedijkslanden weer heel wat 
bomen gekapt. Wij vragen ons af of 
deze kaalslag nu echt nodig was.
De omgeving van de Brede School 
moet een meer open karakter krij-
gen. Daarvoor moesten er bomen 
verdwijnen. Dat hoeft op zich niet 
erg te zijn als onderbegroeiing 
daardoor meer kans krijgt. Het zou 
voor de biodiversiteit zelfs gunstig 
kunnen zijn, werd ons door een 
deskundige verzekerd. Anders ligt 
het bij de kap van 23 elzen achter 
de Judith Leijsterstraat. Deze bo-
men zijn alleen gekapt vanwege de 
overlast, zo werd ons verteld. Wij 
kunnen het ons niet voorstellen dat 
dat een reden kan zijn. Daar komt 
bij dat de bomen particulier bezit 
waren; de gemeente kan herplan-
ten dus niet verplichten.

In het verleden moest voor dit 
soort bomen een kapvergunning 
worden aangevraagd. Deze werd 
in veel gevallen gegeven, tenzij de 
bomen beschermd waren, maar 
de gemeente kon herplanten ook 
particulieren opleggen. Tegen-
woordig is het kappen van bomen 
geregeld in de Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV). Er is geen 
kapvergunning meer nodig, tenzij 
de bomen op de bomenlijst staan. 
Gelukkig zijn dat er heel veel.
 
SteM heeft daar aarzelend mee in-
gestemd, omdat er geen meerder-

heid in de raad was om het anders 
te regelen. Een bijkomend bezwaar 
is dat de regel heel ruimhartig 
wordt toegepast, waardoor het 
voor ons vaak een gevecht tegen de 
bierkaai oplevert. Jammer dat de 
vereenvoudiging van de regels leidt 
tot ongewenste situaties.

Kap bomen raakt een open zenuw

De inzameling van oud papier 
gaat veranderen. Om de landelij-
ke doelstellingen te halen, moet 
de gemeente dat zelf gaan doen, 
met behulp van een nieuwe mi-
nicontainer. Scholen en instellin-
gen kunnen wel een vergunning 
krijgen om papier op te halen.

Toen hij wethouder was, bedacht 
Herman Jansen een plan om ver-
enigingen, scholen en instellingen 
in te schakelen voor een betere 
inzameling van oud papier. De ge-
meente zou een vuilnisauto met 
chauffeur beschikbaar stellen en 
de verenigingen de mensen die in-
zamelen. Er werd ook nog een ga-
rantieprijs afgesproken. 
Zo zou het mes aan twee kanten 
snijden. De gemeente zou de schei-
dingsdoelstellingen bereiken en de 

verenigingen en scholen verdien-
den er een leuk centje bij. Zelf heeft 
Herman deze vorm van inzamelen 
niet kunnen realiseren, maar zijn 
opvolger, Wim Zwaan (PvdA), wel.
Helaas bleek jaarlijks uit proeven 
dat deze manier van inzamelen niet 
leidde tot de gewenste resultaten. 
Voeg daarbij dat sommige verenigin-
gen steeds minder vrijwilligers kun-
nen vinden voor dit zware en soms 
best gevaarlijke werk en het wordt 
duidelijk dat er wat moest gebeuren. 

Proef
Een proef in de nieuwe wijk Berg-
gierslanden wees uit dat papier 
inzamelen met nieuwe minicon-
tainers niet alleen tot veel betere 
resultaten leidt, maar ook nog eens 
goedkoper uitvalt. In feite betaalt 
in het huidige systeem de inwoner 

een subsidie aan de verenigingen 
en scholen, via de afvalstoffenhef-
fing. De gemeenteraad heeft daar-
om besloten met ingang van 2013 
het oud papier zelf in te zamelen 
met gebruik van minicontainers. 
Hoewel SteM inzet van vrijwilligers 
heel belangrijk vindt en veel waar-
dering heeft voor mensen die zelfs 
zwaar werk willen verrichten voor 
hun vereniging, hebben wij inge-
stemd met dit besluit. Het halen van 
de milieudoelstellingen vinden wij 
heel belangrijk; er bleek niet overal 
in de gemeente elf maal per jaar oud 
papier te worden opgehaald. 
Gelukkig is er een goede overgangs-
regeling voor de verenigingen. En ze 
kunnen een vergunning aanvragen 
om zelf te blijven inzamelen. De 
scholen in Nijeveen gaan dat doen, 
hebben ze aangekondigd.

Oud papier in blauwe container

Brands Bouwgroep uit Emmen 
blijft het gewoon proberen. Zij 
diende weer een veel te groot plan 
in voor het perceel Kralooweg 1 
in de Oosterboer. Een bouwplan 
voor dertig zorgeenheden voor 
Van Boeijen met een oppervlakte 
van 840 vierkante meter. Het plan 
werd dus weer afgewezen en de 
omwonenden blijven nog steeds 
tegen de zwaar vervallen boerderij 
aankijken. Toch blijft de gemeente 
in gesprek met de projectontwik-
kelaar. Ze verwacht zelfs nog dit 
jaar overeenstemming met Brands 
te bereiken. We wachten het af en 
houden u op de hoogte. 

Kralooweg 1 
blijft krot

Een hele rij bomen weg, op parti-
culier terrein, dus de gemeente kan 
geen herplanten eisen

Welkom Gert-Jan Fokkema

Wegens het vertrek van Annet te 
Hoff is de gemeente op zoek gegaan 
naar een nieuwe raadsgriffier. Die 
werd gevonden in de persoon van 
Gert-Jan Fokkema. Hij werd una-
niem door de selectiecommissie 
als beste kandidaat gezien. Gert-
Jan is bestuurskundige en werkt 
daarnaast als raadsadviseur voor 
de griffie van de gemeente Almere. 
Vanaf 15 maart 2012 zal Gert-Jan 
Fokkema zich voor de raad van de 
gemeente Meppel in gaan zetten. 
Namens de fractie van Sterk Mep-
pel heten wij Gert-Jan Fokkema 
van harte welkom in Meppel en de 
Meppeler politiek. 

Griffier gaat, 
griffier komt

Annet ten Hoff bedankt

Raadsgriffier Annet ten Hoff stond 
vanaf 2007 de raad bij in haar ta-
ken. Voor de gemeenteraad is een 
griffie van groot belang. Niet alleen 
adviseert en ondersteunt de griffie 
alle fracties. Ze zorgt er ook voor 
dat iedereen alle informatie krijgt, 
stelt agenda’s samen en bereidt 
werkbezoeken voor. Ook helpt de 
griffie raadsleden bij het opstel-
len van moties, amendementen en 
voorstellen. Voor die taken heeft 
Annet zich de afgelopen jaren met 
hart en ziel ingezet. Vanaf 1 maart 
2012 heeft ze gekozen voor een 
nieuwe uitdaging als raadsgriffier 
in Steenwijkerland. Langs deze weg 
willen wij Annet bedanken voor de 
enthousiaste en gedreven wijze 
waarop zij het functioneren van 
onze fractie altijd heeft begeleid en 
ondersteund. Annet bedankt!
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Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.
De Poort van Drenthe
t.o. N.S. station Meppel
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Jan PlezierJan PlezierKUIN PARKET

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

Blankensteinweg 40

Meppel, tel. 0522 25 23 22

www.kuinparket.nl

Saab 
Timmer

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.

Meer grip
Hoe gebruikt de gemeenteraad he
moment van vernietiging van d
vergunning door de Raad van Stat
om te zorgen dat ze meer grip krijg

Parallelweg 23, 7941 HH Meppel
Tel.: 0522 - 255332
Fax: 0522 - 245485

www.saabspecials.nl
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Van Daalen
Heerengracht 3, Meppel
Telefoon 0522-252626

Keuze uit meer dan 1500 lijsten
Kunstschildersmaterialen
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Van Daalen

Er zijn Meppeler ondernemers 
die naast hun drukke bedrijf de 
tijd nemen om een bijdrage te 
leveren aan de Meppeler samen-
leving. In deze rubriek vragen wij 
uw aandacht voor deze maat-
schappelijk betrokken onderne-
mers. Deze keer aandacht voor 
Ronald Bouwer, operationeel 
manager van Ter Wal bv.

Ter Wal bv staat bekend als groot-
ste allround versleverancier van 
Noord-Nederland. Het bedrijf le-
vert aardappelen, groenten en 
fruit, zuivelproducten, vleeswaren 
en vlees. Kortom al het vers voor in 
de supermarkt. Daarnaast beschikt 
Ter Wal over een eigen kleinver-
pakkingsafdeling en een modern 
groentesnijbedrijf. Er werken ruim 
100 mensen. 
De passie die ze bij Ter Wal voor 
hun bedrijf hebben, is er ook voor 
de stichting Mont Ventoux. Deze 
stichting organiseert de beklim-
ming van de Mont Ventoux om zo 
veel mogelijk geld in te zamelen 
voor de KWF Kankerbestrijding.

Vrachtwagen
Het begon in 2010 met een simpele 
vraag aan directeur Bertus Bou-
wer. ‘Wil jij een vrachtwagen met 
chauffeur beschikbaar stellen aan 
de stichting Mont Ventoux voor 
het vervoer van fietsen richting 

Frankrijk?’ Neef Ronald kreeg de 
opdracht om dit te organiseren en 
werd al na het eerste jaar ‘gegrepen’ 
door het Mont Ventoux-virus. 
Zijn moeder was hersteld van die 
vreselijke ziekte, maar helaas over-
leed zijn neef wel aan kanker. Ro-
nald wilde daarom graag iets doen. 
Het kostte hem geen enkele moeite 
om vrijwilligers te vinden; de me-
dewerkers van Ter Wal zeiden graag 
ja. 

Logistiek
In de commissie logistiek van de 
stichting Mont Ventoux kan Ronald 
zijn ei kwijt. Zijn ervaring en ken-
nis als logistiek manager hebben 
ervoor gezorgd dat er nu een goed 
werkbaar draaiboek is gemaakt. 
Het tweede jaar regelden Ronald 
en collega’s alles wat te maken 
heeft met de logistiek voor, tijdens 
en na de beklimming van de berg. 
Zijn eigen werkgever Ter Wal was 
de eerste die hij in 2011 benaderde 
voor een bijdrage. En door zijn uit-
gebreide netwerk kreeg hij veel an-
dere bedrijven enthousiast om ook 
een bijdrage te leveren.
‘Het is een fantastisch doel’, vertelt 
Ronald. ‘Maar het is ook prach-
tig om dit met veel vrijwilligers te 
doen.’ Afgelopen jaar moest het 
noodscenario uit de kast worden 
gehaald, omdat het weer op de 
Mont Ventoux erg slecht was! Mede 

door de medewerkers van Ter Wal 
BV kon eenieder veilig en snel naar 
beneden worden gebracht. Voor 
deze snelle en goede actie, maar 
ook voor al het vele werk kregen 

Ronald en zijn collega’s ‘de Kei van 
de Mont Ventoux’ uitgereikt. 
Maar het applaus van de ruim 500 
deelnemers deed deze stoere man-
nen en vrouwen nog veel meer. 

Dus zij maken zich weer klaar voor 
de komende Tour. 
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Ronald Bouwer gegrepen door ‘Mont Ventoux’

Twee zaken bedreigen goede 
scheiding van plastic. De bijdrage 
van het rijk voor gescheiden 
inzameling is na dit jaar zeer on-
zeker en het bedrijfsleven wil van 
het statiegeld af. Tegen dat laatste 
is vanuit gemeenten verzet. Zij 
willen juist uitbreiding.

De gemeente zamelt alweer een 
flink aantal jaren plastic verpak-
kingsmateriaal gescheiden in. 
Deze krant heeft daar verschillende 
malen aandacht aan geschonken. 
Zo is er flink gediscussieerd over 
scheiding aan de bron, zoals Mep-
pel dat doet, of na-scheiding. 
Op het moment dat Meppel begon 
met gescheiden inzamelen was in 
deze regio na-scheiding nog niet 
mogelijk en het contract met het 
verwerkende bedrijf loopt nog.

Hoe dan ook, SteM is voorstander 
van scheiding bij de bron. De ver-
werking is goedkoper en het maakt 
mensen ervan bewust hoeveel ver-
pakkingsmateriaal ze gebruiken. 
Maar er kleven aan dit systeem ook 
nadelen. Zoals die vederlichte plas-
tic zakken aan de weg, die willen 
nog wel eens wegwaaien. 
Daarom komt er in Berggierslan-
den een proef om dat te voorko-
men. Er zijn gemeenten die oranje 
containers neerzetten waarin in-
woners, net als bij het glas, hun 
plastic kwijt kunnen. Volgens ons 
zou dat een prima aanvulling zijn. 

Problemen
Er komen twee grote problemen 
op ons af. In de eerste plaats stopt 
het rijk na 2012 met het leveren van 
de bijdrage aan het afvalfonds, een 

vergoeding voor het gescheiden in-
zamelen. Hoe het na dit jaar moet 
is erg onzeker. Ten tweede pleit 
het bedrijfsleven voor afschaffen 
van het statiegeld. Daardoor zal 
er meer plastic in het restafval te-
rechtkomen en het zwerfvuil toe-
nemen, zo is de verwachting.

Pleiotnota
Gelukkig zijn er veel gemeenten 
in Nederland die hier stelling te-
gen nemen. In Drenthe doen de 
gemeenten dat via de Vereniging 
van Drentse Gemeenten. Deze ver-
eniging heeft een pleitnota naar 
de minister van Infrastructuur en 
Milieu gestuurd die erop aandringt 
het statiegeld niet af te schaffen, 
maar juist uit te breiden voor kleine 
plastic flesjes en blikjes. SteM staat 
hier vierkant achter.

Liever meer statiegeld voor plastic
Door de economische crisis 
komen er steeds meer mensen in 
de financiële problemen. Het Rijk 
wil daar iets aan doen en maakt 
de gemeenten verantwoordelijk 
voor het helpen van mensen met 
problematische schulden. Mep-
pel staat daarom ook hier voor de 
opgave met minder geld meer te 
gaan doen. Wethouder Myriam 
Jansen nam die handschoen zeer 
voortvarend op.

De gemeenteraad heeft eind febru-
ari de beleidsnotitie Schuldhulp-
verlening 2012-2015 vastgesteld. 
Deze nota loopt vooruit op de nieu-
we wet rond schuldhulpverlening 
die binnenkort van kracht wordt. 
In de nota wordt beschreven hoe 
de gemeente haar inwoners helpt 
als er problematische schulden 
zijn. Er zijn drie aandachtsvelden: 
de materiële, de immateriële en de 
preventieve schuldhulpverlening. 
Het zal nog een hele klus worden 
alle ambities te verwerkelijken. 
Want de gemeente heeft er wel een 
zorgplicht bij gekregen zonder ex-
tra geld. Er moeten daarom duide-
lijke kaders zijn om te bepalen wie 
in aanmerking komt voor de gratis 

hulpverlening. Want voor iemand 
die een minimuminkomen heeft 
moet de hulp natuurlijk gratis zijn, 
maar geldt dat ook voor iemand 
met een inkomen van 40.000 euro 
die in de problemen komt? Dat 
is één van de kaders waar de raad 
binnenkort over moet spreken.

Preventie
Sterk Meppel is blij met deze aan-
dacht voor preventieve activitei-
ten en de integrale aanpak. Want 
als schulden niet meer verdwijnen 
of zelfs steeds groter worden dan 
moet er hulp komen om erger te 
voorkomen. 
Grote schulden zorgen voor grote 
armoede, sociaal isolement en vor-
men een belemmering om je op 
(het vinden van) werk te richten. 
Dat moeten we zien te voorkomen. 

Hulp bij schulden

De jaarrekeningen van het 
openbaar primair en voortgezet 
onderwijs in Meppel worden 
altijd ter goedkeuring aan de 
Raad voorgelegd. Sterk Meppel 
neemt haar taken hierin seri-
eus en komt ieder jaar weer te 
spreken over deze jaarrekenin-
gen. Afgelopen februari stond de 
jaarrekening 2010 van Promes 
(die in mei 2011 al klaar was) ter 
kennisname op de lijst. SteM is er 
niet blij mee, zacht gezegd.

De jaarrekening is goedgekeurd 
door de accountant, omdat hij vol-
doet aan de eisen, maar er stonden 
een paar vreemde zaken in. Het 
negatieve nettoresultaat van min 
458.951 euro (!) vonden we wel erg 

opzienbarend. Aangegeven werd 
dat dit kwam doordat de stichting 
Promes de renovatie/upgrading 
van de Oosterboerschool voor ei-
gen rekening nam en doordat er 
minder kinderen waren, waardoor 
de bijdrage van OCW lager was.

Andere oorzaken
Maar nadere bestudering van de 
stukken laat zien dat dit grote ne-
gatieve bedrag ook een aantal an-
dere oorzaken kende:
Het werven van een nieuwe direc-
teur Promes plus een directeur ba-
sisschool kostte maar liefst 35.000 
euro meer dan begroot.
In 2009 is met 2.550.000 euro deel-
genomen aan het BNG/OSG liqui-
diteitenfonds en dit leverde een 

negatief rendement op van 475 
euro. Wegzetten op een spaardepo-
sito van 2 procent had hier bijvoor-
beeld al 51.000 euro opgeleverd. 
Dat wordt vanaf 2011 overigens 
anders aangepakt. De rentabiliteit 
was in 2010 voor het eerst negatief: 
-3,53 procent, waar het ministerie 
een ondergrens van 0 hanteert. 
In de realisatie 2010 komen za-
ken voor die niet begroot waren, 
zoals schoolzwemmen, culturele 
vorming, bewaking en beveiliging 
en overige huisvestingslasten ter 
waarde van bijna een halve ton. 
Deze zaken werden wel gereali-
seerd in 2009, dus is het de vraag 
waarom deze niet opnieuw begroot 
waren.

Zorgen
Sterk Meppel heeft groot respect 
voor de schoolprestaties van Pro-
mes. Daar wordt goed werk gele-
verd. Maar we zijn, zacht gezegd, 
niet onder de indruk van het finan-
ciële beleid. De genoemde voor-
beelden gaven we in de Raad aan 
om zo onze zorgen te delen. 
Volgens Promes moet het in 2011 
beter zijn gegaan. Wij hebben het 
college daarom gevraagd ervoor 
te zorgen dat de volgende jaarre-
kening eerder op de agenda komt. 
Ook de begroting zullen wij kritisch 
gaan volgen. In een tijd dat leer-
krachten moeten vrezen voor hun 
baan past het niet dat de stichting 
zo’n slecht financieel rendement 
haalt op haar geld.

Wat gaat er mis bij Promes?

Ronald Bouwer: Geen enkele 
moeite om vrijwilligers te vinden
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Shared space, verkeerssituaties 
reguleren op basis van de eigen 
verantwoordelijkheid van men-
sen in plaats van regels en ver-
keersborden, leidde de afgelopen 
maanden tot stevige discussies. 
Daarom vond Sterk Meppel het 
van belang zelf te onderzoeken 
hoe de nieuwe situatie op de 
Grote Oevers beleefd wordt door 
alle verkeersdeelnemers.
 
De mensen waren helder in hun 
oordeel tegenover de SteMleden 
die op Grote Oever hadden post-
gevat: niemand vond dat de ver-
nieuwde situatie veiliger was. Toch 
is enige nuance wel op zijn plaats. 
In de gesprekken met ondervraag-
den kwam naar voren dat je als 
deelnemer ook vertrouwen moet 
hebben. Aarzel je wanneer je als 
wandelaar wilt oversteken? Dan 
rijdt een automobilist door.
Een bewoner zei: Als iedereen zich 
aan de regels houdt is het altijd vei-
lig! Waarom hebben wij altijd zo’n 
haast?
Overigens lijkt er een trend te ont-
staan dat in shared spacegebieden 
in Nederland de zebra toch weer 
zijn opwachting gaat maken.

Op een aantal punten is het over-

zicht moeilijk. Hoge auto’s op de 
parkeerplaatsen, bijvoorbeeld, 
maken het oversteken lastig. Bij de 
kruising Brouwerstraat/Grote Oe-
vers viel op dat de oversteekplaat-
sen voor mensen met rollators op 
ongelukkige plaatsen liggen. Het 
oversteken is en blijft daar onover-

zichtelijk en gevaarlijk. Ons advies: 
verplaats deze oversteekplaatsen 
naar rechte stukken weg.

Hoofdvaartsweg 104, Assen

tel. (0592) 39 90 90

Haakswold 21, Ruinerwold

tel. (0522) 48 18 59

tuinontwerp, aanleg 

en onderhoud

www.groentotaaladeboer.nl
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WOLDSTRAAT 59, MEPPEL
0522-260530

OONNDDEERRDDEELLEENNHHUUIISS

PPOOBBOO PPLLEENNTTYYPPAARRTTSS
Eerste Hulp Bij Onderdelen

Fong ShengFong Sheng

Elke dag open 11.30 - 24.00 uur
maandag gesloten

Het grootste
assortiment
afhaalsnacks

0522-256412

Heinsiusstraat 151-153

Elke dag open 11.00 - 23.00 uur
maandag gesloten

Elke dag open 11.30 - 22.00 uur

Nijmeijer

Cafe-Rest-Zalencentrum

NIJMEIJER
Uw adres voor:

feestavonden*bruiloften*recep-
ties*koud/warm buffet*diner

*vergaderingen*thema avonden*
laat het ons verzorgen

Marktstraat 43
7941 KP Meppel
tel: 0522-252532
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Radio 538 is de actieweek ‘538 voor 
War Child’ gestart. Op woensdag 14 
maart was het radiostation in Mep-
pel op het Kerkplein. Dat is een 
geweldig positieve actie voor kin-
deren in oorlogsgebieden (opvang 
en begeleiding van kindsoldaten). 
Wij vinden het prachtig dat zo veel 
instellingen, bedrijven, media en 
ook individuele personen in Meppel 
hieraan meedoen. Dat de gemeente 
dit faciliteert is dan ook logisch. 
Echter, toen wij vernamen dat tij-
dens deze actie 10.000 ballonnen 
zouden worden opgelaten, was onze 
reactie gereserveerd. Al die ballon-
nen, dat is ontzettend slecht voor 
het milieu! 

Balk in eigen oog
Het was de SteM-fractie snel dui-
delijk dat we het een stap te ver 

vonden gaan één onderdeel, het 
oplaten van de ballonnen, uit het 
evenement te halen (als dat al zou 
lukken). Daar komt bij dat wij bij 
acties ook wel gebruik maken van 
ballonnen. Weliswaar niet op zo 
grote schaal, maar toch. Wij hebben 
tijdens de laatste verkiezingscam-
pagne ook vele honderden plastic 
zadelhoesjes verspreid om aandacht 
op ons te vestigen. 

Deze grootschaliger actie en reacties 
vanuit de bevolking hebben de frac-
tie dus aan het denken gezet. Op de 
openbare jaarvergadering van onze 
politieke vereniging, woensdag 28 
maart, wordt dit in breder verband 
besproken om te zien hoe SteM 
in de toekomst moet omgaan met 
actiemiddelen zoals ballonnen en 
plastic zadelhoesjes.

Moet dat, al die ballonnen?

Het voorstel van SteM de oos-
telijke ontsluitingsweg voor 
Nieuwveense Landen eerder aan 
te leggen haalde de eindstreep 
niet in de raadsvergadering op 
donderdag 23 februari. Wij had-
den daar op aangedrongen mede 
na de inspraak van de Dorpsver-
eniging. 

Ondersteund met meer dan 1000 
handtekeningen had voorzitter 
Casper Veen al in de raadscom-
missie betoogd dat de Nijeveners 
zich grote zorgen maken over de 
te verwachten toename van de 
verkeersdrukte op de Dorpsstraat. 
SteM heeft zich van het begin af 
aan sterk ingezet voor een goede 
verbinding tussen het dorp Nije-
veen en Meppel en snelweg A32. 
Aanvankelijk met het creëren van 
een voor Nijeveen gunstige derde 

ontsluiting van de geplande wijk 
Nieuwveense Landen. We kregen 
geen enkel gehoor bij de ambte-
naren en de wethouder en ook in 
de raad was hiervoor geen steun te 
vinden.

Vertraging
De SteM-motie om dan maar de 
aanleg van de oostelijke ontsluiting 
te vervroegen en te verleggen naar 
de kruising N375 en N371 bij de 
scheepswerf werd wegens gebrek 
aan steun ingetrokken. De overwe-
gingen van het college waren dat dit 
een extra investering van een mil-
joen euro zou vergen. Daarbij zou 
er vertraging van de eerst fase kun-
nen optreden, wat nog eens 150.000 
euro per maand aan extra rente zou 
kunnen kosten.
Tijdens het in stemming brengen 
van het bestemmingsplan trokken 

Jan Vonk en Frans Venema ver-
gaande consequenties en stemden 
tegen het hele voorstel. Dit om met 
nadruk aan te geven dat zij het niet 
eens waren met de opstelling van 
het college en de politieke partijen, 
die alle mogelijkheden voor een 
alternatieve ontsluiting terzijde 
hadden geschoven. Hiermee werd 
volgens hen onvoldoende recht ge-
daan aan de belangen van de inwo-
ners van Nijeveen.

Genant was dat de andere par-
tijen probeerden de indruk te 
wekken begaan te zijn met de 
Nijeveense problemen. De Nij-
eveners weten nu wel beter. 
De politiek heeft een besluit geno-
men. De Dorpsvereniging, de Han-
delsvereniging en derden kunnen 
nu daartegen hun bezwaren indie-
nen, tot aan de Hoge Raad.

Als u uw baan kwijt raakt en na 
de WW een beroep op de gemeen-
telijke bijstand moet doen is dat 
niet meer vrijblijvend. Werken 
is het doel, meedoen de norm. 
De gemeente wil u snel aan werk 
helpen via korte stages en werk-
ervaringsplaatsen. Mocht betaald 
werk niet mogelijk zijn dan kan 
de gemeente u verplichten om 
werkzaamheden van maatschap-
pelijk belang uit te voeren. 

Als u werkloos wordt en geen werk 
meer vindt is het mogelijk dat u 
recht heeft op een uitkering. In dat 
geval bekijkt de gemeente hoe ze u 
zo snel mogelijk aan een baan kan 
helpen. Bijvoorbeeld door een sta-
geplaats te organiseren of een kort 
scholingstraject. 
Maar het budget voor die hulp is 
met bijna de helft gekort en dus 
moeten er scherpe keuzes gemaakt 
worden. Zo werd de structurele 
loonkostensubsidie geschrapt. Het 
is nu alleen nog mogelijk maximaal 
een jaar lang een loonkostensub-
sidie te krijgen. Voor de mensen 
die een contract voor onbepaalde 
tijd hebben via een WIW- of ID-
baan kan dit verstrekkende ge-
volgen hebben. Ook de activering 
van mensen die nog niet in staat 
zijn vrijwilligerswerk te doen is ge-
schrapt. Dit komt straks onder de 
Wmo te vallen. 

Verbetering
Het nieuwe re-integratiebeleid van 
wethouder Ton Dohle is op veel 
punten echter ook een verbetering. 
Zo wordt er een Werkfit-aanpak op-
gesteld. Daarin komt een ruim aan-
bod van arbeidstraining-, stage-, 
werkervaring- en leerwerkplaat-
sen. Tevens heeft de gemeente in 
het Werkgeversplatform Meppel/
Staphorst een groot netwerk opge-
bouwd en de integrale werkgevers-
benadering ingevoerd. 
Waar SteM ook erg blij mee is, is 
het sociaal aanbesteden. Bij een 
grote opdracht wordt dan geke-

ken of mensen vanuit de bijstand 
ingeschakeld kunnen worden bij 
de uitvoering. ‘Werken is het doel, 
meedoen de norm,’ zo stelt de vi-
sienota. 
Als betaald werk (nog) niet mo-
gelijk is kunt u verplicht worden 
werkzaamheden van algemeen 
belang uit te voeren. Wat dat pre-
cies inhoudt zal de komende jaren 
duidelijk moeten worden. Het is 
wel duidelijk dat een beroep op de 
bijstand in de toekomst niet meer 
vrijblijvend is. 

In de bossen
Omdat nog niet duidelijk is wat er 
binnen de Wmo voor activiteiten 
komen om mensen te activeren 
heeft de fractie van SteM samen 
met PvdA, CDA en D66 een motie 
ingediend. Een tiental mensen met 
zware psychische en verslavings-
problemen voeren nu werkzaam-
heden in de bossen uit. Om hen 
niet tussen wal en schip te laten 
vallen hebben wij het college ge-
vraagd deze activiteit voort te zet-
ten tot de Wmo-nota behandeld 
wordt en duidelijk is welke activi-
teiten er voor deze doelgroep bin-
nen dat budget nog mogelijk zijn. 

Werken is het doel

Nijeveen houdt zorgen Dorpsstraat 

De foto voorop de vorige Stadswachter was niet zo moeilijk te traceren. 
Veel lezers herkenden de pose die de actievoerders aannamen voor de 
Klokkentoren aan de Grote Oever. Van hen is Jan Brandenburg de geluk-
kige winnaar van de quiz. Hij schreef: ‘Het is HELP van The Fabulous 
Four t.w. The Beatles. Hopelijk krijgen jullie een ‘fabulous’ plan om de 
toren voor Meppel te behouden.’
Helaas was er geen ‘fabulous’ plan om de Klokkentoren te behouden. 
Met de slopershamer is de toren inmiddels afgebroken; er is weer een 
stukje Meppeler geschiedenis verloren gegaan.

Op de foto overhandigt SteM-fractieleider Peter de Vries aan Jan Bran-
denburg de prijs die hij heeft gewonnen: het boek ‘Een kwart eeuw 
Meppel’ van Herman Jansen, plus een fles Bruisend Meppel, aangebo-
den door wijnhandel De Moor.

Het mocht niet HELPen...

De oversteekplaats voor mensen 
met kinderwagens, rollators en 
rolstoelen zou een betere plek kun-
nen krijgen

SteM-straatinterview 

Kom je Grote Oever nu veilig over?

Wajong en 
WSW

De komende jaren moet het re-
integratie beleid verder ontwik-
keld worden. De sociale werk-
voorziening wordt de komende 
jaren gemoderniseerd. De ge-
meente krijgt de opdracht voor 
mensen met een arbeidshandi-
cap buiten de beschutte werkom-
geving een baan te vinden. Vanaf 
2013 wordt de gemeente ook 
verantwoordelijk voor de opvang 
van jongeren met een beperking 
(Wajongers) die niet volledig ar-
beidsongeschikt zijn. Daar ligt 
dus een forse uitdaging op de 
gemeenten te wachten.
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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.

Onze raadsleden en wethouder

Myriam Jansen
(wethouder)

Kruisstraat 11
7941 AM Meppel

tel.: 852522
e-mail: m.jansen@meppel.nl

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

Jan Wessels
Emmastraat 68

7941 HS Meppel
tel.: 255520

e-mail: j.wessels@meppel.nl

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

Ken uw gemeente
Uitslag 77
Op de foto in het vorige nummer
staat een van de bruggetjes aan de
Goeman Borgesiussingel. Die ston-
den op het punt gesloopt te wor-
den. Gelukkig is de gemeente hier-
op 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 ver-
haaltje erbij kunt u mailen naar 
stadswachter@home.nl. 
Wellicht staat dan in de volgende
Stadswachter uw foto.

78
Het J. Postemaplein is een oud plein
in Meppel. Veel lief en leed wordt er
d a g e l i j ks 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

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
g e b o u wen 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 
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Peter de Vries (r.) overhandigt
Yvonne op de Weegh het boek
‘Een kwart eeuw Meppel’ van Her-
man Jansen en een fles Bruisend
Meppel.

Peter de Vries
(fractievoorzitter)
Het Vledder 35

7941 KL Meppel
tel.: 260305

e-mail: p.devries@meppel.nl

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

Jan Wessels
Emmastraat 68

7941 HS Meppel
tel.: 255520

e-mail: j.wessels@meppel.nl

Myriam Jansen
(wethouder)

Kruisstraat 11
7941 AM Meppel

tel.: 852522
e-mail: m.jansen@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

8 Lente 2012

Uitslag 81
De vorige opgave in deze rubriek 
was erg gemakkelijk. Er waren veel 
goede reacties op de foto. Tilly van 
der Heijden uit Ruinerwold kwam 
als winnaar uit de bus. Mevrouw 
van der Heijden vertelde ons het 

volgende over het beeld dat voor 
het Diaconessenhuis in Meppel 
staat:
‘Ruim vijf meter hoog is de hond 
die bij de ingang van het Diacones-
senhuis in Meppel zit te wachten. 
Zijn blik is hoopvol op de toegangs-
deuren gericht, en de ronde vormen 
waaruit hij is opgebouwd verraden 
een zachtaardig karakter. Dit ver-
trouwde beeld van een hond die op 
zijn baasje wacht, wordt verstoord 
door de lichtblauwe diabolovorm 
aan weerszijden van het dier. In 
het werk van Gerard Groenewoud 
(1958) en Tilly Buij (1957) staat 
deze vorm van twee gespiegelde ke-
gels symbool voor wat zij de ‘exis-
tentiële twijfel’ noemen: het feit dat 
de mens in het leven niet onderhe-
vig is aan één enkele waarheid maar 
aan meerdere waarheden. In dit ge-
val geeft de diabolovorm de tegen-
strijdige gevoelens van de gemid-
delde patiënt weer, die tegen wil en 
dank op enig moment in zijn leven 
toch wordt geconfronteerd met een 

verblijf in het ziekenhuis. De hond 
biedt hierin de nodige troost.’
Tilly van der Heijden koos als prijs 
het boek ‘Een kwart eeuw Meppel’ 
van Herman Jansen.

82

De volgende opgave betreft een 
bijzondere boom in Meppel. Weet 
u waar hij staat? Kunt u ons er iets 
meer 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 karakteristie-
ke 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 15 mei 2012 naar: 
Redactie Stadswachter
Lepelaar 5 
7943 SJ Meppel 
of mailen naar
stadswachter@sterkmeppel.nl 

SteM-fractieleider Peter de Vries 
(rechts) overhandigt Tilly van 
der Heijden de prijs die zij heeft 
gewonnen, plus een fles Bruisend 
Meppel.

Han van Zandbergen 
(duo-raadslid)

Hofstedestraat 7 
7942 GV Meppel

tel.: 795117
e-mail: contact@hanvanzandbergen.nl


