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Uw stem in ons verkiezingsprogramma
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door uw

duidelijk in uw reacties te horen. Uw inbreng is dan ook in bijna

inbreng en die van vele andere inwoners vanuit de hele gemeen-

alle onderwerpen in het verkiezings-programma terug te vinden.

te Meppel. Een werkwijze die past bij onze cultuur als lokale
inwonerspartij. De raadsleden van SteM zijn inwoners met

Sterk Meppel is niet verbonden met landelijke partijen of ideo-

idealen die opkomen voor de leefomgeving en zwakkeren in

logieën maar komt al 45 jaar alleen op voor het welzijn van de

de samenleving, voor welzijn en het karakter van Meppel en de

inwoners van de hele gemeente Meppel.

balans zoeken tussen welzijn, milieu, cultuur en economie.
Uitgangspunten die u herkent, want ze waren ook

Hartelijk dank voor uw meedenken.

Sterk Meppel: actief, kritisch en betrokken
Van Grachtwacht tot Sterk Meppel
Het begon in 1976 met de actiegroep Grachtwacht. Zij organiseerden allerlei acties om de laatste grachten in Meppel te behouden. Twee jaar later deed de actiegroep als politieke vereniging
Stadswacht voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds die tijd is Sterk Meppel een groeiende stabiele factor
in de gemeenteraad. Sinds 1994 is Sterk Meppel de grootste partij
in de gemeenteraad. Na een fusie in 1998 met Gemeentebelangen Nijeveen werd de naam enkele jaren later in Sterk Meppel
veranderd.

Actievoeren zit in ons karakter
Ons actiekarakter is nooit helemaal verdwenen. Dat zorgde
ervoor dat Sterk Meppel van tijd tot tijd buiten het college kwam
te staan. Maar de acties bleven; zoals die tegen de komst van
een asfaltcentrale vlak bij Nieuwveense Landen, wildplassen
en geluidsoverlast en voor veilige fietsroutes en het behoud van
een bioscoop. De laatste jaren hebben we actiegevoerd rond
het afvalbeleid, bijen, hondenpoep en acties die bijdragen aan
de vergroening van de
leefomgeving zoals
Steenbreek.

Onze visie
De Coronacrisis zet
de lokale samenleving
behoorlijk onder druk. De
vraag hoe de samenleving
van morgen eruit moet
zien is daardoor steeds
actueler en moet beantwoord worden. Voor Sterk
Meppel blijft de grote lijn
echter gelijk. Wij streven
naar een toekomst waarin
het welzijn van onze inwoners voorop staat. Een
gemeente waar het goed
wonen is, met een eigen
karakter en waar iedereen
mee kan doen. Een fijne
gemeente omdat er een
goede balans is gevonden

Laat de gemeente
mij serieus nemen en
duidelijk informeren.

tussen sociale voorzieningen, economische groei, verenigingsleven, werkgelegenheid, milieu, cultuur, groen, voorzieningen en
betaalbaar wonen voor iedereen.

SteM zoekt u altijd op
Wij zoeken uw stem niet alleen in verkiezingstijd maar vier jaar
lang. We zoeken u iedere maand op tijdens straatinterviews om
uw mening te vragen over plannen in uw buurt. Via straatinterviews, thema-avonden, acties, onze leden en de vele inwoners
die ons benaderen weten we precies wat er speelt. De raadsleden
van SteM zijn bereikbaar en benaderbaar. Wij op onze beurt
informeren u weer via de Stadswachter, maandelijkse nieuwsbrieven, website, vlogs en sociale media over wat er in de politiek
speelt en onze ingenomen standpunten. In de raad zijn we kritisch op voorstellen van het college en steken onze mening niet
onder stoelen of banken. We spreken de taal van onze inwoners
en geen wollige politieke taal.
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SteM voor een lokale inwonerspartij
SteM bestaat uit een groep actieve, kritische en betrokken
inwoners die zich uitsluitend bezighouden met het welzijn en de
belangen van de inwoners van de gemeente Meppel. Onze partij
is dan ook niet verbonden met landelijke partijen of ideologieën.
SteM vindt het belangrijk dat inwoners op voorhand betrokken
worden bij besluitvorming die effect op hun leven of leefomgeving zal hebben. Onze raadsleden spreken geen wollige politieke
taal maar de taal van inwoners. SteM wil het karakter van onze
gemeente versterken en haar culturele erfgoed beschermen.
SteM is vooruitstrevend als het gaat om de toekomst van onze
(klein)kinderen en de leefomgeving.

Behoud het karakter van dorp, buurt, wijk en centrum
SteM wil de voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid in heel de
gemeente Meppel versterken, dus niet alleen in de wijken maar
ook in Nijeveen, Rogat, Schiphorst, Broekhuizen, de Bovenboeren en het buitengebied.

De gemeente moet
vaker in oplossingen denken
en niet in problemen.

• Ontwikkelingen in dorp en buurtschappen worden
gestimuleerd maar mogen het karakter ervan niet fundamenteel aantasten.
• SteM wil ook in Nijeveen, Rogat, Schiphorst, Broekhuizen en
Bovenboeren snel internet.
• In alle delen van de gemeente zetten wij in op behoud van
leefbaarheid, cultuurhistorisch erfgoed, veilige fietsroutes,
goed groen¬onderhoud en veilige straten.
• Waar mogelijk willen we meer vraagstukken op buurtniveau
oplossen door de buurt actief te betrekken.
• We gaan verder met de wijk- en buurtschouw zodat inwoners
en wijkverenigingen kunnen aangeven waar onderhoud van
groen, wegen en speelplekken in hun buurt kan worden verbeterd.
Betrek inwoners al vanaf de planvorming
SteM wil inwoners vroegtijdig mee laten denken over ontwikkelingen of problemen die hen treffen en niet alleen in hun eigen
leefomgeving. Het betrekken van inwoners moet ook breder,
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zoals bij de Warmtetransitie waar bijna 2000 mensen aan meewerkten. Of de ontwikkeling van de plannen voor de wijk Oosterboer samen met het Wijkplatform Oosterboer. Die werkwijze
willen we vaker toegepast zien.
• Inwoners worden vroegtijdig bij plannen in hun leefomgeving
betrokken.
• Bij de invoering van de Omgevingswet zoekt de gemeente
naar een gezonde balans tussen de belangen van de gemeente
en haar inwoners (algemeen belang) en de specifieke belangen
van omwonenden. Bewonersparticipatie wordt serieus genomen.
• De gemeente is actief in de communicatie over te ontwikkelen
plannen en ziet erop toe dat initiatiefnemers hetzelfde doen.
• Jongeren zijn de toekomst; het is belangrijk dat zij meedenken:
specifiek op onderwerpen die hen treffen. Sterk Meppel wil
budget beschikbaar stellen om jongeren actiever te benaderen.

Communicatie: de gemeente is er voor de inwoners
De afhandeling van klachten en mededelingen is de laatste jaren
verbeterd. Toch ontvangen we nog steeds klachten van mensen
bij wie dat misgaat.
• Het juist, tijdig en volledig informeren van inwoners, bedrijven

en maatschappelijke organisaties is vanzelfsprekend.
• We zetten in op duidelijkheid bij publicaties rond termijn
gebonden procedures. Vragen die deze publicaties oproepen
worden binnen 3 werkdagen beantwoord.
• Vragen en klachten van inwoners worden altijd binnen de
afgesproken termijn afgehandeld.
• Inwoners kunnen eenvoudig in contact komen met de juiste
medewerker doordat in de reactie een naam staat.

Initiatiefrijk Meppel krijgt steun
Inwoners hebben vaak de mooiste ideeën om de leefbaarheid
in hun omgeving te verbeteren. Sterk Meppel waardeert deze
initiatieven.
• We reserveren geld voor een subsidieregeling voor initiatieven
die vernieuwend zijn, breed gedragen worden en bijdragen
aan de leefbaarheid of het sociale leven in wijk, dorp of buurt.
• Om de politiek dichter bij de wijken, haar bewoners - en de
daar actieve organisaties te krijgen – steunt de gemeente initiatieven voor wijkcontactdagen.
• Waar dat mogelijk is en een bewonersinitiatief breed gedragen
wordt, dragen we als gemeente financieel bij aan het realiseren van dat burgerinitiatief.

SteM voor veilig fietsen in Meppel
Fietsen is gezond, goed voor je conditie, lief voor je portemonnee en het draagt bij aan schonere lucht en een leefbaar Meppel.
Maar dan moet dat fietsen wel veilig kunnen; vooral voor kinderen, scholieren en ouderen. Fietsroutes zijn niet altijd meegegaan
met een tijd waarin er steeds meer auto’s en fietsers op de weg
zijn. Uit onze interviews bleek dat zorgen rond fietsroutes,
kruispunten, onderhoud en verlichting in bijna alle wijken met
stip als grootste zorg meegegeven werd. Voor Sterk Meppel is
veilig fietsen in Meppel de komende vier jaar de rode draad die
je veilig van A naar B brengt.

Zet het fietsbeleid op één
De bereikbaarheid van Meppel moet goed zijn. Vanuit de regio
gaat het dan vaak om autoverkeer. Daar mag de duurzame fietsgebruiker heel wat meer aandacht krijgen. Net als de bereikbaarheid van centrum, wijken, dorp en buurten, de voorzieningen
binnen Meppel en de recreatieve mogelijkheden voor fietsers.
• De gemeente ontwikkelt een samenhangende visie voor de
plaats van de fietser in het verkeersbeleid en ontwikkelt een
stappenplan om die visie uit te voeren.

Zorg er alsjeblief voor
dat mijn kind veilig naar
school kan fietsen.

• We zetten in op goede veilige doorgaande routes van zuid
naar oost, west en noord, fietsstraten die als rode draden door
de gemeente lopen door budget te reserveren.
• We reserveren budget om veilige fietsroutes te creëren met
name (maar niet uitsluitend) voor kinderen en scholieren o.a.
door stoplichten met detectielussen op strategische plekken en
gevaarlijke kruisingen te plaatsen.
• We verbeteren de sociale veiligheid van fietspaden en tunnels
door verlichting en omliggend groen.
• We zetten vaart achter de fietstunnel naar Nieuwveense Landen en Nijeveen.
• Er komt een veilige fietstunnel tussen Meppel-Zuid en Ezinge
bij de Reeststouwe.
• We verbeteren het onderhoud van fietsroutes en fietspaden.

Verkeerslichten vaker op groen
De instelling van verkeerslichten is vooral gericht op doorstroming van het autoverkeer. Sterk Meppel vindt het belangrijk dat
daar een beter evenwicht in wordt gevonden.
• Door verkeerslichten anders in te stellen zorgen we voor een
groene golf of kortere wachttijden voor fietsers.
• Bij regen krijgen fietsers, door regensensoren, vaker groenlicht
bij verkeers¬lichten.

Veilig en snel naar school of winkel
Goede fietsverbindingen (fietsstraten) zorgen ervoor dat mensen
sneller de fiets pakken. De doorkruisbaarheid van de gemeente
maar ook de fietsverbindingen naar buiten moeten dus op orde
zijn. Uit onze interviews bleek dat er grote behoefte is aan veilige
schoolfietsroutes vooral voor (ouders met) kinderen maar ook
voor ouderen die sommige kruispunten en rotondes lastig kunnen
nemen. SteM zet daarom in op Rode Draad wandel en fietsroutes
waar je geen gevaarlijke kruisingen of oversteken tegenkomt.

Fietsers op rotondes
Of fietsers op de rotonde voorrang moeten krijgen is een lastige
vraag. Er gebeuren meer ongelukken met fietsers op rotondes
waar zij voorrang hebben. Voor vrachtverkeer is er op een kleinere rotonde bijvoorbeeld een grote dode hoek. Kijkend naar de
veiligheid zou de oude situatie in stand moeten blijven. Als we
uitgaan van fietsstraten en fietsgemak zouden ze voorrang moeten
krijgen.
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• We laten in het fietsbeleid onderzoeken hoe de situatie in
Meppel op rotondes het beste kan worden vormgegeven. Met
als uitgangspunt ‘fietsers op één’ wordt de situatie van rotondes in Meppel geïnventariseerd en worden de consequenties
van al dan niet fietsers in de voorrang in beeld gebracht.

Fietsvoorzieningen
Er lijkt grote behoefte te zijn aan kwalitatief liefst overdekte
fietsenstallingen in het centrum. Zeker nu er steeds meer e-bikes
komen. Om het fietsgebruik te stimuleren is het goed om in het
centrum bij het winkelgebied overdekte veilige fietsenstallingen
aan te leggen.
• Sterk Meppel wil onderzoeken of het mogelijk is in de
autoparkeergarages plekken in te wisselen voor fietsparkeerplaatsen of (tijdelijk) leegstaande winkelpanden daarvoor te
gebruiken.
• Een parkeernorm om fietsen op te nemen in het
parkeerbeleid.
• Te onderzoeken of er behoefte is aan openbare fietslaadpalen
en hoe dit uit te voeren.
• SteM is voorstander van een openbare, bewaakte fietsenstalling in het centrum.

Verlichting fietspaden op maat
Het is niet meer vanzelfsprekend om straten en wegen de hele
nacht volop in het licht te zetten. Niet alleen omdat de energierekening oploopt maar ook omdat minder verlichting beter is
voor mens en dier. Maar er moet wel een goede balans gevonden
worden tussen milieu en veiligheid.
• We zetten in op dynamische fietspadverlichting waar het licht,
dankzij aanwezigheidsdetectie, met de fietser meebeweegt.
• We verbeteren de verlichting van fietspaden waar nodig: zoals
de route naar Rogat (langs het Tolhuisje) en de entree naar
Nieuwveense Landen. Liefst met een proef met groene
verlichting.

Wandelen en fietsen in de omgeving
Wandel- en fietsrondjes door onze gemeente zijn aantrekkelijke
activiteiten voor inwoners maar ook voor toeristen. Nu het fietspad Reggersweg op initiatief van SteM is aangelegd, zetten we in
op de bereikbaarheid van Engelgaarde om ook daar een aantrekkelijk wandel- en/of fietsrondje mogelijk te maken.
• We bevorderen de recreatieve activiteiten voor onze inwoners door de aanleg van een fietspad naar Engelgaarde via de
bestaande Oosterbroekenweg.
• We combineren fietsen en wandelen met de groen en
water structuren in de gemeente.

SteM voor veilig en betaalbaar wonen
Onze interviews wijzen uit dat u Meppel een fijne gemeente vindt om in te wonen. De zoektocht naar een betaalbaar
huur- of koophuis kan lang duren. Te lang. Daar gaan we wat
aan doen. Er moeten meer betaalbare huur- en koophuizen
komen in een prettige leefbare buurt met voldoende ruimte
voor groen en spelen. SteM wil startende kopers en huurders op
de woningmarkt meer kansen bieden door de zelfwoonplicht
bij koophuizen en een voorrangspositie voor inwoners bij het
kopen of huren van een betaalbare woning. De gemeente zorgt
in samenspraak met de woningbouwcorporaties voor voldoende
woningen voor statushouders.

SteM geeft startende Meppelers meer kans op de
woningmarkt
Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. De huizenprijzen stijgen onbedwingbaar terwijl het aanbod laag is en de
concurrentie en prijzen hoog. Op initiatief van Sterk Meppel is
bij grondverkopen voor nieuwbouwwoningen inmiddels een zelfwoonplicht ingevoerd, maar er zijn meer maatregelen nodig om
onze inwoners een goede kans op een betaalbaar huis te bieden.
• Het percentage betaalbare koopwoningen tot de sociale
koopwoning grens (NHG grens) in Nieuwveense Landen moet
verhoogd worden tot 40%.
• SteM wil de zelfwoonplicht de komende vier jaar handhaven.
• Via de Huisvestingsverordening willen wij huidige inwoners
en huishoudens met een sociale of economische binding aan
Meppel voorrang geven bij de aankoop van een nieuwbouwhuis tot aan de NHG grens.
• Groen en speelplekken moeten een belangrijk onderdeel zijn

Bouw meer huizen
voor jonge mensen,
starters en huurders.

van de ontwikkelingen of vernieuwingen van wijken of
buurten.
• SteM wil dat de gemeente onderzoek doet naar de invoering
van erfpacht ter ondersteuning van starters.

Bouw meer huurwoningen met voorrang voor
inwoners
In de sociale huursector zijn de wachttijden veel te lang.
In Meppel wacht men gemiddeld 7 jaar en 4 maanden voor een
huis met tuin. SteM wil dat er meer woningen worden gebouwd
maar dit biedt geen oplossing voor de korte termijn. Een Huisvestingsverordening kan, tot de wachttijden minimaal gehalveerd
zijn, uitkomst bieden.
• SteM wil regelen dat inwoners van Meppel en huishoudens
met een sociale of economische binding aan Meppel voorrang
krijgen bij het huren van een huis.
• SteM wil meer sociale huurwoningen (laten) bouwen. Tot de
wachtlijsten voor een grondgebonden betaalbare huurwoning
gehalveerd zijn moet 40% van de nieuw te bouwen huizen
voor sociale huur gebouwd worden.
• We willen een betere balans tussen sociale huurwoningen en
koopwoningen in wijken.

Bouw woningen naar behoefte
De gemeente moet meer gaan sturen op verschillende vormen
van nieuwbouw door gericht projecten te stimuleren als tiny houses, ecologische buurtjes, Knarrenhofjes, seniorenwoningen of
woongroepen voor begeleid wonen enzovoort. Vanzelfsprekend
levensloopbestendig en circulair gebouwd.
• Meppel moet groeien om te voorzien in de woonbehoefte. De
Meppeler Maat blijft voor ons leidend zodat het karakter van
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•
•

•

•

Meppel wordt behouden en voorzieningen op voldoende hoog
niveau blijven.
We bouwen natuurinclusief met meer oog voor groen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid.
We gaan een Woonzorgvisie opstellen die de woonbehoefte
van inwoners met een ondersteuningsvraag in beeld brengt.
Zoals bijvoorbeeld mantelzorgwoningen, begeleid/beschermd
wonen en collectief wonen en ontwikkelen daar pilots voor.
We onderzoeken of er behoefte is aan de bouw van seniorenwoningen in dorp, wijken en buurten en welke maatregelen
eventueel de doorstroming kunnen bevorderen.
We stimuleren plannen voor tijdelijke woningen voor mensen
met een woonvraag die geen zelfstandige woonruimte (meer)
hebben.

Beter onderhoud stoepen en fietspaden
Het onderhoud van stoepen en fietspaden blijft achter bij dat van
(auto)wegen. Dat moet anders.
• SteM wil dat trottoirs voor iedereen, dus ook voor mensen met
rolstoel of rollator, goed begaanbaar zijn.
• We treden handhavend op bij meldingen over obstakels op
trottoirs die mensen met rolstoel of rollator dwingen om van
de rijbaan gebruik te maken.
• Klachten en opmerkingen die binnenkomen via het meldpunt
‘woon- en leefomgeving’ moeten adequaat en efficiënt worden
opgepakt.

Veiligheid en handhaving
Preventie werkt meestal beter dan handhaven maar als men
zich niet aan de regels houdt moet er opgetreden worden. De
inrichting van de openbare ruimte moet bijdragen aan een veilige
omgeving en dus schoon en veilig zijn. Wijkagenten zijn de oren
en ogen op de straat. Het accent moet liggen op minder administratie en meer wijkagenten op straat.
• Actieve handhaving op intolerant gedrag en milieu/verkeersovertredingen
• BOA’s krijgen de juiste middelen, capaciteit en ondersteuning.
• Buurtbewoners praten mee over hoe de verkeersveiligheid
beter kan in hun buurt.
• Digitale of andere oproepen tot rellen of geweld worden snel
opgepakt door in overleg met de politie te gaan en zo nodig
tijdelijk meer boa’s in te zetten.
• Discriminatie bestrijden we actief.
• Jongeren- en opbouwwerkers krijgen meer tijd en ruimte in
wijken, dorp en buurt.
• Kosten van handhaving verhalen we op degene die bewust
overlast veroorzaakt.
• Meppel krijgt een vertrouwenspersoon voor inwoners waar
slachtoffers van huiselijk geweld of digitale pesterijen terecht
kunnen.
• Sterk Meppel is geen voorstander van algemeen cameratoezicht omdat dit vaak tot minder blauw op straat leidt. Bodycams van handhavers zijn in de directe handhaving effectiever.
Cameratoezicht is wel mogelijk op onveilige en/of onrustige
plekken.
• We staan open voor initiatieven als buurt WhatsApp groepen.
• We verbeteren straatverlichting op onveilig aanvoelende plaatsen zoals bijvoorbeeld de parkeerplaats Mallegat.
• We treffen verkeer remmende maatregelen in wijken, dorp en

buurten op wegen met doorgaand autoverkeer en controleren
vaker op snelheid auto’s.
• We zetten in op preventie- en wijkagenten.

Bouwen met kwaliteit
In het Kwaliteitsmanifest zijn stappen beschreven om te zorgen
dat inwoners vroegtijdig betrokken worden bij bouwplannen in
hun omgeving. Ook staat beschreven dat die plannen met respect
voor de sfeer en het karakter van de omgeving worden ontwikkeld. In de Koedijkslanden is dat anders dan in de historische
binnenstad, Nijeveen, Ezinge of het buitengebied. Door het
Kwaliteitsmanifest sluiten plannen beter aan bij de omgeving. Bij
plannen in bestaande buurten (inbreiding) zoals het Vledder moet
er meer ruimte voor groen en spelen komen.
• De inrichting van groen en speelgelegenheid behoort integraal
tot de ontwikkeling van bouwplannen.
• SteM wil dat ambtenaren getraind worden om te zoeken naar
oplossingen in plaats van onmogelijkheden bij omgevingsvergunningaanvragen. Ambtenaren moeten de juiste vragen leren
stellen en hierin gestimuleerd worden door het college.
• We stemmen alleen in met Inbreidingsplannen in het centrum,
wijk, dorp en buurt als er voldoende ruimte blijft/komt voor
groen en spelen.

Wonen, winkelen en leven in Nieuwveense Landen
SteM is geen voorstander van enorme nieuwbouwwijken. Maar
nood breekt wetten. Bij verdere ontwikkeling van Nieuwveense
Landen is het belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor groen
en spelen in de wijk zelf en de omgeving. In de vorige collegeperiode hebben wij ingezet op een school voor de inwoners van de
wijk. De komende periode zetten we in op andere voorzieningen.
• SteM wil dat er in Nieuwveense Landen ook plek voor een
bescheiden winkelcentrum, buurthuis en dergelijke wordt
gereserveerd.
• De problemen bij de biomassacentrale moeten aangepakt worden en een handhavende rol moet duidelijker bij de gemeente
en de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) Drenthe liggen.
• Meppel moet onderzoeken of het aandeelhouderschap in
Meppel Energie anders georganiseerd kan worden, waarbij de
belangen van de inwoners en het handhaven voorop moeten
staan.
• Bewoners hebben aangegeven dat wegen vanuit het 30 km
principe aangelegd mogen worden omdat dit veiliger is in een
wijk met veel jonge gezinnen. Daar zijn wij het mee eens.

Verwaarloosde plekken tijdelijk invullen
Het ontwikkelen van verwaarloosde plekken is goed op gang.
Maar sommige plannen vragen een lange adem. Op de plekken
die nog braak liggen kan verpaupering ook tijdelijk opgelost
worden.
• SteM wil dat braakliggende gebieden, tot ze ontwikkeld worden, in overleg met de eigenaar van de grond tijdelijk ingevuld
kunnen worden door de buurtbewoners of een initiatiefnemer
en er een (bescheiden) budget voor dat initiatief komt.
• We promoten actief de jaarlijkse Meppel opruimdag.
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SteM voor een gezonde leefomgeving
Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot bewegen, spelen
en sporten, is goed verzorgd en bereikbaar, zorgt ervoor dat
mensen elkaar kunnen ontmoeten en houdt rekening met de
behoeften van jong en oud. Een goede milieukwaliteit en biodiversiteit is vanzelfsprekend. Daarmee wordt de leefomgeving
een krachtig instrument om gezonde keuzes te maken. Buurt- en
wijkspeelplaatsen en schoolpleinen vullen elkaar aan. Als school-

•
•

besturen ze na schooltijd openstellen, draagt de gemeente bij
aan de inrichting en het onderhoud.

Spelen en sporten in het groen
Actief zijn buiten is goed voor jong en oud. Spelen in het groen
in plaats van op fantasieloze ‘postzegel’ speeltuintjes is nog beter
voor kinderen. Door natuurlijke speeltuinen, natuurlijke speelelementen langs wandelpaden en beleefpaden in de wijken willen
we kinderen stimuleren tot meer bewegen.
• Speelgelegenheden moeten groener worden met speelheuvels
en natuurlijke speelvoorzieningen met inbreng en hulp van
omwonenden.
• Waar mogelijk kunnen omwonenden het initiatief nemen om
(voedsel)bossen of groente- en fruittuinen aan te leggen.
• We plaatsen in parken langs de wandelpaden uitdagende attributen die jong en oud stimuleren om te bewegen en sporters
extra fysieke uitdagingen geven.
• Er komen meer bankjes in parken en bij groen zodat rustmomenten mogelijk zijn.
• Nieuwe of vernieuwde schoolpleinen worden op een natuurlijke manier aangelegd met meer groen en natuurlijke speelvoorzieningen.
• Scholen worden geholpen en financieel gestimuleerd in het
aanleggen van groen/blauwe schoolpleinen.
• We stellen middelen beschikbaar voor de jongeren initiatieven
voor de aanleg van een pumptrackbaan in de Oosterboer en de
vernieuwing van het Skatepark in de Koedijkslanden.

Een verzorgde veilige openbare ruimte
Een uitnodigende leefomgeving is schoon, doelmatig verlicht en
heel. SteM wil dat omwonenden inspraak krijgen bij de wijze
waarop die omgeving onderhouden wordt. Verspreid liggende
hele kleine stukjes groen kunnen dat belemmeren.
• Eigenaren zijn verplicht om de uitwerpselen van hun hond op
te ruimen. Daar waar toch hondenpoep op het veld ligt moet
dat vaker schoongemaakt worden.
• We heroverwegen de gemeentelijke verkoop van snippergroen
zodat inwoners maximaal kunnen aankopen waar het de collectieve belangen niet schaadt.
• We stemmen het groenbeheer (o.a. maaibeleid en snoeien) in
de bebouwde omgeving zoveel mogelijk af met mensen die
op het groen uitkijken met de bevordering van biodiversiteit in
gedachten.
• Bestrijding van plagen, zoals bij de eikenprocessierups, worden
op de juiste tijd en op de minst milieu-onvriendelijke wijze
uitgevoerd.
• Het gebruik van schadelijke middelen om de eikenprocessie-

•
•

Zwerfafval is hier
echt een probleem.

rups te bestrijden moet afgebouwd worden door bloemrijke
struiken tussen eikenbomen te planten en natuurlijke vijanden
van de rups in te zetten. De brandharen van de rups kunnen
echter voor grote problemen zorgen, dus de gezondheid van
onze inwoners gaat voor.
We nemen de ervaringen van omwonenden m.b.t. roekenkolonies serieus en zoeken naar passende oplossingen.
Waar gemeld wordt dat prullenbakken gemist worden zoals
bij speeltuintjes en honden uitlaatplekken, kijken we of (her)
plaatsing mogelijk is.
De verlichting van de fietspaden moet voldoende zijn maar
dieren en planten geen schade toebrengen.
Geluidsoverlast van warmtepompen vraagt om goede landelijke richtlijnen maar de gemeente geeft voorlichting over
maatregelen om de overlast te beperken.

Recreatie in de directe omgeving
Een gezonde leefomgeving heeft mogelijkheden om te recreëren
en de (fiets)verbinding om daar te komen. Tussenboerslanden
wordt door de gemeente onderhouden en ontsloten. Engelgaarde
kan de komende jaren gelukkig rekenen op een bijdrage in het
onderhoud. Alleen de ontsluiting van Engelgaarde vraagt nog
aandacht. Het door SteM bepleitte fietspad langs de Reggersweg
richting Reestdal is inmiddels aangelegd.
• SteM zet in op een tweede ontsluiting naar Engelgaarde zodat
een wandel- of fietsrondje Engelgaarde ontstaat.
• We onderzoeken waar betere verbindingen nodig zijn voor
wandelingen en fietstochten.
• We leggen een wandelroute aan tussen de haven en het grachtengebied en trekken deze door over het oude grachtentraject
om zo de historie van Meppel zichtbaar te maken.

Biodiversiteit en groenonderhoud
Beter groenonderhoud en meer biodiversiteit waren de afgelopen
vier jaar een speerpunt. Dat heeft inmiddels duidelijk resultaat. De
gemeente ligt er beter verzorgd bij, er zijn bijenoases aangelegd
en er is veel meer oog voor biodiversiteit. In alle wijken, dorp en
buurt zijn werkgroepen die daarin meedenken. Nu de puntjes op
de i nog.
• Grote machines in het groenonderhoud moeten teruggedrongen worden zodat ze minder schade en/of geluidsoverlast
veroorzaken.
• In overleg met boeren willen we tot een natuurinclusief beheer
komen.
• Bomen die gekapt worden zijn herkenbaar gemerkt inclusief
QR code zodat omwonenden weten waar gekapt wordt en
informatie via de QR code op de website kunnen vinden.
• We zetten in op het behalen van het certificaat Bij-vriendelijke
gemeente van Nederland Zoemt.
• SteM wil meer bloemenweides aanleggen en fruit- en notenbomen in wijk, dorp en buurt die planten die aantrekkelijk voor
mens en dier zijn.
• We stimuleren de aanleg van geveltuintjes in de binnenstad.
• Het beleid om kleine gebiedjes met struiken weg te halen en te
vervangen door grasveldjes moet stopgezet worden.
• We gaan verder met het bevorderen van de biodiversiteit en
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zaaien waar mogelijk insectenvriendelijk bloemenzaad in.
• Het maaibeheer wordt verder geoptimaliseerd om de juiste
balans tussen veiligheid, netheid en biodiversiteit te krijgen.
• De plannen voor ontwikkelingen op de oude locatie van het
Isala ziekenhuis moeten met respect voor het Reestdal ontwikkeld worden. Hoogbouw is hier niet op zijn plaats. Nieuwbouw op de plek van het ziekenhuis moet aansluiten bij de
bestaande nieuwbouw van de Schiphorst.
• Bij de (her) ontwikkeling van gebieden houden we rekening
met de bodem en de oorspronkelijke geologische landschapsstructuren en stemmen plannen daar op af.
• Het natuurgebied Oeverlanden inclusief het unieke natuurgebied van Staatsbosbeheer blijft onaangetast. Het gaat hier om
een waardevol natuur- en broedgebied met veel historische
schatten in de bodem.

Omgevingsvisie
Op 1 juli 2022 zal er heel wat veranderen in de manier waarop
Nederland wordt ingericht. Het oude stelsel van bestemmingsplannen gaat op de schop. De gemeente controleert niet meer
of aan alle opgestelde regels is voldaan maar kijkt of een plan
bijdraagt aan de doelen van de gemeente en of de omwonenden
voldoende betrokken zijn bij de ontwikkeling van het plan. Een
enorme opgave die ervoor zorgt dat ondernemers meer beleidsruimte krijgen als het plan maar gedragen wordt.
• Sterk Meppel wil dat in de Omgevingsvisie vooral verbinding
worden gelegd met de ‘zachte’ kant van de leefomgeving. De
sociale aspecten zoals langer zelfstandig wonen, zelfredzaamheid en participatie, gezondheid en een inclusieve samenleving.
• De controle op participatie van de omwonenden en belanghebbenden moet zeer strikt worden opgepakt. Te vaak wordt
een enkele bijeenkomst al als inspraak gezien.

Er hangen hier
veel jongeren rond;
geef ze een eigen plek.

SteM voor een sociaal Meppel
Sterk Meppel hecht aan een goed sociaal beleid waardoor iedereen mee kan doen; een inclusieve samenleving. Daar horen niet
alleen een goed minimabeleid bij en zorg voor wie zorg nodig
heeft maar ook welzijn door een rijk verenigingsleven en steun
voor mantelzorgers. SteM zal geen bezuinigingen op het sociaal
domein steunen die directe invloed hebben op de zorg die de
mensen nodig hebben. De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren zijn te lang. SteM wil dat de gemeente
actief naar oplossingen en samenwerking zoekt en hulp binnen
de normtijden verleent wordt.

Een sociale stad is een zorg minder
Door de sociale cohesie binnen buurten te vergroten ontstaan
sterke gemeenschappen waar mensen naar elkaar omkijken en
naoberschap vanzelfsprekend is.
• We benaderen jongeren om te helpen met het opzetten van
meer ontmoetingspunten voor jongeren.
• We onderzoeken samen met jongeren hoe we jongeren die in
de financiële problemen dreigen te komen het beste kunnen
bereiken.
• We gaan een Woonzorgvisie opstellen die de woonbehoefte
van inwoners met een ondersteuningsvraag in beeld brengt
zoals mantelzorgwoningen, begeleid/beschermd wonen en
collectief wonen en ontwikkelen daar pilots voor.
• We realiseren samen met inwoners buurt- en huiskamerconcepten waarbij laagdrempelige, niet-geïndiceerde dagbesteding komt in een combinatie van professionals en vrijwilligers.
• De lokale omroep RTV Meppel is een belangrijk instrument
in de communicatie naar inwoners en bevordert in hoge mate
de sociale samenhang. Dat erkent het Rijk inmiddels maar tot
dat geregeld is steunt SteM hen financieel om deze periode te
overbruggen door een verhoogde bijdrage.

Menselijke zorg voor wie zorg nodig heeft
Het Rijk geeft nog steeds onvoldoende middelen om alle taken,
binnen het sociaal domein, die zij aan de gemeenten overgedragen hebben te financieren. Daarom is het nodig om meer te

investeren in preventie, innovatie en het versterken van de gezondheid en veerkracht van onze inwoners. De gemeente draagt
bij aan de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking,
door zowel zelf mensen aan te nemen als de bedrijven aan te
sporen mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
• De eerste 1000 dagen van elk kind maken we zo veilig mogelijk met optimale ontwikkelingskansen.
• De gemeente biedt een platform voor stage- en werkplekken
voor mensen met een arbeidsbeperking en bedrijven.
• De gemeente stelt haar deuren open voor stage- en werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.
• Goed georganiseerd vervoer voor mensen die zich niet meer
zelf kunnen verplaatsen voor bezoeken aan dokter, winkels of
sociale activiteiten zodat iedereen mee kan blijven doen.
• We betrekken Welzijn, MensenWerk en instellingen als de
MensA nog actiever bij het bestrijden van eenzaamheid.
• We bezuinigen niet op sociale zorgvoorzieningen.
• We laten zorgaanbieders meer samenwerken om een omslag
in het systeem te maken en gezamenlijk meer te investeren in
effectieve, preventieve acties.
• We steunen landelijke acties om een eerlijke financiering van
het Rijk te krijgen.
• We verbeteren de toegankelijkheid van voorzieningen door
aanvragen te vereenvoudigen en waar nodig hulp te bieden bij
het invullen.
• We willen meedoen met één tegen eenzaamheid en besteden
meer aandacht aan eenzaamheid onder jongeren.
• We zetten in op een actief preventiebeleid inzake overgewicht, roken, alcohol en drugs. Handel en gebruik van illegale
drugs worden bestreden.
• Wie zorg nodig heeft zal die zorg passend krijgen zodat het
probleem opgelost wordt.

Werk en inkomen
Iedereen verdient betekenisvol werk en een inkomen waarmee
hij of zij rond kan komen. Langdurige armoede kan negatieve
gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen.
Werk is daarom voor Sterk Meppel niet alleen de sleutel tot
bestaanszekerheid maar ook tot waardering en meedoen in de
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maatschappij. Als mensen niet in staat zijn om zelfstandig hun
inkomen te verwerven moet hun inkomen voldoende zijn om
mee te doen in de maatschappij. SteM zet in op gelijke kansen
voor al haar inwoners.
• We intensiveren de steun aan kinderen die in armoede opgroeien en proberen deze doelgroep beter te bereiken.
• Het Jeugdfonds, Sport en cultuurfonds (KindSupport) kunnen
op onze steun rekenen.
• We houden het ruimhartige Meppeler regiem voor schenkingen aan de minima vast.
• We bieden mensen die inkomenssteun krijgen budget coaching aan.
• We blijven de arme kant van Meppel ondersteunen zodat
ze hun micro-kredieten vanuit het Leenfonds verder kunnen
uitbouwen.
• We gaan alle inwoners die zich melden voor inkomenssteun
screenen op laaggeletterdheid en zo nodig doorverwijzen.
• We korten niet op het Fonds Deelname Maatschappelijke
Activiteiten.
• We onderzoeken of er meer middelen nodig zijn voor omscholing of re-integratie.
• We starten een pilot om gedurende maximaal één jaar parttime werken via de participatiewet mogelijk te maken met
behoud van salaris tot 500 euro extra per maand.
• We zetten in op betere kansen voor jongeren na het praktijkonderwijs en de mogelijkheden voor arbeidsgehandicapten in
het algemeen.

Verkiezingsprogramma 2022

• We zetten in op de communicatie en de manier waarop
vergoedingen kunnen worden aangevraagd. Formulieren zijn
eenvoudig leesbaar.

Mantelzorgers: steun voor wie steun biedt
Het werk van vrijwilligers en mantelzorgers is niet met elkaar
te vergelijken maar wat ze delen is onze enorme waardering en
ondersteuning.
• We gaan nog meer ons best doen om (jonge) mantelzorgers op
te sporen en hen te ondersteunen.
• We gaan training en coaching aanbieden, met name aan jonge
mantelzorgers, om beter om te gaan met de situatie.
• We zetten het Mantelzorgcompliment door als blijk van waardering.

Verenigingen en vrijwilligers
Het werk van verenigingen wordt gedragen door talloze vrijwilligers. De gemeente Meppel heeft een bloeiend verenigingsleven
maar bij sommige clubs is het ook hier merkbaar dat vrijwilligers
lastig te binden zijn door de toegenomen werkdruk, individualisering en veroudering van het ledenbestand.
• De harmonisatie van subsidies draagt bij aan het voortbestaan
van vitale en gezonde verenigingen. Waar nodig wordt een
ruime overgangsregeling gehanteerd.
• Nieuwe inwoners ontvangen een welkomstpakket waarin de
verschillende verenigingen zich presenteren met een uitnodiging om zich bij hen aan te sluiten.

SteM voor cultuur, sport en onderwijs
Kunst, cultuur, onderwijs en sport zorgen, naast persoonlijke
ontwikkeling, ook voor binding, identiteit, creativiteit en dynamiek. Sterk Meppel vindt het belangrijk om dit te ondersteunen.
Wij zetten ons in voor kunst en cultuur, amateurkunst en cultuureducatie, veelzijdig bewegen en goed onderwijs in Meppel.
De openbare bibliotheek in Meppel en het servicepunt Nijeveen
houden we in stand.

Openbare bibliotheek
De openbare bibliotheek is meer dan een plek waar je boeken
kunt lenen. De organisatie is belangrijk in de bestrijding van
laaggeletterdheid. Als je niet goed kunt lezen of schrijven is het
moeilijk om te solliciteren, reizen, apps te gebruiken of een toeslag aan te vragen. Ook is het een plek voor ontmoeting en voor
levenslang ontwikkelen en leren.
• Het servicepunt van de openbare bibliotheek in Nijeveen
houden we in stand
• De openbare bibliotheek krijgt meer mogelijkheden om haar
ontmoetingsfunctie te versterken
• In overleg met de scholen komt er een plan van aanpak voor
de afnemende lees- en taalvaardigheid van scholieren.
• We stimuleren de aanpak van laaggeletterdheid.

We sporten veel in
Nijeveen, zorg voor een
goede sporthal.

bezoekers op toegankelijke wijze kunst en cultuur. Sterk Meppel hecht veel waarde aan het in stand houden van schouwburg
Ogterop, maar amateurkunst en cultuuronderwijs en -participatie
zijn voor de ontwikkeling van jong en oud even belangrijk.
• We dragen Ogterop een warm hart toe. De eventuele verbouwing is echter een kostenafweging waar in de komende
raadsperiode ons standpunt over moeten bepalen.
• Het budget voor amateurkunst, cultuuronderwijs, openbare
bibliotheek en musea in Meppel willen we op het huidige
niveau handhaven.
• SteM wil bijdragen aan de verbouwing van het verouderde
Stedelijk Museum. Onder andere met een, al vaker door SteM
bepleitte, lift zodat minder validen ook toegang hebben tot de
trouwzaal en tentoonstellingen.
• We steunen het Drukkerijmuseum met het zoeken naar aanvullende financiële middelen.
• We ontwikkelen, mits dit financieel haalbaar is, een passende
accommodatie voor Ogterop en het Productiehuis ‘Mevrouw
Ogterop’. Dit doen we met respect voor de bouwhistorie van
het Zuideinde, Stationsstraat en de vernieuwde HBS.
• We stimuleren, samen met de provincie Drenthe, Rijk en fondsen, Meppel als Poppenfestivalstad.

Sport en bewegen zorgt voor verbinding
Kunst en cultuur voor iedereen
Met o.a. het Stedelijk Museum Meppel, het Drukkerijmuseum,
Ogterop en Puppet International biedt Meppel inwoners en

Sport en bewegen is belangrijk voor onze gezondheid en vitaliteit
en dragen bij aan sociale contacten en onderlinge verbondenheid. Sterk Meppel vindt het belangrijk dat sportverenigingen
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gelijk behandeld worden en goede accommodaties hebben.
• We houden bij alle ontwikkelingen rekening met sporters met
beperkingen.
• We onderzoeken integraal de huisvesting voor de sportaccommodaties in de gemeente Meppel voor vernieuwing, vernieuwbouw of nieuwbouw.
• We stimuleren via de sportfunctionarissen in de kinderopvang,
scholen en verenigingen een verbeterde motorische ontwikkeling van kinderen door de tien grondvormen van bewegen.
• We zetten in op vernieuwbouw van de sporthal in Nijeveen.

Onderwijs schept kansen voor ieder
Goed passend onderwijs geeft onze jeugd en jongeren een goede
start. Maar ook daarna zijn we niet uitgeleerd. Het motto ‘een
leven lang leren’ is voor velen een uitdaging want de wereld
verandert snel. Natuurlijk zijn scholen zelf verantwoordelijk voor
de inhoud van de lessen. Maar dat betekent niet dat we alleen
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aan de zijlijn staan en over de huisvesting gaan. We willen onze
jongeren maximaal ondersteunen in hun ontwikkeling. Vooral de
kinderen met een beperking. Daarnaast is het schoolplein een belangrijke speelplek in veel wijken en horen daar ook zeker veilige
fietsroutes (zoals beschreven bij Veilig fietsen) bij.
• De nieuwe school in de Nieuwveense Landen wordt het sociale centrum van de wijk.
• Schoolpleinen worden bij onderhoud groener gemaakt met
natuurlijke spelattributen.
• We stellen subsidie beschikbaar voor het verbeteren van de
ventilatie in klassen.
• We stimuleren schoolbesturen om schoolpleinen ook na
schooltijd open te stellen.
• We streven ernaar dat scholen in 2030 energieneutraal te zijn.
• We zetten erop in dat elk kind naar school gaat en niemand de
school verlaat zonder eindkwalificatie.

SteM voor een karakteristiek Meppel
Ontstaan vanuit de strijd om de laatste grachten in Meppel te
behouden is het beschermen van cultuurhistorisch erfgoed nog
steeds een belangrijke pijler in ons beleid; net als het ontwikkelen van nieuwbouwplannen met respect voor de omgeving. Sterk
Meppel wil erfgoed, dat belangrijk is voor het verhaal van Meppel, beschermen, behouden of met behoud van de waardevolle
elementen ontwikkelen. Het ontwikkelde Erfgoedbeleid is, net
als het Kwaliteitsmanifest, leidend voor de ontwikkelingen in de
hele gemeente Meppel. Daarbij zijn Nijeveen, Rogat, Broekhuizen, Schiphorst, Kolderveen en Bovenboeren net zo belangrijk
als de stad Meppel.

Aansluiten bij de omgeving
In het vorige jaar ontwikkelde Kwaliteitsmanifest is de route
vastgelegd die initiatiefnemers moeten volgen als zij willen bouwen in Meppel. Geen trends volgen maar steeds kijken naar de
geschiedenis en de omgeving waar je iets wil bouwen.
• Bij ontwikkelingen in Nijeveen, Rogat en andere gehuchten of
buurtschappen mogen de ontwikkelingen het karakter niet aantasten; denk bijvoorbeeld aan de karakteristieke lintbebouwing van
Nijeveen, Kolderveen en Bovenboeren.
• Het Kwaliteitsmanifest wordt via de Omgevingswet leidend
voor alle ontwikkelingen die vanaf heden in de gemeente
plaats gaan vinden en wordt vanaf 2022 toegepast in alle ontwikkelingsplannen.
• We juichen de ontwikkeling van de Stationsbuurt toe mits
eventuele nieuwbouw aansluit bij het karakter en het formaat
en hoogte van de bestaande bouw. SteM is voor een fietstunnel in plaats van de spoorwegovergang op de Reeststouwe.
• We versterken het authentieke karakter van de binnenstad
door meer aandacht te hebben voor de uitstraling van (winkel)
panden, de reclame-uitingen op gevels en straat en de afbakening van terrassen (geen plastic afscheidingen).

Bescherm cultuurhistorisch erfgoed
Het gelijktijdig ontwikkelde Erfgoedbeleid beschrijft hoe we

Meppel heeft
zoveel moois, zorg dat
het zo blijft.

in Meppel met ons Erfgoed om willen gaan. Er is niet alleen
aandacht voor het centrum van Meppel maar ook voor dorp en
buurtschappen zoals de middeleeuwse kerken en begraafplaatsen
in Kolderveen en Nijeveen.
• Het Erfgoedbeleid is leidend bij alle plannen en ontwikkelingen in de hele gemeente Meppel.
• We voeren de jaarstappen, zoals benoemd in het Erfgoedbeleid, voor 2022-2024 uit
• Sterk Meppel wil de binnenstad als geheel en karakteristieke
straten en grachten als beschermde stadsgezichten aanwijzen
en daardoor het karakter van de binnenstad versterken.
• Hetzelfde geldt voor karakteristieke gebouwen in Nijeveen en
buurtschappen.
• We bewaken dat bij implementatie van de Omgevingswet er
nadrukkelijk aandacht is voor ons cultuurhistorisch erfgoed.
• Met de sloop van de Akkerbuurt is Meppel een kloppend hart
verloren. Voor deze nu grotendeels leegstaande, verpauperde
Swaenenborgh en de daarboven gelegen woningen moet met
spoed een plan ontwikkeld worden die de oude Akkerbuurt in
de 21e eeuw weer tot leven brengt.
• Om de bewustwording en bescherming van ons cultuurhistorisch erfgoed te vergroten willen we in de openbare ruimte en
in lege etalages exposeren. In overleg met pandeigenaren en
Stichting Oud Meppel kunnen herbruikbare fotopanelen een
mooie invulling zijn van lege etalages. Het streven is echter
om lege etalages te voorkomen.

Water in Meppel
De karakteristieke grachten zijn niet alleen mooi voor inwoners
en bezoekers maar bieden, naast kansen voor klimaat- en wateradaptatie, ook mogelijkheden voor toerisme en educatie.
• We maken de historie van Meppel als waterstad waar mogelijk
op een passende manier zichtbaar.
• We onderzoeken of er een betaalbare mogelijkheid is om het
water van Meppel aan te laten sluiten bij de omgeving zodat
mensen met een bootje van Meppel richting de Weerribben of
het Vechtdal kunnen varen.
• We stimuleren scholen om tijdens de geschiedenislessen ook
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aandacht te geven aan de verre en de recente geschiedenis van
Meppel en de waarde van water in Meppel.
• We willen beter onderhoud van al het water in Meppel.
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Schoon water, schone grachten, geen invasieve exoten en geen
(stinkend) vuil in het water.

SteM voor een gezonde, evenwichtige economie
Sterk Meppel staat voor een gemeente waar een goede balans
wordt gevonden tussen milieu, welzijn, cultuur, zorg, duurzaam
financieel beleid, werkgelegenheid en economische groei. De
financiële positie van de Gemeente Meppel wordt verder op
orde gebracht, de schuldenpositie afgebouwd en investeringen
op duurzaamheid getoetst. De afgelopen periode is de financiële
situatie op alle fronten verbeterd maar we blijven daar scherp op
zodat voorzieningen voor onze inwoners op peil blijven.

Bevorder de werkgelegenheid
De balans tussen werkgelegenheid en de beroepsbevolking in
de gemeente Meppel is belangrijk. Om aantrekkelijk te zijn voor
werkgevers en toekomstige inwoners is het behoud van voorzieningen zoals zwembad, aantrekkelijk centrum, schouwburg, ziekenhuis, een goed cultureel klimaat en uitstekende verbindingen
(OV, fiets, boot, auto) van belang net als goede dienstverlening en
voldoende woningaanbod.
• Meppel moet haar dienstverlening voor grote en kleine bedrijven op hoog peil houden zodat werkgevers zich hier graag
vestigen en gevestigd blijven.
• In samenwerking en onderhandelingen met Provincie Drenthe
en regio Zwolle moeten we de balans tussen beroepsbevolking
en werkgelegenheid bewaken.
• De diensteneconomie past goed bij Meppel en biedt goede
kansen voor werkgelegenheid.
• We stimuleren de komst van innovatieve en duurzame bedrijven en stimuleren de samenwerking tussen bedrijfsleven,
opleidingen en instellingen daarin.

Gezonde financiën
Om de financiële situatie van Meppel te verbeteren, is beter
financieel inzicht noodzakelijk. Die financiële stuurinformatie
moet frequent beschikbaar en eenvoudig leesbaar zijn.
• Een “dashboard” moet inzichtelijk maken waar het financieel
goed gaat en waar niet.
• De financiële kengetallen worden 4 keer per jaar berekend.
• Duurzaamheid krijgt een basisbudget zodat snel gereageerd
kan worden op mogelijkheden of onderzoeken.
• We streven naar een verbetering van de solvabiliteit tot 20%,
zodat Meppel een tegenslag kan verwerken en continuïteit van
het voorzieningenniveau gegarandeerd kan worden.
• Het verder versterken van de financiële kengetallen mag niet
ten koste gaan van het beleid rond welzijn en zorg.
• We toetsen lange termijn investeringen op duurzaamheidcriteria zoals risico, rendement, maatschappij en leefomgeving.
• Er moet meer gebruik worden gemaakt van subsidiemogelijkheden van provincie, Rijk en EU om ontwikkelingen op het
gebied van infrastructuur, stadsontwikkeling of toerisme te
stimuleren. Subsidie aanvraag of onderzoek naar

Zorg voor meer
werkgelegenheid voor
mensen met een beperking.

subsidiemogelijkheden worden onderdeel van de procedure
bij nieuwe projecten van de gemeente.

Port of Zwolle
De havens van Meppel, Kampen en Zwolle werken samen als
Port of Zwolle. Onderdeel van Port of Zwolle is een extra woonopgave voor Meppel en een haven die op circulariteit gericht is.
Sterk Meppel zet in op inbreiding in het huidige havengebied.

Lokale ondernemers zijn belangrijk
Ondernemers in het MKB zijn belangrijk voor een aantrekkelijk
centrum en goed ontwikkeld bedrijfsleven. Samen met hen wordt
het winkelgebied aantrekkelijker en de bedrijventerreinen duurzaam ingericht.
• SteM wil dat lokale ondernemers zoveel mogelijk betrokken
worden bij lokale projecten en aanbestedingen binnen de
gemeente.
• De gemeente denkt mee met nieuwe, startende en bestaande
ondernemers. Een ondernemersloket draagt daar positief aan
bij.
• Ondanks het verkleuren van aanloopstraten wil Sterk Meppel
zorgen dat er in die straten ook voldoende betaalbare huurpanden voor startende ondernemers blijven.
• Om leegstand te bestrijden onderzoeken we of we startsubsidies kunnen verstrekken aan ondernemers in het kleinbedrijf
die zich in het kernwinkelgebied willen vestigen.
• Om het winkelgebied aantrekkelijk te houden wordt het
historisch karakter bewaakt; de inrichting van straten, pleinen
moet daarmee in overeenstemming zijn. Voor terrassen zetten
we in op groene of natuurlijke afscheidingen en geen plastic
afscheidingen.
• De dienstensector lijkt de meeste kansen te geven voor het
aantrekken van werkgelegenheid.
• Het college zet voor het oude ziekenhuisterrein in op zorg
gerelateerde bedrijven. Voor Sterk Meppel zijn woonzorgvoorzieningen ook passende ontwikkelingen als zorg een essentieel onderdeel van het wonen is.

Toerisme brengt werkgelegenheid mee
Recreatie en toerisme zijn als economische factor voor Meppel
belangrijk. Ze brengen omzet voor winkeliers en horeca mee en
daarmee werkgelegenheid. De gunstige ligging voor bezoeken
aan toeristisch interessante plekken zoals Giethoorn, Frederiksoord, Veenhuizen of Orvelte kan beter benut worden.
• Musea in onze gemeente kunnen op noodzakelijke steun
rekenen om fondsen te benaderen en hun financiële positie te
verbeteren.
• Leegstaande panden kunnen tijdelijk beschikbaar worden
gesteld om de straten gezellig te houden voor bijvoorbeeld
exposities, oude ambachten of andere activiteiten.
• Bankjes om even te zitten zonder iets te bestellen
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horen in een gastvrije omgeving.
• Om onze gunstige ligging in de omgeving te vergroten moeten
er goede aansluitingen met het openbaar vervoer zijn en
uitstekende fiets- en wandelpaden.
• We onderzoeken of de aansluitingen vanuit Meppel richting
de Weerribben en het Vechtdal aantrekkelijker gemaakt kun-
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nen worden. Zowel via het water als via de weg.
• We leggen een wandelroute aan tussen de haven en het
grachtengebied.
• We trekken deze wandelroute door over het oude grachtentraject om zo de historie van Meppel zichtbaar te maken.

SteM voor een duurzaam Meppel

De gemeente mag niet
bepalen wat ik wel of niet
aan verduurzaming in
mijn huis doe.

Sterk Meppel zet zich in voor een duurzame gemeente, het ha-

Warmtetransitie

len van de klimaatdoelstellingen en goede afvalscheiding zodat

• SteM wil dat inwoners een rentevrije lening kunnen krijgen
voor het aardgasvrij maken van hun woning.
• SteM wil Meppel breed beginnen met de reductie van energiegebruik via isolatie en helpt inwoners om dit financieel
mogelijk te maken.
• We maken afspraken met woningcorporaties Actium en
Woonconcept om hun sociale huurwoningen zo snel mogelijk
energie- en CO2-neutraal te maken. Hierbij staat isoleren van
oudere woningen voorop.
• We respecteren de vrijheid van het individu achter zijn eigen
voordeur.
• We werken met de inwoners van elke wijk een plan uit hoe
hun wijk van het aardgas afgaat.
• Sterk Meppel wil duidelijkheid voor huurders wanneer zij actie van hun woningcorporatie/verhuurder kunnen verwachten.
• We zetten vanuit de opbrengsten, uit de binnen Meppel geproduceerde energie, fondsen op die investeringen om te isoleren
en van het aardgas af te gaan mee te financieren.

we in een schone, gezonde, goed onderhouden en veilige stad
kunnen leven. Dat doen we slim en stap voor stap en samen met
de inwoners. We grijpen kansen en voorkomen investeringen die
later niet efficiënt blijken te zijn. SteM kiest voor een rechtvaardige aanpak van de energiecrisis waarbij de sterkste schouders
de zwaarste lasten dragen, de vervuiler betaalt en inwoners
woonlastenneutraal (investeringen wegen op tegen de behaalde
besparingen) geholpen worden om te verduurzamen.

Energie opwekken in Meppel
Als we onze (klein) kinderen een leefbare aarde na willen laten
zullen we in actie moeten komen. Dat is allang bekend maar
wordt nu daadwerkelijk uitgevoerd. De overstap op duurzame
hernieuwbare energie beperkt de uitstoot van CO2 en is daarmee
het kerndoel van de Energietransitie. De ambitie om in 2040 in
Meppel CO2-neutraal te zijn onderschrijven wij. Meer dan 2000
inwoners hebben in 2021 meegedacht met het opstellen van de
Transitievisie Warmte voor Meppel.

Energietransitie
• Bij nieuwbouwprojecten waar auto’s aan huis geparkeerd worden moet de projectontwikkelaar zorgdragen dat de mogelijkheid voor een laadpunt aan huis gerealiseerd kan worden.
• De Regionale Energie Strategie (RES) wordt 2-jaarlijks samen
met inwoners geëvalueerd.
• Energie- en gasverbruik moet betaalbaar blijven en niet voor
energie-armoede zorgen. Voor mensen met een kleine beurs
zetten wij in op een subsidie via de bijzondere bijstand. Energiecoaches kunnen hier een bijdrage aan leveren.
• We zetten in op: (1) Isoleren, (2) Zonnepanelen op het dak
en (3) Zonnepanelen inpassing langs de taluds van wegen.
Natuurgebieden beschermen we, hier is geen ruimte voor
zonnepanelen.
• Maatregelen om energieneutraal te worden, worden voor
inwoners woonlastenneutraal uitgevoerd.
• SteM steunt de oprichting van lokale energie coöperaties voor
kleinere windmolens of zonnepanelen-op-dak.
• We zorgen ervoor dat de opbrengsten van de energie die binnen onze gemeente geproduceerd wordt ook bij (de inwoners
van) onze gemeente terecht komen.
• Windenergie komt onder voorwaarden (geluids- en slagschaduw overlast) in beeld als voorgaande maatregelen onvoldoende blijken.

Klimaatadaptatie
De effecten van de klimaatverandering gaan niet aan Meppel
voorbij. De belangrijkste effecten zullen hitte, droogte en wateroverlast zijn. SteM wil dat hier meer op geanticipeerd wordt.
• Bij werkzaamheden moet direct meegedacht worden over
klimaat adaptieve oplossingen zoals het aanleggen van Wadi’s
(water afvoer drainage) in het groen, ‘tegels eruit, groen erin,
infiltratie onder bestrating, regenpijpen afkoppelen, groendaken en minder bestrating in tuinen.
• Om de binnenstad aangenamer te maken in de zomer willen
we meer schaduw creëren (bomen, schaduwdoeken en groene
daken).
• De Global Goals zijn voor SteM een belangrijke leidraad; we
sluiten aan bij het VNG-platform ‘Gemeenten 4 Global Goals’.
• SteM steunt initiatieven van bewoners rond het verbeteren van
het leefklimaat.
• We zetten in op het stimuleren van emissievrij verkeer en waar
noodzakelijk meer laadmogelijkheden in de openbare ruimte
bij winkelcentra.
• De uitstoot van bestelbusjes die winkels bevoorraden kan
alleen minder worden door zones aan te wijzen waar vanaf
2030 alleen nog emissievrij mag worden bezorgd.
• Bij evenementen wordt het gebruik van wegwerp plastic
verboden en stimuleren we het gebruik van statiegeld-alternatieven.
• We stimuleren het zoeken naar een alternatief voor
terrasverwarming en open winkeldeuren in de winter.
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• De gemeente heeft bij alle inkoop aandacht voor duurzaamheid.
• Meer groen en water in de stad bijvoorbeeld door geveltuintjes
en waterspeelplekken.

Circulaire economie
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.
• SteM streeft zoveel mogelijk naar hergebruik van restafval.
• De gemeente zorgt ervoor dat nieuwe kennis gedeeld wordt
met inwoners en bedrijven.
• Sterk Meppel wil dat de gemeente Meppel zich gaat inzetten
bij de ontwikkeling van een duurzame en circulaire
economie rekening houdende met effecten voor

Actief, kritisch en betrokken

inwoners qua financiën, geluid- of stofoverlast.
• We blijven ons inzetten op een betere afvalscheiding om de
hoeveelheid restafval te reduceren.
• Meer hergebruik van materialen binnen de gemeentewerken
waar mogelijk (klinkers, stoeptegels, hekwerken) zonder dat
dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Goed waterbeheer voorkomt hogere kosten
Door de klimaatveranderingen zijn er vaker periodes van droogte
of juist overmatig regenwater. Door tijdig beleid te ontwikkelen
voor klimaat- en wateradaptatie kunnen hoge kosten door bijvoorbeeld verzakking, verdroging of paalrot voorkomen worden.
• Om Meppel waterbestendig te maken voor de toekomst moet
zij meer in overleg met omliggende gemeenten, waterschap en
provincies om een duurzaam en toekomstig bestendig waterbeheerplan te maken.
• We creëren bewustwording voor het belang en de waarde van
water in de stad.

