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Handen af van Oeverlanden

Jan Vonk

Het College B&W van Meppel heeft een
begerig oog laten vallen op een stuk Oeverlanden in de gemeente Staphorst om
op een ‘goedkope’ manier de verwachte
toename van het containervervoer te
kunnen opvangen. Uitbreiding van de
haven en het bedrijventerrein op die
plek is voor SteM onaanvaardbaar. SteM
staat daarin niet alleen. Ook Groen
Links heeft zich onlangs hierover duidelijk uitgesproken.
Het vervoer van containers naar en van
Meppel is belangrijk, omdat containers
vervoeren per schip het milieu vele malen
minder belast dan via de weg. Hierover
geen discussie. Wel kunnen we discussiëren of eventuele groei dan moet leiden tot
uitbreiding van de containerterminal in de
Oeverlanden. Want er zijn tekenen dat het
containervervoer minder snel zal groeien
dan voorstanders van de uitbreiding denken. Deze groei kan makkelijk plaatsvinden
binnen de gemeentegrens van Meppel.
Heel belangrijk zijn de uiterwaarden. De
uiterwaarden van het Meppelerdiep maken deel uit van de zogenaamde ecologische hoofdstructuur waardoor ze extra
beschermd zijn. Staatsbosbeheer heeft
daarom stukken grond gekocht waar de
oude natuurwaarden weer hersteld zijn.
Daar groeien nu planten die uniek zijn
voor het gebied. Ook veel bedreigde weidevogels broeden daar en op de agrarische
gronden daar omheen. De uiterwaarden
moeten dus beschermd worden. Uitbreiding van havenactiviteiten in die richting
zal onherstelbare schade aanbrengen. Met
name de Natuurbeschermingswacht van
Meppel huldigt hetzelfde standpunt.
Ook hebben de Oeverlanden een zeer grote
archeologische waarde. Volgens de Stichting Werkgroep Archeologie Regio Staphorst (SWARS) is dit noordelijke puntje van

Staphorst een geschiedkundige goudmijn.
Zo werd daar een van de meest bijzondere
vondsten ooit uit de grond gehaald: een
puntgave witte vuurstenen naald van ongeveer 10.000 jaar oud en nog altijd vlijmscherp. Hier ga je toch geen containers
neerzetten?
Kortom: de “Oeverlanden” kan niet slechts
een onderwerp zijn dat alleen tijdens verkiezingscampagnes de aandacht krijgt. Dit
verdient doorlopende aandacht. Daarom

Decibels aan banden
Elisabeth Bakkenes

Voor sommige bewoners van het
centrum is de maat vol. Voor hen
is de geluidsoverlast bij (muziek)
evenementen te groot. Zij maken
bezwaar tegen het ontbreken van
geluidsnormen in het gemeentelijk
evenementenbeleid. Ook Sterk Meppel wil dat er geluidsnormen in het
beleid worden opgenomen en komt
voor de zomer met een meldpunt geluidsoverlast.
Eind 2012 had ons, toenmalig, raadslid
Jan Vonk het onderwerp geluidsoverlast
ook al op de agenda gezet. De hele gemeenteraad was het met hem eens, dat
het te gek werd met het geluid bij evenementen. Wethouder De Vos gaf aan
dat het concept evenementenbeleid al
klaar lag en dat hij de geluidsnormen
daarin alsnog mee zou nemen. Nadat
van tijd tot tijd gevraagd werd waar het
evenementenbeleid toch bleef kreeg de
raad twee jaar later antwoord. Er kwam
een nieuwe beleidsopdracht voor het
evenementen¬beleid. Dat was teleurstellend. Maar het uiteindelijke resultaat
was dat nog meer.
In het nieuwe evenementenbeleid wil
het college juist regels afschaffen. De organisatoren van evenementen moeten
verantwoordelijk gemaakt worden voor,
onder andere, het beperken van geluids-

overlast. De vraag hoeveel geluidshinder
omwonenden in redelijkheid dienen
te accepteren blijft dus onbeantwoord.
Voor SteM aanleiding om het college op
te roepen om nog voor de zomerevenementen van start gaan normen rond geluidsoverlast op te nemen. Het college
houdt het op richtlijnen en gaat met organisatoren in gesprek.

hebben Henk Schoemaker, Peter de Vries
en Jan Vonk besloten een “voorlopige”
werkgroep te gaan vormen. In de algemene
ledenvergadering van SteM zal dit trio worden benoemd als werkgroep. Tijdens deze
vergadering zullen zij uitleg geven over
hun standpunten en voorgenomen acties.
Bent u geinteresseerd? U bent van harte
welkom om deze vergadering bij te wonen
op 8 april 2015, Meppel’s Inn, L. Springerlaan 14. Aanvang 20.00 uur.

3.429 Likes

Verlies-Verlies
situatie
Zullen we het maar voorzichtig “dilemma’s in de thuiszorg” noemen? Het Rijk
zocht een bezuinigingsmogelijkheid en
droeg de uitvoering van de huishoudelijke
hulp over aan de gemeenten. Volgens het
Rijk en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten kunnen de gemeenten dat beter en goedkoper. Maar er ontstaan tussen
gemeenten wel grote verschillen in hoe ze
dat aanpakken. In veel gevallen zal deze
bezuiniging betekenen dat ontvangers van
hulp, minder recht op hulp overhouden.
En de hulp die ze ontvangen, zal geleverd
gaan worden tegen de laagst mogelijke
tarieven. Er zijn dus minder hulpverleners
nodig, die bovendien moeten werken
voor lagere lonen. De “overbodige” hulpverleners zullen ontslag krijgen en komen
via de uitkering weer bij de gemeente op
de stoep te staan.
Zo lijkt een vicieuze cirkel te ontstaan,
waarin alle deelnemers verliezers worden. Het Rijk ontspringt de dans, doordat ze het bekostigingsprobleem op
bordje van de gemeenten heeft gelegd.
Het doet direct denken aan de “vergiftigde” hypotheken in Amerika. De mensen kunnen die hypotheek niet aflossen
en de Amerikaanse banken voorzagen
een verliespost. Heel handig verkochten
ze de hypotheken als “leuke” belegging
aan Europese investeerders.
Gemeentebestuurders zijn gezagsgetrouw en zullen hun taak zo goed mogelijk willen uitvoeren. Maar de dilemma’s
blijven. Wanneer blijkt dat kwetsbare
medeburgers en hulpverleners door deze
systeemverandering bekneld raken, moeten gemeenten terug naar de eindverantwoordelijke: het Rijk. Immers: “niemand
is gehouden aan het onmogelijke”.

Elisabeth Bakkenes

“Bloed zweet en tranen” kopte de poster van de film die niet meer vertoond wordt.
Vrijdag 20 maart koos Sterk Meppel deze locatie voor de afsluiting van haar facebook-actie ‘Red de bioscoop van Meppel’.
Volgers lieten hun steun blijken via ‘likes’ en berichtjes op facebook. Zij vinden deze voorziening belangrijk. Wethouder Roelof Pieter Koning nam, samen met de voorzitter van
de Meppeler Handelsvereniging Jan Meijer, de steunbetuigingen in ontvangst. Er zijn gesprekken met serieuze investeerders gaande. Onze facebook-actie is daarbij een steun
in de rug. Een ondernemer kijkt immers naar het rendement van zijn investering. Uit de
massale steun voor de actie blijkt wel dat Meppel echt behoefte heeft aan een bioscoop.”

Een aantal bewoners van het centrum
maken ook bezwaar middels een ingediende zienswijze. Zij vinden dat organisatoren in het nieuwe beleid de vrije
hand krijgen. Pas achteraf kunnen omwonenden een klacht indienen. En die
klacht wordt door het college dan doorgesluisd naar de organisator van het evenement. Want het college vindt zichzelf
in deze opzet zelf niet verantwoordelijk.
De bewoners zijn van mening dat de gemeente Meppel de verantwoordelijkheid
voor de geluidsnormen wel hoort te nemen.
Sterk Meppel steunt hen in die opvatting.
Wij willen dat het college geluidsnormen
opneemt voor evenementen. Daarnaast
gaat Sterk Meppel nog voor de zomer
een meldpunt geluidsoverlast instellen
inclusief een link naar een app om zelf
geluidsmetingen te doen zodat de feitelijke overlast kan worden vastgesteld en
eindelijk aangepakt wordt.

CO M M E N TA A R
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SteM voor Steun: molen De Weert

Margriet Kwint

Even voorstellen
Elisabeth Bakkenes

Vorig jaar heeft Sterk Meppel voorafgaand aan de verkiezingen gedurende
zes weken een “SteM voor Steun” cheque ter waarde van Euro 250,-- uitgereikt aan verenigingen en stichtingen
die wel een extra steuntje in de rug konden gebruiken.
Sterk Meppel is benieuwd hoe de winnaars onze donatie hebben besteed. Ons
eerste bezoek is aan molen “De Weert” op
een zaterdagmiddag. Er staat een goede,
niet al te harde wind en de molen draait
volop. Alle vrijwilligers zijn druk in touw.
We zijn benieuwd wie dat zijn. Ten eerste
Elske van der Werf. Zij zorgt ervoor dat alles goed loopt, lost eventuele problemen
op, ontvangt bezoek en verzorgt publiciteit. Daarnaast zijn er twee molenaars:
Bertel Zomer en Wim Degeling. Frank
Boskamp is molenaar in opleiding. Bertus van Dijk is winkelmanager. Ida Seinen
zorgt voor een goed beheer van de boeken. Elske vertelt dat veel mensen hun
weg weten te vinden naar de molen om
meel te kopen, maar ook om boeken te
kopen. De boeken zijn verkrijgbaar op de
eerste etage. De verkoop brengt wat extra
geld in het laatje.
Donaties zijn altijd welkom. Vorig jaar
konden dankzij een aantal donaties de
fokken worden vervangen en achterstallig
onderhoud worden gepleegd. Maar ook de
pletter was aan vervanging toe. Met een
pletter wordt het graan geplet voordat het

In het midden de nieuwe pletter. Links daarvan Wim Degeling, rechts Bertel Zomer.
wordt vermalen tot meel. De donatie van
Sterk Meppel is gebruikt voor de aanschaf
van een nieuwe pletter. Op de dag van dit
interview hebben alle vrijwilligers meegeholpen om de pletter boven in de molen te

Op stap met…

Oh what a night! Na een avond ‘op stap’
te zijn geweest met de politie Meppel
heb ik nog meer respect voor ze gekregen. De manier waarop zij omgaan met
de (vaak) dronken en/of vervelende
mensen. Respect met de hoofdletter R.
Met humor, in duidelijke bewoordingen of door de mensen aan te pakken
en mee te nemen naar bureau worden
er veel incidenten in de kiem gesmoord.
Maar ook zijn er een paar wensen duidelijk geworden waar de politiek iets
aan kan doen en waar de politie veel gemak van gaat krijgen.
Om 23.00 uur word ik ontvangen door Johan
op het politiebureau aan de Eendrachtsstraat. Hij legt uit wat die avond de bedoeling is. Daarna begint de briefing en stel ik
mij voor aan de politieagenten. Ik mag die
avond met Hamza en Kevin op pad..
De niet-herkenbare politieauto wordt
tegenover het pand van Arnoud Olie geparkeerd en wij gaan een rondje kroegen
maken. Hamza en Kevin begroeten de uitsmijters en vragen of er nog bijzonderheden verwacht worden.
De relatie tussen de politie en de kroegeigenaren is goed. ‘Vroeger kwamen we pas
nadat het was misgegaan. Sinds een jaar
of twee lopen we iedere zaterdag- en zondagavond met drie ploegjes van twee personen ( twee loopgroepen en 1 fietsgroep)
door de binnenstad. Wanneer er dan iets
gebeurt grijpen we direct in. En dat werpt
wel zijn vruchten af en er is veel minder

Eduard Annen

gedonder in de binnenstad” aldus Hamza.
Ook deze avond worden er mensen op de
bon geslingerd voor wildplassen. “Wat giet
mij dat kost’n?” vraagt de jongeman. “140
euro” zegt Hamza. “O dat valt mij mit. Hadde
edacht dat duurder zul weez’n….” zegt hij.
Morgenochtend denkt hij er vast anders over.
Dan moeten we snel naar het Prinsenplein
voor een opstootje. Een wildplasser kan
zich niet legitimeren en wordt meegenomen naar het bureau. De man gaat rustig
mee naar het bureau en daar wordt onderzocht wie hij is. Zijn vriendengroep is echter minder vriendelijk en gaat bijzonder
heftig de discussie met de agenten aan. Ik
vind het echt onvoorstelbaar wat er tegen
de agenten geroepen wordt door de gemiddeld 35-jarige mannen. Geen greintje
respect voor de politie! Uiteindelijk vertrekt de groep rustig naar het politiebureau
om hun maat op te halen.
Tijdens de koffiepauze op het bureau kunnen we gebruik maken van het toilet. Terugkomend van de sanitaire stop zit er
maar 1 persoon in de wachtkamer. Ik kijk
haar verbaasd aan. “Een incident bij bakkerij Nijstad. Ze konden niet op jou wachten” zegt zij. Balen, maar begrijpelijk. Al
snel daarna halen de agenten mij op en
gaan we weer naar de binnenstad.
Na nog een paar kleinere incidenten in de
kiem gesmoord te hebben loopt de nacht
rond 05.15 uur ten einde. Het was een rustige en vooral koude nacht. Iedereen gaat
weer naar huis en voor veel feestvierders
zal de zondag een zware dag worden.

plaatsen. Rest nog schilderwerk dat hoognodig moet worden gedaan. Daarom doet
molen “De Weert” mee aan “NL DOET”
en hoopt op die dag met vrijwilligers o.a.
schilderwerk te kunnen uitvoeren. Succes!

Op 22 januari jl. is Jeanet Kraaij benoemd
tot raadslid van de gemeente Meppel. Zij
volgt hiermee Bert Jan Grobben op die in
december vorig jaar is afgetreden. De interesse van Jeanet ligt vooral binnen het
sociale domein. Geen wonder, want zij
heeft een eigen bedrijf als mantelzorgmakelaar en is actief als commissielid in de
Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars. Jeanet zal als eerste woordvoerder
de portefeuilles Sociale zekerheid en werkgelegenheid, Jeugdbeleid en jeugdzorg en
kunst en cultuur voor haar rekening nemen. Wij wensen Jeanet veel succes en plezier met het raadswerk toe.

SVN’69 kreeg toch stenen voor een
parkeerplaats
Frans Venema

De raad op bezoen bij SVN ‘69
Tijdens de renovatie van het winkelcentrum in Nijeveen kwam er een grote partij
straatstenen vrij. Omdat de parkeerplaats
bij de sportvelden regelmatig een modderpoel is heeft het bestuur van de voetbalvereniging SVN’69 contact opgenomen met
de gemeente en gevraagd of zij deze stenen
mocht gebruiken voor het verbeteren van
de parkeerplaats. Het bestraten zou dan
door vrijwilligers gebeuren.
Helaas reageerde de gemeente om technische reden negatief. Na de verkiezingen in

2014 heeft het bestuur van SVN’69 de nieuwe gemeenteraad uitgenodigd voor een
gesprek o.a. over de parkeerplaats. Naar
aanleiding daarvan heeft een gesprek met
de wethouder de Vos plaats gevonden met
als resultaat dat er nu uit de Koedijkslanden stenen beschikbaar worden gesteld.
Allemaal positief dus, maar nu ligt de bal
weer bij SVN’69 om te proberen in samenwerking met de andere sportclubs de klus
te klaren. Wij hebben alle vertrouwen dat
dit gaat lukken.

SteM op werkbezoek bij Red Giants
Eduard Annen
De (steun)fractie van SteM genoot op
zaterdag 21 februari van een leuke basketbalwedstrijd tussen Red Giants en
Hoppers uit Hoorn. Het bestuur van Red
Giants had de fractieleden uitgenodigd
na een boeiend en inspirerend gesprek
tijdens het fractieberaad. Na de koffie
maakte het gezelschap kennis met headcoach Patrick Koning. De trainer vertelde
hoe hij zijn team had voorbereid op de
wedstrijd tegen de nummer laatst van de
competitie. De spelers mochten Hoppers
niet onderschatten, want er speelden een
paar spelers mee die op het hoogste Ne-

derlandse niveau gespeeld hadden.
Het werd een leuke wedstrijd waarbij Red
Giants steeds op een voorsprong stond.
Uiteindelijk werd het toch een redelijk
gemakkelijke overwinning: 100-73. Red
Giants blijft tweede en blijft in de buurt
van de koploper. Wij bedanken het bestuur van Red Giants voor de gastvrije
ontvangst!
Wil jij ook graag dat de (steun)fractie
jouw sportvereniging bezoekt? Laat het
ons weten en neem contact op met Eduard Annen, 06-12343575
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Reconstructie van
een hectische tijd
Via Twitter komt het privé-bericht zondagavond binnen: De bioscoop sluit
woensdag, het personeel krijgt dan ontslag! Kan SteM nog iets doen?
Na de eerste schrik wordt er meer informatie opgevraagd maar al snel blijkt dat het
klopt: de bioscoop gaat sluiten en woensdag is de laatste voorstelling! Ook op Facebook staan de eerste berichten over de sluiting! Er moet iets gebeuren. Meppel zonder
bioscoop? Dat kan niet. Via de e-mail hebben de fractieleden van SteM afgesproken
om een actie op te zetten. Ook is er contact
met Annigje Udinga (VVD).
Op maandagmorgen wordt de Facebookpagina “Red De Bioscoop Van Meppel”
opengesteld. Al snel wordt er gereageerd
dat het ondenkbaar is dat Meppel zonder
kan.
Aan het einde van de middag is er een overleg over het uitwerken van de actie. Afgesproken wordt dat SteM de Facebookactie
gaat oppakken en de VVD gaat namens
Sterk Meppel, CU en de SP mondelinge
vragen stellen aan het college van B&W.
Nadat het eerste bericht op Facebook is
geplaatst “ontploft” de Facebookpagina.
De “likes” en reacties stromen werkelijk
binnen. Ongelofelijk! De Meppelers laten
zien dat een bioscoop een noodzakelijke
voorziening is en dat het doodzonde is dat
de huidige bioscoop haar deuren sluit. Het
persbericht wordt in alle kranten geplaatst
en daardoor komen er weer nieuwe likes
en reacties binnen.
Iedere dag wordt er een artikel met een
foto geplaatst. Ook daar wordt massaal op
gereageerd. De Facebookactie kost veel tijd
maar door alle spontane en positieve reacties levert het veel energie en voldoening
op.

Facebook. De cijfertjes
Eduard Annen
Eduard Annen

Aan het einde van de week wordt Eduard
Annen geïnterviewd door RTV Drenthe en
RTV Meppel. Ook journalisten van de kranten nemen contact op om vragen te stellen.
Hij beantwoordt ook de kritische vragen.
Zijn jullie niet te laat met de
actie? Kan een politieke partij wel iets doen
voor het behoud van de bioscoop?
Tijdens de raadsvergadering beantwoordt
burgemeester Jan Westmaas vragen en dat
geeft ons weer hoop. Hij deelt de gemeenteraad mee dat er partijen geïnteresseerd
zijn om een nieuwe bioscoop in de stad te
beginnen. Het bericht op de Facebookpagina wordt bijna 7.000 keer bekeken!
Vanaf dat moment is het rustig in de media geweest. Er wordt waarschijnlijk druk
onderhandeld tussen de geïnteresseerde
partijen maar daar komt geen enkele mededeling over.
Sterk Meppel heeft haar nek uitgestoken
door deze actie op te zetten. Wij vinden,
net als veel, heel veel Meppelers dat er een
bioscoopvoorziening in Meppel moet zijn.
Meppel wil een bioscoop, dat is wel duidelijk geworden! Dat moet geïnteresseerde
ondernemers toch aan het denken zetten.
Wij hopen van ganser harte dat er binnen
afzienbare tijd weer een bioscoop in Meppel is.

Op 8 januari startte SteM met de Facebookpagina ‘Red De Bioscoop van Meppel’. Het
aantal ‘vind-ik-leuks’ liep snel op en binnen enkele dagen waren er 3.445 likes!
De berichten die zijn geplaatst werden
door 67.551 mensen gelezen. De topper

Nog geen première in Meppel

Eduard Annen

Burgemeester Jan Westmaas laat desgevraagd weten dat er nog steeds met en door
belangstellenden gesproken wordt over een bioscoop in Meppel. Hij wordt door de
partijen goed op de hoogte gehouden, maar houdt ook zelf ‘de vinger aan de pols.’
“Zolang er nog gesproken wordt is er nog hoop” aldus duo-raadslid Eduard Annen.
“De Meppelers hebben duidelijk laten merken dat er draagvlak voor een bioscoop
is. Wij blijven duimen.”

Meppel wil niet zonder bioscoop
Eduard Annen
De mededeling sloeg in als bom: de bioscoop gaat sluiten, het personeel krijgt
ontslag en over drie dagen wordt de laatste film vertoond in het Luxor theater in
de Swaenenborch in Meppel. De eerste
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reactie van veel Meppelers was: Dat kan
niet! Meppel kan niet zonder bioscoop.
Ook duo-raadslid Eduard Annen dacht dit
en wilde er alles doen om sluiting tegen te
houden. Al snel werd duidelijk dat sluiting

niet tegen te houden was. Daarom werd
het accent van de actie verlegd en konden
de Meppelers via een Facebookpagina laten weten of Meppel zonder bioscoop kan.
En dat deden ze massaal.
Naast de positieve reacties waren er ook
kritische vragen. Deze reacties zijn persoonlijk beantwoord maar wij willen ze
ook hier benoemen en beantwoorden.
Is Sterk Meppel niet te laat met deze actie? Wij kregen pas op het laatste moment
te horen dat de bioscoop ging sluiten. Het
overviel ons, maar ook de inwoners van
Meppel. Tot op dat moment was er geen
actie geweest om de bioscoop open te
houden. SteM heeft door deze actie laten
zien dat Meppel een bioscoopvoorziening
belangrijk vindt.
Kan een politieke partij zich wel mengen in
een conflict tussen twee ondernemers?
Nee dat is niet de rol van een politieke partij. Het college heeft toegelicht wat zij heeft
gedaan om het conflict op te lossen. Sterk
Meppel heeft, samen met de inwoners van
Meppel, aan de bioscoopbazen laten zien
dat een bioscoop noodzakelijk is.

was de oproep om mee te denken over acties. Dit bericht werd door 8.988 mensen
gelezen. Bij de diverse berichten stonden
125 reacties. Het aantal mensen dat de
reacties van inwoners als ‘vind ik leuk’ bestempelden is bijna niet te tellen…

Meppelers willen
niet reizen voor
bezoek bioscoop
Eduard Annen
Voor het straatinterview kozen we ditmaal
als locatie het gerenoveerde deel van de
Swaenenborg. Na het verdwijnen van de
bioscoop leek ons dat een logische keuze.
Al snel hoorden we de bevestiging. Ruim
94% van de Meppelers wil niet naar Hoogeveen of Steenwijk reizen om daar een bioscoop te bezoeken. Dat werd wel duidelijk
tijdens het straatinterview in winkelcentrum de Swaenenborgh in Meppel. Naar
aanleiding van de succesvolle Facebookpagina ‘Red de Bioscoop Van Meppel” gingen de fractieleden van Sterk Meppel juist
op die plek in gesprek met inwoners.
“De premières van nieuwe films moet je
gewoon in Meppel kunnen bekijken, ondanks dat er prachtige bioscopen in Hoogeveen en Steenwijk zijn. Het is te gek voor
woorden dat er geen bioscoop meer in
Meppel is. En dat in combinatie met de
verloedering van de Swaenenborgh. Het is
te triest voor woorden dat dit gebeurt”, aldus een boze Meppeler. Het sluiten van de
bioscoop en de verloedering van de Swaenenborgh waren onderwerpen waar veel
Meppelers zich druk om maken.

Ook adverteren in de
Stadswachter?
Neem contact op met Diana
Hendriksen: penningmeester@
sterkmeppel.nl

Straatinterview in de Swaeneborgh

J. VAN
JtaxDIJK & ZN
interieur & kleur

Javastraat
1-3, 7941
Javastraat
1-3XB Meppel
t. 0522-256494
Woldstraat
7941 LHf.Meppel
7941 87-89,
XB Meppel
0522-258854

Jtax

t. 0522-256494
f. 0522-258854

info@interieurvandijkmeppel.nl
www.interieurvandijkmeppel.nl

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

J v. Dijk

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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Sociale ombudsvrouw
helpt bij problemen

Jeanet Kraaij
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STEMGELUID

Peter de Vries

Puberproof
Naast mijn raadswerk heb ik een fijne baan als coördinerend-conciërge bij Stad en Esch. De kleurtjes die de
architect voor het nieuwe gebouw heeft bedacht zijn
jammer genoeg niet “puberproof”. De muren hebben het zwaar te verduren! Het verbaast mij vaak dat
leerlingen gewoon over de poefs in de aula lopen, met
een voet tegen de muur staan of met een pen tegen de
muur de trap op lopen waardoor een kras ontstaat die
nog net niet naar hun lokaal leidt!
In mijn ogen onbegrijpelijk gedrag. Vraag je dan “Doe
je dat thuis ook?” krijg je een volmondig “Ja hoor” te
horen. Leerlingen die zich verantwoordelijk voelen
voor hun eigen afval? Die zijn ver te zoeken. Ik denk
dat hier ook een taak ligt voor de ouders! Leerlingen
die zonder normen en waarden opgroeien zijn niet alleen een last voor de school
maar voor onze gehele samenleving.
Vaak hoor ik ouders zeggen: ”Ik heb een vriendschappelijke, gelijkwaardige relatie
met mijn kind.” Dat vind ik te gemakkelijk.Je hebt voor kinderen gekozen, dus heb je
ook de verantwoordelijkheid om hun gedrag te corrigeren! Je moet niet de discussie
“om de lieve vrede te bewaren” maar uit de weg te gaan! Mijn collega’s en ik willen
graag samen met u hier aan werken. Dan moet dat lukken, als we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid maar willen nemen.

De veranderingen in het sociale domein zijn enorm groot. De kans dat er
iets mis gaat is dus niet denkbeeldig.
Sterk Meppel vind het belangrijk dat
er dan iemand is op wie onze inwoners
terug kunnen vallen. Een onafhankelijke ombudsman of –vrouw, bij wie ze
terecht kunnen als ze zich afvragen of
een verandering of afwijzing wel terecht
is. Iemand die toegankelijk is voor onze
inwoners. Dat is gelukt. De gemeente
Meppel heeft sinds eind januari Mevrouw J. P. Schrale-Oranje aangesteld
als sociale ombudsvrouw.
Mevrouw Schrale heeft een eigen advocatenpraktijk in Roden. Zij is nu het aan-

spreekpunt voor onze inwoners als u een
probleem ervaart in de uitvoering van allerlei regelingen in het sociale domein
zoals de WMO, jeugdhulp, begeleiding
gehandicapten of participatie. Als u tegen
problemen aanloopt kan de ombudsvrouw
helpen om samen tot een passende oplossing te komen. Op die manier kan een
vervelende beroeps- en bezwaarprocedure
worden voorkomen.
Sterk Meppel is blij met de keuze van de
gemeente om deze onafhankelijke ombudsvrouw aan te stellen en hoopt dat de
laagdrempeligheid de mensen zal motiveren om daadwerkelijk de ombudsvrouw als
dat nodig is om advies en ondersteuning te
vragen.

Flitsparkeren wordt fileparkeren
Elisabeth Bakkenes

Sterk Meppel is voorstander van een
autoluwe binnenstad. Het is prettig als
u gezellig langs winkels kunt slenteren
zonder benzinedampen in te ademen
of van de sokken te worden gereden.
SteM was dan ook geen voorstander
van het flitsparkeren in de Touwstraat/
Kruisstraat. De ‘gezelligheid’ die de VVD
wil bevorderen door de kortparkeerplaatsen is ver te zoeken. We stemden
dan ook tegen het voorstel. Maar een
meerderheid van de raad besloot op
voorspraak van D66 en de VVD de nog
maar net aangelegde fiets-‘nietjes’ weer
te slopen en er werden drie flitsparkeerplaatsen voor auto’s aangelegd.
Onze zorg dat die flitsplekken veel zoekverkeer op zouden leveren werd bewaarheid.
En dat niet alleen! Nu het parkeren mag op
die drie plekken wordt ook op andere plekken in de Touwstraat/Kruisstraat een auto
neergezet. Op een vrijdagmiddag telden
we, naast de drie auto’s die op de flitsplekken stonden nog vier auto’s die letterlijk
voor de deur van de winkels stonden en
twee zoekende auto’s tussen de fietsers.
Negen auto’s dus. Je zal er maar met je
rolstoel langs moeten. Zou de VVD dit bedoelen met die gezellige binnenstad? Wat
SteM betreft is dit niet alleen onveilig voor

Geen zebra of ooievaar
De gemeenteraad heeft besloten dat
er een zebrapad wordt aangelegd in de
Brouwerstraat, ter hoogte van de oversteek van het Zuideinde naar het verlengde Zuideinde.
Volgens Sterk Meppel is dat geen goed idee!
In de binnenstad zijn de straten namelijk
ingericht en aangelegd volgens het Shared
Space model. Dit betekent dat alle straten
in een 30 kilometer-zone liggen. Voetgangers en fietsers hebben dezelfde rechten als
het gemotoriseerde verkeer. De automobilist die niet rustig wil rijden, moet dus een
andere route kiezen. Om de binnenstad
heen in plaats van er doorheen. We hebben begrip voor de voetgangers die zeggen
nu moeite te hebben met oversteken. Maar
deze nieuwe ontwikkeling vraagt tijd van
iedereen om daar vertrouwd mee te worden. Die tijd moeten we er dan ook voor
nemen.
De feiten tonen aan dat er minder ongelukken en zwaargewonden plaatsvin-

den bij ongevallen in de binnenstad. Een
degelijke evaluatie van Shared Space in
Meppel moet nog. We vinden het dan ook
voorbarig dat, door een meerderheid in
de raad, nu al wordt afgeweken van het
landelijke model. Daarmee grijpt de gemeente terug naar het oude vertrouwde
zebrapad. Bekend maakt bemind! Maar
van zebrapaden weten we ook dat ze een
schijnveiligheid bieden. De voetgangers
krijgen daar oversteekrechten. Maar in
het verleden ontstonden daar toch heftige
aanrijdingen met zwaargewonden.
Het college wilde als alternatief een ooievaar in het wegdek in de Brouwerstraat
aanbrengen. Sterk Meppel wil geen zebra
en ook geen ooievaar. We willen vasthouden aan het ingezet beleid en wachten op
een goede evaluatie van het Shared Space
model. Daarmee hebben we een minderheidsstandpunt. Maar we vinden dat je
moet staan voor het beleid waar je in gelooft.

15 flessen zonnebloemolie

fietsers en wandelaars, het is ook nog eens
heel ongezellig.
We zullen ons dan ook met hand en tand
verzetten tegen de VVD-plannen om nog
meer kortparkeren mogelijk te maken op
het Zuideinde. Wethouder Koning gaf aan
dat hij geen voorstander van het plan is
omdat het Zuideinde net opnieuw ingericht is. Maar hoe zal hij straks bij een voorstel van zijn eigen VVD reageren? SteM is er
niet gerust op.

Peter de Vries

Henk Schoemaker

Onaangebroken
flessen olie, onaangebroken
pakken rijst, koekjes,
macaroni. Veel Meppelers doen hun best met
afvalscheiding. Maar de
halfjaarlijkse
sorteerproef op de gemeentewerf liet zien dat het nog
wel een tandje beter kan.
Drie man met 15 minicontainers
sorteerden
de restanten van onze
welvaart. Wat zij deden
zouden we zelf moeten
doen. Afvalscheiding is
goed. Want wat nog als
grondstof dienst kan
doen, levert nog wat op.
En het afval dat de verbrandingsoven in moet,
kost geld.

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

KSM

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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Meppel raakt zijn sociale S T E M G E L U I D
gezicht kwijt
Elisabeth Bakkenes

Sterk Meppel vindt het belangrijk dat ouderen en chronisch zieken en gehandicapten de zorg krijgen
die ze nodig hebben. Het
college van burgemeester
en wethouders in Meppel
wil daar juist op bezuinigen. Sterk Meppel diende
daarom, samen met GroenLinks, de SP en D66, een sociaal
alternatief in. Een tegenbegroting.
De coalitiepartijen van VVD, PvdA, CDA
en CU steunden echter het plan van het
college. En zo kon het gebeuren dat de
inwoners van Meppel de broekriem nog
verder aan moeten halen. Het onderhoud aan wegen krijgt daarentegen de
hun volle aandacht.
Voor Sterk Meppel is de menselijke maat
belangrijk. De leefbaarheid en het welzijn
van mensen; daar beoordelen we plannen
op. We schrokken dan ook behoorlijk van
het programma dat het college bijna een
jaar na haar aantreden presenteerde. Want
met dat nieuwe collegeprogramma kwamen ook de kaders voor een bezuinigingsronde van € 3.000.000,- op tafel.
En waar het college in haar plannen vaag
blijft en het houdt op voornemens, ambities, opgaven en uitnodigingen aan de samenleving om zaken op te pakken, werd
ze bij de bezuinigingen wel concreet. Tenminste wat de bedragen betreft. Er wordt
geïnvesteerd in stenen en bezuinigd op
mensen. Meer geld wordt er uitgetrokken
voor ‘onderzoeken’, zoals voor de ontwik-

keling van het transformatiegebied en Oevers C, voor een
parkeerverwijssysteem
en
voor het onderhoud van
wegen. Bezuinigd wordt er
op armoedebeleid, op zorg
voor gehandicapten, ouderen en chronisch zieken, op
fietsbeleid en op cultuur.
De raad stuurt op maatschappelijke effecten. Maar die worden
bij de voorgestelde bezuinigingen
niet duidelijk. Zo zag het college ‘mogelijkheden’ om 250.000 euro op cultuur te
bezuinigen, zonder de effecten in beeld
te brengen. Betekent dit dat Scala alsnog
dicht gaat? Sluiten we de bibliotheek?
Krijgt Ogterop veel minder subsidie? Er
kwam geen antwoord. Het college laat de
raad op de uitwerkingen wachten.

Sociaal alternatief
SteM heeft daarom samen met GroenLinks, de SP en D66 een sociaal alternatief
ingediend. In deze alternatieve begroting
konden de extra bezuinigingen (bovenop
de door het Rijk opgelegde bezuinigingen)
op de zorg aan ouderen, chronisch zieken
en gehandicapten én de bezuinigingen op
het armoedebeleid, fietsbeleid en een deel
van de cultuurbezuinigingen van tafel. De
coalitie van PvdA, CDA, CU en VVD bleef
de plannen van het college steunen. Na
het ontslag van de medewerkers van Reestmond werd opnieuw pijnlijk zichtbaar welke koers het college en haar coalitiepartijen varen. Meppel raakt zijn sociale gezicht
steeds meer kwijt.

STEMGELUID

Jeanet Kraaij

Weet u wat de belangrijkste reden is waarom ik
mij in 1992 bij Sterk Meppel (toen nog Stadswacht) aansloot? Dat Sterk Meppel de inwoners van Meppel serieus neemt en opkomt
voor mensen die tegen een muur aanlopen.

Zo ben ik enorm blij dat het Waterschap Reest
en Wieden aan de belangrijkste bezwaren van
de actiegroep Red het Meppeler Wandelbos
tegemoet kon komen. Dat was wel op het laatste moment, vlak voor de besluitvorming in
de gemeenteraad. Samen met een deel van de
fractie ging ik vorig jaar in gesprek met het Waterschap om over de problemen te praten en ik
heb er bij hen op aangedrongen om nogmaals
met de actiegroep om tafel te gaan. Want hoewel wij het plan van het Waterschap een mooi plan vonden; de zorgen van de actiegroep waren ook terecht en moesten serieus genomen worden. We hebben aan Reest
en Wieden gevraagd om concrete toezeggingen te doen en de actiegroep tegemoet te
komen in hun zorgen over hun leefomgeving. Ook daarna hebben we de actiegroep
waar dat mogelijk was gesteund. En natuurlijk is het dankzij de inzet van de actiegroep zelf dat ze er nu uit gekomen zijn. Maar ik vind het fijn dat we hen daarin een
beetje hebben kunnen helpen.

Nog geen banen voor
medewerkers Reestmond

Elisabeth Bakkenes

Voor de 22 arbeidsgehandicapte medewerkers van Reestmond die per 1 januari van dit jaar hun baan verloren,
is nog geen nieuwe baan gevonden. De
ondernemingsraad van Reestmond trok
dan ook aan de bel. Namens Sterk Meppel en GroenLinks stelde de SP hierover
vragen aan de wethouder. Die gaf aan
dat er een negatief beeld lijkt te zijn terwijl er wel degelijk een paar ‘hoopvolle’
trajecten lopen.
Vorig jaar heeft Sterk Meppel zich verzet
tegen het ontslag van de 72 arbeidsgehandicapte medewerkers van Reestmond.
Hoewel een vaste aanstelling door rijks financiering voordeliger lijkt uit te pakken
wilde het college de mensen geen vaste
aanstelling geven. De eerste 22 medewerkers stonden per 1 januari 2015 op straat.
De overige vijftig volgen zodra hun tijdelijke aanstelling afloopt.

Een verrassende
wending
Net koud geïnstalleerd als raadslid, ontvang ik
een tweet over mensen met een Persoongebonden Budget. Een belangenorganisatie wees mij
op de onrechtvaardigheid van een door de overheid ingestelde nieuwe eigen bijdrage voor jeugdigen met psychiatrische problematiek.

Eerdere initiatieven van SteM, de SP, GroenLinks en D66 om de medewerkers in dienst
te houden, haalden geen meerderheid.
Ook de motie die zij uiteindelijk indienden
om deze medewerkers dan via een payroll
constructie in dienst te houden strandde.
VVD wethouder Koning, tevens voorzitter
van het dagelijks bestuur van Reestmond,
wilde daar niet aan meewerken. Wel kregen
de medewerkers een halfjaarcontract via
een uitzendbureau terwijl er ondertussen
naar een baan werd gezocht.
Na twee maanden liet de ondernemingsraad van Reestmond weten dat er nog nauwelijks iets is gebeurd. Op vragen van de SP,
GroenLinks en SteM liet wethouder Koning
weten dat het negatieve beeld niet terecht
is. “Er lopen een paar ‘hoopvolle’ trajecten. Er zijn zelfs bedrijven die uit zichzelf
melden dat ze wel mensen in dienst willen
nemen”, liet hij weten. Begin april krijgt de
raad een tussenstand.

”Opvallend!”

Mijn eerste gedachte, al inlezend over dit onderwerp, is: belachelijk. Dit moeten we niet willen!
Maar ja, daar red je het in de politieke arena natuurlijk niet mee. Ik realiseer me dat ik eerst uit
de emotie moet. Eerst maar eens de feiten op een
rijtje zien te krijgen.
Navraag bij ervaren collega’s levert de tip op eerst maar eens schriftelijke vragen te
stellen aan het college. Hoe kijkt zij tegen de onrechtvaardigheid van de regeling
aan? Is het college van plan om ‘burgerlijk ongehoorzaam’ te zijn net als een groeiend aantal gemeenten in het land?
Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het college op Drents niveau afspraken wil maken hoe hier mee om te gaan. Dat het waarschijnlijk is dat ze het onderzoek dat staatssecretaris Van Rijn is gestart met betrekking tot de eigen bijdrage
Jeugd af willen wachten en tot die tijd de regeling uit zal voeren.
Tsja, wat nu? Dit is niet wat ik had gehoopt. Ik vind dat we een statement moeten
maken richting de landelijke politiek. De SP wil samen met ons een motie indienen.
Dan krijgt het verhaal plots een mooie wending: Wij worden gebeld door de wethouder. Ze gaan het nog een keer bespreken in het college én op Drents niveau.
Insteek is nu toch op te gaan schorten. Of we nog even ‘pas op de plaats willen
maken’. Natuurlijk willen we dat!

Dat zult u zeggen
bij het zien van
deze foto. Voor
€ 50.000.000 is er
een nieuw onderwijspark op Ezinge gebouwd. Ook
voor de Ambelt.
Maar het gebouw
blijkt te klein.
Voor de Ambelt
werd daarom een
plek gevonden in
het oude gebouw
dat Stad & Esch
heeft verlaten.

SPORTCENTRUM

HEMA

R. v.d. Veen

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

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

Meppel 0522-252494

Elisabeth Bakkenes

Website: www.vvmdruk.nl

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

Dolsma
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Gedwongen winkelnering S T E M G E L U I D
Henk Schoemaker

Kent u die uitdrukking? Vroeger waren
er fabrikanten, die hun arbeiders (deels)
betaalden met een krediet in de winkel,
welke ook eigendom was van die fabrikant. Arbeiders waren zo gedwongen
om hun zuurverdiende loon te besteden
in die winkel.
Je zou denken dat zoiets niet meer van deze
tijd is en dan ook niet meer voorkomt. Maar
Meppel heeft recent iets dergelijks weer in
het leven geroepen met het “Ondernemersfonds”. Alle eigenaren van ‘niet-woningen’
betalen tegenwoordig extra OZB. Het gaat
om 35,- per 100.000,- WOZ-waarde. Vervolgens kunnen zij bij het bestuur van het
ondernemersfonds voorstellen indienen
voor de besteding van dat geld.
De gemeente had voor deze constructie
gekozen om ervoor te zorgen dat alle ondernemers meebetalen aan activiteiten
waar alle ondernemers ook voordeel van
hebben. In het verleden klaagde de georganiseerde middenstand bijvoorbeeld over
“free-riders”. De kosten voor activiteiten
kwamen dan bij een kleine groep te liggen .

Maar Meppel is groter dan de stad. In de
gemeente zijn ook tal van agrarische bedrijven die zich thuis voelen in het Ondernemersfonds. Zij hebben hun eigen
organisatie (LTO) die voor hen activiteiten
organiseert. Binnen dit systeem - dat men
het Leids model noemt - kan de gemeente
geen uitzondering maken voor bepaalde
bedrijven. Het college wilde er desalniettemin graag voor onbepaalde tijd mee door
gaan.
Reden genoeg voor Sterk Meppel om een
ander systeem voor te stellen. Naast dit
Leids model hebben veel andere gemeenten gekozen voor een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Dan kan de gemeente een
postcodegebied aanwijzen en binnen dat
gebied kan de gemeente dan gerichter extra OZB heffen bij niet-woningen.
In het raadsdebat over voortzetting van het
Ondernemersfonds hebben SteM en CDA
een pas op de plaats kunnen realiseren. We
gooien de verworvenheden van het Ondernemersfonds niet overboord, maar in de
komende jaren wordt wel onderzocht of
het BIZ-systeem een werkbaar alternatief
is.

STEMGELUID

Henk Schoemaker

De zin van herdenken
Op 27 januari werden de namen voorgelezen van de
joodse Meppelers, die in de Tweede Wereldoorlog
waren weggevoerd. Een aantal sprekers somde de
namen één voor één op, aangevuld met hun leeftijd,
hun adres en hun lot. Iedereen die een beetje historisch besef heeft, kent het lot dat die mensen trof.
Maar de manier waarop ze herdacht werden, bracht
ze allemaal een stukje dichterbij. In de joodse traditie
gebeurt dat op meer manieren. Zoals het steentje dat
op een grafzerk wordt achtergelaten. Een teken van
aandacht. Of de struikelstenen, die tussen de straatstenen zijn aangebracht voor het woonhuis van afgevoerde joodse Meppelers.
Het herdenken zette mij ook aan tot nadenken. Over vluchtelingen in onze eigen
tijd. Mensen die in gammele bootjes door smokkelaars in de steek gelaten worden.
Mensen die een veilig plekje zoeken. Voor mij is dat een lijn uit de geschiedenis, die
je kunt doortrekken naar onze eigen tijd. Historisch besef en politiek besef moeten
hand in hand gaan om zo tragedies te voorkomen.

Verbod vaartuigen met verbrandingsmotor
Peter de Vries
De fractie van Sterk Meppel is blij dat
bootjes met verbrandingsmotoren geweerd kunnen worden uit wateren in
woonwijken en overige kwetsbare gebieden. Dit is nu op ons initiatief vastgelegd
in de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV).
SteM had hier, samen met Groen Links,
SP en de Christen Unie een motie over
ingediend.
Wij kregen veel klachten uit Berggierslanden over geluids- en stankoverlast.
Met mooi weer konden de bewoners niet
van hun tuin of balkon genieten door de
overlast van de bootjes.
Maar er ontstonden ook gevaarlijke situaties met zwemmende en roeiende kin-

deren. Ook leverde het schade op aan de
beschoeiing en konden broedende watervogels niet rustig broeden.
Een goed gesprek zou zulke problemen
moeten kunnen opgelossen. Maar dat
bleek hier niet te werken. En helaas kon
de politie ook niets doen, want er was
niets vastgesteld in de APV.
Onze motie kreeg instemming van bijna
alle fracties, alleen de VVD stemde tegen.
SteM kreeg veel bijval van de betrokken
bewoners. Wij zijn, net als de bewoners,
blij met deze regelgeving en hopen dat
ingrijpen door de politie niet noodzakelijk is. Sterk Meppel houdt de vinger aan
de pols.

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

Nijeveen let op Uw
zaak!
Binnenkort staat de beleidsvisie Cultuurhistorische
Inventarisatie en Waardestelling Uitbreidingswijken
en Buitengebied te Meppel op de agenda van de gemeenteraad.. Het is interessant om de visie van name
t.a.v. Kolderveen en Nijeveen eens te bekijken. De
wijze hoe men denkt dat in de toekomst het dorp Nijeveen en omgeving er uit zou moeten zien is verbazingwekkend.
Deze visie is helaas opgesteld zonder de informatie en
inspraak, van de Historische vereniging en Dorpsvereniging mee te nemen. Daar was geen tijd meer voor en werd afgedaan met de
opmerking ‘dat deze in de vervolgstappen zou worden meegenomen’.
Als dit alsnog gebeurt dan zal de visie voor wat betreft Nijeveen er wel iets anders
uit kunnen gaan zien. Bijvoorbeeld het plan om de Bovenboeren weer te voorzien
van klinkers kan wat mij betreft van tafel. Dat is totaal niet realistisch met het huidige zware ( 50 tons ) verkeer. Het vervangen van de jaren geleden geplante eiken
langs de Bovenboeren door populieren is puur kapitaalsvernietiging. Ook het op
slot zetten van het industrieterrein Spijkerserve zal bij de plaatselijke Middenstand
niet in goede aarde vallen. Zo zijn er nog wel een aantal punten waar wel iets op aan
te merken is,.
Het mag duidelijk zijn dat wij van Nijeveen geen museum moeten maken zoals in
Orvelte het geval is.

Hoe bedoel je “transparant”?
Henk Schoemaker

Wanneer het college zegt dat ze “transparant” wil zijn, bedoelt ze dat ze transparant
wil overkomen. De burger moet denken dat hij de besluiten helder ziet en begrijpt.
Maar wat dacht u van het volgende sommetje?
In 2014 was het OZB-tarief voor de eigenaar van een woning 0,126%. Voor een woning
van € 200.000,- moest hij dus € 252,- betalen.
Voor 2015 is dat OZB-tarief vastgesteld op 0,134 %. Nu moet de eigenaar voor diezelfde
woning € 268,- betalen. Dat is € 16,- meer. Uitgaande van 2014 is dat een stijging van 6,3 %.
Het opvallende is echter, dat in het raadsbesluit staat dat de gemeente de OZB “maar”
met 2,5 % wil laten stijgen. Hoe valt dat met elkaar te rijmen? Een transparante bestuurder zou dat uit willen leggen.

Het waterballet bij het Palet

Peter de Vries

De basisscholen in de Koedijkslanden
hebben nieuwe huisvesting in Het Palet. Een mooi gebouw met een mooi
schoolplein. Maar het idee van een waterdoorlatend plein voor de afvoer van
regenwater is nu al mislukt. Grote plassen op het schoolplein zijn het gevolg.
Het college wilde kordaat optreden.
Ze vroeg aan de raad een krediet van
200.000,- voor een ouderwets degelijke oplossing.
Sterk Meppel wil ook dat de wateroverlast
wordt aangepakt, maar heeft toch tegen
dat krediet gestemd. De gemeente is, als
opdrachtgever, niet alleen verantwoordelijk voor het probleem. In onze ogen is er
slecht vooronderzoek gedaan en zijn er
geen goede afspraken met de aannemers
en onderzoekbureaus gemaakt. Zo bleek
dat er onvoldoende onderzocht is of de ondergrond wel geschikt was voor dit nieuwe
idee!
Sterk Meppel wil die gezamenlijke verantwoordelijkheid dan ook vertaald zien in
het meebetalen aan de herstelwerkzaamheden Voor de gemeenteraad was het nu
slikken of stikken. Er werden geen alterna-

tieven aangedragen terwijl die er volgens
ons wel waren. Dat is niet voor het eerst en
daarom weigerde SteM te “slikken”.
Raadslid Peter de Vries: “De gemeenteraad
heeft al vaker achteraf veel geld moeten betalen voor allerlei fouten. De bouw van het
Stadskantoor, de fietstunnel Westerstouwe kosten veel extra geld. En nu weer het
schoolplein waar plassen water op blijven
staan. Dure fouten die niet alleen op het
bordje van de gemeente horen te liggen
maar een gedeelde verantwoordelijkheid
is van opdrachtgever en opdrachtnemer!”.

Chinees-Indisch
specialiteitenrestaurant

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

KUIN
Jan PARKET
Plezier

Frans Venema

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

DE STADSWACHTER

Lente 2015

Innen ouderbijdrage
Jeugd kost teveel
Ouders van kinderen die kampen met
psychiatrische problemen moeten in
veel gevallen een eigen bijdrage gaan
betalen. Soms is die bijdrage 3,- per
week maar hij kan oplopen tot 130,- per
maand. De motivatie voor de bijdrage is,
dat ouders en verzorgers kosten zouden
besparen, omdat hun kind (een deel
van) de dag niet meer thuis woont.
Sterk Meppel vindt de bijdrage inefficient
en discriminerend en heeft er daarom vragen over gesteld. We constateerden dat het
innen van de bijdrage vaak meer kost dan
ze oplevert. Die eigen bijdrage is discriminerend voor kinderen met een psychiatrisch probleem ten opzichte van kinderen
die om een andere (lichamelijke) reden in

KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN MEPPEL
Eduard Annen

Jeanet Kraaij

een instelling opgenomen worden. Bovendien is het mogelijk dat kinderen niet de
juiste zorg krijgen omdat hun ouders de eigen bijdrage niet kunnen of willen betalen.
Onder druk van de Tweede Kamer gaat
staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid die eigen bijdrage nader bekijken.
Maar hij verwacht dat gemeenten ondertussen gewoon meewerken aan het uitvoeren van de regeling.
Sterk Meppel staat niet achter het uitvoeren van deze regeling en riep het college op
om ‘burgerlijk ongehoorzaam’ te zijn. Snel
daarna werd duidelijk dat Meppel, net als
andere Drentse gemeenten, de bijdrage
voorlopig niet gaat innen.

Raad buitenspel gezet?
Peter de Vries

Het college heeft een actieve informatieplicht. Dat houdt in dat ze de gemeenteraad tijdig op de hoogte brengt
van alles wat de raad nodig heeft bij
haar werk. Wanneer het om informatie uit samenwerkingsverbanden
gaat, is de raad afhankelijke van het
collegelid dat daar in het bestuur zit.
Sterk Meppel vindt dat het met het actieve informeren wel wat beter kan.
Dat standpunt werd pijnlijk bevestigd tijdens een bijeenkomst over watertaken.
De gemeenten en het waterschap hebben een aantal gezamenlijke watertaken.
Daarvoor hebben het waterschap ‘Reest
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en Wieden’ en de gemeenten Hoogeveen, Westerveld, Midden-Drenthe, De
Wolden, Steenwijkerland en Meppel het
samenwerkingsverband Fluvius opgericht. De Meppeler wethouder Koos de
Vos is voorzitter van Fluvius en is dus
overal van op de hoogte. Het verbaast
ons enorm dat hij de gemeenteraad van
Meppel niet op de hoogte heeft gebracht
van de doelen en uitgangspunten van dit
samenwerkingsverband. Ook besluitvorming rond dit onderwerp door de raad
is nergens terug te vinden! In onze ogen
een valse start van misschien wel een
noodzakelijk en nuttig samenwerkingsverband!

Wij gaan voor het
Beste!
Zonder adverteerders geen Stadswachter.
Een klein groepje binnen Sterk Meppel is
daarom actief bezig adverteerders te werven. Gelukkig lukt het nog steeds bedrijven
te vinden die een advertentie willen plaatsen. We hebben weer meerdere contracten
kunnen verlengen en een aantal nieuwe
adverteerders kunnen vinden. Wij willen
deze kleinschalige, meestal lokale, ondernemers de ruimte geven wat meer van
zichzelf te laten zien en hebben daarom
het plan opgevat er elke editie één uit te
lichten.
Ditmaal: Echte Bakker Steenbergen.
Willem en Sonja Steenbergen vullen elkaar prima aan. Willem wilde graag een
‘echt’ vak leren, iets met zijn handen doen.
Als bakker heeft Willem ervaring opgedaan in bakkerijen in Groningen, Meppel,
Zwartsluis en Coevorden. Sonja wilde na
omzwervingen als verkoopster, schoonheidsspecialiste en horecamedewerkster
graag voor zichzelf beginnen. Zij heeft het
verkopen in haar bloed zitten en vindt het
contact met de klanten geweldig.
En toen kwam hun kans op het Waddeneiland Terschelling... Daar konden zij een
bakkerij overnemen. Ze waren erg jong
en begonnen aan het avontuur. “Daar zijn
wij gehard in het ondernemerschap. Wij
dachten alles al te weten maar dat was niet
zo. Een heftige leerzame tijd waar wij veel
geleerd hebben” vertelt Willem. Zij voelden zich echt thuis op Terschelling. “Het
noaberschap wat daar nog is spreekt ons
aan. Het is een hechte gemeenschap en als
Drent voel je je echt welkom” aldus Sonja.
Maar toch waren ze na een aantal jaar toe
aan een nieuwe uitdaging. Op 1 september
2010 kochten ze de bakkerij aan de Grote
Oever. “Wij hebben echt geluk gehad met
dit plekje. Omdat Meppel groter is kan ik

25 jaar geleden in de Stadswachter

als bakker ook speciale producten maken.
Voor elke klant is er wel een broodsoort bij
ons te koop. Hierdoor onderscheiden wij
ons in Meppel. Wij maken alle producten
zelf. En dat is ook leuke aan ons werk” aldus Willem.
Beiden wonen in Ruinen en dat bevalt ze
prima. “Wij trekken om zes uur de deur
achter ons dicht en gaan naar huis en zijn
vrij. Dat geeft toch een bepaalde rust” zegt
Sonja. “En die rust heb je gewoon nodig”.
Door het meedoen aan de landelijke oliebollentest van het AD hebben Willem en
Sonja zichzelf, maar ook Meppel op de kaart
gezet. ‘Onvoorstelbaar hoeveel reacties wij
hier op krijgen. Via de sociale media, van
klanten in de winkel. Daar doe je het voor,
dat geeft energie! Oliebollen maken is niet
zo eenvoudig, 1% water meer of minder, de
kwaliteit van het meel, alles is van invloed
op de kwaliteit. Daarom doen wij ook mee
aan allerlei bakkerswedstrijden. Met de adviezen van onze klanten en collega’s willen
wij de beste bakker van Nederland worden!”
zeggen beiden ambitieus.

Henk Schoemaker

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 doorbladert valt op dat sommige onderwerpen nog steeds actueel zijn.
Open gaten
Met ons verkiezingsprogramma ‘Niet breken maar
bouwen…’ stelden we in 1982 de open plekken in
de binnenstad aan de orde. De Swaenenborgh was
toen nog niet gebouwd. Men sprak van een ‘open
gat’. De oude bebouwing was wel al tegen de vlakte,
maar de nieuwbouw liet lang op zich wachten. In
al die jaren is er nog niet veel veranderd. Mensen
die in de nabijheid van de voormalige Markthallen
wonen, weten daar over mee te praten.

Dichte gaten
Meppel moet ook beducht zijn voor ‘dichte gaten’.
Plekken waar nu verwaarloosde bebouwing staat.
Projectontwikkelaars stellen sloop en nieuwbouw
uit. Maar het ontsiert de omgeving en lokt vandalisme uit. Elke inwoner van de binnenstad kan zo
een aantal voorbeelden noemen. Wij kozen voor
de oude drukkerij van Boom aan de Kromme Elleboog.

ONDERDELENHUIS

POBO PLENTYPARTS
Eerste Hulp Bij Onderdelen

Elke dag
dag open
open 11.00
11.30 -- 24.00
22.00 uur
Elke
23.00
uur
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
RESTAURANT KEGELHUIS
HOTEL
KEGELHUIS

Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.

0522-256412

verhuisd naar Woldstraat 53
en heet voortaan

Bloemen, planten,
bruidswerk,
rouwarrangementen
rinsengracht 6, 7941
Meppel
Tel. 0522-24 090, ax 0522-241 4
in o@bloemenpetersen.nl
www.bloemenpetersen.nl

Eleveld44-46
Woldstraat
7941 LK Meppel
Tel. 0522 - 25 25 05
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GELE PUNTEN

Margriet Kwint

Uitslag 92

93

In “Ken Uw Gemeente” in onze vorige
uitgave stond een foto van drie prachtige trapgevels op een redelijk centraal
punt in Meppel. Veel verkeer richting de
binnenstad rijdt er langs en je kunt deze
mooie panden dan ook bijna niet missen. Ze staan in de Weerdstraat richting
de kruising Oude Boazstraat, Margrietlaan
en molen “De Weert”. Er waren veel goede
inzendingen. Mevrouw S. de Leeuw aan
de Keizersgracht is de winnares geworden.
Mevrouw De Leeuw liet ons weten dat haar
opa lang in de Weerddwarsstraat heeft gewoond en hij vertelde nog wel eens leuke
verhalen. Vroeger waren er op deze plek
winkeltjes en in die buurt ook een café, wat
nogal eens leidde tot drankmisbruik (wat
voor haar opa overigens reden was om lid
te worden van de geheelonthouders). Uit
handen van SteM-fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes ontving zij het boek “Een
kwart eeuw Meppel” van Herman Jansen,
alsmede een fles “Bruisend Meppel”.

Deze keer een foto van een vrij “nieuwe”
plek in Meppel. De enige hint die we kunnen geven is dat het met water te maken
heeft. Weet u waar dit is? Laat het ons weten. Uit de goede inzendingen selecteren

Frans Venema

Ondergrondse containers soms slecht
bereikbaar
Sterk Meppel ontving een klacht
over de slechte bereikbaarheid
van een ondergrondse container
voor gebruikers van bijv. een scootmobiel. Raadslid Frans Venema
is ter plekke gaan kijken en heeft
contact gezocht met de gemeente.
De verantwoordelijk ambtenaar
gaf aan dat er wel degelijk gelet
wordt op de toegankelijkheid van
containers, maar dat er kennelijk
in dit geval iets misgegaan is. De
ambtenaar zegde toe dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.

Veiligheid gaat voor alles

wij een prijswinnaar. Deze ontvangt het
boek “Een kwart eeuw Meppel” van Herman Jansen. Tevens ontvangt de winnaar
een door wijnhandel “De Moor” aangeboden fles heerlijke “Bruisend Meppel”. Oplossingen kunnen worden ingestuurd voor
21 april 2015 naar: redactie Stadswachter,
Jan Steenstraat 136, 7944 TP Meppel of per
mail naar: stadswachter@sterkmeppel.nl.

Het heeft even geduurd, maar nu
is de firma Tottens uit Wanneperveen toch begonnen met de
aanleg van zwemtrapjes aan het
Westeinde en de Prins Hendrikkade. Aanleiding hiertoe was dat
eind vorig jaar de heer J de Vries
uit Meppel onverwachts bij het
verlaten van zijn boot tussen de
wal en het schip terecht kwam en
met geen mogelijkheid weer op de wal kon komen. Op zijn hulpgeroep kreeg hij geen
reactie, echter met heel veel moeite wist hij eindelijk toch nog een ander jacht te
bereiken waar hij gelukkig op kon klimmen. Ons fractielid Frans Venema hoorde via
via dit verhaal en heeft het probleem direct kenbaar gemaakt bij wethouder De Vos.
Ook deze aarzelde niet en ondernam meteen actie, waardoor deze levensreddende
voorzieningen nu worden aangebracht.
Het is wel jammer dat de treden niet ver genoeg het water insteken. Nu is het wel héél
moeilijk om je met natte kleding aan uit het water te trekken.
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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,
Harry Manden 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
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