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Visie SteM
Een gemeente die met respect voor haar verleden werkt aan een toekomst
waarin de economische ontwikkelingen net zo belangrijk zijn als het welzijn
van haar inwoners. Wij zijn trots op onze gemeente en willen dat zo houden.

Meppel is in onze visie een gemeente:
• waar het niet alleen goed wonen en werken is, maar waar inwoners de

zorg krijgen die ze nodig hebben;
• met karakter en sfeer, waar het goed toeven is, verwaarloosde plekken met

spoed aangepakt worden en verpaupering wordt voorkomen;
• waar inwoners serieus genomen worden en  iedereen mee kan doen;
• waar een goede balans is gevonden tussen economische groei, werk-

gelegenheid, veiligheid, gezondheid, milieu, de zorg voor zwakkeren en
investeringen in wegen en groenonderhoud;

• die duurzaam is en waar de biodiversiteit wordt bevorderd zodat kruiden
en bloemen in bermen en perken zich ontwikkelen en als voeding voor
insecten, vlinders en bijen dienen.

Geschiedenis Sterk Meppel
Het begon in 1976 als met de actiegroep Grachtwacht. Deze ontstond toen
burgemeester en wethouders de overgebleven stukken gracht wilden dem-
pen en een brede verkeersweg dwars door het centrum naar een grote par-
keerplaats op Bleekerseiland aan wilden leggen. Onder het motto ”Grachten
dicht, geen gezicht” liet de actiegroep van zich horen. Meppel dankt immers
haar karakter aan het sfeervolle grachtengebied, de authentieke gevels en
gezellige straten. De actiegroep kreeg enorm veel steun. Door de ludieke aan-
pak ontstond bij veel inwoners de hoop dat er nog iets te redden viel.

Dankzij ingrijpen van de provincie werd de besluitvorming vertraagd. De
actiegroep merkte echter dat ze wel mee mochten praten maar nog steeds
niets te zeggen hadden. Om niet afhankelijk te zijn van de politieke partijen in
de gemeenteraad werd in 1978 daarom de politieke vereniging Stadswacht
opgericht die met twee zetels als vijfde partij in de gemeenteraad kwam.
In 1980 werd uiteindelijk definitief besloten om de grachten open te houden.
De (latere) actie om ook de karakteristieke Sluisbrug te behouden resulteerde
in een opwaardering van de grachten zelf.

Na de gemeentelijke herindeling van 1998 vormden Stadswacht en
Gemeentebelangen Nijeveen één vereniging onder de naam
Stadswacht/Gemeentebelangen. Een naam die enkele jaren later veranderde
in Sterk Meppel, soms afgekort tot SteM.
Sterk Meppel is sinds 1994 de grootste partij in de gemeenteraad.

Ons actiekarakter is nooit verdwenen en was o.a. zichtbaar bij de succesvolle
actie tegen de komst van een asfaltcentrale vlakbij Nieuwveense Landen en
ging door in acties tegen het wildplassen, de campagnes voor veilige school-
fietsroutes en tegen geluidsoverlast, het behoud van een bioscoop, beter en
gevarieerder groenonderhoud en de actie SteM voor de Bij waarbij we via
ecologisch berm- en groenonderhoud de biodiversiteit willen bevorderen.
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Een aanzet
tot bestuurs-
deelname

SteM heeft de laatste decennia geregeld deel uitgemaakt van het
gemeentebestuur. Ook de komende periode wil SteM bestuurs-
verantwoordelijkheid dragen. Sterk Meppel laat als inwonerspartij
al veertig jaar in de raad van Meppel uw stem horen. Via straat-
interviews, thema-avonden, acties, onze leden en de vele contacten
met inwoners weten we precies wat er speelt in de gemeente.
Via ons huis-aan-huisblad De Stadswachter, nieuwsbrieven, website,
facebook en vlogs houden wij u op onze beurt weer op de hoogte
van wat er in de politiek speelt en welke standpunten wij namens u
hebben ingenomen.

 



Sterk Meppel zet zich in voor een duurzame gemeente, klimaat-
doelstellingen en afvalscheiding zodat we in een schone, gezonde, goed
onderhouden en veilige stad kunnen wonen. SteM is een milieupartij en
heeft zich in het verleden met succes ingezet tegen het gebruik van gif op
verhardingen en de komst van een vervuilende Asfaltcentrale aan de rand
van Nieuwveense Landen. De afgelopen periode hebben wij ons o.a. ingezet
voor: *beter groenonderhoud; *hoger budget voor groenonderhoud; *meer
biodiversiteit in grasveldjes en perken; *invoeren van statiegeldglazen;
*uitbreiding duurzaamheidsleningen; *speelgelegenheid voor kinderen;
*vasthouden aan de doelen van afvalscheiding; *veilige fietsroutes.

Beter groenonderhoud
Het groenonderhoud is in grote delen van de gemeente onder de maat. Sterk
Meppel wil meer geld vrijmaken voor groenonderhoud. De uitbesteding van
groenonderhoud moet van betere kaders worden voorzien zodat het werk tot
meer tevredenheid bij de inwoners leidt. Het onderhoud van het groen moet
met meer respect gedaan worden. Op die plaatsen waar omwonenden be-
sluiten zelf aan de slag te gaan om hun leefomgeving groener en gezelliger te
maken faciliteert de gemeente dit door materieel en snelle afvoer van snoei-
materiaal. Bij perkjes rond bomen stelt de gemeente een tegel beschikbaar
‘Dit onderhouden wij zelf’ zodat groenmedewerkers de vaak fraai aangelegde
perkjes niet weg schoffelen.

Schoon
De openbare ruimte in Meppel oogt op veel plaatsen versleten omdat bank-
jes, hekjes, bruggetjes en andere zaken kapot, verveloos, vervuild of onaf zijn
en stoeptegels losliggen. Dat moet verbeterd worden. In de winter moeten er

sneeuwvrije stoepen rond verzorgingshuizen, ziekenhuis, scholen en huis-
artsen en andere belangrijke gebouwen zijn. Het opruimen van hon-

denpoep is de verantwoordelijkheid van de hondeneigenaar;
waar het blijft liggen moet het vaker opgeruimd worden.

Veilig verkeer
Bijna de helft van alle gewonden in het verkeer is fietser.

Sterk Meppel wil dat het langzame verkeer een hogere
prioriteit krijgt. Nog niet alle fietsroutes voor school-
gaande kinderen zijn zo veilig als gewenst. Een fiets-
tunnel tussen Meppel Zuid en Ezinge staat nog
steeds hoog op onze prioriteitenlijst. De veilige fiets-
route om langs de Reggersweg naar het fraaie
Reestdal te komen moet zo snel mogelijk aangelegd
worden. Om het te hard rijden in woonwijken tegen
te gaan willen we meer ’smiley’ borden inzetten.

Integraal beheer openbare ruimte
De focus ligt in Meppel vooral op onderhoud en ver-

nieuwing van wegverhardingen. Een integraal onder-
houdsprogramma voor alle voorzieningen in de open-

bare ruimte (zoals verlichting, riolering, openbaar groen,
onderhoud bankjes en speelplekken enz.) is nodig om tot

een goed integraal beheer van de openbare ruimte te komen
zodat de kwaliteit van de bestaande stad zichtbaar toeneemt.

Spelen in stad, buurt en dorp
De meeste kinderen bewegen te weinig. SteM wil dat kinderen op een natuur-
lijke manier gestimuleerd worden om meer buiten te spelen. Dat vraagt om
investering in de openbare ruimte. Wij willen in de hele gemeente Meppel
openbare ruimtes kindvriendelijker maken. Meer natuurlijke speelplekken in
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SteM voor een gezonde leefomgeving

• Meppel verdient beter 
groenonderhoud.

• SteM staat voor een 
schone stad.

• Veiligheid moet bij 
verkeer op één.

• Kwaliteit is meer dan een
nieuwe weg aanleggen.

• SteM geeft ruimte aan
beweging.

 



buurten en in parken picknick plekken en natuurlijke speelelementen die tot
bewegen uitnodigen.

Biodiversiteit
De ombouw van groenperkjes tot grasvelden zou niet tot verlies van bio-
diversiteit leiden, zo was de afspraak. In de praktijk blijkt het vervangen van
heesters tot monotone kort gemaaide grasveldjes te leiden. Biodiversiteit is
voor alle Meppelers belangrijk. Dat zorgt niet alleen voor een plezierige leef-
omgeving maar geeft ook dieren en planten een plekje. SteM wil een ander
maaibeheer en meer een- en tweejarige bloemenmengsels voor deze gras-
veldjes. Sommige grasvelden kunnen naast het inzaaien van bloemen ook
fruitstruiken, fruitbomen en notenbomen krijgen waar de omwonenden van 
kunnen plukken.

SteM voor de Bij
Insecten, en in het bijzonder bijen, vervullen door de bestuiving van bloem
tot bloem een onmisbare rol in ons ecosysteem. Zonder bijen zou de mens-
heid niet meer voldoende voeding hebben. SteM wil ecologisch bermbeheer
in voeren op basis van een ecologische stadsvisie waarbij de ideeën van 
inwoners meegenomen worden.

Bomen
Bij de ontwikkeling van bouwplannen zoals in Nieuwveense Landen moet
gewerkt worden met beplantingsconcepten die meer landschappelijk en 
ecologisch ingericht zijn en met de diversiteit aan bomen en vegetatie beter
op de bodem, waterhuishouding en bloeiende insectenplanten inspelen. In
het beheer zijn deze plannen bovendien minder intensief in onderhoud en
dus minder kostbaar.
Ook bij bomen dient een diversiteit nagestreefd te worden zowel in bomen

als in ondergroei en omgroei zodat ziekten zoals de essentaksterfte 
minder kans krijgen en een ecologisch rijker beeld ontstaat. Een lang-

zame ombouw van de huidige monoculturen – zoals bijvoorbeeld
langs de Bremenbergweg en Slingenberg – kan de sterfte

onder een deel van de paardenkastanjes en essen vertragen
of voorkomen.

Milieu en duurzaamheid
Vervuiling van onze leefomgeving, uitputting van 
energiebronnen en grondstoffen, toegenomen uit-
stoot van broeikasgassen: de capaciteit van de aarde
kan niet meer op tegen het massale verbruik van
haar grondstoffen en de steeds toenemende ver-
vuiling. Dat heeft grote consequenties voor de
wereld die wij aan onze kinderen en kleinkinderen
nalaten. Een duurzame samenleving is voor SteM al
veertig jaar de norm. Minder energieverbruik, een

goede luchtkwaliteit, besparen op grondstoffen, het
gebruik van hernieuwbare grondstoffen door een

goed afvalbeleid zijn voor ons vanzelfsprekend. SteM
wil van Meppel zo snel mogelijk een energieneutrale

gemeente maken.

Handhaving
De gemeente moet zich meer inspannen voor de handhaving

van regels rond milieuwetgeving, veiligheid en waar sociale normen
overschreden worden.

Geluidsoverlast
De gemeente Meppel is rijk aan evenementen. Daar is Sterk Meppel blij mee.
De positieve effecten ervan zijn belangrijk voor Meppel. De geluidsoverlast
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• Anders maaien, meer 
bloemen.

• Groen is van ons allemaal.

• De Bij is de toekomst en 
verdient een SteM.

• Kwaliteit van het bomen-
bestand verhogen.

• Waardevolle oude bomen
beschermen.

• SteM voor écht duurzaam:
voorkom verspilling en 
stimuleer hergebruik.

• Waar nodig beter handhaven.

• Met geluidsbegrenzers kan 
edereen genieten.

 



die sommige muziekevenementen meebrengen is afgenomen nadat wij, na
het instellen van een Meldpunt Geluidsoverlast, het college om actie
gevraagd hebben. Hier willen we nog een volgende stap nemen door te
onderzoeken of het mogelijk is om geluidsbegrenzers verplicht te stellen bij
grote muziekevenementen zodat omwonenden nog minder overlast ervaren.

Woningbouw in Meppel
De wachtlijsten voor een huis met tuin zijn in Meppel lang, té lang. Sterk
Meppel wil niet alleen de bouw van sociale huur (en koop) woningen bevor-
deren maar ook de veranderende woonbehoefte faciliteren. Zo willen wij de
bouw van kangoeroe woningen mogelijk maken; woningen waarin twee of
drie generaties apart in hetzelfde huis wonen. Ook wil SteM kleine (soms zelf-
gebouwde) huisjes van tien tot (maximaal) vijftig vierkante meter mogelijk
maken, Tiny Houses. Tiny Houses zijn niet alleen kostenbesparend door de
lage woonlasten maar vaak ook een keuze voor een bewust duurzamer leven.
Daarnaast moeten er meer woningen komen voor jongeren, begeleid wonen
en woonvormen waarbij mensen met een bepaalde aandoening elkaar 
kunnen steunen.

Sterk Meppel wil het eigen karakter van Meppel, Nijeveen, Rogat,
Broekhuizen en Schiphorst versterken. Wij zetten ons in voor behoud en
herstel van historisch erfgoed, zowel in het centrum en de wijken als in dor-
pen en buitengebied. De afgelopen periode hebben wij ons o.a. ingezet
voor: *behoud van het Klokkehuis en De Schuilplaats in het
Wilhelminapark; *restauratie van het Schutsluisje in de Nijeveense Grift; *in
ere herstellen van oude wandelpaden in het Reestdal; *de ontwikkeling van

Bleekerseiland; *toegankelijkheid van het Reestdal; *realisatie van een
fietspad naast de Reggersweg; *behoud van winkels op goedkope

huurlocaties.

Behoud cultuurhistorische erfgoed
Cultureel erfgoed is kwetsbaar omdat het goed onderhoud

vraagt en nieuwbouwplannen soms in de weg staat. Zo
moest het Klokkehuis gesloopt worden omdat de ont-

wikkelaar daar een parkeergarage wilde bouwen.
Samen met Oud Meppel en de Cuypersstichting 
hebben wij ons daar succesvol tegen verzet. SteM wil
het culturele erfgoed in de gemeente beschermen,
behouden en herstellen. Het maakt Meppel uniek en
dat is goed voor de werkgelegenheid. De helft van
de omzet in de non-food sector komt voor rekening
van niet-Meppelers. SteM wil de herontwikkeling van
pleinen zo vorm geven data het herstel van het oude

grachtentracé mogelijk blijft. Archeologische vind-
plaatsen in Meppel moeten beter beschermd en in

kaart gebracht worden.

Investeren in de stad
Meppel heeft veel locaties die dringend opgeknapt moeten

worden maar al jaren braak zijn blijven liggen. De visie die de
M20, een groep ondernemende Meppelers, heeft ontwikkeld op

tien van deze locaties heeft een zeer hoog SteM-gehalte. Zo vragen
wij al jaren om de aanpak van het mooi gelegen Bleekerseiland en een

betere kwaliteit bij de ontwikkeling van het Vledder, Kromme Elleboog en
Prinsenplein/Groenmarkt. Een parkeergarage past niet goed in deze kwalita-
tieve aanpak. In de binnenstad niet rijden maar verblijven. Sommige van deze
ideeën vragen om hoge investeringen; zoals de aanleg van een Bekinkbaan-
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• In Meppel zijn er woningen
voor iedereen.

• Zonder verleden geen 
toekomst.

• Pak braakliggende plekken
snel aan.

SteM voor karakter

 



tunnel of een nieuwe ontsluitingsweg via Noordpoort. Gezien de huidige
financiële positie van de gemeente heeft dit voorlopig geen prioriteit.

Karakter dorpen, buurtschappen en buitengebied
Inwoners van Nijeveen, de verschillende buurtschappen en het buitengebied
hebben soms het gevoel dat er niet voldoende rekening met hen wordt
gehouden. Sterk Meppel vindt het belangrijk dat er juist in de kleinere
gemeenschappen binnen onze gevarieerde gemeente voorzichtig wordt
omgegaan met de sfeer en de bestaande cultuur. Inwoners moeten daarom
vanaf het prille begin bij plannen voor hun omgeving betrokken worden.
Tenslotte hebben we elkaar allemaal nodig en hoort iedereen erbij.

Reestdal
Meppel heeft binnen haar grenzen een prachtig natuurgebied dat echter
moeilijk toegankelijk is voor wandelaars. Die toegankelijkheid wil SteM ver-
beteren. Verder moet het Reestdal zoveel mogelijk onaangetast blijven. De
nieuwbouw ontwikkelingen op het Isala terrein moeten bij de omgeving, het
Reestdal, aansluiten.

Toerisme en werkgelegenheid
Recreatie en toerisme zijn als economische factor voor Meppel belangrijk. Ze
brengen omzet voor winkeliers en horeca mee en daarmee werkgelegenheid.
Een aantrekkelijke unieke stad waar mensen graag enkele dagen door-
brengen is essentieel om toeristen langer in Meppel te houden. SteM wil de
kaders om het karakter van de binnenstad te behouden aanscherpen.
Bovendien willen we meer interessante wandelroutes realiseren, zoals een
wandelpromenade tussen haven en grachtengebied. Ondernemers in de 
toeristische sector zullen wij, mits de plannen passen binnen het karakter van
Meppel, ruimte geven voor ontwikkelingen. Sterk Meppel wil de subsidie aan

Stichting Engelgaarde voortzetten zodat de stichting het beheer en
onderhoud van het natuur- en recreatiepark kan verzorgen en de

eigen inwoners van dit natuurgebied kunnen genieten. Zo blijft
Meppel een aantrekkelijke stad waar veel te recreëren valt.

Pleinen in het centrum
Ouders met kinderen zijn, als ze even willen gaan zitten

in het centrum, verplicht om op een terrasje een con-
sumptie te bestellen. Daar heeft niet iedereen zin in of
kan dat betalen. SteM wil dat er meer bankjes op de
pleinen komen met kleine speelplekjes zodat kin-
deren hun energie kwijt kunnen. Recreëren moet
ook zonder betalen kunnen.

Cultuur
De bezuinigingen op cultuur hebben muziek- en 
creativiteitslessen voor kinderen en volwassenen

duurder gemaakt. De bibliotheek en Scala werden
daarbij hard getroffen; daar heeft SteM zich tegen 

verzet. Sterk Meppel wil investeren in cultuur met 
speciale aandacht voor de jeugd, amateurkunst en het

cultuuronderwijs. SteM wil dat alle inwoners de mogelijk-
heid hebben om mee te doen aan een culturele activiteit

omdat dit volgens vele onderzoeken leidt tot meer sociale
contacten, meer betrokkenheid, een groter gevoel van veiligheid

en tevredenheid met de woonomgeving. Bovendien blijken 
kinderen die een muziekinstrument spelen zich beter te kunnen con-

centreren in de klas. Sterk Meppel staat pal voor cultuur, creativiteit en hun
positieve consequenties.
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• Inspraak in uw buurt met
uw SteM.

• Verbeter toegankelijkheid
Reestdal voor wandelaars.

• Een karakteristieke 
binnenstad is goed voor 
toerisme en werkgelegenheid.

• Recreëren zonder betalen.

• Investeren in cultuur voor
0-18 jaar.



Winkelgebied
Steeds meer winkelpanden komen voor korte of langere tijd leeg te staan.
Teruglopende bestedingen door de crisis en internetaankopen worden als
belangrijke oorzaken gezien. Daarom stemt SteM in met inkrimpen van het
winkelgebied en mogen aanloopstraten ’verkleuren’ van winkel naar woon-
bestemming.
Een groot nadeel van deze aanpak is dat er dan vooral dure winkellocaties
overblijven. Sterk Meppel vindt het belangrijk dat er voor starters juist goed-
kope winkelpandjes te huur blijven. Starters bieden vaak unieke producten
aan die de beleving van het winkelen in Meppel verhogen maar voor de 
starter zelf nog weinig omzet (en dus winst) genereren. SteM wil dat er in 
aanloopstraten ruimte voor starters blijft. SteM wil winkelen in Meppel aan-
trekkelijk maken voor de bezoekers en betaalbaar voor de starters.

Sterk Meppel is een sociale partij. De afgelopen jaren hebben wij ons o.a.
ingezet: *om de bezuiniging op armoedebeleid van tafel te krijgen; *keuze-
vrijheid voor de zorgvrager om te bepalen wie hen hulp biedt; *bezuini-
gingen op welzijnswerk voor jongeren en ouderen te verlagen; *betere com-
municatie met de inwoners; *ondersteuning van mantelzorgers; *de moge-
lijkheid om een persoonsgebonden budget te krijgen; *onafhankelijke
cliëntondersteuning; *een vaste aanstelling voor medewerkers van
Reestmond; *een betere besteding van het budget chronisch zieken en
gehandicapten.

WMO algemeen
De gemeente heeft de afgelopen jaren miljoenen overgehouden aan het

budget sociaal domein en overgeheveld naar de reserves. Dit budget is
bedoeld om zorg te bieden, hulp bij het vinden van werk en 

problemen bij jeugdigen op te lossen. Sterk Meppel wil dat 
budget in de eerste plaats daarvoor gebruiken. Binnen de wet-

telijke grenzen moeten mensen geholpen worden om een
menswaardig bestaan te leiden. SteM wil dat mensen met

een inkomen lager dan 120% van het sociale minimum
die structureel extra ziektekosten hebben gebruik 

kunnen maken van het speciaal voor hen bestemde
budget door ruimere regels.

Vereenzaming
Veel mensen voelen zich soms eenzaam. Een klein
deel daarvan is extreem eenzaam. Dat heeft een
groot effect op de gezondheid en op het gebruik
van zorg. SteM wil dat vereenzaming eerder wordt
gesignaleerd door in te zetten op preventie, vroeg

signalering en ontmoetingen in de wijk.
Ouderenbezoekers willen wij een training signalering

vereenzaming laten volgen. SteM wil ook onderzoeken
of het mogelijk is om leegstaande plekken in ver-

zorgingshuizen te vullen met aanvullende activiteiten
zoals de dagopvang voor peuters. Ervaring leert dat zowel

peuters als ouderen dit als waardevol ervaren.

Jeugd
De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op welzijnswerk. Dit leidt op

sommige plaatsen tot overlast. Door preventief werken (begeleiding risico-
groepen jeugd) en vroeg signalering (straat- of buurtcoaches) worden pro-
blemen zoals overlast tegen gegaan. Wanneer jongeren met problemen geen
tijdige hulp krijgen moet dat later met veel zwaardere inzet opgelost worden.
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• Een aantrekkelijk Meppel
voor bezoekers en starters.

• Zet sociaal geld sociaal in.

• Eenzaamheid past niet in een
hechte stad als Meppel.

• Houd welzijnswerk op peil 
met Sterk Meppel.

SteM voor een sociaal Meppel

 



Of het nu gaat om schulden, pesten, psychische problemen of vervelend
gedrag; jongeren met hulpvragen moeten sneller in beeld komen en laag-
drempelig en snel geholpen worden.

Participatie arbeidsgehandicapten
Het Rijk wil dat arbeidsgehandicapten bij reguliere werkgevers aangepast
werk doen. De verplichtingen vanuit het Rijk nemen toe, de gemeente moet
zelf aan de slag maar krijgt daar steeds minder geld voor. Regulier werk is
voor de doelgroep bijna niet te vinden. Sterk Meppel wil sociale werkplaats
Reestmond dan ook zo lang mogelijk openhouden.
De inzet op nieuwe ’beschutwerk’ plekken voor nieuwe arbeids-
gehandicapten die -ook met aanpassingen- niet bij een reguliere werkgever
kunnen functioneren moet flink opgevoerd worden.

Vrijwilligerswerk
De laatste jaren is er steeds meer druk op non-profit organisaties gekomen
om vrijwilligers in te zetten. Gelukkig zijn er in Meppel veel vrijwilligers en
daar is SteM trots op. Wij willen deze organisaties waar mogelijk faciliteren,
ruimte en ondersteuning bieden en zo min mogelijk regels opleggen.

Mantelzorg
Om mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag zo lang mogelijk zelfstan-
dig te laten wonen zijn ze mede afhankelijk van familie, vrienden en buren; de
zogenoemde mantelzorgers. Dit kan soms tot overbelasting van de mantel-
zorger leiden omdat de emotionele band ervoor zorgt dat mensen doorgaan
met zorgen ook als het hun eigenlijk teveel wordt. Sterk Meppel wil dat 
mantelzorgers de steun krijgen die ze nodig hebben en dat er voldoende
budget voor respijtzorg wordt gereserveerd. Jonge schoolgaande mantel-
zorgers moeten specifiek op deze groep toegesneden steun krijgen.

Armoedebeleid
Langdurige armoede kan negatieve gevolgen hebben voor de

fysieke en psychische gezondheid van mensen. Sterk Meppel
wil de veerkracht en financiële redzaamheid vergroten via

budgetteringscursussen, participatie en cursussen.
In Meppel groeien ongeveer 800 kinderen in armoede

op. Ze staan vaak letterlijk en figuurlijk aan de kant. Het
Rijk heeft extra budget beschikbaar gesteld om hen uit
de armoedespiraal te trekken. Dit budget wordt voor-
namelijk via scholen ingezet om de weerbaarheid te
vergroten. Sterk Meppel wil dat in het kind-pakket
ook ruimte is voor individuele besteding voor 
kinderen van minima; bijvoorbeeld bonnen voor 
kleding, die bij de plaatselijke middenstand besteed
kunnen worden.
De samenwerking van alle bij het Armoedepact

betrokken organisaties komt slechts langzaam op
gang. Via een kort onderzoek moet de oorzaak daar-

van duidelijk worden en weggenomen. Sterk Meppel
wil een voortvarende gezamenlijke aanpak en een 

menswaardig bestaan.

Sport
Er is een verschuiving gaande waarbij sport steeds meer wordt

ingezet als middel om maatschappelijke problemen zoals eenzaam-
heid, werkervaringsplekken en sociale contacten aan te pakken. De rol

van buurtsportcoaches moet daarin een verbindende worden waarbij de ver-
enigingen zelf de activiteiten uitvoeren.In het programma ‘Op Fietse’ wordt
door de provincie flink ingezet op het verhogen van het gebruik van de fiets.
De provincie stelt een subsidie beschikbaar voor mensen die daar plannen
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• Zo blijven minder mensen
aan de zijlijn staan.

• Vrijwilligers ruimte en 
ondersteuning bieden.

• Ook de mantelzorger heeft 
ondersteuning nodig.

• Een menswaardig bestaan
ook voor kinderen.

• Snelle gezamenlijke aanpak.

• Ook sport verdient een SteM.

 



voor indienen. Sterk Meppel wil dat graag stimuleren.

Jeugd op Gezond Gewicht (JOGG)
Het aantal kinderen met overgewicht neemt nog steeds toe. Door een 
structurele aanpak met gezamenlijke programma’s met scholen, sportclubs en
ondernemers wil Sterk Meppel een gezonde leefomgeving creëren waar kin-
deren worden uitgenodigd om meer te bewegen en gezonder te eten en te
leven. Het JOGG-beleid moet daarom binnen alle beleidsvelden van de
gemeente geïntegreerd worden.

Onderwijs
Sterk Meppel heeft een warm hart voor onderwijs van peuterklas tot hbo. De
inzet van scholen op cultuur- en muziekonderwijs juichen wij toe. Het spreekt
voor zich dat scholen goede huisvesting hebben met een gezond binnen-
klimaat.

De financiële positie van de Gemeente Meppel moet op orde gebracht 
worden, de schuldenpositie afgebouwd en investeringen op duurzaamheid
getoetst. De afgelopen periode hebben wij ons ervoor ingezet dat de 
algemene reserve op peil is gekomen en blijven de reserves voor het sociaal
domein uitsluitend daarvoor bestemd.

Duurzaam financieel
De gemeente heeft haar financiële positie nog niet goed op orde en heeft in
2016 op alle programma’s meer uitgegeven dan begroot was. Zolang die
financiële positie niet op orde is moeten onnodige kosten worden terugge-

bracht ten behoeve van nieuw beleid. Het financieel beleid moet worden
gemeten met kengetallen die vertaald worden naar de kleuren van

een stoplicht. Rode kengetallen moeten naar oranje, oranje moet
naar groen en groen moet vooral groen blijven. Overschotten

vervallen aan het eind van het jaar aan de algemene reserve.
Daar is Sterk Meppel het mee eens; met uitzondering van

de reserves voor het sociaal domein. Deze blijven
bestemd voor het sociaal domein en vervallen niet aan

de algemene reserve tenzij onderzoek heeft aange-
toond dat de kwalitatieve uitvoering van de taken
goed is en het gewenste resultaat bereikt is.

Investeringen
Uitgave van geld ten behoeve van een doel dat 
pas op lange termijn behaald wordt moet getoetst 
worden aan duurzaamheidcriteria zoals risico, ren-
dement, maatschappij en leefomgeving. Ook uit-

gaven voor groenonderhoud, zorg en welzijn toetsen
wij aan deze duurzaamheidcriteria. Een goedkeurende

accountantsverklaring bij de jaarstukken is vanzelf-
sprekend.

Meer subsidies binnenhalen
De gemeente Meppel maakt te weinig gebruik van subsidie-

mogelijkheden van de provincie, het Rijk en de EU om ontwikke-
lingen op het gebied van infrastructuur, stadsontwikkeling en/of

toerisme te stimuleren. SteM wil dat er meer inzet wordt gedaan om
deze subsidies binnen te halen.

Kostendekkende tarieven
Kostendekkende tarieven zijn over het algemeen gewenst mits de berekening
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• Sterk Meppel wil kinderen
niet laten zitten.

• SteM heeft een warm hart
voor onderwijs.

• Gezond en overzichtelijk, met
SteM.

• Grote investeringen vragen
afgewogen keuzes.

• Geld waar we recht op 
hebben, voor een Sterk 
Meppel.

• Kostendekkend ja,
onredelijk nee.

SteM voor duurzaam (financieel) beleid

 



ervan transparant is. Van dit standpunt wijken wij af als er maatschappelijk
ongewenste effecten optreden; bijvoorbeeld bij de grafkosten. Deze worden
jaar na jaar hoger en zijn voor veel mensen niet meer betaalbaar.

Economische ontwikkeling
De concurrentie tussen gemeenten om bedrijven, en daarmee werkgelegen-
heid, binnen te halen is groot. Meppel moet daarom haar dienstverlening
voor grote en kleine bedrijven zo organiseren dat werkgevers zich hier graag
vestigen en gevestigd blijven. De verdere ontwikkeling van toerisme is
belangrijk voor onze werkgelegenheid; Sterk Meppel wil ruimte geven aan
ideeën van onze inwoners zelf, vooral als ze toerisme en derhalve werk-
gelegenheid met zich meebrengen, mits deze geen schade aan kwetsbare
natuur en milieu toebrengt.

Circulaire economie
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. De gemeente
zorgt ervoor dat nieuwe kennis beschikbaar komt en voert projecten samen
met ondernemers en inwoners uit. Sterk Meppel wil dat Meppel vooroploopt
bij de ontwikkeling van een duurzame en circulaire economie.

Balans tussen grijs en groen
De toekomstplannen voor de openbare ruimte lijken door de bezuinigingen
op zorg, welzijn en groenvoorzieningen ten koste van de kwaliteit van onze
huidige leefomgeving te gaan. Sterk Meppel wil een betere balans vinden 
tussen enerzijds de, ook door ons gewenste, economische groei en anderzijds
de kwaliteit van onze huidige leefomgeving.

Sterk Meppel is een inwonerspartij die wil dat ont-
wikkelingen bij de maat van de gemeente Meppel 

passen. Ambities voor de toekomst maar met respect
voor het karakter van Meppel in het verleden en het

welzijn van haar inwoners in het heden. De afgelopen
jaren hebben wij ons o.a. ingezet voor: *behoud van
het stadsvervoer; *toegankelijkheid Meppeler 
wandelbos; *meer betrekken lokale ondernemers
bij aanbestedingen van de gemeente; *behoud van
het Schutsluisje; *vernieuwing Burgemeester
Slompweg; *ontwikkelen plannen in samenspraak
met inwoners.

Samenwerking of fusie Westerveld
Gemeenten moeten van Den Haag groter worden en

liefst fuseren tot gemeenten van meer dan 100.000
inwoners. Een fusie schept letterlijk en figuurlijk meer

afstand, levert zelden financiële voordelen op en vraagt
meer ambtelijke afstemming (vergaderen).

Wij stemmen in met de ambtelijke samenwerking met de
gemeente Westerveld maar dit mag niet tot samenvoeging van

de gemeenten leiden.

Lokale ondernemers
Voor gemeenten is het makkelijker om met één groot bedrijf zaken te doen
dan met 3 kleinere. Toch vindt SteM het belangrijk dat lokale ondernemers
zoveel mogelijk mee kunnen doen bij opdrachten en aanbestedingen. Dat
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SteM voor de Meppeler Maat

• SteM geeft mensen met 
ideeën volop ruimte.

• Sterk Meppel is de stem van
de toekomst in het heden.

• Welvaart mag niet ten koste
gaan van welzijn.

• Samenwerking is oké, tegen
fusie zeggen wij nee.

• Samen staan we sterk met
meer werk.

 



lokale ondernemers en dienstverleners meer kansen krijgen door hen 
actiever te benaderen bij gemeentelijke opdrachten.

Buurt-, wijk- en dorpsgericht werken
De overheid verwacht dat u zichzelf kunt redden, meer voor uw omgeving en
de mensen daarin doet en uw netwerk gebruikt om eventuele problemen op
te lossen. SteM wil daarom dat de gemeente meer inzet op elkaar ontmoeten
en onderlinge verbindingen leggen. We willen de wijkschouw terug zodat de
buurt aan kan geven waar het onderhoud van groen, wegen en speel- en 
zitplekjes te kort schiet en de gemeente in actie moet komen.

Nijeveen, Rogat, Broekhuizen en Schiphorst
Het centrum van Meppel krijgt veel aandacht. SteM wil de leefbaarheid en
verkeersveiligheid in de héle gemeente op peil houden. Snel internet ook in
onrendabele buitengebieden. Behoud van cultuurhistorisch erfgoed ook in
wijken, dorpen en buitengebied. Het groenonderhoud laat in Nijeveen, buurt-
schappen en buitengebied soms te wensen over; SteM wil dit op een beter
niveau brengen. Bij het wegonderhoud worden soms straten aangepakt die
nog niet aan onderhoud toe zijn terwijl duidelijk slechtere straten in wijken,
dorpen en buitengebieden nog niet ’aan de beurt’ zijn. Sterk Meppel streeft
naar een beter systeem om te bepalen welke straten aan onderhoud toe zijn.

Communicatie
Inwoners die via een melding een klacht doorgeven of vraag stellen aan de
gemeente krijgen vaak geen goed of volledig antwoord. Sterk Meppel wil dat
bij een automatische ontvangstbevestiging altijd de naam van een contact-
persoon bekend gemaakt wordt zodat u weet wie uw aanspreekpunt is als de
klacht of melding naar uw mening niet goed opgelost is.

Stadsbus en WMO-vervoer
Als je zelf geen auto meer kunt rijden of fietsen dan is de stadsbus de

enige openbare voorziening. SteM wil de stadsbus daarom in
stand houden. Ook het WMO-vervoer, in de vorm van de 

gezamenlijke taxi, is noodzakelijk om een goede bereikbaar-
heid van winkels, huisartsenposten, clubs en sport-

instellingen mogelijk te maken. Voor het WMO-vervoer
bij dagbesteding dient de gemeente realistische be-

dragen te vergoeden. De aanvraagprocedure moet
duidelijk zijn en eenvoudig te vinden. Bereikbaarheid
voor iedereen is alleen mogelijk als vervoer ook voor
iedereen bereikbaar is.

Sterk Meppel vindt het belangrijk dat omwonenden
vroegtijdig bij plannen worden betrokken zodat zij

meebeslissen over de kaders die het college en 
projectontwikkelaar mee krijgen bij het ontwikkelen

van de plannen. Burgerinitiatieven en het Right to 
Challenge kunnen op onze steun rekenen. In deze periode

hebben wij ons samen met u o.a. ingezet voor: *het beloofde
speeltuintje op het Vledder; *verminderen overlast wildplassen;

*een betere regeling voor huur en koop van snippergroen; *de ont-
wikkeling van Groenmarkt en Kromme Elleboog; *een betere 

afhandeling van klachten.

Geen inspraak maar samenspraak
U mag steeds vaker in een vroeg stadium meedenken over de plannen in uw
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SteM voor participatie en 
transparantie

• Inspraak in uw buurt en uw
groen met uw SteM.

• Met SteM blijven we op de
goede weg.

• SteM wil dat u weet met wie
u spreekt.

• Vervoer bereikbaar voor
iedereen.

• Inspraak zonder invloed is
zinloos.

 



omgeving. Daar heeft Sterk Meppel vanaf haar ontstaan voor gestreden. Of er
veel met die inspraak gedaan wordt is afwachten zoals bleek bij het
Binnenstadsplan en de plannen voor het Vledder en de Kromme Elleboog.
Sterk Meppel wil dat u vroegtijdig, nog voordat een projectontwikkelaar in
beeld komt, bij de plannen betrokken wordt en dat die inbreng als één van de
kaders dient voor de ontwikkeling die er plaats gaat vinden. Als er later in de
planvorming naar uw mening gevraagd wordt moeten de uitkomsten daar-
van mede bepalend zijn voor de besluiten van college en gemeenteraad.

Burgerinspraak
Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor inwoners om
voor hen belangrijke initiatieven op de politieke agenda te zetten. Sterk
Meppel springt altijd voor haar inwoners in de bres en wil ruim baan aan 
initiatieven van inwoners geven.

Jongerenparticipatie
Om onze rol als volksvertegenwoordigers goed uit te oefenen is het van
belang dat er ook jongeren meedenken over de besluiten en toekomst van
Meppel. Toch is het niet eenvoudig om in de lokale politiek jongeren bij de
fractie te betrekken. Sterk Meppel wil jongeren actiever benaderen om als
volksvertegenwoordiger een bijdrage te leveren.

Right to Challenge
Nu de gemeente zich steeds verder terugtrekt in de uitvoering van taken 
liggen er kansen voor ondernemende inwoners. Soms kunnen (een groep
van) inwoners taken van de gemeente anders, beter, slimmer of goedkoper
uitvoeren. Sterk Meppel wil daarom als pilot het Right to Challenge toepassen
op het groenonderhoud. Daarbij maken (groepen) omwonenden of een
ondernemer een plan, zoeken draagvlak en dagen de gemeente uit. De

gemeente overlegt met de bewoners hoe het beter kan en stelt budget
beschikbaar dat het anders ook uit zou geven.

Wijkplatforms
Wijkplatforms hebben als doel de leefbaarheid, sociale

samenhang en betrokkenheid bij de wijk te vergroten.
Wijkplatforms zijn de gesprekspartner en de oren, ogen

en mond van het college. Sterk Meppel is groot voor-
stander van wijkgericht werken en samenspraak met
inwoners.

Website www.sterkmeppel.nl
Facebook: www.facebookcom/SterkMeppel
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• Ruim baan voor inwoners
initiatieven.

• Jong en oud zorgen samen
voor een Sterk Meppel.

• Daag de gemeente uit.

• Wijkplatforms vergroten de 
betrokkenheid.


