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C O M M E N T A A R
 
 Oude reflexen

In het politieke jaar zitten vier  
belangrijke momenten waarop de  
gemeenteraad de politieke koers van 
het college kan bijsturen. De twee  
belangrijkste zijn de Perspectiefnota 
en de Begroting. Bij de Perspectief-
nota geeft het college haar visie en 
de financiële vertaling daarvan voor 
de komende vier jaar. Dat stuk vormt 
de basis voor de Begroting. Het is ge-
bruikelijk dat de zowel de coalitie als 
de oppositie op deze momenten het 
college oproept tot bepaalde acties of 
beleid door moties en amendementen 
in te dienen. 

Dit jaar leek er een bijzondere situ-
atie te ontstaan. VVD-fractievoorzitter 
Frank Perquin was blijkbaar niet blij 
dat de oppositiepartijen om verschil-
lende redenen hadden aangegeven 
de PPN niet te steunen of, zoals Sterk 
Meppel, voor kennisgeving aan te ne-
men. Oude reflexen kwamen boven. 
Perquin vroeg een schorsing aan en 
schoof met zijn coalitiepartners om 
tafel  om te overleggen wat zij met de 
moties van de oppositie wilden doen. 
Waarschijnlijk was de gedachte: als 
de oppositie de Perspectiefnota niet 
steunt willen wij de moties dan wel 
steunen?

Het is een reflex uit oude tijden waar-
bij collegepartijen het college verde-
digen tegen kritiek uit de oppositie. 
En waarbij de oppositie gestraft kan 
worden voor een kritische houding. 
Perquin zou dan wel voorbij gaan aan 
het feit dat het tegenwoordig de taak 
is van álle raadsleden om het college 
kritisch te volgen. Niet alleen van de 
oppositie. 

Na tien minuten kwamen de colle-
gepartijen weer terug en kondigde 
Perquin aan dat de stemming over de 
moties gewoon door kon gaan. Die 
oude reflex ging zijn coalitiepartners 
blijkbaar, terecht, te ver. 

vroegen om aandacht voor hun probleem.
Raadslid Frans Venema en duo-raadslid 
Eduard Annen ondernamen actie. Na een 
eerste ronde in de raadscommissie kwam 
er brede steun en aandacht voor dit pro-
bleem. Kranten en RTV Drenthe besteden 
op een goede manier aandacht aan dit 
smerige probleem. Maar ook de inwoners 
waren blij met onze aandacht hiervoor. 
Na een gesprek met de brievenschrijvers 
werd snel duidelijk dat het probleem zich 
met name tijdens de Donderdag Meppel 
Dagen en de zaterdagavond voordeed. Vol-
gens de briefschrijvers waren er te weinig 
voorzieningen in het uitgaansgebied. En 
ja, je moet “het” toch kwijt. Wat erin gaat, 
moet er ook weer uit. In een open brief aan 
het bestuur van de DMD riepen wij hen 

daarom op om extra aandacht te besteden 
aan het wildplassen. En dat hebben zij ge-
daan! Er stonden voldoende toiletvoorzie-
ningen in o.a. de Weteringstraat. Maar ook 
op en rondom  de andere pleinen waren 
voldoende plasgelegenheden. Wij hebben 
wel geconstateerd dat er te weinig plasge-
legenheden voor dames zijn. Zij staan te 
lang in de rij te wachten. 
Maar was het voldoende? Is er minder 
‘wildgeplast’? De bewoners van het cen-
trum zijn van mening dat het probleem 
inderdaad minder was dan andere jaren. 
Kortom; een groot compliment voor de be-
zoekers, bestuur en organisatie van DMD!

Hoe nu verder? In de commissievergadering 
van oktober 2015 komt de fractie van Sterk 
Meppel met een groot aantal aanbevelingen 
voor het college om het wildplassen aan te 
pakken. Maar zij kunnen dat niet alleen. 
Daar hebben zij iedereen bij nodig. Ook u. 
Het is niet alleen een voorzieningenvraag-
stuk maar het gaat vooral om gedrag! En 
daar moeten wij elkaar op aanspreken!

Wildplassen, dat p(l)ast niet 
in Meppel  Eduard Annen

Na extra maatregelen van het bestuur 
van DMD werd de overlast op dit rustige 
pleintje zienderogen minder. Dat is een dik 
compliment waard. Als er ook op zaterdag-
avond voldoende toiletvoorzieningen zijn 
kunnen de omwonenden weer de hele week 
van hun mooie plekje genieten.

Bewoners van het centrum zijn hele-
maal klaar met wildplassers in hun 
buurt. Zij vroegen Sterk Meppel om 
aandacht voor dit probleem en stuur-
den twee brieven met een groot aantal 
handtekeningen. Sterk Meppel kwam in 
actie en gaat daarmee door.
 
De inwoners van het centrum storen zich 
enorm aan wildplassers die tegen hun ge-
vels en deuren plassen. De geur en vieze 
vlekken op de gevels verstoren hun woon-
genot. Ook ondernemers moeten eerst 
de omgeving en toegang  tot hun winkel 
schoonmaken voordat de klanten ontvan-
gen kunnen worden. Ze stuurden ten ein-
de raad twee brieven met een groot aan-
tal handtekeningen naar Sterk Meppel en 

Onbegrip over snippergroen Peter de Vries

SteM ontvangt regelmatig klach-
ten over de verkoop en verhuur van 
snippergroen. Ook heersen er gevoe-
lens van onrecht en onbegrip. In een 
openbare bijeenkomst maakte de ge-
meente eindelijk de problemen rond 
verkoop en verhuur duidelijk. Het 
is helder dat het beleid bijgestuurd 
moet worden. 

Op de openbare bijeenkomst van 10 sep-
tember jl. over de verkoop en verhuur 
van snippergroen werden eindelijk de 
dilemma’s duidelijk waar de gemeente 
tegenaan loopt. Eindelijk. Want er zat 
geen schot in. Al in 2003 heeft de ge-
meenteraad het college gevraagd zoveel 
mogelijk stroken snippergrond te ver-

huren of te verkopen. Maar SteM ontving 
alleen maar signalen van inwoners dat dit 
proces uiterst moeizaam verliep. Kabels in 
de grond, zichtlijnen, precedentwerking, 
juridische problemen. Er was altijd wat.

De gemeenteraad wilde toch meer groen 
verkopen en verhuren en nam in 2012 
een motie aan om de verkoop een im-
puls te geven. Maar de klachten over af-
wijzingen bleven komen. De presentatie 
van 10 september maakte duidelijk tegen 
welke dilemma’s de gemeente aanliep. 
Om een voorbeeld te geven. Als iemand 
een groenstrook koopt kan hij daar zo een 
schutting van 180 cm hoog op plaatsen. 
Zelfs als de gemeente schriftelijk heeft 
vastgelegd dat dit niet mag. Landelijke 

rechtspraak gaat boven een gemeente-
lijke uitspraak. En die schutting die wil 
je op een aantal plaatsen niet. En zo zijn 
er meer problemen. Ook blijken er 966 
stukjes snippergroen onrechtmatig in 
gebruik te zijn genomen. Dat moet na-
tuurlijk aangepakt worden. Ook de ver-
wachte opbrengst viel tegen. Natuurlijk 
levert verkoop geld op maar er is 1,5 
ambtenaar bezig met alle zaken erom-
heen.  De kosten voor deze ambtelijke 
inzet wegen nauwelijks op tegen de ver-
wachtte opbrengsten. 

Kortom. Het wordt hoog tijd dat de ge-
meenteraad serieus bespreekt of en hoe 
ze dit verhuur- en verkoopbeleid van 
snippergroen wil voortzetten.  

Geen windmolens, wel werk
aan de winkel  Elisabeth Bakkenes

Uit gesprekken met de provincie Dren-
the blijkt dat plaatsing van windmolens 
in Meppel op dit moment niet aan de 
orde is. Gedeputeerde Van de Boer riep 
het college wel op om actief te onder-
zoeken wat er de komende jaren wél 
aan duurzaamheidsactiviteiten opge-
pakt kan worden. Bij die oproep sluiten 
wij ons graag aan. 

De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt 
als gevolg van menselijk handelen. De be-
langrijkste manier om dat tegen te gaan 
is terugdringen van de CO2-uitstoot door 
minder fossiele brandstoffen te gebruiken. 
Windenergie wordt tot nu toe gezien als 
de meest efficiënte vorm van duurzame 
energie. SteM hielp daarom een motie van 
GroenLinks, PvdA en SP om met de provin-
cie in gesprek te gaan over mogelijke plaat-
sing van windmolens aan een meerderheid. 
Dit wel met de kanttekening dat eventuele 
plaatsing alleen mogelijk was op plekken 
waar inwoners door slagschaduw of geluid 
daar geen overlast van ondervinden. 

Gedeputeerde Van de Boer liet echter weten 
dat het zoekgebied op Rijksniveau bepaald 
is en dat het realiseren ervan in Zuid Oost 
Drenthe plaatsvindt. “Tot 2020 is er geen 
aanleiding om naar andere delen van Dren-
the te kijken.” Van de Boer riep de gemeente 
op om vooral te onderzoeken wat er de ko-

mende jaren wél aan duurzaamheidsactivi-
teiten is op te pakken. Bij die oproep sluiten 
wij ons graag aan. Op lokaal niveau kan dan 
gedacht worden aan duurzaam inkopen, 
openbare verlichting, gebouwbeheer, wa-
genpark, een duurzaamheidsfonds en het 
verder ontwikkelen van zonne-energie. Ge-
noeg werk aan de winkel. 
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Braderie Nijeveen Frans Venema/Jeanet Kraaij

Als vanouds stond Sterk Meppel 23 juni 
weer op de braderie in Nijeveen. Traditi-
oneel pakken we enkele actuele thema’s 
op en gaan daarover met de inwoners 
van Nijeveen in gesprek. 
 
Deze keer bespraken wij drie onderwerpen 
op de gezellige braderie. Zo vroegen wij uw 
mening over de veilige verbinding van het 
zware landbouwverkeer over een even-
tuele nieuw aan te leggen zandweg vanaf 
de Kerkweg. Ook wilden we weten of u het 
aanbrengen van grastegels langs de Ged. 
Dekkerweg een noodzaak vindt. 

Het derde onderwerp ging over de 24-uurs 
zorg in Nijeveen. Als er niets veranderd 
gaat de 24-uurs zorg in het Kerspel op ter-
mijn verdwijnen. Dat baart veel mensen 
zorgen. Nu blijkt een gesprek over voort-
zetting met De Stouwe zeker nog moge-
lijk; maar dan moet er wel het een en an-
der veranderen en Nijeveners moeten het 

zelf ook belangrijk vinden dat het Kerspel 
als 24-uurs voorziening blijft bestaan. Bij-
voorbeeld door mee te denken over de ma-
nier waarop dit mogelijk is. 
De reacties waren duidelijk. Iedere bezoe-
ker van onze stand vond het belangrijk dat 
de 24-uurs zorg in Nijeveen blijft bestaan. 
Velen zouden graag zien dat dit (ook) in 
het Kerspel overeind blijft. Iemand zou aan 
het eind van zijn leven niet verplicht moe-
ten worden om te verhuizen omdat hij of 
zij constant zorg nodig heeft. Verder wordt 
aangegeven dat er behoefte is aan nieuwe 
woningen (koop/huur) met slaapgelegen-
heid op de begane grond. Daarbij moet in 
ieder geval zorg op afroep geleverd kunnen 
worden. We kregen daarnaast veel tips om 
de 24-uurs zorg beschikbaar te houden.  

Wij bedanken iedereen voor het meeden-
ken en zullen de input natuurlijk, zoals u 
van ons gewend bent, als het onderwerp 
aan de orde is gebruiken.  

Prijsuitreiking kleurplaten Eduard Annen

Wat een mooi spektakel: de jaarlijkse optocht als afsluiting van de Donderdag Mep-
pel Dagen. Sterk Meppel is al jaren één van de vaste deelnemers. Dit jaar was het 
thema: Dit p(l)ast Meppel niet. Stop het wildplassen! Ook de kleurplaat deed mee 
met het thema. Dat leverde weer prachtige tekeningen op

Traditiegetrouw wordt de laatste Don-
derdag Meppel Dag afgesloten met de 
optocht. Dit jaar was het thema het 
wildplassen in de binnenstad. Dat Sterk 
Meppel het thema op allerlei manieren 
aan de orde stelt wordt zeer gewaar-
deerd door de Meppelers. Iedereen 
vindt het een smerige zaak en wil dat 
het stopt. Gelukkig zijn de eerste erva-
ringen dat het probleem minder is ge-
worden en hopelijk zet deze trend zich 
door! 

Net zo traditiegetrouw geeft het Sterk Mep-
pel team kleurplaten aan de kinderen. Net 
als vorig jaar getekend door Elisabeth Bak-
kenes. Wie de kleurplaat inlevert doet mee 
aan de kleurplatenwedstrijd waar leuke 
prijzen mee te winnen zijn.  In de kleur-
plaat staat het Brusselse Manneke Pis op 
het Kerkplein. Dat p(l)ast niet in Meppel, 
was de boodschap. Tot 1 september kon-
den de kleurplaten ingeleverd worden. En 
daar werd massaal gebruik van gemaakt. 
Daarna boog een deskundige jury zich over 
de prachtig ingekleurde platen. 
Zaterdag 5 september verwelkomde vice-
fractievoorzitter Henk Schoemaker de win-
naars en winnaressen van de kleurwedstrijd 
bij de koffie- en theewinkel van Frans de 

Op de foto ziet u alle prijswinnaars/-winnaressen geflankeerd door vice-fractievoorzitter 
Henk Schoemaker.

Grebber in de Woldstraat. De kinderen wer-
den verwend met een glas fris terwijl de 
aanwezige ouders een heerlijk kopje koffie 
kregen van de versgeroosterde koffiebonen 
uit de eigen branderij van Frans de Grebber. 

Maar het ging uiteindelijk om de kinderen 
en de prijsuitreiking. Henk Schoemaker 
had voor ieder kind een waarderend woord 
en reikte mooie boeken uit als waardering 
voor hun inspanningen. Rozemarijn Kley-
er, Luna Hensen en Koen Jonker wonnen 
ieder in de categorie t/m 5 jaar. In de cate-
gorie 6 t/m 9 jaar wonnen Niek Jonker, Ab-
dessamd en Jinte Werkman. In de categorie 
10 jaar en ouder wonnen Bo Johansson, 
Esmee Huisjes en Esmee Supér. 

SteM voor Steun: Sinterklaasfilm   
Margriet Kwint

Vorig jaar heeft Sterk Meppel voorafgaand 
aan de verkiezingen gedurende zes weken 
een SteM voor Steun cheque ter waarde 
van 250 euro uitgereikt aan verenigingen 
en stichtingen die wel een extra steuntje 
in de rug konden gebruiken. Sterk Meppel 
is benieuwd hoe de winnaars onze dona-
tie hebben besteed en ging op bezoek. 

De Sinterklaasfilm was de winnaar in de 
categorie Uw Initiatieven. Voor veel Mep-
pelers, vooral kinderen, een begrip. Ooit 
begonnen als een grap en met een mi-
nimum aan middelen gemaakt werd het 
unieke initiatief steeds professioneler en is 
nu al aan haar vijfde film toe. 
Initiators zijn Luck Heukeroth en Ronald 
Biemolt. Zij worden bijgestaan door een 
bevlogen team van vrijwilligers en acteurs/
actrices. Luck schrijft het scenario en is 
daarnaast regisseur, cameraman en gri-
meur. Ronald zorgt voor de logistieke uit-
voering, zodat de opnames goed verlopen. 
Daarnaast heeft hij een hoofdrol in de film. 
Met de bijdrage van SteM zijn gedeelten 
van de nieuwe opnames bekostigd vertelt 
Luck. Opnames die gemaakt zijn op Ter-

schelling, de ruïne Heenvliet vlakbij Rot-
terdam, het klooster in Ter Apel, Nicolaas-
dorp (ja, echt) en niet te vergeten Meppel. 
Het plot: er wordt een middeleeuws boek 
gestolen en verwisseld, boeven in opper-
ste verwarring en een ontmoeting met een 
spook. Kortom: voldoende ingrediënten 
voor een spannende film. Alleen aan het 
einde van de film komt Sinterklaas voor. 
De intentie is een leuke film te maken die 
via veel plezier met elkaar tot stand komt. 
Als dit najaar het resultaat wordt getoond 
zijn Luck en Ronald in hun nopjes. Ze vin-
den het te gek om de kinderen helemaal op 
te zien gaan in de film. Zo’n 1.500 kinderen 
komen gedurende de drie voorstellingen 
naar de film kijken. Die première is eind 
oktober in Schouwburg Ogterop. 
Dit unieke initiatief kan nog wel wat finan-
ciële steun gebruiken. Als u de film wilt 
sponsoren dan kan dat. Neem contact op 
met Luck en Ronald via mail: luck@heuc-
keroth.info. Overigens komt de film ook uit 
op DVD via www.sinterklaasmeppel.nl. 

Excellente dienstverlening?  Jeanet Kraaij

Dienstverlening draait om mensen. De gemeente Meppel streeft daarom ‘excellente 
dienstverlening’ na. Een pittige doelstelling waarvan zij zelf oordeelt dat die geslaagd is. 
SteM is daarom benieuwd of u dezelfde mening bent toegedaan en hoe u de contacten 
met medewerkers van onze gemeente beoordeelt. Vandaar dat wij dit keer op straat ston-
den met de vraag: ‘hoe u ervaart u de dienstverlening van de gemeente Meppel?’ 
Het overgrote deel geeft de gemeente een voldoende tot goed. Slechts één persoon gaf 
een onvoldoende. Het is natuurlijk geen groots opgezet onderzoek, maar de mensen die 
wij spraken waren over het algemeen best tevreden. Medewerkers zijn over het algemeen 
vriendelijk en meewerkend. De mensen die niet helemaal tevreden waren gaven aan dat 
het lang duurt voordat ze bij de juiste persoon terecht komen en dat de contrôle op de 
uitvoering van een klacht ontbreekt  (wel beloven, maar niet doen). Verder kregen we ook 
dit keer weer de nodige opmerkingen over het groenonderhoud.  
Wij danken iedereen voor de geleverde input. En zoals u van ons gewend bent zullen we 
de resultaten doorspelen richting het college die daarmee weer een extra stapje kan zet-
ten om het uiteindelijke doel van excellente dienstverlening te realiseren. 

De crew van de Sint film tijdens de uitrei-
king van de cheque “SteM voor Steun”
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Theorie en praktijk
In Meppel is de zorg, ondanks de bezuinigin-
gen, goed geregeld. Wie hulp nodig heeft krijgt 
die via maatwerk. Tenminste, dat is de theo-
rie. De praktijk is soms anders, zo kon ik deze 
zomer zelf ervaren.  Ik werd volkomen onver-
wacht ernstig ziek. Enkele dagen na de opera-
tie mocht ik naar huis om verder te herstellen 
maar de eerste weken mocht ik zelf nog geen 
kopje koffie zetten. 
Omdat mijn dochter al een paar weken on-
betaald vrijaf had genomen klopte ik bij het 
WMO-loket aan voor huishoudelijke hulp. 
Daar kwam de WMO-consulente, die positief 
meedacht, toch niet verder dan een half uurtje 
hulp per dag. Dat was echt onvoldoende. Dan moet je dus heel veel zelf gaan organi-
seren en dat was op dat moment wel heel erg zwaar.  
Ik zet mij al heel wat jaren in om de zorg in Meppel goed te regelen. Wat mij betreft 
moet de gemeente niet bezuinigen en minder hulp geven: ze moet juist nieuwe we-
gen bewandelen en de hulp ánders organiseren. In het land zijn daar genoeg voor-
beelden van. En daar zal ik mij de komende jaren met nog meer plezier voor inzetten. 
Want met mij gaat het inmiddels gelukkig weer erg goed; ik ben dankzij de steun van 
familie, vrienden, collega’s en buren door alles heen gekomen en weer aan het werk. 
Maar er zijn mensen die minder gelukkig zijn en het zonder steun van de gemeente 
echt niet redden. 

S T E M g E l u i d   Elisabeth Bakkenes

KSM
















 
















Als plaatsvervangend waarnemend voorzitter van de 
raad werd mij gevraagd om enige woorden te spreken 
ter gelegenheid van het eerste decennium onder lei-
ding van burgemeester Westmaas. Tien jaar is geen 
jubileum, maar wel een mooi rond getal. Wachten op 
twaalf en een half  jaar is riskant bij burgemeesters. 
Zij worden voor zes jaar benoemd en na twee perio-
des ben je nog maar bij twaalf. Tjaberings, Bijl en Den 
Oudsten haalden dat niet. Tjaberings haalde elf jaar, 
maar na de gemeentelijke herindeling van 1998 kwam 
hij niet terug als burgemeester. Voor Bijl en Den Oud-
sten was het burgemeesterschap van Meppel een stap 
in hun carrière naar een grotere gemeente.
Na Bijl en Den Oudsten zocht en vond Meppel een 
opvolger met gedegen juridische kennis.
De komst van Westmaas was een breuk in de lange lijn van PvdA burgemeesters. Na-
mens het CDA was hij wethouder in Dronten, maar in de tien jaar als burgemeester 
van Meppel is hij iemand die echt boven de partijen staat. Hij zorgt er voor dat de 
partijen in de raad het politieke spel volgens de regels blijven spelen. 

S T E M g E l u i d   Henk Schoemaker

Alternatief voor stadsdienst 
Meppel Kees van Leeuwen

Twee werkgroepen gingen aan de slag 
om een betaalbaar alternatief te beden-
ken voor de stadsdienst die eind dit jaar 
ophoudt te bestaan. Zij zijn inmiddels 
klaar met hun werk. Er komt, als de raad 
instemt, een pilot van twee jaar: een com-
binatie van vaste buslijn met een flexi-
bele aanvulling. Half december moet de 
nieuwe organisatie van start gaan. 

De werkgroepen zochten naar slimme 
combinaties om een vorm van openbaar 
vervoer te behouden. Sterk Meppel had 
daar samen met ChristenUnie en Groen-
Links al voorwaarden voor geformuleerd 
die raadsbreed gesteund werden.

De werkgroepen bestaan uit mensen met 
kennis en ervaring in en over het werkveld. 
Zij deden o.a. onderzoek naar vervoersstro-
men en of/hoe deze met elkaar te combi-
neren zijn. Er werd met name gekeken naar 
de combinatie met het WMO-vervoer en 
het leerlingenvervoer. De eerste werkgroep, 
waar ik deel van uitmaak, heeft een verdien-
model voorgesteld. Dit betekent een vaste 
maar aangepaste route met eigen plaats-
bewijzen en huisstijl grotendeels gereden 
door professionele bestuurders. De tweede 
werkgroep onderzocht een plan om door 
vrijwilligers een alternatieve stadsdienst te 
laten rijden. Dit laatste bleek niet haalbaar.

Er ligt nu een voorstel van de werkgroepen 
met een mix van professioneel personeel 
aangevuld met een (klein) deel vrijwil-
ligers. Uitgangspunt is dat wie met open-
baar vervoer kan daar ook gebruik van gaat 
maken. Voor de WMO-reizigers die geen 
gebruik kunnen maken van openbaar ver-
voer blijft het flexibele vervoer bestaan. 

Nieuwe route stadsdienst
De nieuwe route gaat onder meer door de 
wijken Haveltermade, Centrum, Koedijks-
landen en Oosterboer en doet voorzienin-
gen als het ziekenhuis, station en binnen-
stad aan. Een nieuwe service is dat reizigers 
buiten de haltes de hand kunnen opsteken 
en in kunnen stappen. In de spits rijdt er 
ieder half uur een bus; daarbuiten en in het 
weekend wordt er ieder uur gereden. 

Het college komt hopelijk binnenkort met 
een voorstel naar de gemeenteraad. Er 
moet een nieuwe organisatie opgezet wor-
den die nog heel wat te regelen heeft voor 
het nieuwe vervoer half december van start 
kan gaan. De woordvoerder van Sterk Mep-
pel zal ervoor pleiten dat de gebruikers van 
het nieuwe vervoer inspraak krijgen in de 
route en de manier waarop het vervoer 
wordt uitgevoerd. Hun ervaringen en ad-
viezen zijn van belang om het nieuwe ver-
voer te laten slagen. 

Boter op het hoofd bij Water-
schapsfusie Peter de Vries 

Reest en Wieden is opgegaan in een fu-
sie met grote buurman Zwolle. Wat een 
raar proces is dat geweest. Nadat PvdA, 
VVD en CDA eerst vóór de fusie stem-
den, kwamen ze daarna in opstand te-
gen de gevolgen maar stemden vervol-
gens in de Staten toch weer in met de 
verhuizing. 

Politieke partijen zijn tegenwoordig ook 
vertegenwoordigd in het Waterschapsbe-
stuur. PvdA, VVD,CDA, zij stemden allen 
vóór de fusie. Alleen de Algemenewater-
schapspartij die o.a. door SteM gesteund 
wordt, geloofde niet in de gouden bergen 
die een fusie zou opleveren en stemde te-
gen. 
Al snel na de fusie bleek dat het Water-
schapskantoor uit Meppel gaat verdwij-
nen en wordt ondergebracht in Zwolle. En 
wat gebeurt er? Dezelfde partijen die eerst 

voor de fusie stemden gingen vervolgens 
in de Meppeler gemeenteraad tekeer dat 
het werkgelegenheid ging kosten. De PvdA 
diende zelfs een motie in om als raad druk 
uit te oefenen op de provincie om de fusie 
tegen te houden en de werkgelegenheid in 
Meppel te houden…. Hoeveel boter kun je 
op je hoofd hebben? 
Sterk Meppel deed niet mee aan dit to-
neelstukje. Eerst voor de fusie stemmen en 
dan voor de bühne piepen dat het Meppel 
werkgelegenheid kost. Allemaal poppen-
kast. En dat bleek. In Assen werd er even 
gemord maar al snel werd Reest en Wie-
den door PvdA, VVD en CDA uitgezwaaid. 
Alleen Klaas Neutel (CDA) hield de rug 
recht en stemde tegen in de Staten. Weer 
een werkgever uit Meppel vertrokken; met 
dank aan de partijen die voor deze twijfel-
achtige fusie hebben gekozen in het Water-
schapsbestuur.

Het hoofdkantoor van Reest en Wieden komt binnenkort leeg te staan.
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Poort v DrenthePoort v DrenthePoort v Drenthe
HOTEL CAF  RESTAURANT KEGELHUIS

Nu ook binnen BARBEQUE mogelijk.
De Poort van Drenthe
t.o. N.S. station Meppel

Tel. 0522-251080

HOTEL CAFÉ RESTAURANT KEGELHUIS

Fong ShengFong Sheng

Elke dag open 11.30 - 24.00 uur
maandag gesloten

Het grootste
assortiment
afhaalsnacks

0522-256412

Heinsiusstraat 151-153

Elke dag open 11.00 - 23.00 uur
maandag gesloten

Elke dag open 11.30 - 22.00 uur onderdelen en accessoires voor 
huishoudelijke apparaten

Woldstraat 53 Meppel tel. 0522 260530

U KUNT OOK BESTELLEN VIA 
onze website

WWW.HOMEPART.NL
volgende dag gratis afhalen in de winkel 

of tegen kleine vergoeding thuis bezorgd

O N D E R D E L E N H U I S

HOMEPART POBO

EleveldWoldstraat 44-46
7941 LK Meppel

Tel. 0522 - 25 25 05

Bloemen, planten,  
bruidswerk,  

rouwarrangementen
Prinsengracht 6, 7941 KD Meppel

Tel. 0522-243090, fax 0522-241834
info@bloemenpetersen.nl
www.bloemenpetersen.nl

S T E M g E l u i d   Eduard Annen

Soms ontvang je brieven van inwoners die je  
gelijk aanspreken en aanzetten tot actie. Dat  
gebeurde begin dit jaar ook weer. SteM ontving 
een noodkreet van inwoners van het centrum 
over het wildplassen in de binnenstad. 70 tot 80 
keer werd daar op een uitgaansnacht tegen ra-
men, deuren of auto’s geplast. 
Het is zo smerig om te plassen tegen deuren, 
ramen en auto’s van anderen. Toen ik vorig jaar 
achter de Hema een jongen vroeg waarom hij  
tegen het raam stond te plassen werd hij heel erg 
boos en wilde mij wel in elkaar rossen. Geluk-
kig namen zijn verstandige vrienden (die min-
der dronken waren..) hem mee. Echt belachelijk  
gedrag van die gast. 
De centrumbewoners waren dit gedrag zat! Of Sterk Meppel er iets aan wilde doen. 
Samen met collega-raadslid Frans Venema heb ik allerlei acties ondernomen. 
Dit jaar heb ik elke avond tijdens het Pleinenfestival een rondje gemaakt en gekeken 
hoe het met de overlast stond. Er waren meer plaskruizen geplaatst die beter zicht-
baar waren.  De (oudere) jeugd maakte goed gebruik van de plasmogelijkheden en 
ik heb maar één wildplasser gezien. Toen ik hem aansprak op zijn gedrag bood hij 
zijn verontschuldigingen aan. Hij snapte dat dit niet kon.
In de commissie vergadering van oktober kom ik met een actieplan en zal het col-
lege verzoeken dit uit te voeren. Maar eerst ga ik genieten van mijn vakantie.

Niet zo slim… 
Frans Venema

Een paar maanden geleden werden de 
voetpaden in Nijeveen Noord gerenoveerd. 
Er viel niets aan te merken over de kwa-
liteit van het straatwerk: dat zag er goed 
uit. Echter, om wat voor reden dan ook, is 
kennelijk besloten de paden iets smaller te 
maken. Het gevolg daarvan is dat er naast 
het pad een diepe geul ontstond. Die geul 
is niet alleen gevaarlijk voor fietsers maar 
moet ook aangevuld worden om te voorko-
men dat er weer ruimte ontstaat tussen de 
stenen. 

Zoals op de foto is te zien is dat niet ge-
beurd. Een communicatie probleem over 
wie er nu verantwoordelijk is voor het aan-
vullen zorgde dat er niets gebeurde. Uit-
eindelijk bleek dat de aannemer dit moest 
verzorgen. En een maand later deed hij dat 
ook. De goot is inmiddels aangevuld met 
zwarte grond en de ontstane gebreken zijn 
hersteld. Zonde van de tijd en het extra 
werk. Je kunt je afvragen of deze situatie 
door beter toezicht voorkomen had kun-
nen worden.   

Havenbedrijf Port of Zwolle Henk Schoemaker

De gemeenten Meppel, Zwolle en Kam-
pen werken sinds 2012 samen in het ha-
venbedrijf Port of Zwolle. De volgende 
stap in de samenwerking is het oprich-
ten van een coöperatie met uitgeslo-
ten aansprakelijkheid (U.A.). Dat heeft 
voor- en nadelen die voor een goede 
afweging van de raad van even groot 
belang zijn. De voordelen zijn keurig op 
een rijtje gezet, de nadelen moet de raad 
echter zelf zoeken. 

Na de havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel 
van 2012 is er achter de schermen hard 
doorgewerkt. De drie gemeentes wil-
len nu een coöperatie oprichten. Dat kan 
best succesvol zijn. Denk maar aan de zes 
Europese landen die na de Tweede We-
reldoorlog hun kolen- en staalproductie 
onderbrachten in de EGKS. Maar het op-
richten van de coöperatie gaat verder dan 
activiteiten overdragen aan een nieuwe 

rechtspersoon. Daarom hoort een dergelijk 
besluit een afweging van voor- en nadelen 
te zijn. De voordelen krijgen in de oprich-
tingsdocumenten de volle aandacht van de 
nadelen kan dat niet gezegd worden. Die 
moet je in het voorstel echt zoeken. Dat is 
jammer, want dan moeten raadsleden hun 
achterdochtige geest er op los laten.

Ik zet bij drie zaken een kritisch vraag-
teken. Ten eerste is de rol van de drie ge-
meenteraden beperkt tot het noemen van 
wensen en bedenkingen. De colleges van 
B&W hebben bij belangrijke momenten 
wel instemmingsrecht en in de algemene 
ledenvergadering van de Port of Zwolle 
worden besluiten bij unanimiteit geno-
men. Ten tweede is er de doorwerking 
van plannen van het havenbedrijf in de 
bevoegdheden van de gemeenteraden. Er 
kunnen doelen zonder goedkeuring van 
een gemeenteraad worden opgenomen en 

in de jaarlijkse begroting kunnen bijdra-
gen aan de gemeenten worden opgelegd. 
En dan zijn er nog kritische vragen over de 
lange termijn. Ladingstromen kunnen in 
de loop der jaren verschuiven van de ene 
gemeente naar de andere. Maar komt er 
dan ook wat voor terug? En kan dat in een 
moeilijke periode leiden tot concentratie 
van alle havenactiviteiten in één haven? En 
waarom is het nu al bekend dat we in de 
toekomst het havenbedrijf willen ombou-
wen naar een NV of BV?

Vledder zorgt voor irritatie en onbegrip
Peter de Vries

Het Vledder moest volgens de visie 2030 
een kwaliteitsimpuls aan het centrum 
van Meppel geven. Daar is niets van over. 
Bouwplannen worden steeds verder uit-
gekleed. Omwonenden komen er via so-
cial media achter dat er nieuwe bouw-
plannen zijn. Wat een gemiste kans voor 
dit ‘college van de verbinding’. 

De verpaupering van de omgeving rond de 
gasfabriek en de leegstaande sporthal Het 
Vledder zal niemand ontgaan. Dit stukje 
Meppel moest volgens de Visie 2030 juist 
een kwaliteitsimpuls aan het centrum ge-
ven. Heeft de tijd en de eco-
nomie ons ingehaald? Heeft 
het college er echt alles aan 
gedaan? 

SteM is van mening dat het 
college van Meppel meer druk 
uit had moeten oefenen op de 
projectontwikkelaar. In 2013 
heeft de gemeenteraad nog 2 
miljoen korting aan de pro-
jectontwikkelaar gegeven met 
als voorwaarde dat eind 2013 
met de tweede fase begonnen 
zou worden! Twee jaar later 
is het Vledder nog steeds een 
bouwput waar verpaupering 
en verloedering op de loer lig-
gen. De bende wordt onnodig 
groter door gemeentelijk be-
leid. De Sporthal was nog maar 

net overgedragen aan de projectontwik-
kelaar of de prullenbak aan de voorzijde 
werd weggehaald. Onbegrijpelijk. Gecom-
municeerd met omwonenden word er ook 
niet. Irritatie en onbegrip spelen op als er 
opeens weer een ‘versoberd’ bouwplan 
ligt, waardoor het kwaliteitsbeeld achteruit 
holt en omwonenden daar via een tweet 
van een makelaar  achter komen. 

Wat een gemiste kans college. Een college 
van de verbinding nodigt mensen uit en 
licht toe wat hen heeft bewogen om het pro-
ject Vledder zo uit de klauw te laten lopen. 
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VoetinnVoetinnVoetinn

Weet u hoeveel kilometer u
loopt in een heel leven?

Heel veel toch!
Dat wilt u zeker blijven

doen!

Zuideinde 1, Meppel
Tel. 0522-261535

HEMA
Meppel 0522-252494

R. van de Veen
Tel.

0522-492383

zwemmen en andere
sportactiviteiten

SPORTCENTRUM

R. v.d. Veen

WWW.HOEKSTRAKRANTENDRUK.NL

Uw krantendrukker sinds 1882

De krant
  is gewoon leuker!

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

* gevelletters* standbouw
* glasreklame

S T E M g E l u i d   Jeanet Kraaij

Na een half jaar raadslidmaatschap merk ik dat 
ik steeds vaker benaderd wordt door mensen met 
klachten over de gemeente Meppel. Veel van deze 
klachten gaan over de veranderingen in de huis-
houdelijke hulp en de nieuwe taken die nu door 
de gemeente worden geregeld.

Eens te meer besef ik hoe gelukkig ik mij mag 
prijzen dat iedereen in mijn gezin gezond is. Het 
is niet de bedoeling om je als raadslid met iedere 
individuele situatie te bemoeien maar de veelal 
schrijnende verhalen van deze mensen gaan mij 
niet in de koude kleren zitten. Vaak hoor ik dat 
iemand die ziek is, of mantelzorger, het gevoel 
heeft ‘gestraft’ te worden door de bezuinigingen, 
onzekerheid en administratieve rompslomp. Dat ze het gevoel hebben geen grip te 
hebben op hun eigen situatie.

Als raadslid wil ik graag iets doen met deze signalen. Ik merk dat veel mensen niet 
weten wat ze kunnen verwachten tijdens een keukentafelgesprek. Wat zijn nu pre-
cies de veranderingen en wat kan je zelf doen om je daar op voor te bereiden? En 
wat zijn de ervaringen en zorgen van anderen? Om die reden heeft SteM besloten 
om op 30 september een thema avond te organiseren. Ik hoop dat ieder die vragen 
heeft die avond zijn of haar vragen kwijt kon.

Eind juni stopt de regelmaat van vergaderen. In juli 
en augustus zijn er geen fractie-, commissie- of raads-
vergaderingen. Voor ieder een mooie gelegenheid om 
met vakantie te gaan en/of zich bezig te houden met 
andere belangrijke zaken. Dat betekent niet dat je taak 
als volksvertegenwoordiger  ook automatisch stil ligt. 
Ook in deze periode word ik regelmatig aangesproken 
over iets wat volgens een bewoner niet door de beugel 
kan. Bijvoorbeeld over schapen die een aanval plegen 
op de onbeschermde bomen in het millenniumbos. 
Of  over gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan 
door de diepe geul naast nieuw bestrate paden. En 
waarom wordt hier het gras wel gemaaid en daar niet? 
Waarom krijgt iemand geen of onvoldoende reactie 
op een klacht of vraag? 
Het kost wat tijd, maar meestal lukt het wel om de problemen op te lossen. Soms 
niet direct. Soms moet je voor een oplossing langs diverse afdelingen en soms is één 
telefoontje of mailtje al genoeg. Of het nu vragen zijn over het plaatsen van onder-
grondse containers, vervelende obstakels in wegen en fietspaden, het komt allemaal 
voorbij. Ik los de problemen met plezier op. Je verdient je raadslidmaatschap niet 
alleen in de raadszaal, maar veel meer buiten tussen de inwoners.

S T E M g E l u i d   Frans VenemaTussen wal en schip   Frans Venema

Het groenonderhoud is vaak onder-
werp van gesprek. Met een kleiner bud-
get probeert de gemeente het openbare 
groen toch zo goed mogelijk te onder-
houden. Dat leidt ertoe dat op som-
mige plaatsen het onderhoud minder 
wordt. Maar op andere plaatsen is een 
probleemsituatie met een kleine in-
greep op te lossen. 

Zoals bij het wandelpad naast de boswal 
richting het zandpad naar de 2e Nije-
veense Kerkweg. Dit pad ligt in het ver-
lengde van het pad dat achter Danninge 
Erve Noord loopt vanaf het Van de Woude 
park. Nu doet zich hier een probleem 
voor. Het eerste deel wordt afgesloten 
met een afzetting waardoor het alleen 
toegankelijk is voor voetgangers en fiet-
sers en niet voor de maaimachine die het 
andere deel van het pad achter de wonin-
gen keurig maait. 

Na een melding van het probleem zal het 
pad binnenkort worden aangepakt. Maar 
dat zou niet nodig hoeven te zijn. Het pro-
bleem is simpel te ondervangen door de 
afsluiting aan de achterkant van het pad 
te plaatsen bij de overgang in het zandpad. 
Dan kan het pad gewoon steeds  meegeno-
men worden tijdens de gebruikelijke maai-
sessie. 

postbus@meppel.nl Frans Venema

Op bovenstaand emailadres kunt U vragen en klachten bij en over de gemeente Mep-
pel kwijt. Maar helaas ontvangt SteM de laatste tijd juist weer veel mails van bewo-
ners die een klacht of melding hebben doorgegeven maar geen enkele reactie krijgen 
of actie zien op of over het gemelde probleem. Als fractieleden die mails doorsturen 
naar hetzelfde postbus@meppel.nl volgt er meestal wel reactie of actie. 
Navraag leverde het volgende antwoord op. ”In principe moet in ieder geval bericht 
van ontvangst worden gestuurd. Dit blijkt kennelijk in de praktijk niet altijd te gebeu-
ren. Als de indiener bovendien geen terugkoppeling vraagt, krijgt hij ook geen reactie 
dat het probleem is opgelost.” 
Sterk Meppel is van mening dat in het kader van de excellente dienstverlening , terug-
koppeling  altijd zou moeten gebeuren. Onze woordvoerder gaat dit met de verant-
woordelijke wethouder bespreken. 

De Basis: sociaal en duurzaam
leven en ondernemen Jeanet Kraaij

Het bestuur 
van De Basis 
bestaat uit 
(vlnr boven) 
Maud Stevers 
(secretaris), 
Martijn Kist, 
Aart Noorlan-
der (voorzitter) 
en Algert Ui-
terwijk Winkel 
(penningmees-
ter). Onder: 
links Liesbeth 
Kingma en 
rechts Petra 
Fokkens

Samenwerken in plaats van concur-
reren; kennis en voorzieningen delen 
en hergebruik in plaats van vervangen. 
Het zijn enkele van de uitgangspunten 
die De Basis hanteert. Dit bedrijven-
centrum richt zich op een sociaal duur-
zame omgeving die de lokale economie 
ondersteunt en stimuleert. 

De Basis is een stichting in oprichting die 
een bedrijvencentrum in Meppel wil op-
richten. Haar doel is sociaal en duurzaam 
leven en ondernemen te stimuleren en 
daarmee de lokale economie ondersteu-
nen en stimuleren. De Basis biedt ruimte 
aan ondernemers die kennis en voorzie-
ningen willen delen, nieuwe producten 
willen ontwikkelen en samen werken op 
een plek waar men elkaar kan inspireren. 

Interesse van ondernemers is er voldoende 
want in Meppel zijn al veel initiatieven ac-
tief. Door deze bij elkaar te brengen wordt 
volgens de initiatiefnemers een belangrij-
ke meerwaarde gecreëerd. Samenwerken 
vanuit kracht en visie omdat dit belangrijk 
is in een snel veranderende maatschappij. 
De initiatiefnemers van De Basis delen dit 
ideaal om zo tot een meer sociale en duur-
zame samenleving te komen, aldus voor-
zitter Aart Noorlander.  “Wat wij met elkaar 

gemeen hebben is de liefde voor Meppel, 
het bijdragen aan een plek vol creativiteit 
en innovatie en het bouwen aan een soci-
ale en duurzame samenleving.”

De bestuursleden hebben een zeer geva-
rieerde achtergrond: van bedrijfskunde 
via bouwkundige tot financiën, retail en 
coaching. De taken in het bestuur zijn dan 
ook goed verdeeld. Zo gaat Maud Stevers 
zich bezig houden met de fysieke inrich-
ting van het pand en de huisstijl van het 
internetplatform van De Basis. Algert  
Uiterwijk Winkel zag vanuit zijn finan-
ciële expertise al te vaak zelfstandigen 
mislukken. “Ondernemers hebben vaak 
de nodige passie en vakkennis maar soms 
ontbreekt het aan bepaalde kennis. Bij-
voorbeeld om een goede administratie op 
te zetten of de juiste bedrijfsmatige keu-
zes te maken. Algert: De Basis biedt een 
mooi platform voor het samenbrengen 
van competenties en het delen van kennis 
en vaardigheden.”

De Basis wordt een plek waar je samen 
meer kunt bereiken dan alleen. Sterk Mep-
pel gelooft in dat streven. Wij zullen de 
initiatiefnemers dan ook steunen waar dat 
mogelijk is. Geinteresseerd? www.debasis-
meppel.nl 
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RestariaRestariaFong Sheng

Chinees-Indisch Specialiteitenrestaurant

Stationsweg 9,
7941 AH Meppel
Tel. 0522-251313

Chinees-Indisch
specialiteitenrestaurant

Fong Sheng
U kunt genieten van onze speciale
exclusieve kantonese, sichuanese
en oosterse gerechten.
GRAAG TOT ZIENS.Jan PlezierJan PlezierKUIN PARKET

Parket-Kurk-Laminaat
en Plankenvloeren

Blankensteinweg 40

Meppel, tel. 0522 25 23 22

www.kuinparket.nl

25 jaar geleden in de
Stadswachter    Henk Schoemaker

Ook adver-
teren in de 
Stadswachter?

Neem dan contact op met  
Diana Hendriksen: penning-
meester@sterkmeppel.nl. 

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 par-
tij in Nederland ons na. Als je die oude 
kranten doorbladert valt op dat sommi-
ge onderwerpen nog steeds actueel zijn.

Iedereen kent Dakajam. Maar rond 1975 
was er nog een populaire zomeractiviteit 
voor kinderen. Mini Meppel. Deze bouw-
speelplaats voor de jeugd werd vroeger 
elke zomer georganiseerd door Stichting 
JCM. De jeugd knutselde naar hartenlust 
hun eigen hutten in elkaar. 
In 1983 schreven we in deze Stadswachter 
over een beleidswijziging van de gemeente 

waardoor de organisatie van Mini Meppel 
werd ondergebracht bij de dienst Sport en 
Recreatie. De initiatiefnemers begrepen 
daar niets van, voelden zich grotelijks mis-
kend en protesteerden hevig. Een aantal 
jaren later werd Mini Meppel, ondanks 
protesten van de inwoners, opgeheven. 

Dankzij particulier initiatief lijkt Mini Mep-
pel een nieuwe start te krijgen. We gaan er
vanuit dat de gemeente deze oude fout uit
het verleden niet gaat herhalen. Het huidi-
ge college presenteert zich nadrukkelijk als
faciliterende overheid. We verwachten dus
dat het nu goed gaat komen en dat de ge-
meente de nodige hand- en spandiensten
zal verrichten als daarom gevraagd wordt 
en het initiatief bij de initiatiefnemers laat.

Ik ben blij dat we in Meppel ook onze verantwoor-
delijkheid nemen om ruimte te bieden voor oorlogs-
vluchtelingen. Wat mij betreft is het simpel. Gewoon 
het schoolpand aan het Zuideinde aanpassen voor 
een groep vluchtelingen. Of het gebouw aan de Rand-
weg. Of voor mijn part beide gebouwen. 

Wel drie ton, die we eigenlijk niet hebben, voor een 
Sinterklaasfeest uittrekken. Een feest dat naar mijn 
gevoel een debacle word door de maatschappelijke 
discussie en actiegroepen rond de Zwarte Piet discus-
sie. Laten we dat geld liever besteden aan mensen die 
onze hulp nodig hebben. We moeten nu kleur beken-
nen en wat inleveren voor medemensen, die hun hele 
hebben en houden achter hebben moeten laten. Plat gebombardeerd weggaan van 
je geboortegrond is een grote stap voor ieder mens! 

Gelukkig blijkt dat het college die uitdaging ook oppakt. We kunnen nu als Meppel 
laten zien dat we niet alleen groot zijn in het organiseren van evenementen maar ook 
in het opvangen van mensen die ons nu nodig hebben. Meppeler college kom met 
voorstellen en laat de gemeenteraad daarna een weloverwogen keus maken! Maar 
schiet op. De vluchtelingen hebben het nodig. En de Meppeler samenleving heeft 
een college nodig dat stappen durft te zetten en daadkracht uitstraalt!

S T E M g E l u i d   Peter de Vries

Bezwaren tegen afsluiting
Jaagpad Frans Venema

Het Jaagpad langs het Meppelerdiep is 
eigendom van de provincie die, nadat 
de gemeente Meppel een kapvergun-
ning voor de populieren naast het pad 
weigerde, besloot om het pad helemaal 
af te sluiten. Daar zijn de wandelaars die 
geregeld gebruik maken van het recrea-
tieve pad niet blij mee. Wat Sterk Mep-
pel betreft hoort dit stukje Meppel voor 
inwoners toegankelijk te blijven. Er zijn 
inmiddels vier bezwaarschriften met 
120 handtekeningen tegen de afsluiting 
bij de provincie ingediend. 

Tot 1998 liep langs het Meppelerdiep een 
fiets/wandelpad dat de verbinding vormde 
van Meppel via de Zomerdijk naar Zwart-
sluis. Bij de aanleg van het natte industrie-
terrein en de Sethehaven werd het fietspad 
onderbroken en opgeheven. Er werd een 
bordje ‘eigen weg’ geplaatst maar gebruik 
van het pad werd nog wel gedoogd. Dat is 
nu definitief afgelopen. 
Het Jaagpad is eigendom van de provin-
cie. Maar voor de kap van de populieren 
langs de dijk moest de provincie vergun-
ning van de gemeente Meppel krijgen. Die 
werd geweigerd. Het pad werd volgens de 
provincie zo slecht dat het definitief moest 
worden afgesloten en verwijderd. Maar 
wat ook meespeelde is dat de provincie ge-
deelten in huur heeft gegeven aan bedrij-
ven. Zij  kunnen de kade gebruiken voor 
bijvoorbeeld de overslag van bulkgoederen 
vanuit schepen. De provincie wilde geen 
wandelaars en fietsers tussen deze activi-
teiten. Dat zou onveilig zijn. 

Wethouder de Vos liet ons bij navraag we-
ten dat het prikkeldraad door de provincie  
is aangebracht om ervoor te zorgen dat het 
gras dat op de plek van het fietspad is inge-
zaaid, kan groeien en dat Veevoederfabriek 
De Valk Wekerom om afsluiting van het pad 
heeft gevraagd omdat er inbraken plaats-
vinden vanaf die kant.  Wat Sterk Meppel 
betreft is dat onvoldoende aanleiding om 
dit pad af te sluiten. SteM had graag het 
recreatieve gebruik van het pad behouden.

Beetje dom
Ondanks de volledige afsluiting ontving 
SteM toch een mail van een verontruste 
bewoner. Die gaf aan dat als er tijdens het 
wandelen op het afgesloten deel een cala-
miteit gebeurt het pad dan niet bereikbaar 
is voor bijvoorbeeld een ambulance. Maar 
hoe kun je er wandelen als het pad is afge-
zet door een hek , prikkeldraad en bordjes 
met ‘eigen weg’? Bij onderzoek ter plaatse 
bleek dat men kennelijk was vergeten dat 
er naast de Eshuisbrug nog een trap zit 
naar het pad. En hier staat nergens dat je 
niet naar beneden mag of dat je voor een 
prikkeldraadafsluiting komt te staan. 

Jaagpad open houden
Als de provincie de omgevingsvergunning 
voor de afsluiting afgeeft zal het pad in zijn 
geheel worden afgesloten. Ook bij de brug. 
Wat Sterk Meppel betreft zou dit mooie 
stukje Meppel voor wandelaars en fietsers 
bereikbaar moeten blijven. Wij hebben de 
wethouder dan ook gevraagd om deze si-
tuatie met de provincie te bespreken en te 
onderzoeken welke  mogelijkheden er zijn. 
Inmiddels zijn er ook vier bezwaarschriften 
met 120 handtekeningen van gebruikers 
van het pad naar de provincie verzonden. 

Wie betaalt debacle Wester-
stouwetunnel Peter de Vries

Wie betaalt de kosten rond het deba-
cle fietstunnel Westerstouwe? Het col-
lege probeert nu langs juridische weg 
de ontwerper, aannemer en Ontwikke-
lingsmaatschappij verantwoordelijk te 
stellen. SteM hoopt vooral dat hier le-
ring uit getrokken wordt en juridische 
aansprakelijkheid bij dergelijke projec-
ten beter geborgd wordt.

Sterk Meppel maakt zich al tijden druk over 
wat het debacle met de lekke fietstunnel 
Westerstouwe de gemeente kost.  De ver-
antwoordelijke ontwerper en aannemer 
blijken de uitvoering van de lekkende tun-
nel niet volgens bestek te hebben opgele-
verd. Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijsbare 
fouten in de rubberafdichting geconsta-
teerd. 

Op vragen van Sterk Meppel over het aan-
sprakelijk stellen van deze partijen en de 
Bergierslanden Ontwikkel maatschappij 
werd afhoudend gereageerd. Wij vroegen 
ons af waarom het college daar zo moei-
lijk over deed. Het college pakte de hand-
schoen gelukkig op en zette stappen om 
langs juridische weg deze partijen mede 

verantwoordelijk te stellen voor de fouten 
die gemaakt zijn en de financiële gevolgen 
daarvan! Wij zijn blij dat het in ieder geval 
geprobeerd wordt. Het gaat tenslotte om 
uw en ons geld. Maar we hopen vooral 
dat hier lering uit getrokken word dat de 
juridische aansprakelijkheid bij dit soort 
projecten beter geborgd wordt; er zijn nog 
wel meer voorbeelden van uit het verleden 
waarbij het fout ging. Het is vaak een lang-
durig proces , maar Sterk Meppel is blij met 
de stap die het college heeft gezet! 
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KLEINSCHALIG ONDERNEMEN IN MEPPEL
Margriet Kwint

Zonder adverteerders geen Stadswach-
ter. In elke Stadswachter geven wij onze 
kleinschalige, lokale ondernemers de 
ruimte hun bedrijf te presenteren. In 
deze Stadswachter is dat De Garage, het 
autobedrijf van Eric Nieuwenhuizen die 
met zijn bedrijf garant staat voor het 
repareren van mankementen aan elk 
automerk. 

De Garage is sinds 4 jaar gevestigd aan de 
Pieter Mastebroekweg 1b te Meppel. Eric 
Nieuwenhuizen vindt auto’s repareren een 
mooi vak. Zo mooi dat hij ook hobbymatig 
graag sleutelt aan auto’s, liefst rallyauto’s. 
En dan niet van een ander maar van hem-
zelf. Een uit de hand gelopen hobby, want 
Inmiddels rijden er twee rally teams van 
Eric in Nederland. 

Wanneer ik de garage binnenloop zijn Eric 
en Edgar (ook monteur bij De Garage) be-
zig met sleutelen aan een rallyauto, een 
omgebouwde Opel Astra. Eric is bestuur-
der en Edgar is zijn bijrijder/navigator. De 
tweede rallyauto is een Nissan Micra, be-
stuurt door Martin. De auto’s zijn door hen 
in anderhalf jaar tijd omgebouwd. Eerst 
zijn de auto’s, op het stuur en de pedalen 
na, volledig leeggehaald. Daarna is een rol-

kooi ingebouwd en is de auto weer verder 
afgewerkt. Eric, Edgar en Martin zijn zeer 
enthousiaste en gedreven rallyrijders en 
vinden dat deze sport nog lang niet bekend 
genoeg is in Nederland. 
Elk jaar worden de rijders medisch en de 
auto’s technisch gekeurd. Daarnaast heb-
ben ze te maken met de kosten voor in-
schrijfgeld, banden, benzine, aanschaf 
rallypakken, helmen met microfoons en 
nekbeschermers. Sponsoren zijn dus nood-
zaak en we zijn erg blij met ze, zegt Eric.

Een belangrijk motto van de teams: # skeg 
= stoer kiekuh en goann!! Dat is nodig ook 
want er wordt hard gereden. De maxi-
mum snelheid kan oplopen tot 190 km. 
Geen rondjes rijden, maar van A naar B 
op klinkers, in het bos en op zand. De rol 
van navigator is heel belangrijk. Tijdens de 
parcoursverkenning noteert de navigator 
alle details en tijdens de race wordt deze 
informatie doorgeven aan de bestuurder. 
Eén foutje en je hebt een probleem. De 
chauffeur moet 100% kunnen vertrouwen 
op de navigator. Deze rol is Edgar wel toe-
vertrouwd.

Website voor wijkplatforms Meppel
Kees van Leeuwen

De wijkplatforms in Meppel denken 
mee over beleid, geven advies aan de ge-
meente en nemen initiatieven om hun 
buurten leefbaarder te maken. Ze wer-
ken daarbij samen met andere buurten, 
organisaties en instanties. Onlangs heb-
ben de platforms gezamenlijk een nieu-
we website ontwikkeld.

Sinds enige tijd zijn de wijkplatforms ac-
tief in onze gemeente Meppel. Om meer 
bekendheid te verwerven onder de inwo-
ners van Meppel zijn de platforms gaan 
nadenken over het maken van een website. 
Na veel overleg is de keuze op een bedrijf 
uit Meppel gevallen die voor alle wijkplat-
forms de website heeft ontwikkeld en on-
line geplaatst. Tijdens de optocht op de 
laatste Donderdag Meppel Dag kon een 
groot publiek kennismaken met het werk 
van de platforms. 

Inwoners van Meppel kunnen de website 
van hun eigen wijk bezoeken en zodoende 
informatie krijgen over de werkwijze en de 
visie van hun platform.  Met deze websites 
willen de platforms hun vindbaarheid en 
zichtbaarheid vergroten en de inwoners 
inspireren, activeren en verbinden.

V.l.n.r. Jolanda in ’t Veld (voorzitter wijk-
platform Koedijkslanden/Berggierslanden),  
Erik Roelofs (voorzitter wijkplatform Oos-
terboe/Ezinge) en wethouder Gert Stam met 
het All-in-One logo van de wijkplatforms 
Meppel. 

Expertisecentrum voor  
gedrags- en leerproblemen

Elisabeth Bakkenes

SBO Reestoeverschool ontwikkelt zich 
steeds verder als expertisecentrum voor 
kinderen met gedrags- en leerproble-
men. Directeur Johan Veneman wil ook 
normaal tot meerbegaafde kinderen 
met gedrags- en leerproblemen de be-
geleiding bieden die ze nodig hebben 
terwijl ze toch de uitdagende lesstof 
krijgen die bij hun leervermogen past.
  
Sommige normaal tot meerbegaafde kin-
deren hebben zulke ernstige gedragspro-
blemen dat zij niet binnen het reguliere 
onderwijs kunnen functioneren. En terwijl 
minderbegaafde kinderen met gedrags-
problemen in Meppel terecht kunnen op 
het speciaal basisonderwijs onderwijs 
moeten deze jonge kinderen naar Steen-
wijk of Zwolle reizen. Het SBO heeft hen nu 
weinig te bieden. 

Na een berichtje over deze problematiek 
bracht de fractie van SteM een werkbe-
zoek aan directeur Johan Veneman van de 
Reestoeverschool. Tot onze grote vreugde 
blijkt het probleem al in de oplossingsfase 
te verkeren. Veneman vangt de laatste ja-
ren in zijn huiskamerklas al enkele meer-
begaafde kinderen met gedragsproble-
men op. En hij is met zijn team hard aan 
het werk om hier een speciale groep voor 
in te richten. Een groep waar de kinderen 
de specifieke begeleiding krijgen die ze zo 
hard nodig hebben terwijl ze toch de uit-
dagende lesstof krijgen die ze aankunnen. 
Johan Veneman: “Als we het financieel rond 
krijgen gaan we 1 januari 2016 van start. 
Als dat niet lukt wordt het wat later, maar 
de groep gaat hoe dan ook volgend jaar van 
start. Dat is hard nodig. Er is steeds meer 
aandacht voor meerbegaafde kinderen via 
speciale klassen. Maar ook in die klassen 
is geen plaats voor kinderen met ernstige 

sociaal-emotionele problemen.”
Directeur Johan Veneman vindt het be-
langrijk dat deze jonge kinderen in Meppel 
terecht kunnen. Op dit moment worden zij 
nog naar Zwolle verwezen. Maar dagelijks 
in een taxibusje zitten is een zware belas-
ting voor jonge kinderen die er ook nog 
eens voor zorgt dat ze -door de extra reis-
tijd- de aansluiting met speelkameraadjes 
in hun buurt missen. Sterk Meppel is blij 
dat deze situatie volgend jaar verandert. 

Nog geen ‘wit doek’ in Meppel
Het aantal bioscoopbezoeken in Nederland neemt toe stond onlangs in de krant. En 
helaas: in ons mooie stoere stadje is er nog steeds geen witte rook over een nieuwe 
bioscoop! Jammer. Veel filmliefhebbers uit Meppel gaan nu naar de mooie bioscopen 
in Zwolle, Steenwijk en Hoogeveen. Maar gezien de reacties op onze Facebookpagina 
willen ze dat eigenlijk niet. De Meppelers willen graag een eigen bioscoop. 

Het college gaf in de raadsvergadering aan dat er nog steeds gesprekken zijn met be-
langstellenden. Dat geeft de burger moed maar het blijft nu wel erg lang stil. Zijn er 
nog gesprekken gaande? Zijn er ontwikkelingen? Het zou zo mooi zijn wanneer er 
binnenkort eindelijk ‘witte rook’ komt voor het ‘witte doek’ in Meppel.

Meppel in gesprek over 
vluchtelingenopvang Elisabeth Bakkenes

Oorlogen, chaos en armoede zorgen 
voor een grote vluchtelingenstroom. 
Gemeentebestuurders werd gevraagd 
om mee te helpen het opvangprobleem 
op te lossen. De gemeente Meppel rea-
geerde positief en ziet mogelijkheden 
voor korte en langdurende opvang. Er 
ligt op dit moment nog geen formele 
vraag maar dat kan snel veranderen. 

Miljoenen vluchtelingen blijven zo dicht 
als mogelijk bij de eigen regio en zoeken 
in buurlanden een veilige opvang. Maar 
dagelijks steken ook vluchtelingen de Mid-
dellandse zee over om een veilig onderko-
men in Europa te vinden.  Staatssecretaris 
Dijkhoff deed daarom een oproep aan ge-
meentebestuurders om hem te helpen het 
opvangprobleem op te lossen. Dan gaat 
het over crisisopvang (voor 72 uur), korte 
opvang , lang verblijf in een asielzoekers-
centrum en permanent verblijf.
Uit het antwoord op vragen van GL en D66 

blijkt dat de gemeente al met het COA in ge-
sprek was over de mogelijkheden binnen 
Meppel voor crisisopvang, korte opvang en 
langverblijf. Het college wil meewerken aan 
crisisopvang maar het COA gaf aan voldoen-
de capaciteit te hebben. Voor korte opvang 
ziet het college, waarschijnlijk door specifieke 
eisen voor de accommodatie, geen moge-
lijkheden. Wel weer voor lang verblijf in een  
asielzoekerscentrum (AZC). Daar is nog geen 
formeel verzoek voor gekomen maar als dit er 
komt wil het college meewerken.  De taakstel-
ling voor permanent verblijf is aan gemeenten 
opgedragen. Daar gaat het college binnenkort 
over in gesprek met de wooncorporaties. 
SteM juicht het toe dat de gemeente Mep-
pel haar verantwoordelijkheid oppakt als 
het om mensen gaat die vluchten voor oor-
log en chaos. Dat hoort wel zorgvuldig en in 
overleg gedaan te worden. Maar gevoelens 
van angst en onrust voor de vluchtelingen-
stroom mogen ons er nooit van weerhou-
den om mensen in nood te helpen.

V.l.nr.: Edgar, Eric en Martin bij hun rally 
auto’s
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Voor deze editie is een foto gemaakt van 
een behoorlijke “oude” plek in Meppel. Een 
tipje van de sluier: het bord heeft te maken 
met onze waterrijke omgeving en binnen-
stad en stamt uit de tijd dat er behoorlijk 

veel beroepsscheepvaart Meppel aandeed. 
Weet u waar dit is? Laat het ons weten. Uit 
de goede inzendingen selecteren 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 
heerlijk “Bruisend Meppel”. Oplossingen 
kunnen worden ingestuurd voor 10 no-
vember 2015 naar: redactie Stadswachter, 
Jan Steenstraat 136, 7944 TP Meppel of per 
mail naar: 
stadswachter@sterkmeppel.nl

34e Jaargang, nr 4
Een uitgave van de Politieke 
Vereniging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>
Verschijnt in een oplage van 14.000 exem-
plaren en wordt in Meppel, Nijeveen, Rogat, 
Broekhuizen, Schiphorst, Haakswold en Nij-
entap huis aan huis bezorgd.
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K E N  u w  g E M E E N T E
Margriet Kwint

Uitslag 94
In de “Ken Uw Gemeente” in onze vorige 
uitgave stond een foto van een historische 
plek in Meppel. Het ging om de Jodensteeg. 
Het kleinste straatje van Meppel. De Joden-
steeg heeft de ingang aan de Woldstraat en 
loopt dan door naar de Touwstraat waar 
ooit de synagoge stond. In onder andere 
de Woldstraat zijn nu Stolpersteine inge-
metseld tussen de straatklinkers ter nage-
dachtenis aan de Joodse Meppelers, die de 
Tweede Wereldoorlog niet hebben over-
leefd.
De winnaar van deze editie is Henk Zui-
dervaart geworden. Tijdens een vakantie in 
Duitsland kwam hij een straatnaam bordje 
tegen met dezelfde benaming (Jüdengas-
se) als de Jodensteeg in Meppel. De bete-
kenis daarvan krijgt dan een heel andere 
invalshoek. 
Uit handen van SteM-vice fractievoorzitter 
Henk Schoemaker ontving Henk Zuider-
vaart het boek “Een kwart eeuw Meppel” 
van Herman Jansen. En niet te vergeten de 
fles Bruisend Meppel, aangeboden door 
wijnhandel De Moor.

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

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

www.sterkmeppel.nl

Twitter.com/sterkmeppel

Facebook.com/sterkmeppel

K i J K  E E N S  O P

Achtergronden? Discussies, Commentaar?

In 2018 zijn er weer gemeenteraadsver-
kiezingen. Dat lijkt nog ver weg maar 
de eerste voorzichtige voorbereidingen 
zijn al weer begonnen. Wanneer u zich 
betrokken voelt bij uw eigen woon-
omgeving en u beslist daar graag over 
mee dan is dit het juiste moment om in 
te stappen en kennis te maken met de 
fractie van Sterk Meppel en het raads-
werk.

Sterk Meppel maakt sinds 1978 deel uit van 
de gemeenteraad van Meppel. Sinds 1994 
is SteM de grootste fractie. In die 37 jaar 
hebben wij ons steeds ingezet voor Mep-
pel. Dat begon met het openhouden van 
onze grachten via de strijd tegen de as-
faltcentrale tot het strijden voor een bios-
coopvoorziening en de overlast van wild-
plassers en geluid. Milieu en sociaal beleid 
staan ook hoog bij SteM in het vaandel. We 
maken ons zorgen om de toekomst van de 

Raadslid gezocht  Eduard Annen

Oeverlanden en de ontwikkelingen in het 
sociaal domein.
Voor de nieuwe raadsperiode zijn we weer 
op zoek naar mensen die interesse in het 
raadswerk hebben en zich herkennen in 
onze standpunten. Dus wil je meepraten 
over het groenbeleid, parkeren, onderwijs-
huisvesting, Nieuwveense Landen of heb 
je ideeën over de bezuinigingen? Al deze 
en vele andere zaken komen aan bod in 
het raadswerk.
Voor het raadswerk ontvang je een ver-
goeding, maar het kost je gemiddeld ook 
minimaal 15 uur per week. Ben je maat-
schappelijk betrokken, wil je meebeslissen 
over je eigen stad, ben je een teamspeler 
die anderen weet te enthousiasmeren en 
kun je met kritiek en tegenslag omgaan? 
Neem dan voor een vrijblijvend gesprek 
contact op met onze bestuursvoorzitter 
Eduard Annen via tel. 0612343575 of mail 
e.annen@meppel.nl.

Meldpunt Geluidsoverlast werkt         Eduard Annen

Het door Sterk Meppel geopende meld-
punt Geluidsoverlast Meppel heeft een 
positieve uitwerking gehad op het ge-
luidsniveau tijdens de pleinenfestivals 
van de Donderdag Meppel Dagen. Orga-
nisatoren hielden zich aan afspraken en 
de gemeente controleerde zelfs.

Het aantal klachten over geluidsoverlast bij 
het SteM Meldpunt was behoorlijk lager 
dan tevoren verwacht. Uit eigen metingen 
bleek dat het aantal geproduceerde deci-
bellen aanzienlijk minder was dan voor-
gaande jaren. Op de ‘op een na laatste’ was 
het geluidniveau boven de 100 dB. Maar op 
de andere avonden bleek dat het geluids-
niveau acceptabel was en je zelfs redelijk 
normaal met elkaar konden praten. Ook 

bezoekers vertelden dat het geluidniveau 
lager was dan andere jaren. SteM kreeg 
daarnaast signalen van optredende arties-
ten dat er behoorlijk gecontroleerd werd 
op het aantal decibellen. Opmerkelijk, 
want het college had aangegeven dat ze dat 
niet wilden gaan doen. Het was een verant-
woordelijkheid van organisatoren om de 
afspraken na te komen. 

Het college controleerde dus niet alleen op 
de eindtijd maar heeft ook gekeken naar de 
decibellen. Daar zijn wij erg blij mee. SteM 
heeft daarom besloten door te gaan en sluit 
het meldpunt niet. Ervaart u de komende 
tijd geluidsoverlast bij evenementen? Laat 
het ons weten via een berichtje op www.
meldpuntgeluidsoverlastmeppel.nl.


