
Standpunten SteM stellingen Kieskompas  
 
Niet alle onderwerpen die in Kieskompas opgevoerd worden komen in ons 
verkiezingsprogramma voor. Daarom hier een toelichting op deze punten. 
 
Stelling: Om het buitengebied te beschermen moeten woningen vooral binnen de kernen 
gebouwd worden. 
Sterk Meppel vindt het belangrijk dat inwoners van de gemeente in een omgeving wonen 
met voldoende groen en speelruimte. Daar is binnen een kern als het centrum vaak te 
weinig plaats voor zoals bij Het Vledder te zien is. Waar in dorp of wijk wel voldoende ruimte 
blijft voor groen en spelen kan wel gebouwd worden. 
 
Stelling: Om ouderen langer thuis te laten wonen, moet de gemeente een aanvullende 
subsidie geven om de eigen woning aan te passen. 
Via de WMO kunnen ouderen nu ook al een vergoeding aanvragen voor een 
woningaanpassing. Als dit aantoonbaar tekort schiet en ouderen dit niet zelf kunnen 
bijpassen moet maatwerk mogelijk zijn. 
 
Stelling: Tijdens oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een 
centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij. 
Vuurwerk is een traditie die veel mensen dierbaar is. Tegelijkertijd kan niet ontkent worden 
dat het voor veel veiligheids- en gezondheidsproblemen zorgt bij mens en dier. Om nog 
maar te zwijgen over de schade voor het milieu. Een centrale locatie zal de behoefte om in 
de eigen buurt vuurwerk af te steken niet vervangen. SteM ziet liever extra maatregelen 
zoals een verbod rond scholen en verzorgingshuizen en/of het aanwijzen van meerdere 
plekken in alle wijken en gebieden waar afsteken wel mag. 
 
Stelling: In het centrum van Meppel moet meer groen komen ook al moeten 
parkeerplaatsen verdwijnen. 
Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot bewegen, spelen en sporten, is goed verzorgd en 
bereikbaar; dat is ook in het centrum zo. Zelfs als er daardoor hier en daar een parkeerplaats 
moet verdwijnen. De nieuwe parkeergarage biedt daar ook ruimte voor. Daarom staat in ons 
verkiezingsprogramma het volgende:   

• We stemmen alleen in met nieuwbouw in het centrum als er voldoende ruimte 
blijft/komt voor groen en spelen.  

• De inrichting van groen en speelgelegenheid behoort integraal tot de ontwikkeling van 
bouwplannen.  

• We stimuleren de aanleg van geveltuintjes in de binnenstad 
 
Stelling: Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen 
Sterk Meppel zet zich al sinds haar ontstaan in voor het behoud van bomen. Mede daardoor 
zijn er al strenge regels om tot kap over te mogen gaan. Toch worden nog vaak bomen 
gekapt waar niet duidelijk van is waarom ze gekapt worden. Daardoor is niet duidelijk of de 
regels echt adequaat zijn of nog strenger moeten worden. Wel is duidelijk dat inwoners veel 
beter geïnformeerd moeten worden over de redenen om te kappen, wat er aan her-plant 
gebeurt en of er bezwaar tegen de kap kan worden gemaakt.  



 
Stelling: Voor klimaatmaatregelen mag de lokale belasting stijgen 
Sterk Meppel wil geen belasting verhogen om de begroting sluitend te maken. Lusten en 
lasten moeten bovendien eerlijk verdeeld worden. SteM wil beginnen met isoleren (vooral 
van oude slecht geïsoleerde huizen), daarna zon-op-dak en zonnepanelen langs taluds en pas 
daarna worden er waar nodig aanvullende klimaatmaatregelen genomen. Op deze manier 
zouden de lokale belastingen niet hoeven te stijgen. 
 
Stelling: De gemeente mag meebetalen aan het aardgasvrij maken van woningen 
Een warmtepomp verdien zich in ongeveer 7 jaar terug. De gemeente zou inwoners daarom 
rentevrije leningen voor het aardgasvrij maken van een woning mogen verstrekken. Omdat 
de energierekening omlaag gaat kan dit voor een huishouden dus budgetneutraal gebeuren 
en binnen een aantal jaren zelfs al geld opleveren als de energieprijzen zo blijven stijgen. 
 
Stelling: Afval moeten gescheiden worden door de afvalverwerker (nascheiding) ook al 
kunnen dan minder producten gerecycled worden.  
Om uitputting van de aarde te stoppen zal ingezet moeten worden op het terugwinnen van 
waardevolle grondstoffen. In de circulaire economie worden producten en materialen zoveel 
mogelijk opnieuw gebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat zorgt voor minder 
afval, minder milieuvervuiling, innovatie en minder uitputting van de aarde. Alles waar Sterk 
Meppel zich al veertig jaar voor inspant. Dit is met nascheiding nog niet mogelijk. 
 
Stelling: Inwoners moeten bij grote besluiten betrokken worden door het organiseren van 
een referendum 
SteM wil inwoners vroegtijdig mee laten denken over ontwikkelingen die hen treffen niet 
alleen in hun leefomgeving maar ook breder zoals bij de Warmtetransitie. Een referendum 
geeft vaak een beperkte invloed op een besluit. Vooraf meedenken heeft dus onze voorkeur, 
maar waar mogelijk en nuttig kan een referendum daar een aanvulling op zijn. 
 
Stelling: Om discriminatie te voorkomen, moeten alle sollicitaties bij de gemeente 
anoniem zijn 
Iedereen is gelijk. Het is bewezen dat de achternaam er soms voor zorgt dat mensen niet de 
kans krijgen om hun sollicitatie toe te lichten. In dat kader zou de gemeente een 
voorbeeldfunctie kunnen hebben. 
 
Stelling: De gemeente moet banen creëren voor mensen die zelf niet in staat zijn om een 
baan te vinden 
Werk  is belangrijk want het geeft niet alleen een inkomen maar zorgt ook voor waardering 
en meedoen in de maatschappij. Mensen die zelf niet in staat zijn om een baan te vinden 
moeten daar zeker bij geholpen worden. Maar als er meer dan genoeg werk te vinden, zoals 
nu het geval is, hoeft de gemeente daar zelf geen banen voor te maken.  
 
Stelling: Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belasting 
daarvoor omhoog moet 
Ook in Meppel groeit 1 op de 13 kinderen in armoede op en kan niet meedoen met 
schoolreisjes of naar verjaardagen van klasgenootjes.  SteM is tegen het verhogen van de 
lokale belastingen voor welk ambitieus plan dan ook. Maar voor armoedebestrijding maken 



we, als het niet anders kan, een uitzondering. Opgroeien in armoede is schadelijk voor 
vrijwel alle levensgebieden van kinderen en jongeren. 
 
Steling: In plaats van de gemeente moeten sportverenigingen zelf meer betalen aan het 
onderhoud van hun sportvoorzieningen 
De bijdrage van sportverenigingen aan het onderhoud van hun voorzieningen is heel 
verschillend. Sommige verenigingen dragen (veel) meer bij aan het onderhoud van andere 
verenigingen. Dat mag wel wat eerlijker verdeeld worden. Daar wordt ook aan gewerkt door 
harmonisatie van de subsidies. Maar op dit moment moet de aandacht vooral uitgaan naar 
het overeind houden van de organisaties en verenigingen en heeft dit onderwerp geen 
prioriteit. 
 
Stelling: Er moet een poppodium in Meppel komen, ook als de gemeente hier aan moet 
meebetalen 
Een poppodium is goed voor de diversiteit in het culturele aanbod in Meppel en heeft een 
andere doelgroep dan de gebruikelijke theaterbezoeker. Een poppodium zou dan ook een 
welkome aanvulling zijn op het culturele aanbod in Meppel mits het poppodium tevens in 
aanmerking komt voor subsidie vanuit het Popinstituut en voor haar bezoekers een redelijke 
toegangsprijs hanteert. 


