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Medewerkers Reestmond met lege
bonbondoos naar huis
Elisabeth Bakkenes

Arbeidsgehandicapte medewerkers van
Reestmond krijgen geen vaste aanstelling. Aan het eind van hun derde tijdelijke contract worden ze naar huis
gestuurd. Dat is het besluit van het bestuur, dat wordt gevormd door de wethouders van de gemeenten Meppel,
Westerveld, Staphorst en De Wolden.
Bij Reestmond werken mensen met een verstandelijke beperking. Hier vinden ze structuur in hun leven. Ze krijgen erkenning voor
wat ze kunnen en zelfrespect door wat ze
maken. Deze mensen konden en kunnen
vanwege hun beperking niet bij een gewone
werkgever aan de slag. Na vele jaren op een
wachtlijst, zijn ze met een tijdelijk contract
aan het werk gekomen. Maar het Rijk wil
dat mensen met een arbeidshandicap bij
een gewone werkgever geplaatst worden
en staat niet toe dat er nieuwe mensen geplaatst worden. De mensen met een tijdelijk
contract mogen wel nog een vaste aanstelling krijgen omdat ze er al werken. Het bestuur van Reestmond heeft echter besloten
om dat niet te doen.
Een opmerkelijke beslissing, want uit menig

Elke burger kan zichzelf tijdens verkiezingen naar voren schuiven. Maar eenmaal in de raad blijk je dan gekozen te
hebben voor een politiek ambacht. Om
het ambacht van raadswerk ook effectief
te beoefenen zijn de nodige vaardigheden vereist.
Jan van der Woerdt (CDA) toonde dat
onlangs in een raadsdebat over Burgernet. Een onderwerp waar het college
duidelijk niets in zag. Er waren in Nederland maar twee gemeenten niet aangesloten. En Meppel was daar één van. Dat
zegt genoeg. Burgemeester Westmaas
vond het weggegooid geld. Er waren
volgens hem voldoende alternatieven.
Het raadslid was echter wel overtuigd
van nut en noodzaak. Vanuit die overtuiging had hij zichzelf deskundig gemaakt op dit onderwerp. En vervolgens
legde hij zijn voorstel voor aan de raad.
Dat is immers het hoogste orgaan in de
gemeente. Hij bleef in een inhoudelijk
debat overeind en wist de raad te overtuigen van de redelijkheid van zijn voorstel. Hij ontving brede steun van coalitiepartijen én oppositiepartijen.
Hij liet daarmee zien dat je als raadslid
in samenspraak met de raad het beleid
van de gemeente kunt bijsturen. En
daarvoor ben je ook gekozen.

Links: Marike Langebeek van Abvakabo FNV
en Elisabeth Bakkenes van Sterk Meppel.

onderzoek blijkt dat het financieel voordeliger is om deze mensen wel een vast contract
te geven. Het Rijk betaalt daar meer vergoeding voor dan voor een bijstandsuitkering.
SP, GroenLinks en Sterk Meppel vrezen dat
deze mensen geen gewone werkgever zullen vinden. De bijstand is dan het eindstation. Daarom dienden zij een motie in om
de tijdelijke contracten wel om te zetten in
vaste. Die motie kreeg geen steun van PvdA,
VVD, CDA, CHristenUnie. Zij dienden samen wel een motie in met een oproep aan
het college om haar uiterste best te doen
voor de medewerkers. Die motie viel niet

Henk Schoemaker

De laatste begroting (2014) van het vorige
college was al beleidsarm. Men wilde een
nieuw college niet voor de voeten lopen.
Maar het nieuwe college wist drie maanden
na de verkiezingen nog geen inhoud te ge-

Politiek ambacht

Boven: Onrust bij Reestmond brengt veel
medewerkers in beweging.

SteM geeft geen
goedkeuring
Een gemeentebegroting probeer je met
amendementen bij te sturen. Dat lukt
de ene keer beter dan de andere keer.
Maar het eindresultaat krijgt daarna
bijna altijd raadsbrede steun. Afkeuren
van een begroting is een zwaar wapen.
In de afgelopen 35 jaar heeft Sterk Meppel, voorheen Stadswacht, dat wapen
maar één keer ingezet. Des te opvallender is het, dat de begroting voor 2015 nu
door maar liefst vier partijen wordt gediskwalificeerd. Dan is er flink wat mis.
En dat verdient een uitleg.

CO M M E N TA A R

ven aan de jaarlijkse Perspectiefnota. Die
werd dus overgeslagen. Zes maanden na
de collegevorming was er nog geen uitvoeringsprogramma. En acht maanden na de
verkiezingen kwam het college dan ook met
een beleidsarme begroting voor 2015. Zo
beleidsarm, dat elke fractie maar 7 minuten
spreektijd kreeg om er iets van te zeggen.
Normaal wordt voor een begrotingsbehandeling twee dagen gereserveerd. De conclusie van Sterk Meppel was: “Geen visie, geen
aangescherpte doelen, geen herkenbare
koers.” Meppel heeft met dit college een beleidsarm bestuur gekregen.
De echte financiële beslissingen krijgt de raad
over een paar maanden voorgeschoteld. Dan
komt het uitvoeringsprogramma op tafel.
De fractie van Sterk Meppel zal zien of dat
wel steun verdient.

goed bij de OR van Reestmond. Voorzitter
Jan Leijssenaar noemde zo’n inspanningsverplichting, een ‘lege bonbondoos’, mooi
van buiten maar leeg van binnen.
Ook twee andere moties van SP, SteM en
GroenLinks kregen geen steun van PvdA,
VVD, CDA en CHristenUnie. Uiteindelijk
is een vierde, zwaar afgezwakte, motie wel
aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen om te onderzoeken of de
eerste 22 medewerkers van Reestmond die
nu aan het eind van hun derde contract
zitten via een pay-rolling constructie bij
Reestmond aan het werk kunnen blijven.
Dat betekent dat ze wel bij Reestmond
blijven werken maar niet bij Reestmond
in dienst zijn en via een administratiekantoor hun salaris krijgen. Ze komen door die
constructie niet in vaste dienst bij Reestmond; een belangrijk punt voor de coalitiepartijen.

De redactie van de
Stadswachter wenst
bezorgers, medewerkers, adverteerders
en lezers een

Gelukkig
2015

Waterschap best belangrijk
Peter de Vries

Wanneer
het
flink regent in
Drenthe,
stijgt
het water bij ons.
En wanneer de
wind
verkeerd
staat, stuwt het
water vanaf het
IJsselmeer
de
waterhoogte in
het
Meppelerdiep omhoog. In
mijn jeugd heb ik meerdere malen op de
Kaapbruggetjes gestaan terwijl het water
het Westeinde opstroomde. En velen van
ons herinneren zich het bezoek van koningin Beatrix aan Meppel toen er straten
blank kwamen te staan.
Maar er speelt veel meer op watergebied.
Om Meppel ook in de toekomst droog
te houden zorgt het waterschap Reest
en Wieden voor waterberging. Daarnaast

dragen zij ook zorg voor waterkwaliteit en
voor zuiveringsbeheer.
Als raadslid heb ik mij de afgelopen jaren
ingezet voor mijn waterrijke gemeente.
Via Sterk Meppel, dat van oudsher een
relatie heeft met water. Dat begon met
het behoud van de grachten en het herstel van de kademuren. We stimuleren het
watertoerisme. Maar voor de natte kant
van Meppel hebben we vooral het waterschap nodig. Nu er bij Reest en Wiede een
Algemene Waterschapspartij meedoet met
de verkiezingen wil ik mij daar ook voor
inzetten. Ik zie duidelijke overeenkomsten tussen Sterk Meppel en de Algemene
Waterschapspartij.
Op 18 maart 2015 worden de waterschapsverkiezingen gehouden. En ik heb me kandidaat gesteld. Wanneer u voor de Provinciale Staten naar de stembus komt, kunt u
ook voor het waterschap stemmen. Stem
dan gerust op nummer 4!
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Droge voeten in het Wandelbos
Elisabeth Bakkenes

Het waterschap Reest en Wieden gaat
het waterpeil van het wandelbos mee
laten bewegen met het waterpeil van de
Wold Aa. De actiegroep Behoud Wandelbos is bang dat het wandelbos daardoor
zo vaak onder water komt te staan, dat
het hele gebied een groot moeras gaat
worden met de nodige overlast tot gevolg. De actiegroep riep de politiek te
hulp. SteM ging in gesprek met de omwonenden en vervolgens met het waterschap.
Tijdens dit gesprek kon het Waterschap
aantonen dat het meebewegen van het
waterpeil niet voor vermoerassing zorgt
maar dat het bos een groot deel van het
jaar juist droger zal zijn dan nu het geval is
door de afvoer via de Wold Aa. Een deel van
het jaar blijft de situatie gelijk en een klein
deel van het jaar zal het bos wel natter zijn.
Sommige bomen en struiken zullen de veranderende omstandigheden niet aan kunnen. Maar hun plek zal worden ingenomen
door andere, meer gevarieerde, flora.
Bovendien deed het waterschap Sterk
Meppel de toezegging dat zij het rondgaande wandelpad in het bos zal verhogen
zodat het bos wel toegankelijk blijft. Dat
was een groot zorgpunt van de omwonen-

Nieuw redactieteam

den. Inmiddels is er een nieuw gesprek gevoerd tussen waterschap en actiegroep en
wordt er geprobeerd om alle zorgpunten
met elkaar op te lossen. Een mooie stap in

SteM komt naar u toe
De fractieleden van Sterk Meppel krijgen regelmatig het verzoek om op werkbezoek te komen. En dat doen we graag.
Het is altijd goed dat inwoners vertellen
en laten zien wat ze bezighoudt, waar ze
trots op zijn, of waar ze tegenaan lopen.
Datzelfde geldt voor instellingen en verenigingen. Na het zomerreces is (een
deel) van de fractie vier keer op werkbezoek geweest.
Bij Welzijn Meppel Westerveld kwamen we
niet voor het eerst. We laten ons daar graag
op de hoogte brengen van ontwikkelingen
binnen welzijn. De laatste keer hebben wij
o.a. gesproken over hun rol binnen de drie
Decentralisaties.
Het bezoek van onze raadsleden aan de
stichting “Red het Wandelbos” stond in
het kader van het waterniveau. Het waterschap en de stichting zijn het niet eens over
het voorstel om het waterniveau in natuur-

Eduard Annen

gebied Engelgaarde te laten meebewegen
met dat van de Wold Aa. Sterk Meppel heeft
met beide partijen afzonderlijk gesproken
en ze weer met elkaar in gesprek gebracht.
Vol trots vertelden de Meppeler combinatiefunctionarissen Sport waar zij in Meppel
mee bezig zijn. Erg leuk om naar hun enthousiaste verhalen te luisteren.
Met Red Giants zijn we in gesprek geweest
over de toekomst van de sport in Meppel.
Gaan we voor topsport of kiezen we voor
de breedtesport? Of is er een combinatie
mogelijk tussen beiden?
Van de werkbezoeken wordt een verslag
gemaakt dat op onze website wordt geplaatst.
Stelt u het op prijs om de (steun)fractie te
laten zien waar u mee bezig bent? Neem
dan contact met ons op. Wij komen graag
een keer langs of nodigen u uit voor een gesprek op één van onze fractieavonden.

100 % Oneens

Henk Schoemaker

de goede richting. Want het wandelbos is
niet alleen een bos voor de inwoners van
Meppel, maar ook de leefomgeving van de
omwonenden.

Vanaf 1 november jl. heeft Henk Schoemaker de eindredactie van de Stadswachter
op zich genomen. Hij vormt samen met
Eduard Annen, Margriet Kwint, Elisabeth
Bakkenes en Monique Oechies de redactie.
Henk Tiemens ontbreekt op deze foto. Hij
draagt zorg voor de vormgeving. Hij gaat
daarnaast Monique Oechies ook inwijden
in de kneepjes van het vak van vormgever.
Het nieuwe team heeft er veel zin in om u
ieder kwartaal te laten lezen wat er in de
politiek gebeurt.

Flitsparkeren geen oplossing
leegstand Zuideinde
Elisabeth Bakkenes

VVD en D66 hebben zijn een nieuwe
missie. Flitsparkeren in het stadscentrum. Dat staat haaks op een autoluwe
binnenstad. Plekken waar je een half
uur mag staan om snel even die zware
boodschap in te laden.
Het begon in de Touwstraat. Voor de
webactiviteiten van de slijter, de ski’s van
de sportwinkel en de zware zakken dierenvoer van de dierenwinkel waren de
bestaande parkeerplaatsen te ver weg.
Tenminste, zo gaven de winkeliers aan.
Op voorspraak van D66 en VVD werden de
net-aangelegde plekken voor fietsers weer
gesloopt en zijn er drie kortparkeerplaatsen voor in de plaats gekomen.
Sterk Meppel was daar niet blij mee. Het
beleid van de gemeente Meppel is, mede
op voorspraak van SteM, om het centrum
autoluw te houden. De flitsplekken leveren veel zoekverkeer op. Automobilisten
die even gaan kijken of ze er kunnen staan
maar als er geen plaats is in de drukke
winkelstraat achteruit rijdend of kerend er
weer uit moeten zien te komen tussen al het
winkelende publiek door. Dat maakt het
winkelen er niet gezelliger op. Integendeel.
Dat hebben we de afgelopen jaren ook al
gezien op het Prinsenplein waar zoekende
automobilisten soms voor flinke ergernissen zorgen bij het winkelende publiek. En
daar is, in vergelijking met de Touwstraat,
nog behoorlijk wat ruimte. Keren zal in de

Touwstraat niet meevallen tussen het winkelende publiek en de fietsers door.
Maar voor de VVD en D66 telde vooral de
noodkreet van de winkeliers. Ze hebben de
smaak inmiddels te pakken en willen nog
meer flitsparkeren in het centrummogelijk
maken. Op het Zuideinde dit keer. De VVD
liet weten dat er veel leegstand is op het
Zuideinde. En er waren ook winkels waar
zware spullen ingeladen moeten worden.
In een motie vroegen zij het college om
daar eens onderzoek naar te doe. Bij de
Zuiderbrug zagen zij wel ruimte voor flitsparkeerplaatsen. Dat er om de hoek, voor
het oude arbeidsbureau, voldoende parkeerruimte zien deze fracties gemakshalve
over het hoofd. Daar mag zelfs ook wat langer geparkeerd worden.
Wij vinden het een vreemd initiatief. Vooral
wanneer je bedenkt dat hun voorstel dwars
tegen het vastgestelde binnenstadsbeleid ingaat. En dat hebben VVD en D66 mede vastgesteld. VVD-wethouder Koning meldde dat
hij geen voorstander van het voorstel is. Het
Zuideinde is onlangs prachtig opgeknapt.
Dat plan is in samenspraak met de buurt tot
stand gekomen en uitgevoerd. Bij dat plan
hoort ook dat het Zuideinde geen doorgaande route meer is naar het centrum. Er staat al
een paaltje, dat het verkeer moet tegenhouden. En dat is weer iets waar wethouder Koning, als raadslid in een eerder leven fel tegen
was. We zijn benieuwd naar de afloop.

Bedankt Jenny Schipper

Stelling:”Meppel heeft géén openbaar
stadsvervoer nodig!!!” Met deze stelling
en de bakfiets trok ik samen met Peter
en Frans naar de Koedijkslanden. Voor
ons straatinterview kozen we voor een
prikkelende stelling. Dat maakt de tongen los. En dat lukte goed.
Veel mensen waren radicaal tegen opheffing. We kregen schrijnende voorbeelden te
horen. Van een mevrouw die niet altijd kan
terugvallen op een mantelzorger en wel geregeld naar het ziekenhuis moet. Van een
mevrouw die haar wekelijkse kaartavond

bij FC Meppel kan bezoeken, dankzij de
stadsbus. Van een man die met de stadsbus
naar zijn biljartclub in de Plataan kan.
Veel mensen hadden wel oog voor het dilemma van de kosten van stadsvervoer versus het aantal mensen dat er gebruik van
maakt. Maar men vond het afschaffen van
het stadsvervoer geen goed idee. Zelfs iemand die Meppel te klein vond voor zo’n
algemene voorziening, wilde het niet volledig afschaffen. Hij noemde een belbus als
alternatief. Niet voor zichzelf, maar voor de
minder mobiele mensen, die anders niet
uit huis komen.

Sterk
Meppel
bedankt Jenny
voor haar activiteiten binnen
Sterk Meppel en
de Stadswacht.
Jenny
begon
haar “politieke
loopbaan”
bij
Sterk
Meppel,
toen nog Stadswacht, op 4 september 1994. Toen stond zij samen met
haar echtgenoot als “belanghebbenden”
plotseling op de barricaden voor het
behoud van de Sluisbrug.
De toenmalige oppositiepartij Stadswacht
werd niet als belanghebbende gezien. Jen-

ny wel. En ook al was ze nog maar net lid, zij
kon de strijd verder voeren dan onze politieke vereniging. De Sluisbrug is behouden
gebleven en Jenny kreeg daar kennelijk de
smaak van te pakken. Ze stapte in de raad
en deed daar als actieve, betrokken burger
het woord. Dat deed ze van 1998 tot april
2006. Naast het raadswerk ondersteunde
ze de vereniging met de ledenadministratie. Ook schreef ze artikelen voor de Stadswachter en deed ze de wijkcoördinatie en
bezorging van onze Stadswachter.
Met deze dankbetuiging lijkt het net alsof
Jenny is gestopt met haar activiteiten voor
Sterk Meppel. Dat is gelukkig niet zo. Ze
is weliswaar van het politieke toneel verdwenen, maar doet nog steeds werk achter
de schermen, zoals het bezorgen van de
Stadswachter in twee wijken.
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Stand van zaken

S te M g e l u i d

Elisabeth Bakkenes

De gemeenteraad heeft in oktober
de beleidsplannen en verordeningen
WMO en Jeugdzorg en het beleidsplan
Participatiewet aangenomen. De verordening Participatie komt voor het
eind van het jaar ook naar de raad. De
wettelijke overgang zal dus wel lukken.
Ambtenaren zijn ook hard aan het werk
om de uitvoering zo goed mogelijk te
laten verlopen. Maar of uw ouders de
zorg krijgen die ze nodig hebben? Wat
er verandert voor een kind dat nu onder
Jeugdzorg valt? Of uw buurman nog wel
naar de dagopvang kan? Het is allemaal
nog niet duidelijk. Er moet veel bezuinigd worden, dat is in ieder geval zeker.
Hoe dat gaat gebeuren niet.
Eén ding is duidelijk: er is geen weg terug.
De politieke beslissingen zijn in Den Haag
genomen en de gemeenten moeten ervoor
zorgen dat het allemaal zo goed mogelijk
wordt geregeld met (veel) minder geld. Er
gaat de komende jaren veel veranderen.
Een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen voor het komende jaar hebben wij
voor u op een rijtje gezet.
Huishoudelijke hulp: Meppel heeft voor
2015 een overgangsregeling getroffen. Tijdens het keuken¬tafelgesprek wordt goed
gekeken wat uw eigen mogelijkheden zijn
en wat uw omgeving kan doen.
Begeleiding en dagbesteding: In 2015 onderzoekt de gemeente waar de behoeftes
liggen maar is de inzet wel gericht op een
afname van het gebruik van maatwerk zodat mensen meer gebruik maken van de algemene voorzieningen voor dagbesteding
en dagopvang.
Mantelzorg: Het mantelzorgcompliment
vervalt. Alleen voor jeugdige mantelzorgers is een blijk van dank in financiële
vorm nog mogelijk; andere mantelzorgers

krijgen een bedankje in natura zoals een
kortingspas.
Cliëntondersteuning: 2015 is een overgangsjaar waarin MEE Drenthe de cliënten
ondersteunt.
Tegemoetkoming zorgkosten: De financiële ondersteuning voor mensen met een
chronische ziekte of beperking vervalt en
komt alleen voor mensen met een minimuminkomen opnieuw beschikbaar.
Sociale werkplaats Reestmond: Het Rijk
heeft vastgelegd dat er vanaf 1 januari 2015
geen mensen met een arbeidsbeperking
geplaatst mogen worden. Meppel probeert
zoveel mogelijk mensen met een subsidie
bij een gewone werkgever aan het werk te
krijgen. Voor mensen met een zeer zware
beperking komt een beperkt aantal ‘beschut werk’-plekken.
Wajong: Vanaf 2015 worden deze jongeren begeleid door de gemeente en ondersteund in het vinden van een baan.
Jeugdzorg: De gemeente Meppel pakt bijna
alle taken rond Jeugdzorg in Drentheverband op. In 2015 worden bijna alle taken
gewoon voortgezet.

Als fractievoorzitter krijg je onderwerpen als Bestuur en Financiën in je portefeuille. Maar mijn hart ligt bij de sociale
onderwerpen in de raad. Bij de beleidsplannen voor zorg, jeugd en participatie
heb ik er vooral op gelet dat de nadruk
op uw ‘eigen kracht’ niet alleen verplichtingen voor de inwonersmet zich meebrengt, maar ook rechten. Het recht op
inspraak, beoordeling van kwaliteit, vrije
keuze en klachtrecht. Nu komt het op de
uitvoering aan. En hier gaan we natuurlijk goed de vinger aan de pols houden.
Want eigen kracht is mooi en goed, maar
het moet wel kunnen.
Mijn sociale hart spreekt ook bij Reestmond. De 72 mensen met een tijdelijke
aanstelling die geen vast contract krijgen, zijn straks hun baan kwijt. De eerste
22 staan per 1 januari op straat. En niet
omdat het geld op is. Het Rijk betaalt gewoon voor hun werkplek. Nee, wethouder Koning gelooft, samen met PvdA,
VVD, CDA en CU in de Participatiewet.
Volgens hen gaan zij die mensen straks

Kille cijfers

Elisabeth Bakkenes

bij een reguliere werkgever aan het werk
krijgen.
Daar geloof ik niet in. Niet nu. De arbeidsmarkt is daar te slecht voor. Dus
heb ik samen met SP en GroenLinks mijn
best gedaan om deze werknemers toch
bij Reestmond te houden. Over het piepkleine succesje dat we daarin behaald
hebben kunt u elders op deze pagina
meer lezen.

Henk Schoemaker

In de begroting van 2015 vond Sterk
Meppel veel redenen voor financiële
zorgen. Wij willen dat de gemeente gezond financieel beleid voert. En we
staan daarin niet alleen. Vincent Velthorst (D66) had het over de “verkeerde
lijstjes”, waarin je als gemeente niet zo
hoog wilt staan. Bert Kunnen (CU) somde bij de begroting 2015 een gedegen
lijst van financiële problemen op. Voor
inwoners misschien oninteressant. Tot
dat het college de rekening bij de burger gaat leggen. Misschien is het dan
tijd om eens bij de volgende feiten stil
te staan.

Op het verkeerde been gezet
Molen De Vlijt aan de Sluisgracht is een visitekaartje
van Meppel. Warrige besluitvorming en een uitspraak
van de Raad van State kunnen daar verandering in
brengen.
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Wist u bijvoorbeeld dat:
… de schuld per inwoner in Nederlandse gemeenten in 2012 gemiddeld op
€ 2.343 lag, maar dat Meppel afstevent
op een bedrag boven € 4.000 in 2016?
… een schuldratio aangeeft in hoeverre de
bezittingen van de gemeente met schulden zijn belast? Landelijk spreekt men
van een hoge schuldratio bij 80 % en
hoger. Meppel gaat daar met 91 % ruim
overheen.
… Meppel voor het opvangen van risico’s
een weerstandsvermogen nodig heeft
van € 3,9 miljoen? Meppel komt niet
verder dan € 2,3 miljoen.

Elisabeth Bakkenes
te stemmen met het nieuwe besluit. Sterk Meppel voelde
daar niets voor en stemde, net als GroenLinks, tegen.

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Centrumschil in het voorjaar 2013 waren er zienswijzen voor het
perceel Sluisgracht 13. De eigenaar vroeg om een grotere
toegestane bouwhoogte dan gepland. Ook vroeg hij om
een om uitzondering van de ‘vrijwaringszone molenbiotoop’. Die vrijwaringszone is bedoeld om de belevingswaarde en het functioneren van de molen te beschermen.
De gemeenteraad heeft toen unaniem besloten de maxi-

male bouwhoogte voor Sluisgracht 13 te verhogen, maar
de uitzondering van de ‘molenbiotoop’ af te wijzen. De
eigenaar ging in beroep bij de Raad van State.
De gemeente heeft in haar verweer op de een of ander
manier de indruk gewekt dat er eigenlijk ‘beoogd’ was
voor Sluisgracht 13 toch een uitzondering te maken voor
de ‘molenbiotoop’. De Raad van State droeg de gemeente
daarom op hierover een nieuw besluit te nemen.
Er is echter geen enkel bewijs te vinden dat de gemeenteraad dat ooit beoogd zou hebben. Sterk Meppel zou zich
daar ook tegen verzet hebben. Het grootste deel van de
fracties ging een inhoudelijke discussie uit de weg. Men
vond de opdracht van de Raad van State voldoende om in

Huidige situatie

Ingepast

Te hoog
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J v. Dijk

Geen antwoord op vragen Oud Meppel
Waarom de gemeente tijdens het verweer inbracht dat de
gemeenteraad wel degelijk een uitzondering van de molenbiotoop wilde geven is niet helder. Stichting Oud Meppel stelde daar in een brief vragen over. Oud Meppel maakt
zich grote zorgen over het mogelijke aanzicht van de Sluisgracht en de gevolgen voor molen De Vlijt. Eind november
kwam er eindelijk een reactie, maar die gaf geen duidelijke
antwoorden. Een onbevredigende situatie, want het besluit
is genomen en kan niet teruggedraaid worden.

Grote Oever 2, 7941 BJ Meppel
t. 0522-252621 - f.0522-243661
Ruskenstuk 8, 7943 JM Meppel
t. 0522-259800
steenbergen@echtebakker.nl
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Bezuinigingen in het
openbaar vervoer

S te M g e l u i d

Elisabeth Bakkenes

Het OV-bureau Groningen-Drenthe
moet fors bezuinigen en gaat dat deze
keer vooral doen op de stadsbussen in
Assen, Hoogeveen en Meppel. Reden
voor SteM om een thema-avond te organiseren om te kijken wat er gedaan kan
worden om het busvervoer in Meppel
van de ondergang te redden.
De SteM thema-avond over de bezuiniging
op de stadsdienst Meppel werd goed bezocht. Na een toelichting van steunfractielid
Kees van Leeuwen, ontstond er een levendige discussie met gastsprekers Jan van Selm,
directeur OV-bureau Groningen-Drenthe
en Lutz Kressin van FNV-bondgenoten.
In 2015 is er een overgangsregeling van
toepassing waarbij de stadsdienst één keer
per uur rijdt; in 2016 verdwijnt de stadsdienst volledig. Directeur Jan van Selm liet
weten dat dit besluit onherroepelijk is. Provinciale Staten van Groningen en Drenthe
zijn op 1 juni 2014 akkoord gegaan met het
bezuinigingsvoorstel. Door de gemeente
anderhalf jaar de tijd te geven kan zij zelf
met alternatieve plannen komen. Maar de

gemeente is juist hard aan het werk om het
WMO-vervoer en het leerlingenvervoer
te gaan combineren met het openbaar
vervoer. Door het wegvallen van de stadsdienst wordt dat veel lastiger.
Toch zal het OV-bureau niet terugkomen
op haar besluit. Wel werd toegezegd dat
het OV-bureau wil faciliteren als er een
voorstel komt dat lijkt op een vorm van
openbaar vervoer. Dat betekent dat ze de
bussen, brandstof en schoonmaak regelen. Maar niet het personeel. “Die bussen
mogen best door vrijwilligers gereden worden”, vindt het OV-bureau.
Fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes benadrukte dat alle inwoners van Meppel mee
moeten kunnen doen in de maatschappij.
En dan wordt mobiliteit steeds belangrijker. Sterk Meppel zou dan ook graag een
vorm van stadsvervoer behouden. Als dat
financieel echt nodig is dan maar in combinatie met leerlingenvervoer en een deel
van het WMO-vervoer. Maar als je ook
WMO-vervoer daarin opneemt, is het de
vraag of het verantwoord is om dat met
vrijwilligers te doen.

S te M g e l u i d

Peter de Vries

Wethouders missen slagkracht
De afgelopen weken heeft Sterk Meppel zich nogal
verbaasd over de voortgang van onderwerpen binnen het college.
Aangenomen moties in de raad worden door het college slecht opgepakt. Zoals bijvoorbeeld de motie over
het terugdringen van geluidsoverlast bij evenementen. Maar ook voor het onderzoek naar het gebruik
van statiegeldglazen tijdens evenementen.
Na lang wachten stelt het college voor om de APV te
wijzigen n.a.v. de aangenomen motie om het gebruik
van bootjes met verbrandingsmotoren in Berggierslanden te verbieden. Bouwprojecten komen niet verder of
er wordt veel ingeleverd op de kwaliteit van de projecten. Het Bleekerseiland moèst gekocht worden door de gemeente, maar met de ontwikkeling van het terrain gebeurt niets. Kortom, er komt geen reactie en het schiet
maar niet op!
De coalitie heeft gekozen voor een extra wethouder. Maar we merken niet, dat er met
een man extra slagvaardigheid gewerkt wordt. Het college zegt verbinding te zoeken
met de inwoners. Maar op genoemde punten mist ze de verbinding met haar raad.
Het college moet het goede voorbeeld geven, vanuit visie werken en bovengenoemde
onderwerpen aanpakken.
Sterk Meppel wil niet alleen maar terugkijken naar wat nog niet goed loopt. Daar is
de bevolking van Meppel niet mee gediend. Maar we hopen wel dat het college in
de toekomst meer tempo maakt. De komende tijd is er genoeg werk aan de winkel.
Zoveel zelfs dat we er allemaal de schouders onder moet zetten.

Henk Schoemaker
terug in de raad



Vragen stellen helpt
Sterk Meppel heeft het college gevraagd of zij de verpaupering van de Schutsluis in de Nijeveense Grift
aan wilde pakken. We werden verwezen naar de
eigenaar van de sluis: dat is het Waterschap. Bij navraag liet het Waterschap weten dat de sluis niet meer
wordt gebruikt en dat er dus voorlopig geen onderhoud wordt gepleegd. Wellicht op langere termijn als
het gebied rondom de watertoren in het kader van de
Nieuwveense Landen wordt aangepakt. Wij vinden
echter dat je historisch erfgoed serieus moet nemen.
En dan zou renovatie - op korte termijn - op z’n plaats
zijn.
Het toeval wilde dat de Sterk Meppel-fractie maandag 13 oktober op bezoek was bij
het Waterschap om de situatie rond het Wandelbos te bespreken. Een mooie gelegenheid om ook naar het antwoord over het onderhoud van de Schutsluis te vragen.
Daar bleek dat dit antwoord waarschijnlijk was gegeven door de afdeling Beheer van
het Waterschap. Maar het Waterschap beschikt ook over een afdeling Cultureel Watererfgoed. Het kon zijn dat deze afdeling heel anders tegen de situatie aan zou kijken.
En dat bleek inderdaad het geval te zijn.
Onlangs kreeg de gemeente n.a.v. onze vragen een brief van Reest en Wieden. Daarin
erkent het waterschap de
cultuurhistorische waarde van de sluis. En zij zal
binnen een jaar de volgende werkzaamheden
uitvoeren:
- Houten taludtrap herstellen;
- Metselwerk en sluisdeuren reinigen;
- Bagger nabij de sluisdeuren verwijderen;
- Corrosiebehandeling
ijzeren onderdelen;
- Kleine herstelwerkzaamheden aan het
metselwerk.

Lijnen uitgezet
Openbaar vervoer is een belangrijk onderdeel van het totale mobiliteitsbeleid van de
gemeente Meppel. Het is goed voor het milieu, de leefbaarheid en de veiligheid. Een
ander belangrijk aspect is dat mensen met
een beperking of mensen die geen auto
hebben door betaalbaar openbaar vervoer toch deel kunnen nemen aan het sociale leven. Maar goed openbaar vervoer is
niet vanzelfsprekend. Door bezuinigingen
staat dit al jaren onder druk. Bij SteM leefden al langer grote zorgen over de openbaar vervoervoorzieningen in en rond
Meppel. De aangekondigde opheffing in
2016 heeft er toe geleid dat de we samen
met de ChristenUnie en Groen Links zijn
gaan kijken of deze ontwikkeling te stoppen is. Een eerste stap was het opstellen
van de notitie ‘Lijnen uitgezet. Openbaar

Frans Venema
vervoer in en rond Meppel’. Deze notitie
moet de basis vormen voor een visie over
het openbaar vervoer, die breed wordt gedragen in de gemeenteraad.
Sterk Meppel is voor een meer duurzaam
mobiliteitsbeleid. Dat kan door slimmere
afstemming van doelgroepenvervoer en
door maatwerkafspraken te maken over
producten en processen die nog niet zijn
uitgewerkt. Handhaven van de treinverbindingen en verbetering van de huidige
bereikbaarheid van voorzieningen zoals
het ziekenhuis, het centrum en de scholen
zijn voor ons belangrijke speerpunten.
De samenwerkende fracties hebben de notitie aan wethouder Koning aangeboden.
Daarmee hebben we een eerste stap gezet
om het mobiliteitsbeleid te beïnvloeden.

Frans Venema

niet bekend. Dat wordt nog in de fractie
besproken.
Wij wensen Henk veel succes en plezier
toe!

Eind oktober bracht een vertegenwoordiging van de raad een bezoek aan het
melkveebedrijf van de familie Tissingh in
Nijeveen. Uit het verhaal van de familie Tissingh bleek dat de agrarische ondernemers
in onze gemeente tegen een aantal zorgpunten aanlopen. Ten eerste is de ontsluiting van landbouwgronden niet overal goed
geregeld. En ten tweede is de verkeersveiligheid in het geding, doordat een deel van
het agrarisch verkeer via een onveilige weg



KSM

Frans Venema

Verkennersgroep landbouwzaken

Met de woorden “Dat verklaar en beloof
ik” werd Henk Schoemaker opnieuw geïnstalleerd als gemeenteraadslid namens
Sterk Meppel. Henk volgt Dick Strijk op
die in oktober uit de raad vertrok.
Henk viel bij de nieuwe zetelverdeling in
maart net buiten de boot. Hij eindigde
na nieuwkomers Dick en Bert-Jan. Met de
terugkeer van Henk in de raad keert er ook
weer een brok ervaring terug in de politiek.
Welke portefeuilles Henk gaat doen is nog
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door de nieuwbouw moet rijden. En dat gebeurt ook met zwaar materieel.
De raad heeft daarom besloten om een
verkennersgroep in te stellen die zich in
een aantal bijeenkomsten gaat verdiepen in landbouwzaken van de gemeente.
Bijgestaan door ambtenaren, belanghebbenden en externe deskundigen zal deze
werkgroep onderzoeken of zij een aanzet
kan geven om deze punten op te lossen.

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

Voetinn

Heinsiusstraat 155, 7942 TS Meppel
Tel. 0522-246100 - Fax: 0522-246940
meppel@mebo-woninginrichting.nl

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535
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Waarom ingestemd met
verhoging tarieven buitensportaccommodaties
Eduard Annen
De tarieven voor de buitensportaccommodaties worden verhoogd. Zo heeft de
raad beslist. En de fractie van Sterk Meppel heeft daarmee ook ingestemd. Dat had
u misschien niet verwacht en daarom vinden we een uitleg op z’n plaats.
Allereerst is er de noodzaak van bezuinigingen. Maar de betrokken sportverenigingen zien ook wel in dat een verhoging van
de tarieven eerlijk is. Jarenlang is dat niet
gebeurd en nu wordt dat rechtgetrokken.
Sportverenigingen hebben dan ook ingestemd met de verhoging.
“Deze verhoging van tarieven is vooraf goed
besproken met de betrokken verenigingen.
De verschillende besturen begrijpen dat de
tarieven verhoogd moeten worden. Na de
gemeentelijke herindeling in 1998 zijn de
tarieven niet meer aangepast” aldus duoraadslid Eduard Annen. “Er ontstond een

scheefgroei in tarieven. Wat voor de fractie
van SteM doorslaggevend was in te stemmen met het voorstel, was de reactie van
de sportverenigingen. Zij konden - hoewel
de verhoging in sommige gevallen fors is instemmen met de verhoging” aldus Annen.
Daarnaast wil het college meedenken met
de sportverenigingen over mogelijkheden om de inkomsten te verhogen om zodoende de tariefstijging te kunnen financieren. Samen met de verenigingen gaat
de gemeente kijken welke werkzaamheden door de verenigingen kunnen worden
overgenomen. Met het ontvangen van een
vergoeding kunnen verenigingen zelf onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en zo
geld “verdienen” om de tariefverhoging te
financieren. Sterk Meppel is benieuwd naar
de uitkomsten van deze besprekingen.

S te M g e l u i d

Eduard Annen

Een verrassend
leuk gesprek…
Het zijn weer drukke tijden voor de
raadsleden van de gemeente Meppel.
Ook als duoraadslid moet ik flink aan de
bak. In de fractie ben ik verantwoordelijk voor Burgerzaken en Sport. Maar er
wordt ook verwacht dat ik over de andere onderwerpen op de agenda ingelezen
ben. Naast al het leeswerk ga ik ook regelmatig met de fractie naar werkbezoeken. Namens de fractie nodig ik ook wel
mensen uit om bij ons in de fractievergadering komen. Vaak zijn dat verrassende
bijeenkomsten.
Het bezoek van het bestuur van Red Giants aan de fractie was zo’n verrassing.
Het bestuur was uitgenodigd naar aanleiding van problemen over de sporthalverhuur. Nu waren de problemen al opgelost voordat het gesprek plaatsvond.
Maar hierdoor was er ruimte om te kunnen praten over de huidige stand van za-

25 jaar geleden in de Stadswachter
Sterk Meppel informeert u sinds 1981 over het wel en wee in de gemeente Meppel. In juni van dat jaar verscheen het eerste exemplaar van ons huis-aan-huisblad. Dat doet geen politieke partij in Nederland ons na. Als je die oude kranten
nakijkt valt wel op dat sommige onderwerpen nog steeds actueel zijn.

5

ken binnen Red Giants en de toekomst
van de sport in Meppel. “Wij zijn weer
terug”, aldus de voorzitter. Het werd een
geanimeerd en inspirerend gesprek. Namens de fractie mocht ik twee prachtige
boeken over de geschiedenis van Red
Giants in ontvangst nemen. “Red Giants
40 jaar” en een tweede boek met de titel
“De magie verdween”. De boeken heb
ik met veel belangstelling gelezen en
worden nu door de andere fractieleden
gelezen. Een verrassend einde van een
leuk gesprek.

Henk Schoemaker

verlanden. Dat werd lager gewaardeerd.
In de bijhorende tekening stond ook een
pijl die de mogelijkheid aangaf van uitbreiding van het Meppeler industrieterrein richting Oeverlanden.

Oeverlanden 1.0
Zo ook Oeverlanden. In 1986 was het al
een strijdpunt in de lokale politiek. Het
Staphorsterveld maakte toen deel uit van
een ontwerpstreekplan IJsselvallei. Bij de
waardering van het landschap maakte de
provincie Overijssel onderscheid tussen
het natuurgebied in het Staphorsterveld
en het aan Meppel grenzende gebied Oe-

Blij met Burgernet
Eduard Annen
Sterk Meppel heeft ingestemd met de
motie om Meppel aan te sluiten bij Burgernet. Meppel was één van de laatste gemeenten van Nederland die zich bij Burgernet aansloot. Wanneer inwoners iets
verdachts zien kunnen ze dit doorgeven
aan de politie. Is er hulp van de inwoners
nodig, dan krijgen de mensen die zich aangemeld hebben van de politie een sms-je
of spraakbericht met het verzoek om hulp.
Met het inroepen van “burgerhulp” hoopt
de politie nog meer zaken op te lossen.
Raadslid Bert-Jan Grobben: “Het is ‘bizar’
dat Meppel één van de laatste gemeenten
in Nederland is die zich aansluit. Wij hopen
echter wel dat de hulp van de inwoners van
Meppel niet zo vaak nodig is”.

Uit natuurwetenschappelijk onderzoek
bleek dat Oeverlanden wel een hogere
waarde verdiende. Het bestuur van de
politieke vereniging Stadswacht (de
voorloper van Sterk Meppel) diende een
bezwaarschrift in bij de provincie Overijssel. Behoud van de natuurwaarden
moest in onze ogen voorop staan. Wat in
de buurprovincie gewoon een inspraakprocedure was, sloeg in het college van
B&W van Meppel in als een bom. Het
koste ons onze wethouder.

Toch heeft SteM niet unaniem ingestemd
met de door het CDA ingediende motie.
Raadslid Peter de Vries heeft tegen aansluiting gestemd. De Vries: “Het actief stimuleren van zaken als cameratoezicht en
het mobiliseren van inwoners roept in mijn
ogen angst en een onveilig gevoel op bij
vaak oudere inwoners. Wanneer iemand
iets signaleert dat niet normaal is, kan altijd de politie gebeld worden”.

Ook adverteren
in de
Stadswachter?

Oeverlanden 2.0
Anno 2014 is Oeverlanden weer in beeld
voor uitbreiding van de industrie. In
Staphorst staan belangenverenigingen
al op om zich te laten horen. Het belang
van Oeverlanden strekt verder dan haar
natuurwaarden. We zullen er dus zeker
weer het nodige over gaan horen.

HEMA

SPORTCENTRUM

R. v.d. Veen

en andere
R.zwemmen
van de
Veen
sportactiviteiten
Tel.
0522-492383

Meppel 0522-252494

Neem contact op met Diana
Hendriksen: penningmeester@
sterkmeppel.nl.

Passie voor

kranten

www.krantdrukken.nl
Werktuigenweg 9 Postbus 1029, 8300 BA Emmeloord
T 0527 630 280 / F 0527 630 281 E info@vvmdruk.nl
Website: www.vvmdruk.nl

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

Dolsma
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Bibliotheek Nijeveen “Minder regeltjes” is
een utopie

Elisabeth Bakkenes

Elisabeth Bakkenes

Het college wil het graag samen met de
inwoners doen. Maar dan moeten die
inwoners zich wel aan gemeentelijke
spelregels houden. Als ze de gemeenteraad iets willen vertellen, inspreken,
dan moeten ze zich wel 32 uur van tevoren aanmelden. Sterk Meppel en ChristenUnie wilden dat graag veranderen.
Dat voorstel stuitte op een ‘nee’ van een
meerderheid van VVD, PvdA, CDA en SP.

Drie jaar geleden kwam Sterk Meppel
in het geweer tegen de sluiting van de
bibliotheek in Nijeveen. Toch wil het
bibliotheekbestuur volgend jaar alleen
een inlever- en afhaalpunt voor via internet bestelde boeken in Nijeveen faciliteren. De Dorpsvereniging Nijeveen is
het daar terecht niet mee eens.
Sterk Meppel vindt het belangrijk dat er
ook in Nijeveen een centrale bibliotheeklocatie blijft met een breed aanbod. Dorp
blijft dorp en moet daarom zijn eigen basisvoorzieningen hebben. Drie jaar geleden was er geen steun voor onze motie met
die strekking. Wel is er een lichtere variant
aangenomen waarin werd gesteld dat er
een fysiek servicepunt in Nijeveen moet
blijven waar burgers terecht kunnen voor
ondersteuning. Denken dat een inlever- en
afhaalpunt voor boeken die via internet
besteld worden daaraan voldoet, is naïef.
Natuurlijk, het bibliotheekwerk verandert.
Er wordt veel via de computer geregeld.

Het uitlenen en terugbrengen van boeken
doen de leden zelf. Op scholen komen kleine bibliotheken. Die trend zal zich doorzetten zowel in Meppel als in Nijeveen.
Maar dat wil niet zeggen dat er geen hulp
moet zijn voor mensen die daar behoefte
aan hebben. Steeds meer senioren en jongere inwoners beschikken over digitale
vaardigheden, maar niet allemaal. Dat is in
Nijeveen niet anders dan in Meppel.

Elisabeth Bakkenes

In korte tijd wist de Rekenkamer een uitstekend rapport te produceren dat de vinger precies op de zere plek legt. In Meppel
blijkt dat er sprake is van verlegd lokaal bestuur. Dat betekent dat de raad geen grip
heeft op (onwenselijke) ontwikkelingen en
geen vrijheid heeft om andere richtingen
in te slaan. Jammer genoeg herkende het
college die conclusie van de Rekenkamer
niet. Sterk Meppel wel.
Maar het ligt niet alleen aan het college.
De Rekenkamer gaf eveneens aan dat

raadsleden soms sturen op financiële doelen maar nauwelijks op inhoudelijke. Dat
mogen de raadsleden zich dus aantrekken.
Sterk Meppel heeft al een jaar geleden het
initiatief genomen om over dit onderwerp
te spreken. Een van de voorstellen was om
adoptieteams op te stellen. Twee raadsleden die een GR van dichtbij gaan volgen,
vergaderingen bijwonen, ontwikkelingen volgen en de raad informeren als er
belangrijke beslissingen op stapel staan.
Daardoor kan de raad vroegtijdig kaders
gaan stellen. Als het college de informatieplicht aan de raad ook nog eens serieus
oppakt, komt de raad echt in de positie
om vroegtijdig bij te sturen en wordt zij
niet verrast door de mededeling dat 72
medewerkers met een tijdelijk contract
bij Reestmond niet in vaste dienst worden
genomen.

Blankensteinweg 40
Meppel, tel. 0522 25 23 22
www.kuinparket.nl

Nee, we begrijpen er helemaal niets van
dat VVD, PvdA, CDA en SP de aanmeldtermijn wilden handhaven. Dat de raad voor
zichzelf spelregels opstelt is prima. Daar
hoeven we u toch niet mee lastig te vallen?
Het voorstel om die aanmeldtermijn af te
schaffen haalde het helaas niet.

Afscheid Bert-Jan
Grobben

Afscheid
Dick Strijk

In plaats van zijn SteMgeluid, nemen we
afscheid van Bert-Jan Grobben.
Hij ziet geen kans meer om zijn werk als
zelfstandig adviseur en interim manager
te combineren met het raadswerk. Gewijzigde privéomstandigheden, de eigen
adviespraktijk en een groot toegevoegd
project maakten dat dit toch niet meer te
combineren was.
Bert-Jan werd lid van Sterk Meppel, omdat
het lokale karakter, de interne loyaliteit en
de betrokkenheid met Meppel hem aanspraken. Het leukste deel van het raadswerk was voor Bert-Jan dat hij ergens ter
plaatse kon gaan kijken en praten als er
een onderwerp op de agenda stond. Ook
de werkbezoeken bij organisaties, actiegroepen en inwoners lagen hem na aan
het hart.
De fractie van Sterk Meppel heeft van
dichtbij meegemaakt hoe Bert-Jan met
zijn tijd moest goochelen. Het raadswerk
doet een heel groot beroep op zijn schaarse vrije tijd. De fractie steunt Bert-Jan dan
ook in deze moeilijke beslissing.

In dit SteMgeluid nemen we afscheid van
Dick Strijk. Hij is vanwege persoonlijke
redenen teruggetreden als raadslid. Hij
was in maart enorm enthousiast aan het
raadswerk begonnen. Zijn werkzaamheden zijn sinds september echter drastisch
gewijzigd. In combinatie met recente gezondheidsperikelen heeft Dick een keuze
moeten maken. Dick benadrukte dat zodra
hij zich ergens voor inzet hij dat voor 100%
wil doen. Hij wil kwaliteit kunnen leveren.
Dat ging niet meer in de huidige situatie,
waardoor Dick deze moeilijke keuze heeft
moeten maken.

Sterk Meppel bedankt Bert-Jan voor de samenwerking. Wij vinden het ook fijn dat hij
toch wil betrokken blijven bij Sterk Meppel.

Sterk Meppel bedankt Dick voor de samenwerking. Wij wensen hem alle succes.
Actief, kritisch en betrokken, het zit in zijn
genen!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering
heeft het bestuur van Sterk Meppel hem
bedankt voor zijn inzet. Voorzitter Eduard Annen memoreerde zijn inzet om het
oude pand van Stad en Esch beschikbaar
te stellen voor Colin Benders (Kyteman).
Kyteman kreeg namelijk te horen dat zijn
gezelschap de oefenruimte en studio Kytopia in Utrecht binnen drie maanden moest
ontruimen.

Chinees-Indisch
specialiteitenrestaurant

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

KUIN
Jan PARKET
Plezier

Het college wil graag de relatie met de inwoners verbeteren, de raad wil graag dat
inwoners ons waarschuwen als er iets niet
goed gaat. U moet vooral willen meedenken en meedoen. De gemeente wil graag
excellente dienstverlening. Als we dat allemaal belangrijk vinden, waarom leggen
we u dan onnodige spelregels op? Waarom

De Dorpsvereniging Nijeveen is het dan
ook nadrukkelijk niet met het besluit eens.
Door het budget voor Nijeveen op € 0.- te
stellen is er geen mogelijkheid om de sociale functie van de bibliotheek uit te voeren. Met een kleine bijdrage, zo geeft de
Dorpsvereniging aan, kunnen activiteiten,
cursussen en ondersteuning van de vrijwilligers doorgaan. Zij vragen de gemeenteraad dan ook om de bibliotheek een missie
mee te geven en 1% van de subsidie rechtstreeks voor Nijeveen te bestemmen. Sterk
Meppel steunt dat streven graag.

Rekenkamer
Om de gemeenteraad te helpen haar
werk goed te doen is er een Rekenkamer. Deze doet namens de raad onderzoek naar de doelmatigheid van het
gemeentelijk beleid. Een belangrijk onderwerp was dit jaar het onderzoek naar
gemeenschappelijke regelingen (GR). In
een GR werkt de gemeente samen met
andere gemeenten of marktpartijen om
een taak uit te voeren. Bijvoorbeeld die
van de sociale werkplaats, de schuldhulpverlening of de WMO. Omdat er bij
de decentralisaties van zorg, jeugd en
participatie steeds meer samengewerkt
wordt was dit een belangrijk onderwerp.

werpen we onnodige drempels op? Tja….
Het had iets te maken met dat de vergaderingen dan beter te plannen waren. Alsof
er wekelijks tien mensen willen inspreken.
En dat ze zich niet goed konden voorbereiden. Alsof je je moet voorbereiden als
iemand je iets komt vertellen. Gewoon
luisteren en vragen stellen is meer dan
voldoende. Als er actie moet worden ondernomen kan dat altijd nog op een later
moment.

Fong Sheng
de communicatiemolen

www.millart.nl
Sluisgracht 20 • 7941 BW Meppel
T (0522) 24 24 26 • F (0522) 24 18 42
Mill.Art is gevestigd in Molen De Vlijt

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

Restaria
Fong
Sheng

Stationsweg 9,
7941 AH Meppel
Tel. 0522-251313

Chinees-Indisch Specialiteitenrestaurant
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KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN MEPPEL
Margriet Kwint

Zonder adverteerders geen Stadswachter. In iedere Stadswachter geven we
één van onze lokale kleinschalige, ondernemers de ruimte iets meer van
zijn/haar bedrijf of onderneming te
laten zien en te vertellen hoe hij/zij in
de Meppeler en/of Nijeveense samenleving staat. Ditmaal aandacht voor Bart
Gouma - Culinair kook- en smaak entertainment - uit Nijeveen.

Peter de Vries

Het ging om de opening van het ondewijspark op Ezinge. Maar het draaide al
snel om het bezoek van koning WillemAlexander aan Stad & Esch. Dat is natuurlijk ook wel een bijzondere gebeurtenis. Veel voorbereidingen en een goed
doordacht draaiboek moesten er voor
zorgen dat alles goed zou gaan en we
niet voor verrassingen zouden komen
te staan. Dat kon niet verhinderen dat
er op het laatste moment toch nog veel
ad hoc moest worden opgelost!
Omdat een speciale politie-eenheid met
een explosievenhond de route van de koning ging controleren, moesten rondslingerende jassen en tassen uit beeld verdwijnen. En uit beeld blijven! Dat stond niet
in het draaiboek. Dus ga daar maar eens
aanstaan op een school met heel veel leer-

lingen. Met snelle actie van iedereen werd
dit opgelost. Ook werd er nog op het laatste moment een koninklijk toilet ingericht
want je weet maar nooit!
Na de binnenkomst van koning WillemAlexander werd een welkomsspeech gehouden door de directeur van Stad & Esch,
Peter de Visser. Daarna volgde een rondgang door de nieuwe school. De leerlingen
die een gesprek hebben gehad met de koning waren erg enthousiast. Ze vonden dat
hij veel interesse en humor had. Ook wist
hij hen goed aan de praat te krijgen. Want
ja, je bent toch wel wat zenuwachtig als de
koning komt.
Er heerste een ontspannen sfeer. Dat leverde al met al veel mooie plaatjes op. Die zijn
te zien op de site van Stad&Esch.nl. Na ook
het Drenthe college bezocht te hebben vertrok de koning na 2,5 uur weer huiswaarts.

Boven: De loper uit voor Willem-Alexander
Onder: De officiële opening,
Rechts: Vertrek

Een warme ontvangst aan De Berken in
Nijeveen. Dat zegt al veel over Bart Gouma.
Zodra hij begint te vertellen over zijn bedrijf spat de passie ervan af. Bart heeft passie voor koken en – zoals zijn visitekaartje
aangeeft – entertainment. Hij wil zijn liefde voor koken en lekker eten graag delen
met de mensen voor wie hij kookt. Dat is
een van de redenen waarom Bart een eigen
bedrijf is gestart.
Na 25 jaar als chef kok te hebben gewerkt
vond Bart het welletjes. In zeven jaar tijd
heeft Bart een mooi cateringbedrijf neergezet. Hij geeft bijvoorbeeld kookworkshops voor bedrijven onder het motto

een mooie eettafel. Bovendien kan hij ook
tafelversiering leveren.
Outdoor cooking doet Bart voornamelijk
met het zogenaamde “Green Egg”. Hiermee kan vlees lekker lang garen.
Bart benadrukt dat hij alle ingrediënten
zelf maakt en zijn producten voornamelijk
in kleine winkels en lokale supermarkten
koopt. En – heel belangrijk - alleen maar
seizoensproducten en het liefst ook nog
met een Fair Trade label en biologisch.
Aardbeien in de winter zijn niet aan Bart
besteed.
De nieuwe slogan van Bart is: Proef Pure
Passie! Met zijn liefde voor koken kan dat

“teambuilding”. Maar doet ook private dining, outdoor cooking, koken voor kerels
en proeverijen met tapas, gecombineerd
met wijn- of bierproeverijen, incidenteel
catering op kinderfeesten en na afloop
van een begrafenis bij mensen thuis. Daarnaast is hij twee dagen per week te vinden
in Herberg “Het Plein” als keukenadviseur.
Private dining betekent koken bij mensen
thuis. Mensen mogen dan ook meehelpen
met koken. “Graag zelfs” zegt Bart. Mensen
hebben dan wat te vieren en om dan een
heerlijk diner te koken geeft veel voldoening. Naast kookmateriaal zorgt Bart voor

niet anders. Wil je Bart volgen: dat kan op
Facebook en Twitter.
Op zijn website www.bartgoumaculinair.nl
kunt u informatie vinden over zijn bedrijf.
______________________
Als u ook wilt adverteren in de Stadswachter, neem dan contact op met SteM
penningmeester Diana Hendriksen: penningmeester@sterkmeppel.nl. De Stadswachter is een huis-aan-huis krant met
een oplage van 15.000 exemplaren. De
krant wordt vier keer per jaar verspreid.
En dat al meer dan 30 jaar.

Op zoek naar jonge vrijwilligers
Eduard Annen

Vrijwilligers houden een samenleving
sociaal en leefbaar. Dankzij hun onbetaalde inzet kunnen tal van activiteiten
draaien. Bijvoorbeeld bij een sport- of
muziekvereniging, bij festiviteiten.
Maar de vrijwilliger vind je ook terug als
mantelzorger of bij taalcursussen voor
nieuwkomers.
Vaak krijgen vrijwilligers voldoening uit
het werk dat ze doen. Of ze zien hoe nodig
hun hulp voor hun omgeving is. Dat geeft
motivatie om door te gaan.
Toch maakt Sterk Meppel zich zorgen over
het tekort aan actieve vrijwilligers. Maar er

is hoop. In 2008 heeft Sportservice NoordHolland de methode “Meer vrijwilligers in
Kortere Tijd” ontwikkeld. Inmiddels ondersteunen elf provinciale sportraden door
middel van deze methode de sportverenigingen in Nederland. Ruim 700 verenigingen deden tot nu toe mee, zij namen deel
aan vier workshops en pasten de methode
toe. Alle verenigingen behaalden het door
hen gewenste aantal vrijwilligers. De meeste verenigingen zelfs meer dan dat.
Sterk Meppel heeft het college gevraagd
om deze methode te introduceren in Meppel en zo actief mee te werken aan het wegwerken van het vrijwilligerstekort.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk
dat we onze vrijwilligers leren kennen.
Dat ze gezien worden. Met name de jonge
vrijwilligers tussen 18 en 30 jaar. Die kunnen nog jaren hun bijdrage leveren. SteM
wil daarom op zoek naar deze jongeren.
Wij willen dan graag hun verhalen in de
Stadswachter vertellen. Kent u zo’n iemand? Of ben je zelf een jongere die zich
inzet voor anderen? Het maakt niet uit wat
voor vrijwilligerswerk je doet, wij komen
graag met je in contact. Wij willen graag
je verhaal in de Stadswachter vertellen?
Neem hiervoor contact op met Eduard
Annen. (e.annen@meppel.nl)

ONDERDELENHUIS

POBO PLENTYPARTS
Eerste Hulp Bij Onderdelen

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

Fong Sheng
Het grootste
assortiment
afhaalsnacks

Poort vv Drenthe
Drenthe
Poort

Heinsiusstraat 151-153

Pobo

De Poort van Drenthe

EUROPART-POBO
MEPPEL

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

WOLDSTRAAT
59, MEPPEL
0522-260530
0522-260530

HOTEL CAF
CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS

Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.

0522-256412

verhuisd naar Woldstraat 53
en heet voortaan

Bloemen, planten,
bruidswerk,
rouwarrangementen
Prinsengracht 6, 7941 KD Meppel
Tel. 0522-243090, fax 0522-241834
info@bloemenpetersen.nl
www.bloemenpetersen.nl

Eleveld44-46
Woldstraat
7941 LK Meppel
Tel. 0522 - 25 25 05
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K en u w g emeente

Gele punten
Aan sommige zaken kun je de mate van
beschaving van de samenleving afmeten.
Hoe je omgaat met de zwakkeren in de samenleving is voor Sterk Meppel zo’n zaak.
We hebben ons om die reden volmondig
uitgesproken voor het omzetten van de tijdelijke contracten bij Reestmond in vaste.

Uitslag 91
In Ken Uw Gemeente in het vorige nummer stond een foto van drie kleine windmolentjes. U vond het niet moeilijk om te
raden waar deze staan. Wanneer je langs
het mooie pand van Woonconcept op
Blankenstein fietst of rijdt, kun je ze niet
missen. Wij kregen erg veel goede oplossingen binnen. Mevrouw A.J. Biemans
- ten Dam stuurde een prachtige, met de
hand geschreven, ansichtkaart op met de
goede oplossing. Uit handen van SteMfractievoorzitter Elisabeth Bakkenes ontving zij het toepasselijke boek ‘Een kwart
eeuw Meppel’ van Herman Jansen en een
fles Bruisend Meppel.

Winter 2015

De gemeente is opnieuw in onderhandeling met de projectontwikkelaar van de
Kromme Elleboog. Wanneer dat bijgestelde kaders zou opleveren, moet de raad ze
opnieuw ter vaststelling voorgelegd krijgen. Een heroverweging van de parkeergarage is dan ook mogelijk.

92
Een iets moeilijker opgave dit keer. Deze
vier prachtige geveltjes kunt u vinden op
een redelijk centraal punt in Meppel. Veel
verkeer richting de binnenstad rijdt er langs
en deze vier prachtige panden kun je dan
ook niet missen. Weet u waar ze staan? Laat
het ons weten. Uit de goede inzendingen
trekken wij de prijswinnaar. De winnaar
kan kiezen uit het boek ’Een kwart eeuw
Meppel’ van Herman Jansen of 2 cd’s met
foto’s van karakteristieke gebouwen in Meppel van Ebel Zandstra of een VVV-bon van
10 euro. En natuurlijk komt daarbij een
door wijnhandel De Moor aangeboden fles
heerlijk Bruisend Meppel. Inzenden voor 1
februari 2015 naar: Redactie Stadswachter,
Jan Steenstraat 136, 7944 TP Meppel of mailen naar: stadswachter@sterkmeppel.nl.

Informatieplein
Wanneer je als burger op de publieke tribune de lokale politiek volgt, zou je er
soms wel kritische vragen bij willen stellen. Daarom wordt voor iedere commissievergadering een informatieplein gehouden. Dat is op de derde verdieping
van het stadhuis en duurt van half acht tot half negen. De commissievergaderingen beginnen daarom pas om half negen.
Op het informatieplein zijn medewerkers en wethouders aanwezig die antwoord
kunnen geven op vragen over agendapunten. Het Informatieplein is bedoeld als informeel, interactief en informerend. En het plein is er voor iedereen. Dus niet alleen
voor raadsleden of organisaties maar ook voor u, als u meer over een bepaald onderwerp wilt weten. Iedereen is dus welkom. U kunt op het Informatieplein ook zelf
een onderwerp dat u belangrijk vindt of waar u aandacht voor wilt vragen, onder de
aandacht brengen van de gemeenteraad. Dat kan door contact op te nemen met de
griffie via telefoonnummer 14 0522 of via email griffie@meppel.nl

KIJK EENS OP
www.sterkmeppel.nl
Twitter.com/sterkmeppel
facebook.com/sterkmeppel
Achtergronden? Discussies, Commentaar?

In de vorige raadsperiode hebben de collegepartijen (SteM, VVD en PvdA) voorgesteld om de bufferreserve op peil te brengen. Dat kon vrij makkelijk door geld uit de
bestemmingsreserve wegenonderhoud te
halen. Daar lag geld op de plank, waarvoor
geen plannen waren. Roelof Pieter Koning
(VVD) saboteerde later die samenwerking
in de coalitie. We verwachten dat het college straks gaat voorstellen om de bestemmingsreserve alsnog te gebruiken om de
bufferreserve aan te vullen. Wij zullen dat
natuurlijk steunen. Maar gaat wethouder
Koning dan voor de tweede keer een draai
maken?

De eerste sociale sofa in Meppel
Peter de Vries
Een groep leerlingen van Stad en Esch
heeft in samenwerking met het Waarborgfonds Meppel de eerste betonnen sofa beplakt met mozaïek- steentjes. De bank is te
bewonderen tussen het schoolgebouw en
de sporthal. Over dit soort banken is een
motie in gediend door Sterk Meppel. Wethouder Koos de Vos omarmde meteen deze
motie en vond dit een goede methode om
bewoners van wijken met elkaar in verbinding te brengen. Vlak voordat de bank van
Stad en Esch werd onthuld, heb ik de vraag
gesteld bij de gemeente, hoe het nu staat
met de sociale sofa’s in Meppel. Tot mijn teleurstelling was het antwoord dat niemand
in de wijken van Meppel een verzoek heeft
ingediend voor dit initiatief...... Dus doodgebloed? Ik hoop het niet. Ik vind dat de
wijkregisseurs hier een enthousiaste sfeer
voor moeten oproepen en actief dit idee
moeten oppakken. Ze moeten zich vooral
niet verschuilen achter “er heeft niemand

om gevraagd”. En ook een wethouder die
iets publiekelijk zo enthousiast omarmt,
zou meer aandacht moeten besteden aan
de realisatie. De kans op verbinding ligt
met deze sociale sofa’s voor het oprapen!
Heel praktisch mozaïeksteentjes plakken
voor een mooi resultaat en binding in wijk
en straat.

COLOFON
34e Jaargang, nr 1
Een uitgave van de Politieke
Vereniging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>
Verschijnt in een oplage van 14.000 exemplaren en wordt in Meppel, Nijeveen, Rogat,
Broekhuizen, Schiphorst, Haakswold en Nijentap huis aan huis bezorgd.

7944 TP Meppel, tel. 255730
secretariaat@sterkmeppel.nl
Voorzitter: Eduard Annen
Penningmeester:
Diana Hendriksen,
Hercules Segherslaan 29,
7944 LH Meppel, tel. 262969
bank: NL61ABNA0597736936

REDACTIE

FRACTIE

Henk Tiemens

Elisabeth Bakkenes (fractievoorzitter)
tel.: 259026 - e-mail: e.bakkenes@meppel.nl
Peter de Vries
tel.: 260305 - e-mail: p.devries@meppel.nl
Frans Venema
tel.: 491660 - e-mail: f.venema@meppel.nl
Henk Schoemaker
tel.: 258141 - email: h.schoemaker@meppel.nl
Eduard Annen (duo-raadslid)
tel.: 853069 - e-mail: e.annen@meppel.nl

FOTO’S

LEDENADMINISTRATIE

Paul Huisman, Bart Hoekstra, Eduard Annen,
Frans Venema, Peter de Vries, Margriet Kwint
en Marco Havers

BEZORGERS

stadswachter@sterkmeppel.nl
Julianastraat 26, 7941 JC Meppel.
Henk Schoemaker (tel. 258 141) ,
Eduard Annen, (tel. 853 069),
Elisabeth Bakkenes (259 026),
Margriet Kwint (255 730)
Monique Oechies (0648527858)

VORMGEVING

VERSPREIDING
Centrale coördinatie
Henk Tiemens
Meppel-Noord:
Peter de Vries, tel. 260 305
Koedijkslanden/Berggierslanden:
Margriet Kwint, tel. 255 730
Centrum-Ezingebuurt:
Wim Start, tel. 258 872
Oosterboer:
Eduard Annen, tel. 853 069
Nijeveen:
Frans Venema, tel. 491 660
Overige buitengebied:
Jan Vonk, tel. 259 543

ADVERTENTIES
Deze bon kunt u opsturen naar de ledenadministratie van Sterk Meppel,

Diana Hendriksen

t.a.v. Margriet Kwint, Jan Steenstraat 136, 7944 TP Meppel

BESTUUR STERK MEPPEL
Secretariaat:
Margriet Kwint,
Jan Steenstraat 136,

Margriet Kwint

Eduard Annen, Jacqueline Annen, Fred
Bakkenes, Martin Daling, Harm Dingsté,
Gerard Doets, Romke E. Egbers, Bert-Jan
Grobben, Martijn Groot-Nibbelink, Diana Hendriksen, Nelleke Hooijschuur,
Tineke Hoving, Jan Huizinga, Herman Jansen,
Myriam Jansen, Soerma Jethoe, Geesje Keizer,
Jan Kluijt, Jeanet Kraaij, Henk Kreeft, Saymaa
Kuipers, Margriet Kwint, Jan Meer, Dick
Minkjan, Barbara Mossel, Piet Mossel, Gerrit
Munsterman, Rolf Nes, Sita Neutel, Harm Nijhuis, Monique Oechies, Jenny Schipper, Henk
Schoemaker, Jan Schoemaker, Henk Tiemens,
Lies Schokker, Anko Scholtens, Kees Schoonderwoerd, Albert Schuurman, Joke Sinnema,
Wim Start, Harm Steenbeek, Dick Strijk, Frans
Venema, Hendri Venema, Marian Venema,
Trudy Venema, Ed Verweij, Jan Vonk, Else de
Vries, Peter de Vries, Harrie op de Weegh, Jan
Wessels, Janneke Wessels, Welmoed Wessels,
Harry Wittenberg.

DRUK
Veenstra & de Vries

