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Rechte rug

HAN EN SAN

Is die voedselbank nou een linkse 
hobby of een rechts uitvloeisel?

College en gemeenteraad namen 
vorig jaar juni hun verantwoor-
delijkheid voor de door het Rijk 
opgelegde bezuinigingen. In een-
dracht werd gezamenlijk bepaald 
waar gesneden werd en waar niet. 
Politieke spelletjes bleven achter-
wege en coalitiepartijen zochten de 
samenwerking met oppositiepar-
tijen (en andersom) om bepaalde 
bezuinigingen bij te stellen of van 
tafel te halen. Maar toen waren het 
nog maar plannen.
Nu worden de plannen concreet 
en krijgen we te maken met de 
emoties van de mensen die getrof-
fen worden. Dat was begin dit 
jaar goed te zien toen het ging om 
de herschikking van De Plataan. 
De emoties over verplaatsing van 
de Speel-o-theek naar De Poele 
leken belangrijker dan het feit dat 
de overlevingskansen van biblio-
theek, Scala en De Plataan enorm 
vergroot werden.
Dat zie je nu ook bij het besluit 
van het bestuur van de peuter-
speelzalen. Natuurlijk is ook Sterk 
Meppel niet blij met de opheffing, 
die deels zeker een gevolg is van de 
verlaging van de subsidie. Maar de 
emotie om te houden wat je hebt 
zorgt ervoor dat de feiten rond de 
voorgenomen opheffing naar de 
achtergrond verdwijnen (elders in 
deze Stadswachter kunt u hier meer 
over lezen). 
Eerlijk is eerlijk. Het is ook lastig 
om de rug recht te houden als er 
protesten komen tegen de bezui-
nigingen. Vooral als het bezuini-
gingen zijn waar wij liever niet 
aan meewerken. Voor de andere 
partijen is dat niet anders; zeker 
die in de oppositie. Maar weglopen 
kan niet meer, hoe vervelend dat 
ook is voor diegenen die het treft. 
Als de zes miljoen besparingen 
niet gehaald wordt, Meppel dus 
de begroting niet rond krijgt en 
onder curatele komt te staan, valt 
er helemaal niets meer te kiezen. 
Dan bepaalt de provincie hoe wij in 
Meppel ons geld besteden.

Gejuich van ouders en leerkrachten

Niermanschool gaat naar De Plataan
Tijdens de raadszitting mag er 
niet geklapt worden, maar zodra 
ouders en leerkrachten de zaal 
uit waren, barstte er een gejuich 
los. De gemeenteraad had in 
grote meerderheid ingestemd 
met het plan De Plataan te 
verbouwen, zodat de Mgr. Nier-
manschool en Speelwerk erbij 
kunnen. Ook de beheerstichting 
was zichtbaar blij met het besluit 
van de gemeenteraad. 

Al in januari lag er een plan om de 
ruimtes in De Plataan te herschik-
ken. Aanleiding waren enerzijds 
de bezuinigingen op cultuur; de 
bibliotheek wilde vierkante meters 
inleveren zodat zij minder huur 
moest afdragen en ook Scala moest 
een flinke bezuiniging op de subsi-
die waarmaken. Anderzijds zat de 
Mgr. Niermanschool al sinds 1998 
op goede huisvesting te wachten. 
Wethouder Myriam Jansen be-
dacht een ‘out-of-the-box’-plan dat 
alleen maar voordelen leek te heb-
ben. Zij wilde bezuinigen door de 
activiteiten te laten bestaan en slim 
te combineren op de ‘stenen’. 
Door de bibliotheek en de Nier-
manschool in De Plataan samen 
te voegen werden een paar grote 
problemen in een klap opgelost, 
hadden de culturele instellingen 
een betere kans op overleven en 
konden er sociale woningen op de 
Grote Oever gebouwd worden. Een 
win-win-situatie noemde SteM dat.
Financieel was er nog wel veel on-
duidelijk. Er zijn veel organisaties 
binnen De Plataan actief - en met 
iedere organisatie zijn andere af-
spraken gemaakt - daarom was het 
lastig precies in beeld te krijgen hoe 
de begroting van de beheerstich-
ting er dan uit kwam te zien. 

Speel-o-theek
Ook bij een aantal organisaties was 
er onrust. Voor de speel-o-theek 
leek in eerste instantie geen ruim-
te meer te zijn. Zij benaderde alle 
fracties en de pers om een verhui-
zing te voorkomen. Dat alles leidde 
ertoe dat diverse fracties (veel) 

meer financiële onderbouwing wil-
den en pleitten voor handhaving 
van de speel-o-theek. Uiteindelijk 
heeft de beheerstichting een on-
afhankelijk bureau een onderzoek 
laten uitvoeren.

Conclusies SteM bevestigd
De conclusies die Sterk Meppel in 
januari al had getrokken werden 
door het onderzoek bevestigd. 
Zonder de komst van de Nierman-
school zou De Plataan grote finan-
ciële problemen krijgen, omdat 
er grote ruimtes leeg kwamen te 
staan. Dat rapport zorgde ervoor 
dat de gebruikers unaniem beslo-
ten dat de Niermanschool meer 
dan welkom was. 
Ook in de gemeenteraad werd het 
plan daarna met een grote meer-
derheid aangenomen. De VVD wil-
de nog wel de garantie dat eventu-
ele tekorten binnen het budget van 
de beheerstichting zouden worden 
opgelost. Een garantie die de wet-
houder niet kon geven. Ze beloofde 
wel dat ze de raad onmiddellijk zou 
informeren bij grote afwijkingen, 
en iedere drie maanden met een 

voortgangsrapportage zou komen. 
Ook de PvdA stemde in. De finan-
ciële situatie was ook in haar ogen 
veel duidelijker geworden.Boven-
dien was deze fractie blij dat de 
speel-o-theek kon blijven. Dus 
stemde de PvdA, met uitzondering 
van Jan Jonker, in met het plan. 
ChristenUnie en GroenLinks sloten 
zich hierbij aan.

Angst
D66 stemde tegen uit angst voor 
de financiën. Blijkbaar wil ze liever 
de tegenvallers incasseren die door 
leegstand zullen ontstaan en maar 
moeilijk in te vullen zijn. Die rede-
nering begrijpen wij niet. Evenmin 
als het besluit van het CDA om het 
plan niet te steunen. 
CDA-wethouder Oldebesten wist 
zeven jaar geleden het plan om de 
Vledderschool naar cultureel cen-
trum om te bouwen erdoor te krij-
gen, zonder goede financiële on-
derbouwing en zonder zelfs maar 
te weten hoe een beheerstichting 
er uit moest komen te zien. 
Binnen een jaar moest de inves-
tering dan ook al afgewaardeerd 

worden. De soepelheid van toen 

staat in schril contrast met de star-
heid van nu. Terwijl het doel toch 
hetzelfde is: een bruisend cultureel 
centrum.
Het besluit is een groot succes voor 
wethouder Myriam Jansen. Bij het 
doorvoeren van bezuinigingen zijn 
er veel weerstanden te overwinnen 
vooral als het besluit veel mensen 
aangaat. En dat is in haar porte-
feuille altijd het geval. 
Het bezuinigingstraject in de cul-
turele portefeuille is dus een leer-
proces geweest. Toch is de fractie 
van Sterk Meppel ervan overtuigd 
dat het out-of-the-box-denken de 
beste manier is om die noodzake-
lijke bezuinigingen uit te voeren. 
Slim combineren en zoveel moge-
lijk activiteiten behouden. Zo wil 
Sterk Meppel alle bezuinigingen 
wel doorgevoerd zien. 

Zie ook pag. 6: Van school naar cul-
tureel centrum naar school

De verhoging van de maximumsnelheid 
naar 130 km vindt SteM een slechte zaak. 
Het is schadelijk voor het milieu, verhoogt de 
kans op ernstige ongelukken en geeft meer 
geluidshinder voor omwonenden. 
Volgens Goudappel Coffeng, adviseurs van de 
gemeente Meppel, veroorzaakt de verhoging 
van 120 naar 130 km/uur tien procent meer 
uitstoot van CO

2
 (koolstofdioxide), waarmee 

het milieuvoordeel van zuinige auto’s helemaal 
teniet wordt gedaan. De doelstellingen die de 
gemeente heeft om de CO

2
-uitstoot drastisch te 

verminderen zou door deze rijksmaatregel on-
der druk komen te staan. SteM heeft hier grote 
moeite mee, met name omdat we, samen met de 
actiegroep ’Houd Meppel schoon’, juist gestre-
den hebben tegen de asfaltcentrale om de hoe-
veelheid fijnstof en NO

2
 (stikstofdioxide) zoveel 

mogelijk te beperken. 
Wat de gevolgen zijn van de verhoging van de 
maximumsnelheid voor Meppelers is nog niet 
bekend, omdat die niet geldt voor de A32 hier, 
waar 120 km het maximum blijft. Dat het ge-
halte aan fijnstof zal toenemen staat wel vast. 
Ook zal de uitstoot van NO

2
 stijgen. Een verho-

ging van de maximumsnelheid van 120 naar 130 
leidt tot 29 procent meer locaties waar de nor-
men voor luchtkwaliteit worden overschreden. 
Dat Meppel bij die 29 procent gaat horen is niet 
uitgesloten.

Lawaai
Naast een toename van de uitstoot van schade-
lijke stoffen neemt ook de geluidsoverlast toe. 
Vooral in het ons zo dierbare Reestdal zal dit 
goed te merken zijn. Omdat de snelheidsverho-
ging niet geldt voor vrachtwagens blijft de stij-
ging beperkt tot gemiddeld 0,85 dBA. Niet erg 
genoeg om Rijkswaterstaat te verplichten extra 
geluidswerende voorzieningen te treffen. Jam-
mer, want mens en natuur worden opgezadeld 
met meer lawaai. 
Ook neemt de kans op ongelukken evenredig 
toe met de snelheid. Op basis van de hogere 
snelheid alleen moet gerekend worden op lan-
delijk ca. vijftien doden en tweehonderd gewon-
den meer per jaar. Wij vinden dit onacceptabel.

SteM beseft dat een gemeente weinig kan on-
dernemen tegen deze rijksmaatregelen. Toch 
vragen wij het college alert te blijven en zich 
in ieder geval te verzetten tegen een niet denk-
beeldige verhoging van de snelheid op de A32 
op termijn. Sterker, wij zijn nog steeds voor een 
verlaging van de maximumsnelheid, ter hoogte 
van Oosterboer.

130 Km Nee!

De leerlingen van de Mgr. Nier-
manschool zijn blij dat ze naar de 
nieuwe school in De Plataan gaan.
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Hallo. De meesten van u zullen 
de vakantie er op hebben zitten! 
Ik hoop dat u een leuke tijd heeft 
gehad en er weer met frisse moed 
tegen aan kunt. Ook in de poli-
tiek is het zomerreces afgelopen 
en gaan we weer volop van start! 
Eerlijk gezegd vind ik het ook wel 
weer lekker, die regelmaat van het 
werk en een volle agenda. 

Nadat ik heerlijk heb genoten in 
Duitsland en Tsjechië lag er bij te-
rugkomst wel direct een heel lastig 
dossier rond de peuterspeelzalen 
Meppel/Nijeveen. Onze beslissing 
hoe het verder gaat met deze sub-
sidie raakt veel peuters, ouders en 
leidsters in hun werk. Dat maakt 
het er niet makkelijker op. 

Maar we weten ook als Mep-
peler politiek dat we 6 miljoen 
op de jaarlijkse uitgaven moeten 
besparen in 2015! Dit zal pijn doen 
en doet nu ook al pijn bij onze be-
woners. Ik heb persoonlijk leukere 
periodes meegemaakt als raadslid. 

Maar Sterk Meppel loopt niet weg 
voor het maken van die keuzes. Het 
hoort bij het raadswerk dat we in 
het belang van Meppel handelen. 
De andere partijen willen weer 
eens een onderzoek. Ze willen dus 
het werk van het stichtingsbestuur 
en een externe begeleider nog eens 
overdoen, met alle kosten van dien. 

Een bestuurslid van Stichting Peu-
terspeelzalen Meppel/Nijeveen zei 
in de commissievergadering: ”De 
raad stemt voor een bezuiniging 
van 200.000 euro en als duide-
lijk wordt wat de consequenties 
zijn trekt men zich terug van dat 
besluit.” 

Dat lijkt mij glasheldere taal. Ik 
hoop dat de andere partijen ook 
hun verantwoordelijkheid durven 
op te pakken! Wordt vervolgd.

Peter de Vries
Fractievoorzitter Sterk Meppel

Verantwoordelijkheid nemen
Toen de directieleden van de Nier-
manschool twee jaar geleden bij 
mij kwamen, trad ik ze met open 
vizier tegemoet. Ik wist dat we in 
ons coalitieprogramma gezegd 
hadden dat de Niermanschool 
nieuwe huisvesting moest krijgen, 
de komende vier jaar. En ondanks 
dat het al meer dan 15 jaar niet 
gelukt was om dat te realiseren, zou 
dat mij wél gaan lukken. Dacht 
ik… Het was een leuk gesprek, 
maar de directie liet wel duidelijk 
weten dat ze het nu zat was. Ze 
had al zo lang gewacht op betere 
huisvesting en het ging echt niet 
meer zo. 

We zijn gezamenlijk aan de slag 
gegaan om te zoeken naar de 
oplossing. Meerdere opties zijn de 
revue gepasseerd. Totdat we aan-
kwamen bij De Plataan. Een van 
onze mooiste panden in de stad, 
een prachtig oud schoolgebouw, 
dat zes jaar geleden omgebouwd 
was tot cultureel centrum. 
Na enig gefilosofeer zag de directie 
deze mogelijkheid wel zitten. Niet 
alleen vanwege het mooie gebouw, 
in het centrum, maar ook vanwege 
de mooie kans die de combinatie 
van functies met zich meebracht: 
een brede school, waar cultuur en 
onderwijs nog dichter bij elkaar 
gebracht zouden worden. 
Daarnaast zou ook eindelijk het 
stukje centrum rond de leegstaande 

katholieke kerk ontwikkeld kun-
nen worden en zou De Plataan een 
impuls krijgen naar een duurzame 
invulling en exploitatie.

Het leek zo mooi, maar de gevoe-
lens die loskwamen bij het vertel-
len van deze plannen waren heftig. 
Hoe moest dat ooit passen? Zou 
het financieel wel haalbaar zijn? 
En wat zijn de voordelen die het 
oplevert? En toen begon het leggen 
van een moeilijke puzzel die veel 
onrust en onduidelijkheden met 
zich meebracht. Maar als je ergens 
echt in gelooft, als je echt denkt dat 
iets goed is voor Meppel dan zet je 
door. Dan haal je de kastanjes uit 
het vuur en onderga je de stormen 
van kritiek die je (ook) ontvangt.

En dan nu, bijna twee jaar later, 
heeft de raad besloten dat we door-
gaan met dit plan. Wie de heftige 
discussies en de onrust een beetje 
gevolgd heeft, snapt hoe groot 
de opluchting voor mij was. De 
meerderheid van de raad kon zich 
vinden in de voorgestelde oplos-
sing en gunde de Niermanschool 
na jaren geduld deze nieuwe plek. 
Spontaan ontving ik vele lieve reac-
ties en felicitaties. Heerlijk! Maar 
eerlijk gezegd horen die felicitaties 
vooral thuis bij alle instellingen 
om mij heen. De bibliotheek, Scala, 
Stichting Welzijn en zeker ook de 
beheersstichting, die vooral de 

laatste maanden intensief met mij 
zijn opgetrokken om dit plan tot 
een goed einde te brengen. 
En natuurlijk - last, but not least - 
het enorme geduld van directie en 
personeel van de Niermanschool. 
De afgelopen twee jaar hebben ook 
zij er steeds in geloofd, ondanks 
dat dat soms heel moeilijk was. Ze 
hebben mij gesteund en geholpen 
door de boodschap bij te zetten met 
ludieke en vriendelijke acties. Die 
steun maakt dat je weet waarvoor 
je vecht: voor je eigen stad, voor 
Meppel!

Myriam Jansen
Wethouder

2

 Van de wethouder SteMgeluid
Herfst 2012

Kastanjes en Platanen

De laatste Donderdag Meppeldag 
van het jaar (23 augustus) werd 
traditioneel weer afgesloten met 
de optocht van praal- en recla-
mewagens. En zoals ieder jaar 
liep ook Sterk Meppel weer mee 
in deze optocht, die door duizen-
den mensen wordt bekeken. 

Het thema was dit jaar: Sterk voor 
een schoon Meppel. Veel mensen 
ergeren zich aan troep op straat. 
Een papiertje hier, een leeg fris-
drankblikje daar. Het is makke-
lijk zat om dit in een vuilnisbak te 
gooien of mee naar huis te nemen. 
SteM vraagt hier altijd al aandacht 
voor in de raad, maar ditmaal dus 
ook van het publiek. Gezien de re-
acties die wij op straat hoorden was 
het publiek het zeer met ons eens.

Enthousiast
Voor de SteM-leden is het altijd 
geweldig leuk om zo’n rondje door 
de Meppeler binnenstad te maken. 
Veel mensen die altijd weer en-
thousiast reageren op de bekende 
gele bakfiets, onze ‘gouden koets’. 
We horen ook altijd veel bijval. De 
leukste opmerking dit jaar kwam 
van iemand die riep dat hij de Kies-
wijzer 2012 had ingevuld en uit was 
gekomen bij... de Stadswacht (de 
voorloper van Sterk Meppel).
Dit jaar hadden we naast de (steun)
fractie en bestuursleden van SteM 
om de ‘gouden koets’ een stoet leu-
ke meiden: Welmoed, Lidewij, Lisa, 
Sterre, Roos, Tanne, Hilde, Michelle 
en Sabine, in de karavaan liefkozend 
‘hofdames’ genoemd. Ze deelden 
kleurplaten uit aan de kinderen. 
De kleurplaat riep iedereen op om 
geen afval achter te laten op straat 

en zo Meppel schoon te houden. 
Op zaterdag 8 september heb-
ben Han van Zandbergen en An-
nette Ferguson bij Mocca d’Or in 
de Woldstraat de prijzen voor de 
mooiste kleurplaten uitgereikt.

De hofdames van Sterk Meppel

Op de site van Sterk Meppel 
staat regelmatig een poll over 
een onderwerp uit de actuali-
teit. Na een korte omschrijving 
van het onderwerp stellen we 
een vraag waarop men met een 
simpel ja of nee kan antwoor-
den. Op die manier prikkelen 
we niet alleen lezers om hun 
mening te geven maar wij kun-
nen er zelf ook van leren. 

Schultehuis
De verwoestende brand in het 
historisch waardevolle pand 
Kruisstraat 15 had tot gevolg 
dat de voorgevel is ingestort. 
Waardevolle elementen zijn ge-
zocht, gevonden en worden nu 
bewaard. Maar wat moet er nu 
gebeuren? Opknappen is een 
optie maar zal veel geld kosten 
en het is maar de vraag of de ver-
zekering dat allemaal dekt. Mag 
de gemeente eventueel ook een 
bijdrage leveren? Een bijdrage 
die betaald wordt van ons eigen 
belastinggeld?  

Op de stelling Herbouw van een 
historisch pand mag de gemeen-
schap ook wel wat geld kosten 
kwamen 81 reacties, waarvan 45 
het eens waren met de stelling. 
Een kleine meerderheid vindt 
dus dat behoud van oude cul-
tuurhistorie wel geld mag kos-
ten. 

 Groenonderhoud
De tweede stelling ging over de 
bezuinigingen op onderhoud 
van groen en schoonmaken van 
stoepen en wegen. Daar komen 
klachten over binnen. Wij stel-
den u de vraag of mensen, in 
plaats van te gaan klagen, ook 
zelf in hun eigen buurt een be-
zem en schoffel moeten pakken 
en zelf aan de gang gaan in ei-
gen straat en perkjes? In andere 
gemeenten wordt dit al gedaan, 
sterker nog: gemeenten rekenen 
op de inzet van bewoners om op 
schoonmaakkosten te besparen.
  
Op de stelling ‘Als de gemeente 
door de crisis minder kan uit-
geven om straten en perkjes 
schoon te houden ga ik zelf aan 
de slag’ kwamen slechts 30 reac-
ties waarbij 16 mensen het met 
de stelling eens en bereid zijn 
zelf aan de slag te gaan in hun ei-
gen buurt. De overige 14 mensen 
zijn van mening dat dit een taak 
van de gemeente is.

Voor de meest actuele poll kunt 
u onze site bezoeken. Deze gaat 
over de klachten over geluids-
overlast bij evenementen. Doe 
mee en maak uw mening ken-
baar!

Praat mee op www.sterkmeppel.nl

• Ja voor herstel Schultehuis  
• Verdeeld over groenbeheer

De gele bakfiets, SteMs ‘gouden 
koets’, had dit jaar extra veel be-
kijks door de bijzondere entourage, 
die werd gevormd door onze stoet 
zonnige meiden, de ‘hofdames’. 

In Mocca d’Or tonen de winnaars van de kleurplatenwedstrijd trots hun 
prijs
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Het bestuur van de Stichting 
Peuterspeelzalen Meppel-Nij-
eveen (SPMN) heeft vlak voor 
de zomervakantie besloten de 
stichting op te heffen, omdat 
het ‘proces van harmonisatie’ 
was mislukt. Tegen de zin van 
medewerkers, die voor een deel 
ontslagen worden, en ouders van 
de peuters. Ze drongen er bij de 
gemeenteraad op aan de aange-
kondigde bezuiniging van tafel te 
halen. Dan kon alles bij het oude 
blijven. Was dat maar zo!

Op 13 september 2012 zaten veel 
medewerksters, ouders en kinde-
ren van de peuterspeelzaal in de 
raadszaal. Zij waren daar om de in-
sprekers te steunen. Insprekers die 
opkwamen voor het behoud van de 
peuterspeelzaal en dus de bezuini-
ging van twee ton van tafel wilden 
hebben. Ze zijn bang dat de ken-
nis en de vakbekwaamheid van de 
speelzaalleiding anders verdwijnt.
In de raadscommissie bleek al snel 
dat SteM de enige fractie was die 
zich had verdiept in de problemen 
bij SPMN. En dat zijn er nogal wat, 
niet alleen op financieel terrein, 
maar daar liggen er wel veel. Sinds 
een aantal jaren zijn er tekorten en 
krijgt de SPMN de begroting niet 
rond; de reserves zijn nu op. 
Die tekorten gaan de komende ja-
ren nog (veel) groter worden. Dat 
heeft verschillende oorzaken: de 
overheid vraagt om verdere pro-
fessionalisering, de CAO voor het 
personeel is verbeterd en omdat 
de gemeente aansluit bij de lan-
delijke normen voor de indicatie, 
komen er minder kinderen voor 
Voor- en Vroegschoolse activiteiten 
(VVE) in aanmerking. Geld erbij is 
in deze tijden van bezuinigingen 
niet bespreekbaar. De wens van de 
insprekers om de SPMN zonder be-
zuinigingen op de oude voet door 

te laten gaan is daarom niet realis-
tisch. Voor 2013 wordt een tekort 
van zeker 100.000 euro verwacht. 
Dat betekent dat als de SPMN zou 
blijven voortbestaan het bestuur 
alsnog tot een zeer ingrijpende re-
organisatie moet overgaan.

Niet in gevaar
SteM is er trouwens van overtuigd 
dat de kwaliteit van het peuter-
speelwerk helemaal niet in gevaar 
is. Niet omdat we dat zelf vinden, 
maar omdat het bestuur van de 
SPMN daar zijn vertrouwen in heeft 
uitgesproken. Dat zijn toch de ex-
perts. Voor ons is het ook belangrijk 
dat er in ieder geval acht volledig 
gediplomeerde leidsters met hun 
expertise meegaan naar Speelwerk 
en Allio, waar het peuterspeelwerk 
onderdak krijgt. Ook zijn er voor de 
VVE afspraken gemaakt. 
De gemeente onderzoekt daar-
naast het voorstel van de stuur-
groep (waar de SPMN deel van 
uitmaakt) een of meerdere tuto-
ren in de hele gemeente in te zet-
ten als ambulant VVE-expert om 
processen in de kinderopvang en 
het onderwijs goed op elkaar af te 
stemmen en leidsters ter plekke te 
ondersteunen. Daarmee moet het 
peuterspeelwerk weer toekomst-
bestendig worden. 
De stuurgroep heeft haar werk 
zorgvuldig gedaan. Toen bekend 
werd dat een fusie of overname niet 
haalbaar was zijn vijf alternatieve 
scenario’s besproken, waaronder 
aansluiting bij het reguliere basis-
onderwijs. De alternatieven bleken 
niet haalbaar; opheffing bleek de 
enige optie volgens het bestuur van 
de SPMN. Dat de voorzitter vervol-
gens spijt van dit besluit krijgt en 
op persoonlijke titel de publiciteit 
zoekt om tegen het eigen besluit 
te protesteren is bizar. De SPMN is 
een zelfstandige stichting, net als 

de bibliotheek, stichting Welzijn en 
Promess. Ze is dan ook zelf verant-
woordelijk voor het besluit en voor 
de gevolgen voor het personeel. 
Dat er bijvoorbeeld geen geld is 
voor een sociaal plan komt doordat 
de reserves inmiddels helemaal op 
zijn. 
De raad besloot in meerderheid 
toch te kijken wat er nog aan alter-
natieven zijn. Ze verzocht het col-
lege een aantal zaken nogmaals te 
onderzoeken: wat gebeurt er finan-
cieel voor gemeente en ouders als 
1. de SPMN zich opheft; 
2. er toch ‘gewoon’ geharmoniseerd 
wordt zonder opheffing;
3. de peuterspeelzaal zich bij het 
onderwijs aansluit. 

Gegarandeerd
Sterk Meppel steunde deze motie 
niet. Wij zijn ervan overtuigd dat de 
stuurgroep voldoende naar andere 
oplossingen heeft gezocht, dat de 
financiële tekorten van de stichting 
fors gaan oplopen, dat Speelwerk 
en Allio het peuterspeelwerk aan-
zienlijk goedkoper uit kunnen voe-
ren en dat de kwaliteit van het peu-
terspeelwerk gegarandeerd wordt. 
Bovendien zullen de aan te stellen 
tutoren de processen gaan begelei-
den. Wat valt er dan nog te onder-
zoeken? Wij zien de samenvoeging 
met Speelwerk en Allio als enige 
werkbare oplossing (mits de kennis 
van SPMN niet verloren gaat).
Wat SteM betreft gaan de drie part-
ners zo snel mogelijk aan de slag 
om het peuterspeelzaalwerk goed 
over te dragen. Het bestuur van 
SPMN moet zich vooral richten op 
de medewerksters die dan wellicht 
ontslagen worden. Dat kan het 
door te onderzoeken of er wellicht 
toch samen met de gemeente een 
sociaal plan kan worden opgezet. 
Daar zou Sterk Meppel zich graag 
voor inzetten.

Zelfs zonder bezuiniging hangen 
peuterspeelzalen aan de klif

www.sterkmeppel.nl
Achtergronden? Discussies, Commentaar?

Zie www.sterkmeppel.nl
De website van SteM, altijd actueel. 

Daar vindt u de laatste berichten, acties, agenda, weblog, 
opinies, enz. enz.

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

De Raad van State heeft eind 
2011 het beroep van de Kolder-
veense huisarts Roelof Moes 
tegen het bestemmingsplan 
buitengebied gegrond verklaard. 
Onlangs kwam de gemeente 
de huisarts tegemoet. Zij gaf de 
huisartsenpraktijk in Nijeveen 
de mogelijkheid met 30 m2 uit 
te breiden. Dit is volgens huis-
arts Moes niet voldoende om de 
gewenste uitbreiding mogelijk te 
maken. SteM hoopt met hem dat 
de gemeente zich ruimhartiger 
op zal stellen. 

Het maken van bestemmingsplan-
nen is een ingewikkeld en zeer 
langdurig proces. Zo is het college 
jaren bezig geweest met het opstel-
len van het nieuwe plan voor het 
buitengebied. Tijdens dit proces is 
er veel overleg geweest met betrok-
kenen en konden de meeste be-
zwaren worden weggenomen. 
Zo niet het bezwaar van huisarts 
Moes tegen de bestemming ‘wonen’ 

op zijn perceel Kolderveen 4. Door 
deze bestemming zou uitbreiding 
van de praktijk op die plek niet meer 
mogelijk zijn. Sterk Meppel heeft 
zich gedurende de hele procedure 
ingezet om de gewenste uitbreiding 
wél mogelijk te maken. Wij vonden 
en vinden deze typische dorpsprak-
tijk op die plaats zeer gewenst. 
Op 3 september 2009 heeft de ge-
meenteraad het bestemmingsplan 
buitengebied goedgekeurd. Tij-
dens deze behandeling heeft SteM 
met een amendement (een wijzi-
gingsvoorstel) geprobeerd het plan 
aan te passen. Wij wilden dat de 
bestemming ‘wonen’ gewijzigd zou 
worden in ‘maatschappelijk’. Dan 
was uitbreiding wel mogelijk.

Geen steun
Helaas kreeg SteM geen enkele 
steun van andere partijen. Het CDA 
hield zelfs vast aan een oud plan de 
huisartsenpraktijk te verplaatsen 
naar het centrum. Hier voelden de 
huisartsen helemaal niets voor. Dat 
was bij de hele raad en dus ook bij 
het CDA bekend. Het enige posi-
tieve geluid was de toezegging van 
de wethouder om met de huisart-

sen contact op te nemen. Kennelijk 
heeft dit contact niet tot de gewens-
te resultaten geleid. Daarom heeft 
dokter Moes bezwaar aangetekend 
bij de Raad van State. Eind 2011 be-
sliste deze raad in het voordeel van 
de huisartsen. De gemeente moest 
haar huiswerk overdoen.
Begin september staakte de ge-
meente de juridische strijd en 
kwam zij de heer Moes tegemoet. 
Dat houdt in dat de zo nodige uit-
breiding kan gaan plaatsvinden; 
een felicitatie waard dus. Maar de 
gemeente bleek niet erg ruimhar-
tig te zijn: er mag dertig vierkante 
meter bijgebouwd worden en dat 
is volgens huisarts Moes te weinig 
om een volwaardige praktijk te 
behouden. Nieuw overleg met de 
gemeente is dus noodzaak. SteM 
vertrouwt erop dat de gemeente 
ruimhartiger zal zijn als dit inder-
daad nodig is. Beknibbelen op de 
vierkante meter is in dit geval ner-
gens voor nodig.
Wij betreuren het dat de heer Moes 
zo’n lange weg moest gaan. Dat 
was allemaal niet nodig geweest als 
de raad indertijd het amendement 
van Sterk Meppel had gesteund.

Huisartsenpraktijk nog steeds aan banden

Pontje ontsluit het Reestdal
Een pontje over de Reest, tussen 
Eesinge en Reeststouwe, is de eer-
ste tastbare stap die Meppel en 
Staphorst hebben gezet om de 
Stadsrandzone Meppel-Reestdal 
opnieuw in te richten. ‘Restaura-
tie van het Schilderij’ noemen zij 
het plan, waarin het aanleggen 
of opnieuw in gebruik nemen 
van wandel- en fietspaden een 
belangrijke rol speelt. Het pontje 
ging varen, maar het pad erheen 
moest tijdelijk dicht, omdat de 
grond daar verontreinigd bleek: 
asbest. 
Over enkele weken zal het gebied 
schoon zijn, verwacht de gemeen-
te. Dan kunnen wandelaars via de 
buurtschap Eesinge het Reestdal 
in. In de komende tijd wordt het 
gebied verder opengelegd en 
krijgen recreanten er een paar 
heel aantrekkelijke paden bij.

Een enkele keer wordt er bij Sterk 
Meppel verdeeld gestemd. Eén of 
meer raadsleden stemmen dan 
tegen een voorstel waar de ande-
ren voor zijn. Dat roept altijd ver-
bazing op en soms ook irritatie; 
vooral bij andere fracties. 

Nu valt het in de praktijk met het 
verschillend stemmen erg mee. Het 
gaat om een sporadisch verschil 
van mening binnen de fractie, een 
enkele keer per jaar. De reden voor 
dit zeldzaam voorkomende tegen-
draadse stemmen is eigenlijk heel 
simpel. Sterk Meppel is een lokale 
partij waar het belang van de inwo-
ners van Meppel, Nijeveen, Kolder-
veen en Rogat voorop staat. Wij zijn 
geen landelijke partij met een reli-
gieus of ideologisch gedachtegoed, 
maar zetten ons in voor het belang 
van de gemeente. De raadsleden 
verschillen in politieke voorkeur en 
stemmen bij TweedeKamerverkie-
zingen op hun eigen partij.

We zijn dus ook niet gebonden zo-
als de landelijke partijen binnen 
de raad dat wel zijn. Dat verklaart 
waarom - grofweg gezegd - de VVD 
altijd tegen een OZB-verhoging zal 
zijn en de PvdA dat ziet als een in-
strument om de gemeentebegro-
ting op peil te houden. 

De inwoner
De fractieleden van SteM verschil-
len hierin van mening. Onze zorg is 
puur het belang van de inwoner en 
niet de landelijke partij-ideologie. 
Onderwerpen die in de raad aan 
bod komen worden uitgebreid ge-
sproken binnen de fractie. Blijken 
de verschillen principieel, zoals bij 
het ruimen van graven, dan heeft 
een SteM-raadslid het recht om af 
te wijken in zijn of haar stemgedrag. 
Als voorwaarde geldt altijd dat het 
niet tegen het eigen verkiezings- of 
collegeprogramma mag ingaan en 
dat het belang van de gemeente 
niet geschaad mag worden. 

Verdeeld stemmen, waarom?

Woensdag 21 november ko-
men de mensen van Sterk 
Meppel weer bij elkaar om 
zich uit te spreken over ver-
schillende zaken die spelen in 
Meppel en de organisatie van 
SteM. 

Op de agenda staat onder 
andere de Gemeenteraadsver-
kiezing van 2014. Wat vinden 
we belangrijk, waar gaan we 
ons op richten in de komende 
twee jaar? Heeft u een idee, 
kom dan meepraten! 

Iedereen is van harte wel-
kom bij Zaal Nijmeijer, lid of 
geen lid. Heeft u punten die u 
graag onder de aandacht wilt 
brengen, dit is uw kans!

Tijd: 20:00-22:30 uur

Plaats: Zaal Nijmeijer, 
Marktstraat 43, 
Meppel

Praat mee met 
Sterk Meppel

Een blik op de boerderij waarin de 
praktijk van huisarts Roelof Moens 
is gevestigd
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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
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Donderdag Meppeldag
Dé Meppel-promotie natuurlijk 
wel Donderdag Meppeldag. Zes 
donderdagen per jaar staat de stad 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat op zijn kop onder leiding van 
voorzitter Wicher Toering en zijn 
bestuur (allemaal vrijwilligers!). De 
jeugd opent de dag met die gezel-
lige volle rommelmarkt. Overdag is 
er overal reuring in de stad en ko-
men mensen uit het hele land kij-
ken om ’s avonds af te sluiten met 
muziek op de pleinen. Het is hét 
feest van ontmoetingen. De stra-
ten, de terrassen alles boordevol. 
Een feest dat niet alleen de Meppe-
ler blij maakt. 

Dobberpop
Naast het Meezingfestijn in het 
voorjaar en de Feestweek in juni 
heeft Nijeveen sinds een paar jaar 
een groot dans- en muziekfeest in 
september: Dobberpop, georgani-
seerd vanuit de Handelsvereniging 
Nijeveen. Het wordt gehouden op 
het strandje bij de Tussenboers-

plas. Het feest is echt voor en door 
Nijeveners, maar ook mensen uit 
de wijde omgeving zijn welkom.

Cityrun
Natuurlijk had Sterk Meppel ruim 
twee jaar geleden al eens een hard-
loopwedstrijd georganiseerd rond 
de grachten. Deze wedstrijd was 
een knipoog naar de oude grach-
tenlopen van de Grachtwacht om 
in de jaren ’80 de grachten open te 
houden, maar wilde ook aangeven 
dat wij graag een Cityrun wilden. 
Sinds dit jaar is die officiële Cityrun 
er, en hij schreeuwt om herhaling. 
Ook bedrijven kunnen meedoen 
met teams. Zo wordt iedereen er-
bij betrokken. Deze nieuwe hap-
pening sluit ook goed aan bij JOGG 
(Jongeren Op Gezond Gewicht). 
JOGG probeert jongeren gezond 
en fit te houden, door een gezonde 
leefstijl aan te leren. Daar is meer 
bewegen een onderdeel van. Dat 
Sterk Meppel heel blij is met dit 
nieuwe evenement hebben we la-
ten zien: onze wethouder liep mee!

Onze Jan Steen
Buurtverenigingen... in deze krant 
schrijven we daar elke keer over, 
omdat wij ze belangrijk vinden 
voor de samenhang in een buurt. 
Bijna allemaal organiseren ze re-
gelmatig leuke dingen, zoals een 
barbecue, om bewoners met elkaar 
in contact te brengen. Een feest 
dat opviel was het Cowboy- en In-
dianenfeest bij het buurthuis van 
Onze Jan Steen. Een groot feest 
waar de kinderen ook nog eens 
konden blijven slapen in de tenten. 
Ruim 25 kinderen deden mee. Het 
Jan Steenpark werd omgetoverd tot 
een indianen- en cowboydorp, er 
werden leuke spelletjes gedaan en 
er werd gegeten bij het kampvuur. 
Dankzij de zonnedans werkte het 
weer ook nog mee. Een mooi voor-
beeld van hoe buurtbewoners hun 
eigen omgeving laten bruisen.

Grachtenfestival
Het Grachtenfestival is een typisch 
Meppels feest. U snapt dat we daar 
trots op zijn. De grachten voelen al-
tijd nog als onze oorsprong en dat 
ze nu zo goed benut worden, waar 
ze ooit bedreigd werden, geeft ons 
een heerlijk gevoel. Prachtige oude 
schepen in de grachten laten oude 
sferen herleven. En ook hier zijn 
vele vrijwilligers actief. Niet alleen 
in de organisatie, maar ook in de 
vele prachtige koren die hun zee-
mansliederen door het hele cen-
trum laten horen.

Sinterklaasintocht
De intocht van de Sint lijkt mis-
schien niet zo bijzonder, maar in 
Meppel is het feest extra groot. Wij 
hebben een paar fanatiekelingen 
die het leuk vinden om er een waar 
spektakel van te maken. Bijna 200 
pieten lopen door de stad en de 
echte Sinterklaas is bij ons. Een 
echt kinderfeest, waar veel orga-
nisatie bij komt kijken om het elk 
jaar weer zo vlekkeloos te laten 
verlopen. Als je de lol hoort die de 
pieten al hebben op de boot (ook 
onderling!) en de honderden kin-
deren hoort die luid zingend langs 
de kant staan, hoeven we niet meer 

uit te leggen dat dit feest mensen 
verbindt. 
Voor de derde keer dit jaar wordt er 
door diezelfde fanatiekelingen ook 
een Meppeler Sinterklaasfilm ge-
maakt. Een streekproduct dat vorig 
jaar bijna in de prijzen viel omdat 
de kwaliteit van de film zo goed 
was. En echt, enkel vrijwilligers-
werk. Petje… eh… baretje af!

Aftersummerfestival
Een feest dat dit jaar voor het eerst 
gehouden werd, was het Aftersum-
merfestival op het Bleekerseiland. 
Met een beachvolleybaltoernooi, 
een motor trialshow en muziek 
fleurt dit festival het einde van de 
zomer op. Hoogtepunt was natuur-
lijk het bezoek van de band Asman 
uit Assen. De entree van het festival 
is gratis, waardoor iedereen onge-
stoord kan genieten van dit feest.

Picknick in the Park
Bij Picknick in the Park ontmoette 
de organisatie een dame met een 
picknickmand die bijna met tranen 
in de ogen vertelde dat ze juist dit 

evenement zo mooi vond. Waar-
om? Omdat je je eigen eten mee-
brengt. Omdat het dus niet opviel 
dat zij het misschien een beetje 
minder breed had dan de meeste 
mensen om haar heen en dat ze 
gewoon mee kon doen. Met een 
kleine subsidie van de gemeente 
draait dit gratis toegankelijke eve-
nement geheel op de vrijwilligers 
van Xodus.

Poppenspelfestival
Het Poppenspelfestival keert iede-
re twee jaar terug. Dit jaar was het 
even spannend of het festival wel 
door kon gaan. De sponsorgelden 
lopen terug, terwijl het culturele 
festival die gelden juist zo hard no-
dig heeft. Het is uniek, helemaal nu 
eenzelfde festival in Dordrecht is 

gestopt vanwege diezelfde financi-
en. Meppel heeft nu nog het enige 
Poppenspelfestival in dit land. Dat 
moeten we houden en koesteren. 
Het trekt internationale bezoe-
kers. En als we het nog beter op de 
kaart zouden zetten, zou het wel 
eens een pareltje in Meppel kun-
nen worden. Ook dit festival draait 
helemaal op vrijwilligers, onder de 
bezielende leiding van poppen-
speelster Elly Bakker.

Prinsengrachtconcert
Het Prinsengrachtconcert werd dit 
jaar voor de vierde keer gehouden. 
Een mooi feest met artiesten op 
hoog niveau en gezelligheid ach-
teraf. Helaas kampt ook dit evene-
ment met een financieel tekort. De 
middenstand draagt aan veel a
ctiviteiten gul bij, maar ook die 
pot is wel eens leeg. Daar had de 
organisatie van het Prinsengracht-

concert last van. Toch zette ze een 
mooi concert neer waar veel Mep-
pelers van hebben kunnen genie-
ten. Hopelijk krijgen ze het volgend 
jaar iets minder moeilijk.

Meppel Culinair
Meppel Culinair werd dit jaar voor 
het eerst gehouden in het park. Een 
prachtige locatie, die heel intiem 
aanvoelde. Gelukkig zat het weer 
ook mee. Het park zat dus overvol. 
Meppel Culinair heeft een fantas-
tisch evenement neergezet, met 
heerlijke hapjes bij iedere stand. 
De toegang was gratis, maar voor 
de gerechtjes en dranken moest je 
zelf betalen. De muziek die speel-
de was gezellig en gelukkig niet zo 
hard dat er niet ondertussen ge-
praat kon worden. Een geslaagd 
feest!

Meppel bruist het hele jaar
Meppel is een bruisend stadje. Er gebeurt zoveel dat het bijna onmoge-
lijk is om alles bij te wonen. De mooiste evenementen zijn degene die 
spontaan worden georganiseerd. Vaak omdat een groepje actievelin-
gen een goed idee krijgt en er vol energie en vrijwillige inzet tegen-
aan gaat. Het besmet andere mensen. Hierdoor komen met vereende 
krachten de mooiste feesten los: Picknick in the Park, Meppel Culinair, 
Dobberpop, de Atelierroute, het Poppenspelfestival, Caribbean Night, 
het Aftersummerfestival, de vele wijk- en buurtfeesten, de Meppel 
Cityrun, Meppel draait door… 
De evenementen trekken natuurlijk altijd mensen aan, die dan ook in 
de stad vertoeven en lekker op terrasjes gaan zitten bij onze horeca-
bedrijven. Wethouder Ton Dohle rekende al eens voor hoe goed dit is 
voor de economie in de stad. Maar het is op veel meer manieren goed 
voor Meppel. De activiteiten verbinden mensen met elkaar. Niet alleen 
de organisatoren, maar ook de bezoekers. Veel van de feesten zijn gra-
tis te bezoeken, dus iedereen kan er naartoe. En juist die waarde vindt 
Sterk Meppel zo belangrijk! Op deze pagina een greep uit alles wat hier 
te doen was en is.

HEMA
Meppel 0522-252494

Picknick in the Park

Meppel Cityrun

Cowboys bij Onze Jan Steen

Poppenfestival

Aftersummerfestival
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Ze hebben het over bezuinigingen daar bij de gemeente. Alleen 
maar bezuinigingen. En ze gebruiken het te pas en te onpas als 
er iets niet moet gebeuren of als excuus om de meest verschrikke-
lijke dingen door te voeren. En het ergste is nog wel dat ik daar-
voor dubbel moet bloeden. Niet alleen wordt alles duurder, maar 
ik moet ook nog eens meer zelf gaan betalen en gaan doen. En niet 
alleen ik, nee, iedereen! 

Iedereen moet opeens meedoen in ‘zijn eigen’ maatschappij. Ja 
ja, nu het uitkomt is hij opeens wel weer van ons allemaal. We 
moeten ons eigen stoepje weer schoonvegen, het gemeentegroen 
onderhouden, feestjes organiseren, vrijwilligerswerk doen en op 
de buurvrouw passen. Opeens mogen… eh… moeten wij burgers 
weer meedoen. En vooral niet lastig zijn, niet kritisch zijn en niet 
zeuren, want daar hebben ze bij de gemeente geen tijd meer voor. 
Want ja, sorry, door de bezuinigingen hebben we geen ambtenaar 
meer die u netjes te woord kan staan.

Al die jaren heb ik meebetaald aan goede voorzieningen en nu ik 
er zelf bijna gebruik van mag maken wordt het zomaar terugge-
draaid en moet ik het opeens weer zelf gaan doen. Zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen, zo min mogelijk zorg. Nou amahoela. Ik veeg 
uit principe mijn eigen stoepje (en dat van de buurvrouw) lekker 
niet. Ik ben niet van plan om op de koffie te gaan en als een kinder-
juffrouw op mijn buurvrouw te gaan passen. 

En als ik de kans krijg struikel ik graag over die boomwortel om 
vervolgens de gemeente aansprakelijk te stellen. Dan krijg ik ten-
minste nog iets van mijn geld terug. Als ze mij niet kunnen gebrui-
ken op het moment dat ik iets wil melden, hoeven ze ook niet bij 
me aan te bellen als ze me nodig hebben! Stelletje hypocrieten!

Excuus

DolsmaDolsma
* fleetmarking* stickers
* autoreklame* lichtreklame* reklameborden* muurschilderingen* dekoraties

* gevelletters* standbouw
* glasreklame

Werktuigenweg 9 Postbus 1029, 8300 BA  Emmeloord 

T  0527 630 280  /  F  0527 630 281 E  info@vvmdruk.nl

Website:  www.vvmdruk.nl
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www.krantdrukken.nl
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Stichting Oud Meppel is winnaar 
van de Henk Boerwinkel Cul-
tuurprijs in 2012. De prijs werd 
donderdagavond 13 september 
tijdens het elfde Internationale 
Poppen- en Figurenfestival in 
Schouwburg Ogterop uitgereikt 
aan voorzitter Herman Jansen. 
De Henk Boerwinkel Cultuurprijs 
is in het leven geroepen om pu-
bliekelijk waardering uit te spre-
ken voor personen of verenigingen 
die zich op een bijzondere manier  
voor het culturele leven in Meppel 
hebben ingezet of Meppel cultureel 
in de publieke aandacht wisten te 
zetten. De prijs wordt vanaf 2003 
jaarlijks uitgereikt.
Dat de prijs tijdens het poppen-
spelfestival werd uitgereikt was 
logisch: landelijk bekend pop-
penspeler Henk Boerwinkel is de 
naamgever van de prijs. Daarnaast 
was het alweer de tiende keer dat 
de prijs werd uitgereikt.

Archeologische Verenigng
De eerste keer ging de prijs naar de 
Archeologische Vereniging Meppel 
die nauwe banden heeft met de 
Stichting Oud Meppel. De cirkel is 
dus na tien jaar mooi rond. Stich-
ting Oud Meppel heeft als doelstel-
ling het wekken van belangstelling 
voor het Meppeler verleden en het 
behoud van overblijfselen uit onze 
rijke lokale historie. Volgens het ju-
ryrapport bereikt Oud Meppel haar 
doelstellingen door onder andere 
onderzoek te verrichten naar het 
verleden van Meppel en daarover 
te publiceren. 
Daarvoor gebruikt Oud Meppel 
haar eigen kwartaalblad Oud Mep-

pel waarin veel onderwerpen uit 
Meppels rijke historie aan de orde 
komen. Niet alleen over gebou-
wen maar ook over personen uit 
de lokale geschiedenis. De stich-
ting geeft boeken uit over aller-
lei onderwerpen en is actief met 
tentoonstellingen, dia avonden 
en rondwandelingen met verschil-
lende thema’s.

Eigen karakter
Stichting Oud Meppel is opgericht 
op 14 maart 1964. De oprichters 
maakten zich zorgen over de kaal-
slag van de binnenstad waardoor 
het eigen karakter van Meppel 
zou worden aangetast. De Stich-
ting wilde aanvankelijk vooral de 
aandacht vestigen op behoud en 

restauratie van oude panden in 
de stad. Het mooie is dat de leden 
van Oud Meppel dit nog steeds let-
terlijk in de praktijk brengen: na de 
brand in het oude Schultehuis in de 
Kruisstraat waren het vrijwilligers 
van Oud Meppel die de belangrijke 
resten uit het puin haalden.
Sterk Meppel feliciteert de vele 
tientallen vrijwilligers van Stichting 
Oud Meppel van harte met deze 
welverdiende prijs! 

Stichting Oud Meppel verdient de 
Henk Boerwinkel Cultuurprijs

Oud Meppel-voorzitter Herman 
Jansen neemt uit handen van Henk 
Boerwinkel de prijs in ontvangst

Is het u ook opgevallen dat, na al 
het politieke geweld rond de ver-
kiezingen, het weer stil is in de 
stad? Geen politieke partijen die u 
aanklampen om uw stem te win-
nen voor de landelijke politiek. 
Natuurlijk is landelijke politiek be-
langrijk, maar het gaat ook om wat 
er plaatselijk gebeurt. Wat Mep-
pelers vinden van hun eigen stad 
of dorp. Welke ideeën ze hebben. 
Daarom waren wij zaterdag 22 sep-
tember in de Hoofdstraat om met 
u in gesprek te komen. Deze keer 
wilden we graag uw mening horen 
over de stelling: “Bij evenementen 
is de muziek veel te hard.”

Dit onderwerp leeft bij heel veel 
inwoners. Zowel ouderen als jon-
geren hebben er een mening over. 
In sommige gesprekken liepen de 
emoties behoorlijk op. Opvallend 
was dat niet alleen mensen die in 
het centrum wonen last hebben 
van de herrie. Wij spraken ook in-
woners uit de Oosterboer en de Ha-
veltermade die de ramen moesten 
sluiten om geen last te hebben van 
het geboenkeboenk.
75% van de mensen die wij spraken 
waren het met de stelling eens. 25% 
dus niet. En het waren niet alleen 
ouderen die het met de stelling 
eens zijn. Ook een aantal jongeren 
gaf aan dat het wel een tikkie min-
der kon.

Er zijn een paar opmerkingen ge-

maakt die wij u niet willen ont-
houden Zo zei een oudere die het 
oneens was met de stelling dat 
“ouderen ook wel eens respect voor 
jongeren mochten hebben en niet 
altijd zo moesten zeuren”. Een jon-
gere die tegen de stelling was zei 
dat hij “gewoon oordopjes in deed”. 
Verder zei een inwoner: “als het al-
leen Donderdag Meppel dag was 
zou het geen probleem zijn, maar 
het lijkt wel of er veel evenemen-
ten bijkomen met overmatig harde 
muziek. Zelfs bij Picknick in the 

Park is op veel plaatsen niet meer 
mogelijk een normaal gesprek te 
voeren”. Tot slot maakte iemand 
zich erg boos over het feit dat er 
kennelijk geen normen zijn met 
betrekking tot het geluid en DJ’s de 
knop net zo hoog kunnen zetten als 
zij willen. “Stel bij de vergunning-
verlening een norm en handhaaf 
die ook!” riep hij. Kortom, het on-
derwerp leeft duidelijk bij de Mep-
pelers. Voor ons een reden om dit 
op de politieke agenda te zetten en 
vragen aan b & w te stellen.

SteM-straatinterview

Te veel lawaai bij evenementen?
Het college heeft een lijst 
gemaakt met gebouwen die 
afgestoten kunnen worden. Dat 
betekent niet dat de activiteiten 
in die gebouwen ook moeten ver-
dwijnen. Integendeel. Er wordt 
dus een onderscheid gemaakt 
tussen het bezit van het gebouw 
en de activiteit die erin plaats 
vindt. Sterk Meppel betwijfelt of 
de gebruikers dit onderscheidt 
ook kunnen maken en wil veel 
ruimte voor insprekers tijdens de 
behandeling van de lijst. 

De Diedel, Villa Mobila, De Boer-
hoorn, IJsbaangebouw Koedijks-
landen, gebouwtje + terrein dieren-
weide Nijeveen, de recreatieplas 
Tussenboersweg, het drijvend 
podium, kinderdagverblijf Het Pe-
likaantje. Het is zomaar een greep 
uit de lijst ‘Gemeentelijk Vastgoed 
afstoten’, die het college ter bespre-
king aan commissie en raad heeft 
voorgelegd. Voor Sterk Meppel gaat 
dat wat te kort door de bocht, en zo 
was het ook niet afgesproken.

Met het oog op bezuinigingsmoge-
lijkheden heeft de gemeenteraad in 
februari 2011 uitgangspunten voor 
accommodatiebeleid vastgesteld. 
Doel was om tot een bezuiniging 
van € 100.000,- te komen. Dat zou 
op vier verschillende manieren 
gehaald moeten worden. Via mul-
tifunctioneel gebruik, betere be-

zetting, al dan niet afstoten en een 
tarieven- en subsidiebeleid geba-
seerd op kostprijs.

Het college maakt een scherp on-
derscheid tussen het gemeentelijk 
bezit van gebouwen en de activi-
teiten die in die gebouwen plaats 
vindt.  Accommodatiebeleid wordt 
door het college altijd gepresen-
teerd als beleid in stenen. Maar 
voor gebruikers is dat ook al span-
nend. Zij maken niet datzelfde on-
derscheid. Zij vragen zich af of ze 
straks moeten verhuizen met hun 
activiteit? Ze vragen zich af met 
wie ze de accommodatie moeten 
delen? Zij vragen zich af of ze hun 
activiteit wel kunnen voortzetten 
bij een andere eigenaar? 

Het college heeft de lijst met 85 ge-
bouwen verdeeld in twee lijsten. 
Eén met gebouwen welke de ge-
meente zou kunnen afstoten. En 
een  andere met gebouwen welke 
de gemeente zou moeten behou-
den. Ze heeft deze lijsten ook open-
baar gemaakt. De afspraak was dat 
ze eerst in beslotenheid met de 
raad zou worden besproken, al-
vorens iedereen te alarmeren. Nu 
dat toch is gebeurd verwacht Sterk 
Meppel dan ook dat de gebruikers 
zich in de openbare behandeling 
zullen laten horen. Daar moeten 
de raad dan vooral de ruimte voor 
nemen. 

Gebouwen afstoten?
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Er zijn Meppeler ondernemers 
die naast hun drukke bedrijf de 
tijd nemen om een bijdrage te 
leveren aan de Meppeler samen-
leving. Eerder dit jaar hebben we 
Dirk Bouma en Joan Westerhof in 
het zonnetje gezet als spraakma-
kende Meppeler ondernemers. 
In Nijeveen zijn er ook onder-
nemers die zich inzetten voor 
hun dorp. Daarom deze keer 
aandacht voor Jan Busscher van 
Exploitatie en cateringbedrijf 
Busscher.

Busscher is een bevlogen onder-
nemer die, als hij eenmaal op zijn 
praatstoel zit, zoveel vertelt dat er 
een hele krant vol te schrijven zou 
zijn. Hoewel hij als werknemer bij 
de PTT en de NS in loondienst is 
geweest, zat het ondernemen hem 
altijd in het bloed. Vooral in de ho-
reca. Dat was niet vreemd, want 
het hele gezin waaruit hij voort-
kwam deed wel iets in de horeca. 
Zo heeft zijn moeder bijvoorbeeld 
bij Oosting in Nijeveen gewerkt. 

Jan is naast zijn gewone baan be-
gonnen als ambulant kelner. Dat 
was het begin van allerlei activi-
teiten. Zo heeft hij onder andere 
ook nog een snackbar gehad en 
heeft hij oudejaarsfeesten georga-
niseerd.

25 jaar geleden is hij begonnen met 
de totale catering van het dorps-
feest in Nijeveen. Nu verzorgt hij 
alles. Het beschikbaar stellen van 
de tent op het evenemententer-
rein, het aantrekken van de arties-
ten en alles wat daar bij komt kij-
ken. Het bijzondere daarbij is dat 
hij bereid is daarvoor behoorlijke 
risico’s te nemen. Een echte onder-
nemer dus.
Het bedrijf is uitgegroeid tot een 
onderneming die, naast evene-
menten in Nijeveen zoals onder 
andere Dobberpop, allerlei dorps-
feesten mogelijk maakt in de wijde 
omgeving van Meppel, met een 
uitschieter naar Zoutkamp. Het 
gaat Jan echt om dorpsfeesten. In 
Meppel is zijn bedrijf niet actief. 

Wel organiseert en verzorgt hij be-
drijfsfeesten in Meppel.
Wat maakt Jan Busscher zo bijzon-
der? ‘Ik ben een Nijevener en ik zal 
mij voor mijn dorp altijd extra in-
zetten.’ Dat klopt, want van meer-

dere kanten hebben wij gehoord 
dat Nijeveen nooit vergeefs een 
beroep op hem heeft gedaan. Ook 
werken voor de plaatselijke ver-
enigingen en goede doelen schuwt 
hij niet. Kortom: een ondernemer 

waar Nijeveen en de gemeente 
Meppel trots op kan zijn. 

De spraakmakende ondernemer 8

Jan Busscher: voor Nijeveen net een stapje harder

Jan Busscher, het ondernemen, 
vooral in de horeca, zit hem in het 
bloed

Sterk Meppel heeft zich altijd in-
gezet voor wijk- en buurtgericht 
werken. Dit college pakt dat goed 
op en daar zijn wij blij mee. Veel 
enthousiaste vrijwilligers zijn op 
verschillende manieren actief bij 
buurt-, dorps- of speeltuinvereni-
ging in hun directe omgeving. In 
deze zevende aflevering van onze 
serie gaan we op bezoek bij Buurt-
vereniging Hesselingen.

De buurtvereniging De Hesselin-
gen is op 15 november 1977 op-
gericht. Bestuurslid Dora Kollen 
kan zich nog goed herinneren dat 
mensen aan de deur kwamen met 
de vraag om lid te worden van de 
buurtvereniging. Mevrouw Kollen: 
“De doelstelling was toen het be-
hartigen van de belangen, zowel in 
materiële zin als van ideële aard. 
Moest er een keer iets worden op-
gepakt dan ging dat via de buurt-
vereniging.”

Ook uit Nijeveen
Tegenwoordig is de buurtvereni-
ging meer een gezelligheidsver-
eniging. Voorzitter Jaap Knipper: 
“Ruim 125 gezinnen zijn lid. Ze 
komen niet alleen uit de Koedijks-
landen, maar ook uit Nijeveen, 
Staphorst en verder uit geheel 
Meppel.” Oud-inwoners vinden 
het nog steeds gezellig om aan de 
activiteiten mee te doen en blijven 
daarom lid.

Klaverjassen, disco...
Er wordt door de buurtvereniging 
veel georganiseerd. Iedere avond 
vinden er activiteiten plaats in het 
buurtgebouw Ons Honk. Klaver-
jassen, sjoelen, biljarten, dammen 
zijn de vaste activiteiten. Maande-
lijks zijn er ook bijzondere activitei-
ten zoals de disco voor de jeugd en 
cursus bloemschikken. Marathon-
kaarten is er tweemaal per jaar en 
jaarlijks wordt er een verrassings-
reis voor dames georganiseerd. Op 
de laatste zaterdag van de maand 

is er een inloopmiddag van 3 tot 6 
uur. Iedereen is dan welkom.

Trots
De bestuursleden zijn trots op Ons 
Honk, ondanks dat het gebouw 
van de gemeente gehuurd wordt. 
Er gaan veel vrijwilligersuren in 
de organisatie van de activiteiten. 
De contacten met de gemeente 
zijn goed en daar zijn ze blij mee. 
Vooral de relatie met de medewer-
kers die verantwoordelijk zijn voor 
het onderhoud van het gebouw, is 
uitstekend! Een grote wens van het 
bestuur is onlangs ook vervuld, een 
uitbreiding van de ruimte met een 
magazijn.
Het bestuur heeft wel wat moeite 
met de nieuwe rol die de laatste ja-
ren aan een buurtvereniging wor-
den toebedeeld, zoals op het ge-
bied van de Wmo. “Dat is niet iets 

wat bij ons past”, aldus voorzitter 
Jaap Knipper. “Wij zijn en blijven 
het liefst een gezelligheidsvereni-
ging die veel leuke en sportieve 
activiteiten blijft organiseren. Voor 
ons is het belangrijk dat bewoners 
in de wijken Koedijkslanden/Berg-
gierslanden zich thuis voelen.”

Net als andere verenigingen wil 
ook het bestuur van De Hesse-
lingen graag meer leden en deel-
nemers bij de activiteiten. Op de 
website <www.dehesselingen.nl> 
staat een compleet overzicht van 
de activiteiten. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom in Ons Honk, 
Gerard Doustraat 96 in Meppel.

Dorpen en wijken actief

7. Buurtvereniging De Hesselingen

Dora Kollen (rechts) en Jaap 
Knipper: “Oud-inwoners vinden 
het nog steeds gezellig om aan de 
activiteiten mee te doen.”

Veel mensen kunnen het niet 
meer volgen. Nog maar zeven 
jaar geleden moest de Vledder-
school verbouwd worden tot een 
cultureel centrum en nu moet 
datzelfde culturele centrum weer 
verbouwd worden om een school 
te huisvesten. Typisch voorbeeld 
van geld verspillen? We nemen 
u mee in een korte cursus zeven 
jaar Plataan geschiedenis. 

Het begon allemaal met de plan-
nen om de muziekschool een nieu-
we plek te geven. De oude panden 
aan het Zuideinde en Heerengracht 
voldeden absoluut niet meer. De 
oude Vledderschool moest het 
nieuwe thuis worden. Daarvoor 
moest de boel grondig verbouwd 
worden en een stuk bijgebouwd. 
Op zich een mooi plan, maar SteM 
was bezorgd over de hoge kosten 
en de organisatie van het centrum.

Molensteen
Wij spraken daarnaast herhaal-
delijk zorg uit over de hoog oplo-
pende kosten, waardoor andere 
gemeenten dreigden af te haken. 
Als dat gebeurde zouden de inwo-
ners van Meppel alleen voor de 
exploitatie opdraaien. Sterk Mep-
pel stemde niet in met het plan. Al 
eind 2006 bleek dat er ruim 100.000 
euro op de begroting bij moest en 
SteM sprak nogmaals de zorg uit 
dat dit een molensteen om de nek 
van Meppel zoxu worden.  
Tja, en hoe gaat het dan? Dan komt 
je eigen partij in de coalitie te-
recht en krijg je het probleem van 
je CDA-voorganger op je bord. Het 
CDA was er als de kippen bij om 
wethouder Egbert van Dijk te ver-
wijten dat hij niet direct een oplos-
sing had! Niet eerlijk, maar politiek 
gezien mag dat. 
Nadat die problemen opgelost wa-
ren (en er weer flink wat extra geld 

naar het CCM was gegaan) werd 
het eventjes rustig. Tot de bezuini-
gingen zich aankondigden. 

Gelijk halen
Als Myriam Jansen haar gelijk had 
willen halen had ze als wethouder 
achterover kunnen leunen. Maar 
zij bedacht het creatieve plan dat 
een oplossing bood voor de pro-
blemen. Iedereen blij, zou je zo 
denken. De Niermanschool wil-
de graag naar De Plataan en ook 
Speelwerk wilde graag mee. Stich-
ting Welzijn wilde wel inschikken 
en ook Scala was blij dat een deel 
van de taakstelling behaald werd. 
De wethouder vroeg de raad om 
een principebeslissing. Het zou 
veel geld en inspanning kosten om 
alle partijen op een rij te krijgen. Ze 
wilde begin 2012 dus weten of de 
herschikking op instemming kon 
rekenen. 
Dat was een stap te ver. Er kwamen 
protesten. De Beheerstichting gaf 
aan dat ze de financiële gevolgen 
niet helder in beeld kon krijgen, 
de speel-o-theek protesteerde dat 
er geen plaats meer voor haar was 
en diverse fracties gaven aan dat ze 
de plannen nog te onduidelijk von-
den. Die kritiek klopte ook wel. Er 
waren nog losse eindjes. 

Brede steun
De wethouder wilde eerst weten 
of ze op steun kon rekenen voor 
ze verder ging. Die steun kwam 
er toen niet. En nu zijn we negen 
maanden verder. Een onderzoek 
van Twijnstra Gudde maakte dui-
delijk dat De Plataan zonder de 
Niermanschool een groot risico 
zou worden. In de raadsvergade-
ring was er dan ook, naast kritische 
noten over de financiën en het pro-
ces, brede steun voor het plan. Al-
leen D66, CDA en Jan Jonker van de 
PvdA steunden het plan niet. 

De Plataan: 

Van school naar cultureel 
centrum naar school
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De Engelgaarde onder water?

Er staan nieuwe ontwikkelen op 
stapel rond het natuur- en recre-
atiegebied Engelgaarde. SteM 
vindt de Engelgaarde belangrijk 
omdat het een grote recreatieve 
functie heeft binnen de gemeente 
Meppel. Het is een prachtig, vrij 
toegankelijk wandel/fietsgebied 
en de waterplas wordt veelvuldig 
gebruikt door duikers, vissers en 
zwemmers. Wat is aanleiding voor 
de ontwikkelingen en wat bete-
kent het precies voor het gebied? 

Het gebeurt tussen de vijftig en 
honderd dagen per jaar dat de Wold 
Aa het water niet aankan en daar-
door het peil van het grondwater 
verhoogt in het Meppeler Wandel-
bos en de uitgegraven meander in 
het natuurgebied bij Engelgaarde. 

Noodsituaties
De weilanden ten noorden van En-
gelgaarde komen alleen onder wa-
ter te staan als er echte noodsitua-
ties ontstaan, zoals in 1960 en 1998. 
Het water heeft dan extra buffers 
nodig om water te ‘parkeren’, voor-

dat het van verschillende kanten 
naar Meppel stroomt en de laag-
gelegen binnenstad en landerijen 
blank zet. 
Daarom heeft de Provincie Drenthe 
in 2009 het gebied van Engelgaarde 
aangewezen voor ‘meebewegende 
en gestuurde waterberging’. Her-
inrichting van het gebied rondom 
de Wold Aa is dan noodzakelijk. Er 
wordt een vispassage gebouwd bij 
de stuw in de Wold Aa, er worden 
natuurlijke oevers aangelegd en 
oude bochten worden weer met de 
huidige beek verbonden. 

De Mozesbrug
De recreatieve functie van Engel-
gaarde wordt ook meteen aan-
gepakt. Op verzoek van Stichting 
Engelgaarde wordt het westelijke 
wandelbos verbonden met het 
oostelijk gelegen deel van de En-
gelgaarde. Speciaal met dat doel 
wordt de ‘Mozesbrug’ aangelegd. 
Het waterwerk dankt zijn naam aan 
het speciale ontwerp. De brug loopt 
niet over, maar onder de snelweg 
A32 door. Vanwege ruimtegebrek 

ter plekke wordt de brug met aan 
weerszijden hoge wanden in het 
water van de Wold Aa aangelegd.
Het huidige fietspad naar Engel-
gaarde blijft liggen, maar staat een 
paar maanden per jaar onder wa-
ter. Het bestuur van Engelgaarde 
heeft bedongen dat de fiets- en 
voetpaden in het natuurpark wor-
den opgehoogd. Voor het drassige 
Wandelbos wordt gedacht aan een 
vlonderpad of een blotevoetenpad. 

Overkant
Op een nieuwe dijk wordt een fiets-
pad aangelegd aan de overkant 
van de Wold Aa. Deze route blijft 
het hele jaar door droog. Een fiets-
brug verder naar het oosten maakt 
de oversteek naar de recreatieplas 
weer mogelijk. 

Sterk Meppel is blij met de aanpak 
van wateroverlast en verwacht dat 
het recreatiegebied door alle ver-
anderingen nog aantrekkelijker zal 
worden.

Om geld op te halen voor KWF 
Kankerbestrijding en lokale 
goede doelen bedwingen fietsers, 
hardlopers, wandelaars, hand-
bikers en rolstoelers jaarlijks de 
Mont Ventoux. Een pittige opgave 
en dit jaar won de berg. Vanwege 
de keiharde mistralwind in com-
binatie met een lage temperatuur 
werd het laatste stuk naar de top 
afgesloten. Het deed helemaal 
niets af aan de geweldige presta-
ties en de saamhorigheid van de 
deelnemers. 

Ieder jaar weer halen zeer getrain-
de, maar ook minder getrainde 
sporters de top van de Mont Ven-
toux om daarmee geld op te halen 
voor KWF Kankerbestrijding en 
lokale goede doelen. De meesten 
doen dat op de fiets, maar er zijn 
ook hardlopers, wandelaars en zelfs 
een tiental handbikers en rolstoe-

lers. Een pittige opgave. Het is een 
ongenaakbare berg met steile klim-
men, door een hard en kaal land-
schap met een eeuwige harde wind. 
In 2012 waren de doelstellingen: 
met 1.000 mensen de berg op en 
1,5 miljoen euro ophalen voor de 
strijd tegen kanker. Het aantal deel-
nemers is gelukt. Op 23 november, 
tijdens de afterparty wordt duide-
lijk of de tweede doelstelling ook is 
gehaald.
Helaas gooide dit jaar het weer roet 
in het eten. De keiharde wind (140 
km p/u) in combinatie met een 
temperatuur van 2 graden was de 
reden waarom de 1.050 toppers 
niet naar de top van de Mont Ven-
toux mochten fietsen. Ongeveer 
6 kilometer onder de top werden 
ze verwelkomd door een haag van 
supporters en DJ Nelson. En daar 
was ook de emotionele en sportieve 
ontlading. 

Mistral houdt toppers 
van de Mont Ventoux

Overgewicht is een serieus pro-
bleem voor de gezondheid. De 
gemeente wil daar wat aan doen 
en heeft zich aangesloten bij de 
JOGG-beweging (Jongeren Op 
Gezond Gewicht). Door ouders en 
kinderen te leren hoe ze gezonde 
keuzes kunnen maken is het 
mogelijk het aantal kinderen 
met overgewicht of obesitas flink 
terug te dringen. 

Het is soms niet eenvoudig om 
slank te blijven. Niet voor volwasse-
nen en niet voor kinderen. De hele 
dag worden we gebombardeerd 
met marketingtechnieken die ons 
vertellen dat we écht die lekkere 
candybar, hamburger of dat lekkere 
sportdrankje nodig hebben. Tegelij-
kertijd bewegen we minder, door-
dat het werk vanachter een bureau 
wordt gedaan en kinderen buiten 
spelen soms inruilen voor het spe-
len van een computerspelletje.  
Het aantal mensen met overge-

wicht neemt dan ook wereldwijd 
toe, ook onder kinderen. Bijna 
tweederde van de kinderen die op 
jonge leeftijd overgewicht hebben 
krijgen op latere leeftijd te maken 
met allerlei ziekten die daarmee 
verband houden. Wethouder Jan-
sen richt zich daarom op preventie 
bij kinderen en jongeren en sluit 
met de gemeente aan bij de JOGG-
beweging. 

Lokale aanpak
Het JOGG is een lokale aanpak die 
bewezen heeft dat de stijging van 
overgewicht bij jongeren omgezet 
kan worden in een daling. Voldoen-
de bewegen en gezonder eten wordt 
de norm. In de JOGG-gemeente zet 
iedereen zich hiervoor in, van ou-
ders, school en sportclub tot super-
markt. De kracht zit in de gezamen-
lijke aanpak en het herhalen van de 
boodschap. De marketingtechnie-
ken om een hamburger te verko-
pen worden ingezet om mensen te 

stimuleren om gezondere keuzes te  
maken.

Wat er in iedere gemeente wordt 
gedaan hangt af van de gemeente 
en de lokale ondernemers. In an-
dere gemeenten zijn bijvoorbeeld 
kooklessen op school gegeven, zor-
gen speelvoorzieningen voor meer 
beweging, besteden scholen aan-
dacht aan goede voeding, zetten 
supermarkten gezonde producten 
op ooghoogte en zijn bij clubs de 
snacks beperkt. 

Watertappunten
Om gezond te blijven is het goed 
regelmatig water te drinken. Voor 
kinderen tot tien jaar is dat onge-
veer zes glazen. Van tien tot negen-
tien jaar negen glazen per dag. Veel 
kinderen en jongeren lessen hun 
dorst door frisdrank, sportdrank en 
vruchtensap. Maar naast melk en 
thee, zou water eigenlijk de eerste 
keus moeten zijn. Wethouder My-

riam Jansen wil daarom in Meppel 
watertappunten zodat het drinken 
van water wordt gestimuleerd. Sa-
men met het waterleidingbedrijf 
WMD kijkt zij op welke plaatsen de 
nieuwe watertappunten het beste 
kunnen komen.
Sterk Meppel juicht de aansluiting 
bij de JOGG-beweging van harte 

toe. De aanpak is in Frankrijk ont-
staan en daar laten JOGG-gemeen-
ten een vermindering van kinderen 
met overgewicht zien van 22 pro-
cent. Onze kinderen verdienen het 
dat wij ons daar ook voor inzetten.  

JOGG voorkomt overgewicht kinderen

Voor Sterk Meppel is cultuur be-
langrijk. En dan bedoelen we 
niet die schitterende opera waar 
u 90 euro voor een kaartje moet 
betalen. We bedoelen dicht-bij-
huis cultuur. Op pagina 4 kunt 
u zien wat er allemaal voor acti-
viteiten waren deze zomer. Ook 
Kunsthuis Secretarie levert al ja-
ren een belangrijke bijdrage aan 
het culturele leven in Meppel.

Kunsthuis Secretarie richt ieder jaar 
7 à 8 exposities in. Door de grote 
afwisseling is er altijd voor ieder 
iets interessants te zien. En, ook 
niet onbelangrijk, de exposities zijn 
altijd gratis toegankelijk. De zomer-
expositie was dit keer gewijd aan 
Stien Eelsingh; een van Nederlands 
belangrijkste expressionisten. Die 
tentoonstelling kan gerust een da-
verend succes te noemen. Meer dan 
6000 mensen wisten de weg naar 
de Secretarie te vinden! 
De tentoonstellingscommissie ziet 
niet alleen kans om interessante 
kunstenaars aan te trekken, maar 

laat ook Meppel aan bod komen. 
Zo was er werk van leerlingen van 
Meppeler scholen te zien en is van 
8 september tot en met 7 oktober 
een expositie van achttien leden van 
fotogroep Meppel te bewonderen. 
Het mag duidelijk zijn: Sterk Mep-
pel is blij met Kunsthuis Secretarie. 
Cultuur heeft de laatste jaren het 
etiket ‘linkse hobby’ gekregen: al-
lemaal wel leuk, maar kost alleen 
geld. Niets is minder waar. Natuur-
lijk zijn de opbrengsten niet in geld 
uit te drukken, maar het staat door 
onderzoek wel vast dat investeren in 
cultuur zorgt voor een goed leefkli-
maat én een gemeente aantrekkelijk 
maakt voor bedrijven en investeer-
ders. Meer bedrijven, meer banen. 
Hoewel er in Meppel bezuinigd is op 
cultuur bruist onze gemeente meer 
dan ooit. Dat kan alleen dankzij de 
plaatselijke ondernemers en de vele 
honderden vrijwilligers. Maar ook 
dankzij de inzet van wethouder My-
riam Jansen die juist de plaatselijke 
initiatieven zoveel mogelijk onder-
steunt. Sterk Meppel is er trots op.

Een artist’ impression van de ‘Mo-
zesbrug’. Vanwege ruimtegebrek 
komt de brug met aan weerszij-
den hoge wanden in de Wold Aa 
te liggen, onder de A32 door in 
plaats van eroverheen Dicht-bij-huis-cultuur  

in Kunsthuis Secretarie

Her en der in de gemeente water-
tappunten zoals dit in New York?

Pobo

WOLDSTRAAT 59, MEPPEL
0522-260530

OONNDDEERRDDEELLEENNHHUUIISS

PPOOBBOO PPLLEENNTTYYPPAARRTTSS
Eerste Hulp Bij Onderdelenverhuisd naar Woldstraat 53  

en heet voortaan

EUROPART-POBO 
MEPPEL 
0522-260530
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Uitslag 83
Op de foto in de vorige aflevering 
van deze rubriek stond wethouder 
Myriam Jansen op de plek waar nu 
kindcentrum Het Palet is gebouwd. 
Ze keek uit op de achterkant van 
een aantal woningen aan de Zui-
derlaan en een dubbele woning 
aan de Gerard Douwstraat. Een 
paar weken geleden heeft zij de 
nieuwe brede school geopend.
Mevrouw M. Molenberg-van den 
Hoorn uit Meppel stuurde de juiste 
oplossing in. Zij gaat binnenkort op 
de foto met SteM-fractievoorzitter 
Peter de Vries, die haar het prach-
tige boek ‘Een kwart eeuw Mep-
pel’ van Herman Jansen en een fles 
Bruisend Meppel zal uitreiken. 
Als u een leuk onderwerp heeft 
voor Ken Uw Gemeente houden 
wij ons van harte aanbevolen. Een 
digitale foto met beschrijving van 
de plaats waar het te vinden is en 
als het kan een leuk verhaaltje erbij 
kunt u mailen naar stadswachter@ 
sterkmeppel.nl.

84
Op de foto hiernaast ziet 
u een prachtig kunstwerk. 
Kunt u ons vertellen waar 
dat staat?
Uit de goede inzendin-
gen trekken wij de prijs-
winnaar. De winnaar kan 
kiezen uit het boek ’Een 
kwart eeuw Meppel’ van 
Herman Jansen of 2 cd’s 
met foto’s van karakteris-
tieke gebouwen in Meppel 
van Ebel Zandstra of een 
VVV-bon van 10 euro.
En natuurlijk komt daar-
bij een door wijnhandel 
De Moor aangeboden fles 
heerlijk Bruisend Meppel.

Inzenden voor 1 novem-
ber 2012 naar:
Redactie Stadswachter
Lepelaar 5, 7943 SJ Meppel 
Of mailen naar:
stadswachter@sterkmep-
pel.nl
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