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Gebruik uw SteM
Premier Mark Rutte deed laatst
een oproep vooral op een lokale
partij te stemmen. De lokale VVD
bedoelde hij. Want die heeft lijntjes
met Den Haag, was zijn argumentatie, die kan even bellen en dingen
regelen.
Voorbeelden gaf de premier er niet
bij en dat kunnen wij ons goed
voorstellen. Die zijn ook nauwelijks
te vinden, toonde SteM-wethouder
Myriam Jansen haarscherp aan in
haar repliek voor RTV Drenthe.
In luisteren zijn ze niet zo sterk
daar in Den Haag, ook niet als hun
eigen achterban roept. De strijd
om de kraamafdeling van het
Diaconessenhuis te behouden, om
maar een voorbeeld te noemen, is
ook door landelijke partijen hier
gesteund. Maar hoezeer zij zich ook
(met SteM en inwoners) hebben
ingespannen; de kraamafdeling is
toch gesloten. Dus dat even-dingenregelen valt in de praktijk ook voor
PvdA, VVD of GL lelijk tegen.
Het kabinet kiest zijn eigen lijn en
heeft in dit geval de zorgverzekeraars de macht in handen gegeven.
En dan kun je hoog of laag springen als lokale afdeling van een
landelijke partij, maar Den Haag
bepaalt wat er gebeurt, ook als dat
tegen de plaatselijke signalen in is.
Het is geen wonder dat veel mensen
er niets meer van begrijpen en
zich van de politiek afkeren. Dat
zou u er echter niet van moeten
weerhouden te gaan stemmen.
Want het gaat in de gemeente niet
meer alleen over hondenpoep en
lantarenpalen, maar vooral over
regelingen rond uw arbeid, uw zorg
en uw kinderen. Het is belangrijk
dat u de mensen kiest die daar de
komende periode over gaan en dat
u weet welke kant zij op willen.
Straks maken zij keuzes die u direct
treffen.
Laat uw stem dus niet verloren
gaan. Er valt iets te kiezen. Wilt u
mensen aan het stuur die aan zorg
geen cent meer uit willen geven dan
ze van het Rijk ontvangen, maar
wel grote projecten willen ontwikkelen? Of toch liever mensen die
welzijn en leefbaarheid in uw eigen
buurt vooropstellen? Nou dan! Samen met u maken wij Meppel sterk

Karakter binnenstad koesteren
Werkgelegenheid bevorderen
Extra geld voor schuldsanering
Kunst en cultuur stimuleren
Invoeren wijkverpleegkundige
Soepel voor bedrijf aan huis
Mantelzorgers ondersteunen
Nijeveen goed ontsluiten
Bloemen zaaien voor bijen
Jongeren op gezond gewicht
Paden Reestdal in oude glorie
Snel tunnel naar Ezinge
Geen gif op planten
Leningen voor startwoningen
Veilige routes voor fietsers
Bomen bewaken

Onze kandidaten

1.  Peter de Vries
2.  Elisabeth Bakkenes
3.  Bert-Jan Grobben
4.  Dick Strijk
5.  Henk Schoemaker
6.  Jeanet Kraaij
7.  Frans Venema
8.  Eduard Annen
9.  Soerma Jethoe
10. Myriam Jansen
11. Jan Wessels
12. Kees Schoonderwoerd
13. Bert Hoevenberg
14. Nelleke Hooijschuur
15. Ron Meijer
16. Harm Nijhuis
17. Wim Start
18. Marius van Dijk
19. Monique Oechies
20. Rein Schut
21. Jan-Teunis Grimme
22. Romke E. Egbers
23. Diana Hendriksen
24. Martin Daling
25. Martijn Groot-Nibbelink
26. Margriet Kwint
27. Henk Kreeft
28. Albert Schuurman
29. Harm Steenbeek
30. Henk Tiemens
31. Jan Vonk

HAN EN SAN

In dit nummer

Kun jij mij niet nomineren voor die
StemvoorSteun-prijs?

We weten het niet helemaal zeker,
maar volgens ons zijn we uniek
in wat wij hebben gedaan tijdens
deze verkiezingscampagne. Sterk
Meppel deelt geen pennen, ballonnen en andere hebbedingetjes
uit. Wij geven u iets waar u wat
aan hebt: een steuntje in de rug
van vrijwilligers. Organisaties die
de klussen opknappen waar overheden niet (meer) voor betalen,
laten we merken hoe belangrijk
wij hen vinden. Daarmee bewijzen wij de samenleving (dus u)
een grotere dienst dan met een
pennetje voor onder in de la.
Op woensdag 19 maart pakt u weer
het rode potlood in het stemhokje,
hopen wij. Op Lijst 1 Sterk Meppel
vindt u de kandidaten die de komende vier jaar Actief, Kritisch en
Betrokken voor u zijn.
Het is een enthousiaste ploeg men-

Speciaal verkiezingsnummer:
2 > SteM-trofee voor Oud Meppel
3 > SteM in 2010-2014:
Successen en zeperds
4> SteM is er voor heel Meppel,
nu en de komende vier jaar

Uw mening telt altijd
sen. Een mix van oudgedienden die
al jaren voor Sterk Meppel actief
zijn en nieuwe gezichten die zich
ook graag voor u, uw leefomgeving,
Meppel en SteM inzetten. Achterop
deze krant maakt u nader kennis
met onze kandidaten.

Moeilijke jaren
We hebben veel voor u kunnen
doen. Daar kunt u in deze krant
over lezen. En ja, op sommige punten hebben wij bakzeil moeten halen. Ook daar leest u over (blz. 3).
Maar belangrijk is natuurlijk ook
wat we voor u gaan doen (blz. 4 en
5). De vier jaar die nu komen, worden nog lastiger dan de voorgaande, we waarschuwen u maar vast.
Maar natuurlijk gaan we ons weer
inspannen om het armoedebeleid

op niveau te houden, om kunst en
cultuur te behouden, om alles wat
karakteristiek is te bewaken, om
natuur en milieu te beschermen,
om wijken en dorpen levend te
houden, om de werkgelegenheid te
bevorderen, om veilige fietsroutes
te maken, kortom om van Meppel
een nog prettiger plek om te leven
en te werken te maken.

Lokale initiatieven
Om u te vertellen waarvoor wij
staan, hebben we het eens anders aangepakt. Wij geven een
deel van ons campagnebudget uit
aan goede organisaties. Omdat op
deze manier dat geld veel beter terechtkomt, bij organisaties die ook
moeilijk het hoofd boven water
kunnen houden. Omdat wij willen

6 > Reclamefolders vervuilen
poel Hesselingen

7 > SteM-variant eindelijk in
plannen Nieuwveense Landen

6 > Alle kinderen doen mee

7 > Nu alle steun voor Moes

6 > Transities: vlechtwerk

7 > Besturen oude stijl

6 > Eerder ondergrondse containers

8 > Onze eerste tien

laten zien dat wij al die vrijwilligers
een warm hart toedragen. En omdat wij als lokale partij lokale initiatieven willen steunen.
Wij doen dit aan de hand van zes
thema’s: Bestrijders van Armoede,
Bewakers van Historie en Karakter,
Natuur en Milieu, Mensen in hun
Kracht, Cultuur, Uw Initiatieven.
Die komen rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma.
U mag organisaties voordragen en
op onze website kiezen welke de
wekelijkse cheque van 250 euro
krijgt. Al vier goede doelen hebben
wij blij kunnen maken met een bijdrage: Stichting Happy Kids, Happy
Family (afdeling Meppel), Molen
de Weert, De Bijenhoudersvereniging Meppel en Dakajam.
Ook u kunt nog meestemmen in de
laatste ronde. Kijk op onze website:
www.sterkmeppel.nl of volg onze
SteMvoorSteun-actie op Facebook.

Rubrieken:
2 > SteMgeluid
2 > Van de wethouder
7 > Wijnand
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Van de wethouder

SteMgeluid

De boodschappen moeten altijd betaald worden
Ik kan er niet omheen: de verkiezingen komen er weer aan. Spannende
tijden in de politiek. Hoe worden
de afgelopen vier jaar gewaardeerd? Als je er midden in zit, kun
je dat slecht inschatten. Zelf weet je
waarom je de keuzes maakte die je
moest maken. Maar weet de kiezer
dat ook?
Sterk Meppel heeft u trouw vier jaar
lang op de hoogte gehouden. Ieder
kwartaal (al bijna 30 jaar lang!)
brengen we onze Stadswachter rond
om u te vertellen wat we doen en
om onze keuzes uit te leggen. Maar
is dat voldoende om u ook aan te
tonen hoezeer wij ons inzetten voor
Meppel? Is dat voldoende om u uit
te leggen hoezeer wij soms worstelen met keuzes?
Laten we eerlijk zijn, het was een
moeilijke periode. Voor de hele
politiek en zeker voor mij als wethouder. Ondanks dat ik iedere dag
enorm genoten heb van deze fantastisch mooie baan, moesten er ook
drastische keuzes gemaakt worden.
Keuzes die ik zelf wellicht liever niet
gemaakt had.
Ik bekijk het altijd maar zo: als je
als gezin gewend bent ieder jaar
twee keer op vakantie gaat, maar
een van de twee ouders raakt zijn
baan kwijt, dan gaan die vakanties niet meer door. Daar baal je
van. Misschien zijn de kinderen
zelfs wel boos als ze zien dat hun
vriendjes nog wel op vakantie
kunnen. Maar je móet prioriteiten
stellen. Het huis en de boodschap-

boos. Ja, dat snap ik maar al te goed,
maar hadden we een keuze?

pen moeten betaald worden!
Op die manier heb ik ook als wethouder mijn keuzes bepaald, de afgelopen vier jaar. Het college moest
scherp kijken waar bezuinigd kon
worden. Investeringen werden
uitgesteld, de Meppelers werd gevraagd vooral zelf mee te denken
en mee te betalen (de werkster gaat
de deur uit en de kinderen moeten
zelf weer hun kamer opruimen) en
organisaties werden gekort (minder
zakgeld… en bóós dat de kinderen
waren!). Nu hoor je weinig mensen mopperen als de investeringen
een jaar of twee uitgesteld worden,
maar de organisaties die werden
gekort of hun werk op een andere
manier moesten aanpakken, waren

Wij zijn er altijd

Sterk Meppel wil graag weten wat
u vindt. Daarom peilen wij uw
mening vaak en intens. Afgelopen
jaar zelfs door een wijkenquête,
maar ieder jaar minstens vier
keer door een straatinterview
over actuele onderwerpen.
Tijdens de campagne voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen hebben wij in februari die
straatinterviews zelfs wekelijks
gehouden.
Tijdens deze straatinterviews hebben wij u gevraagd te reageren op
stellingen uit de ‘Kieswijzer’ van
Boom. Velen van u hebben met
‘eens’ of ‘oneens’ gereageerd op
deze stellingen. Gelukkig kwam uw
mening vaak overeen met die van
SteM. Wij vinden hierin een bevestiging van het feit dat SteM werkelijk naar u luistert.
Alle wijken in Meppel en Nijeveen,

hebben wij deze maanden meermaals bezocht om met u in gesprek
te gaan. Met groot succes, want u
heeft ons weer vele waardevolle
zaken aangedragen. Uw inbreng is
daarom voor Sterk Meppel onmisbaar. Deze informatie zullen wij, als
altijd, gebruiken in de gemeenteraad. U kunt er op vertrouwen dat
de SteM-raadsleden zich als echte
volksvertegenwoordigers
blijven
opstellen!
Daarnaast kon u in deze periode
iedere week uw stem uitbrengen
op een organisatie in het kader
van onze actie ‘SteM voor Steun’
en een organisatie nomineren voor
de week erna. Daar leest u elders in
deze Stadswachter meer over.
Enorm bedankt voor alle leuke, interessante en waardevolle gesprekken die wij in de afgelopen tijd met
u hebben mogen voeren. Samen
maken wij Meppel Sterk.

Een ding wist ik zeker toen ik aan
deze periode begon: op armoedebeleid wordt níet gekort. Door het
landelijk beleid kregen steeds meer
mensen het echt moeilijk. En nee,
daar kunnen de meeste mensen helemaal niets aan doen. Dan haal je
het toch niet in je hoofd om ze ook
nog eens lokaal te korten? Als je
echt hulp nodig hebt, moet je het
kunnen krijgen. Dus ondanks dat
ik overal snoeimogelijkheden heb
moeten zoeken, op het armoedebeleid is niet bezuinigd. En daar ben
ik best trots op!
Ik hoop dat de komende vier jaar
ook weer te mogen doen. Je inzetten voor je eigen gemeente is toch
het mooiste dat er is? Daar geniet ik
van. Er waren ontzettend moeilijke
momenten, maar alles bij elkaar
zijn zelfs die momenten het waard.
Als je kijkt wat er allemaal gebeurd
is de afgelopen vier jaar, ondanks de
bezuinigingen, dan denk ik dat we
als collegepartij trots mogen zijn op
het resultaat. Meppel is nog steeds
een prachtig stoer stadje. Boordevol
activiteiten en voorzieningen. En ja,
daar wil ik mij heel graag ook de
komende jaren weer voor inzetten!
Myriam Jansen
wethouder

Verkiezingskoorts
Beste inwoners van onze gemeente,
Het is bijna 19 maart: de gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 staan
voor de deur! De verwachting is dat
de opkomst wel eens historisch laag
zou kunnen uitvallen. Ik hoop dat
die verwachting niet uitkomt. Het
is belangrijk dat u als betrokken inwoner van de gemeente Meppel uw
stem laat horen. De gemeente krijgt
de regie over zaken die u regelrecht
aangaan: over arbeid, zorg en uw
kinderen.
Ik kan begrijpen dat de laatste jaren
veel mensen een afkeer hebben gekregen van de politiek. Wat er in de
landelijke politiek gebeurt, ervaar
ik niet als reclame voor de gemiddelde volksvertegenwoordiger. De
grote bezuinigingen en ‘omvorming’
van de sociale zekerheid geven ook
in Meppel veel onrust. Maar toch is
het nodig dat we met elkaar naar de
stembus gaan!
En dat kan ook makkelijk. Zelfs als
u met de trein naar uw werk in een
andere gemeente gaat kunt u terecht
in het mobiele stembureau voor het
station. Ik nodig u daar van harte
uit om uw stem uit te brengen.
Ik hoop dat Sterk Meppel het weer
goed zal doen dit jaar, al besef ik dat
we vier lastige jaren achter de rug
hebben met bezuinigingen op bijvoorbeeld Scala en het verminderen

van het onderhoud aan het groen
en de openbare ruimte. Ik had dat
graag anders gezien, maar het was
een noodzakelijke keus.
Ik vertrouw erop dat u dat ook beseft, en ik sta er ook altijd voor open
om het gesprek over welk onderwerp
dan ook met u aan te gaan. Ik hoop
weer op uw steun voor Sterk Meppel, samen maken we Meppel sterk!
En maak gebruik van uw stemrecht:
Meppel heeft ook u nodig!
Uw Peter de Vries
Fractievoorzitter Sterk Meppel

SteM-trofee voor Oud Meppel
De SteM-wisseltrofee siert dit
jaar de schoorsteenmantel van
de Stichting Oud Meppel. De onderscheiding, een sculptuur van
de onlangs overleden Meppeler
kunstenaar Onno de Ruijter,
werd woensdag 26 februari door
penningmeester Diana Hendriksen overhandigd aan de voorzitter van de stichting, Herman
Jansen.
“We zien nog de foto’s op tv en in de
krant van bestuursleden van Oud
Meppel, met hun handen gravend
in het puin van het afgebrande
Schultehuis om ornamenten veilig te stellen,” memoreerde Diana.
“De beeldjes die de brand hebben
overleefd zitten gelukkig weer voor
eeuwen in de gevel. Hoe de gesneuvelde exemplaren zijn vervangen is een ander verhaal, waarover
bij Oud Meppel ook wel wat boze
woorden zullen zijn gevallen.”

Stoffige types
“Stichting Oud Meppel beantwoordt dus niet aan het cliché,” aldus Diana. “Jammer eigenlijk, dat
we dat beeld moeten missen: een
groepje stoffige types met een lorgnet op hun neus die kippig zitten te
snuffelen in aangevreten krantenleggers. Oud Meppel staat met zijn
poten in deze tijd, in deze samenleving. Als het nodig is gaan ook
fysiek de handen uit de mouwen.”
Oud Meppel viert volgende maand
haar vijftigjarig jubileum. Diana
Hendriksen: “Dat is voor Sterk
Meppel een prachtige aanleiding
om deze club, die wij in ons hart
sluiten, in het zonnetje te zetten.

verhuisd naar Woldstraat 53
en heet voortaan

EUROPART-POBO
MEPPEL
0522-260530

Al een halve eeuw slooft de stichting zich uit om de belangstelling
voor de geschiedenis van onze
mooie stad wakker te houden. Dat
gaat door middel van een almaar
groeiend archief, maar ook het fotoarchief op het internet is legendarisch te noemen.”

Tentoonstellingen
“En niet te vergeten de altijd interessante tentoonstellingen en de
boeiende lezingen die regelmatig
volle zalen trekken. De aansprekende brochures en boeken die de
stichting de afgelopen tijd heeft
uitgebracht dragen ook bij aan
het beeld van een levende inspirerende groep mensen. Met als trots
glimmende moeder het prachtig
uitgevoerde kwartaalblad.”
“Al vijftig jaar actief voor het behoud van al het moois in de stad,”

SteM-penningmeester Diana
Hendriksen (links) overhandigt de
trofee aan de voorzitter van Oud
Meppel, Herman Jansen.
zo besloot Diana Hendriksen haar
eerbetoon, “laat dat nou net vanaf
onze geboorte een van de speerpunten van Sterk Meppel en haar
voorgangers zijn. Daarom was het
voor ons als bestuur heel makkelijk kiezen wie onze wisselprijs het
komende jaar op de schoorsteenmantel mag zetten.”
“Het is een kunstwerk dat enkele
jaren geleden door de onlangs
overleden Onno de Ruijter is ontworpen en uitgevoerd, als opvolger
van de Stadswachter Hond en de
Meppeler Mug. Met plezier overhandig ik dus de Onno de Ruijtertrofee voor een jaar aan de Stichting Oud Meppel.”
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SteM in 2010-2014: Successen en zeperds
Wat heeft de fractie van Sterk
Meppel de afgelopen raadsperiode uitgevoerd? Wat hebben we
bereikt? Op welke punten hebben
we bakzeil gehaald? Een greep uit
vier jaar strijd voor de inwoners
van Meppel.
Verkeer en vervoer
Minder auto’s, meer treinen
De Zuiderbrug wordt mede op verzoek van de winkeliers afgesloten
voor autoverkeer. Dit past in onze
visie om het autoverkeer terug te
dringen uit het centrum van onze
stad.
Door toedoen van Sterk Meppel is
het college teruggekomen op het
instellen van tweerichtingsverkeer
op de Prins Hendrikkade. Dit tot
grote tevredenheid van veel bewoners daar.
Ondernemers en bewoners zijn blij
dat de Molenstraat na de herinrichting autovrij is gemaakt.
Met raadsbrede steun heeft het
college ervoor gezorgd dat de
rechtstreekse treinverbinding met
Schiphol is gehandhaafd en dat er
meer treinen rijden naar en van
Steenwijk, Heerenveen en Leeuwarden. Ook is er nu ‘s avonds en

bij elkaar achter de plannen.
Op 28 april 2011 nam de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan
voor het gebied Oevers D aan. Een
periode van acht jaar strijd tegen
de komst van een asfaltcentrale
ging aan dat besluit vooraf. Met het
nieuwe bestemmingsplan is zo’n
vervuilende fabriek definitief onmogelijk.

Niet gehaald: meer heesters
Sterk Meppel wil graag meer heesters in de openbare ruimte. Toch
hebben we ingestemd met het vervangen van heesters door bermgrassen. De fractie heeft zich laten
overtuigen door een uitstekende
presentatie, die uitwees dat met
inzaaien van bermgrassen de biodiversiteit juist toeneemt.
Hoewel er nu op diverse plaatsen
een enorme kaalslag plaatsvindt,
rekenen wij erop dat het goed
komt. Als dat niet zo is komt de
fractie zeker in actie, want biodiversiteit is goed voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.
De ’s winters gladde fietstunnel
tussen Berggierslanden en Koedijkslanden is een trieste zaak. De

Molenstraat komt

een groot deel van het weekend
een halfuurverbinding met Zwolle
en daarmee met de rest van het
land.

Niet gehaald:
Kleine parkeergarage
Het parkeerbeleid heeft tot grote
spanningen binnen de SteMfractie
geleid. Vooral de geplande parkeergarage aan de Kromme Elleboog
ligt ons zwaar op de maag, omdat
ze niet wordt gebouwd volgens de
afspraak: een kleine parkeergarage voor bewoners, medewerkers
van winkels en enkele plaatsen ter
vervanging van de plekken op Prinsenplein en Groenmarkt. De garage
die er nu komt botst met onze visie:
te groot en te duur.
Ook de strijd tegen de verhoging
van parkeergelden in de binnenstad hebben we verloren.
Openbare ruimte
Koedijkslanden krijgt een hart
Koedijkslanden krijgt een prachtig
nieuw hart: KoeBerg-Zuid. Een project met nieuwe winkels, (senioren)
woningen, zorgappartementen en
sociale voorzieningen. Bij de realisatie kreeg wethouder Myriam Jansen Zorgcombinatie Noorderboog,
De Stouwe, Icare, Welzijn Meppel,
Woonconcept en de vereniging van
Eigenaren van het winkelcentrum

De Molenstraat is nu autovrij.
Bewoners en ondernemers zijn er
blij mee.
SteMfractie heeft naar voorbeelden
in Luxemburg en Zwitserland gekeken en stelde een roostervloer voor.
Wethouder De Vos wilde het niet
serieus nemen. Hij had liever een
dure reconstructie, waarbij hij geen
garanties voor de toekomst kan geven. Jammer dat we blijkbaar niet
willen leren van andermans ervaring.

Milieu
Duurzaam in
Nieuwveense Landen
Duurzaamheid staat hoog in ons
vaandel. Daarom is het besluit de
Nieuwveense Landen aangenaam
duurzaam te bouwen een punt
waar we heel blij mee zijn. De oprichting van Meppel Energie is daar
een onderdeel van en werd door
ons van harte gesteund.
Het uitbannen van de gifspuit was
een zwaar punt voor SteM. Het
ging bijna mis toen er verschil van
mening ontstond over wat onder
gif moet worden verstaan. Gelukkig hield de coalitie de rug recht en
werd het college overtuigd.
Op het gebied van afvalscheiding
zijn vele stappen in de goede rich-

ting gezet, al loopt dat niet helemaal naar onze zin. In het artikel
hieronder kunt u daar meer over
lezen.
Sterk Meppel is er steeds op tegen
geweest de reinigingsdienst uit te
besteden aan een commercieel bedrijf. Gelukkig dacht de PvdA er net
zo over en werden die plannen afgeblazen in de onderhandelingen
voor een nieuw college.
Onze doelstellingen op het gebied
van duurzame energie zijn niet allemaal gehaald. Het participeren in
projecten met windenergie is niet
van de grond gekomen. Er valt in
de volgende periode op dat gebied
nog veel te doen.

Cultuur
School in De Plataan?
Vier jaar geleden heeft Sterk Meppel in haar verkiezingsprogramma
bepleit dat we onze culturele voorzieningen op peil moeten houden.
Door de Niermanschool samen
met bibliotheek en Scala in de Plataan onder te brengen lijkt dat te
lukken. Jammer genoeg is de beheerstichting van De Plataan nu
tot de conclusie gekomen dat ze
150.000 euro meer nodig heeft voor
de exploitatie. Het is dus nog afwachten of het gaat lukken deze instellingen echt overeind te houden.
Het behoud van historische panden is al jaren inzet van Sterk
Meppel. Deze periode ging het
vooral om het Klokkehuis aan de
Groenmarkt en het voormalige
bejaardenhofje aan de Woldkade.
Jammer genoeg lukte het niet via
de Raad een beschermde status
te halen. Sterk Meppel is de enige
partij die echt opkomt voor het
behoud van historisch Meppel.
Het Cuypersgenootschap heeft het
stokje nu overgenomen.
Verder heeft Sterk Meppel steeds
aandacht gevraagd voor een archeologische beleidskaart en een
cultuurhistorische waardenkaart;
beide zijn er deze periode gekomen.

Niet gehaald: behoud toren
SteM heeft zich in 2011 flink inge-

Het voormalige bejaardenhofje
aan de Woldkade. Jammer genoeg
kreeg het geen beschermde status.
spannen om de klokkentoren van
de voormalige Katholieke kerk aan
de Grote Oever te behouden in
het straatbeeld. Die toren was een
mooi voorbeeld van naoorlogse
bouw en een zeer opvallend object
daar. Ondanks steun van CU en
CDA bleek de rest van de Raad ongevoelig voor onze argumenten en
ging de toren tegen de grond.

Sociaal beleid
Minimabeleid blijft op peil
Dankzij het werk van Sterk Meppel
en haar wethouder is er de afgelopen vier jaar niet bezuinigd op het
minimabeleid. SteM heeft samen
met PvdA en GL mogelijk gemaakt
dat ouders van schoolgaande kinderen met een inkomen tot 120
procent van het sociale minimum
gebruik kunnen maken van het
Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. Hierdoor kunnen
meer kinderen meedoen met activiteiten.
Sterk Meppel heeft zich er hard
voor gemaakt dat de wachtlijsten
voor schuldhulpverlening verdwijnen en dat er meer aan preventie
wordt gedaan, via budgetteringscursussen bijvoorbeeld.
Te triest voor woorden vinden

we het dat in ons rijke Nederland
voedselbanken nodig zijn. En de
behoefte is nog steeds groeiende.
Dat wethouder Jansen kort geleden voorstelde de Voedselbank een
langdurige subsidie te geven voor
huisvesting past heel goed in onze
ideeën. Waar de landelijke overheid
steken laat vallen, moet de lokale
overheid voorkomen dat inwoners
tussen wal en schip vallen.
Veel mensen zorgen onbetaald langere tijd voor een zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend
of buur. SteM steunt deze mantelzorgers waar dat maar mogelijk is.

Niet gehaald: Risico verzekeren
Een motie waarin het college wordt
opgeroepen te onderzoeken hoe
de eigen bijdrage van mensen met
weinig inkomen beter binnen het
budget kan blijven door bijvoorbeeld het eigen risico mee te verzekeren is nog niet uitgevoerd. Naar
verwachting gaat dit volgend jaar
wel gebeuren, als de nieuwe Raad
er dan mee instemt.
Het openbaar vervoer in Meppel zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, om te beginnen
voor de minima. Het vervoer voor
mensen met een fysieke beperking
willen we op het huidige niveau
handhaven. Meppel moet optimaal
kunnen profiteren van onze gunstige ligging aan het spoor.

Tunnel nog steeds dicht
SteM is voor veilige fietsroutes,
zeker als het gaat om kinderen.
Wij vinden dat zij zo veel mogelijk zelfstandig naar school moeten kunnen gaan. Daar horen
goede voorzieningen bij, zoals
de fietstunnel in de Westerstouwe. Deze is nog steeds dicht.
SteM baalt daar behoorlijk van.
De fietstunnel in de Westerstouwe
is al jaren een grote bron van ergernis. Hij is zo lek als een zeef
waardoor er, vooral bij vorst, zeer
gevaarlijke situaties ontstaan, wat
zelfs heeft geleid tot een tragisch
ongeval. Wij hebben er in deze
krant meerdere malen aandacht
aan besteed. Ook politiek heeft
SteM, maar eigenlijk alle partijen,
dit diverse keren op de agenda
gezet. Ook het college vond dat er
wat moest gebeuren en kwam met

een aantal voorstellen. Uiteindelijk koos de Raad voor de meest
duurzame oplossing.
Bij de uitwerking daarvan bleek
dat er wel een erg hoog prijskaartje
aan hing. De reparatie zou 475.000
euro moeten kosten. SteM, maar
ook andere partijen, vonden dat
veel te duur, temeer omdat de uitvoerder niet kon garanderen dat
de oplossing echt duurzaam zou
zijn. De Raad vroeg het college nader onderzoek te doen.
Ook wij stemden daarmee in, ons
bewust van het risico dat er voor
de winter 2013-2014 geen oplossing zou kunnen zijn. Tenzij de
Raad het voorstel van SteM zou
overnemen om een roostervloer
in de tunnel te leggen. Deze vloer
doet de effecten van de wateroverlast teniet, zou relatief goedkoop
zijn en kon voor de winter klaar

zijn. Helaas nam de Raad dit initiatief niet over en wordt het dure
herstel van de tunnel na de winter
uitgevoerd.
Het is beslist niet de bedoeling
anderen er de schuld van te geven dat deze belangrijke en veilige route nu nog steeds dicht is.
Daar zijn wij zelf debet aan geweest door nader onderzoek te
vragen. Daar komt bij dat wij best
weten dat de oplossing van SteM
symptoombestrijding is, geen
echt duurzame oplossing. Dat was
voor een meerderheid in de raad
de overweging om niet met ons
voorstel mee te gaan.
We moeten er nu niet meer over
mekkeren en vol gaan voor het
herstel van de tunnel. Alleen dan
komt de veilige fietsroute van de
Berggierslanden naar de scholen
en het centrum er weer.
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SteM is er voor heel Meppel,
Een gezonde leefomgeving vinden wij belangrijk! Dankzij onze inzet is er de afgelopen vier jaar geen chemisch
bestrijdingsmiddel (gif!) gebruikt om de straten en stoepen schoon te houden. Wij vinden dit belangrijk omdat
steeds duidelijker wordt dat dit gif op lange termijn ook
schadelijk is voor de mensen. Onze bijen hebben er nu
al last van. Door het gif wordt hun weerstand aangetast,
waardoor ze vatbaarder zijn voor virussen. Dit mag niet
zo doorgaan. Daarom willen wij ook de komende vier
jaar bestrijdingsmiddelen weren. En dat is slechts één
van onze actiepunten voor een schoner milieu!

Al sinds de jaren zeventig zet SteM zich in voor het karakter van Meppel. Dankzij de acties van onze voorloper
De Grachtwacht zijn er immers nog steeds grachten in
de stad. Ook afgelopen vier jaar hebben we ons in de hele
gemeente ingezet om oude gebouwen in oude stijl op te
knappen en vooral niet te slopen. Denk maar eens aan
ons streven om het Klokkehuis te behouden en archeologische vondsten eerst goed te onderzoeken. Ook de komende vier jaar kunt u die inzet van ons verwachten!

Dankzij onze deelname in de coalitie heeft Sterk Meppel veel bereikt. Denkt u maar eens aan de harmonisatie
van de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Ondanks
dat deze veel onrust gaf, kan nu nog steeds iedere peuter
naar de peuterspeelzaal en blijft de samenleving jaarlijks ongeveer 200.000 euro bespaard.
Zo kunnen we nogal wat punten noemen, maar er is nog
meer te doen. Wij willen onze verantwoordelijkheid dan
ook graag voortzetten de komende vier jaar.

Bij Sterk Meppel kunt u aankloppen als u dingen op de
politieke agenda wilt zetten, ongeacht of wij uw mening
delen. Wij zijn een inwonerspartij en willen samen met
u waken over Meppel.

Cultuur maakt dat een stad leeft. Zonder cultuur zou het hier maar een saaie boel worden. En dan hebben wij het niet alleen over onze belangrijke culturele instellingen als
Ogterop, Scala, Secretarie, bibliotheek en Drukkerijmuseum, maar ook over al die kleinere initiatieven die zo groots zijn! Initiatieven die vaak voortkomen uit de inwoners
zelf en - met de hulp van vele vrijwilligers - Meppel en Nijeveen laten bruisen. Denkt
u maar eens aan het Poppenspelfestival, het Grachtenfestival, Dobberpop, Picknick
in the Park, Meppel Culinair… SteM vindt dat deze initiatieven gestimuleerd moeten
worden. We zijn dan ook blij dat Meppel dankzij onze wethouder Culturele Gemeente
is geweest deze periode.

Bedrijven moeten zich hier welkom
voelen, vindt SteM. Niet alleen potentiële nieuwkomers, maar ook de bestaande
bedrijven. Ook startende ondernemers
moeten goed geholpen worden. Een ondernemersloket (aanspreekpunt) zou
daarbij helpen. Onze middenstand moeten we koesteren, het is een belangrijke
spil in onze stad. Zowel voor de levendigheid als de werkgelegenheid. En het toerisme, dáár zit nog groei.

Buurt- en dorpsgericht werken bevordert
dat u meer samen met uw buurt optrekt.
Als u elkaar kent, wordt het makkelijker
iemand iets te vragen of iets aan te bieden. Dit voorkomt ook eenzaamheid en
hogere kosten in de zorg dan noodzakelijk. Hierdoor kan de gemeente u langer
helpen als u dat nodig heeft. Sterk Meppel
blijft buurtgericht werken stimuleren.

Sport is belangrijk voor iedereen. Dankzij
het armoedebeleid van onze wethouder
kunnen ook alle kinderen uit armere gezinnen sporten. Sporten zorgt er voor dat
mensen lekkerder in hun vel zitten en is
daarnaast belangrijk voor de sociale contacten. Daarom moet het voor iedereen
toegankelijk en betaalbaar zijn.
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nu en de komende vier jaar

De gemeente krijgt veel meer taken op het gebied van zorg, maar met minder geld. Er
moet dus bezuinigd worden. Een deel van het geld kan bespaard worden door mensen
zelf meer te laten doen en door u zelf de regie te geven over uw eigen leven. Natuurlijk
is dat prima, we kunnen ook veel zelf. Maar als je echt zorg nodig hebt, moet je het ook
kunnen krijgen. Zorgen moet je je niet maken, zorgen moet je doen!

Dankzij de tomeloze inzet van ons Nijeveense raadslid
Frans Venema komt er een kortere route van Meppel
naar Nijeveen, dan eerder gepland was. Als Frans hier
niet zo op gehamerd had, hadden de inwoners van ons
mooie dorp in de toekomst veel verder om moeten rijden. Nijeveen heeft vier jaar lang op de agenda van Sterk
Meppel gestaan. Denk ook maar eens aan de dokterspost. Wij waren de enige partij die bij iedere stemming
vóór uitbreidingskansen van de praktijk stemde.

Mensen die gezond leven (sporten, gezond eten) hebben
een fijner leven. Dát is de reden dat onze wethouder de
afgelopen vier jaar stevig heeft ingezet op JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Een van de speerpunten hierin
is dat er meer water gedronken moet worden in plaats
van zoete drankjes als cola. Op verschillende plekken
zijn tappunten geplaatst, zodat er voor iedereen altijd
schoon en fris drinkwater is.

Sterk Meppel is een groot
voorstander van een groene stad. Dat betekent meer
bomen, meer heesters en
ook meer bloemen, zodat de bijen verschillende
soorten stuifmeel kunnen
halen. Een groene leefomgeving is goed voor mens
en dier. En daar zullen we
zuinig op blijven!

Sterk Meppel geeft de fietser ruim baan. Dit is goed voor
het lijf en goed voor het milieu. Wij zetten ons in voor
goede fietsvoorzieningen en -verbindingen. En ja, die
fietstunnel naar Ezinge moet er gewoon komen!

Niet alleen vlak voor de verkiezingen staan we op straat. Sterk Meppel neemt de inwoners vier jaar lang serieus. Ook geven wij ieder kwartaal een eigen politieke krant uit
(deze dus) om u op de hoogte te houden van wat er speelt. En als het nodig is komen we
voor u in actie.
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Reclamefolders vervuilen poel
Poel Hesselingen komt

Op één van de wijkavonden die
SteM heeft georganiseerd in deze
verkiezingscampagne kregen wij
een klacht over de sterk vervuilde
poel in het wijk park Hesselingen.
Eén van onze mensen is gaan
kijken. Inderdaad, het ziet er niet
fris uit. Volgens onze zegsman
is het water vergiftigd door de
drukinkt van pakken reclamefolders die er ingegooid zijn. Een
ernstige zaak, vindt SteM. Reden
genoeg het college hierover te
bevragen.
Het gaat hier om de poel tussen de
weg Hesselingen en de Scaniafabriek, waar gemakzuchtige bezorgers van reclamefolders hele pakketten in hebben gedumpt. Sterk
Meppel vindt dit zorgwekkend, omdat het water door de drukinkt kan
zijn vergiftigd. Daar komt bij dat

de poel via een sloot in verbinding
staat met het aangelegde natuurgebiedje tussen Berggierslanden en
de Staphorster Grote Stouwe (De
Wieden). De mogelijkheid bestaat
dat daardoor vuil water het natuurgebied in kan stromen. Terwijl deze
ecologische verbinding er is om te
zorgen dat kleine waterdieren van
het wijkpark het natuurgebied in
kunnen en vice versa.
Volgens onze zegsman, die veel in
het wijkpark wandelt, is de poel zo
dood als een pier. Vroeger kropen
in het najaar talloze kikkers daar
in de modder om er in het voorjaar
weer uit te komen. Dat is de laatste
jaren absoluut niet meer het geval.
Er zijn eerder klachten geweest
over de sloot achter de Scaniafabriek die later is schoongemaakt.
Wij vragen ons af wie verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit in

Transities: vlechtwerk
De gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijker dan
ooit. Gemeenten krijgen het
voor het zeggen bij de AWBZbegeleiding en persoonlijke
verzorging, de Participatiewet
en Jeugdzorgbeleid. Die taken
komen echter met een forse
bezuiniging. De financiële risico’s zijn voor rekening van de
gemeente en de mensen waar
het om gaat.
Het is geen eenvoudige zaak om
de taken op het gebied van zorg,
jeugd en arbeid van het Rijk over
te nemen. De Participatiewet
is bijvoorbeeld een samenvoeging van de Wet Werken naar
Vermogen, de Wet op de Sociale
Werkvoorziening en de Wajong.
De Jeugdzorg valt nu deels onder verantwoordelijkheid van de
provincie, de gesloten jeugdzorg
onder het Ministerie van Volksgezondheid, de Jeugd-GGZ onder de Zorgverzekeringswet en
licht verstandelijk gehandicapte
jongeren vallen onder de AWBZ.
Daarom zijn gemeenten er ook
van overtuigd dat zij efficiënter
kunnen werken als alles in één
hand bij de gemeente komt. Het
geeft mogelijkheden om dwarsverbanden tussen WMO/AWBZ,
Jeugdzorg en Werk en inkomen
te geven.
Maar de enorme bezuinigingen

die met de taken meekomen zijn
niet mals. Gemeenten moeten
proberen dezelfde kwaliteit te
leveren met veel minder geld.
Jaarlijks wordt er momenteel
landelijk 15 miljard uitgegeven;
dat budget wordt met 3 miljard
gekort. Dat gebeurt onder het
flauwe verhaal dat de gemeenten maatwerk kunnen leveren.
Toen het Rijk nog niet hoefde te
bezuinigen wilde het niet decentraliseren. Het wilde de kwaliteit
bewaken. En zorgen dat je ongeacht je woonplaats recht op dezelfde zorg had. Dat principe is
grotendeels losgelaten.
Sterk Meppel vindt het belangrijk
dat het beleid op deze gebieden
in samenspraak met u wordt gemaakt. Het gaat tenslotte om zaken die u rechtstreeks aangaan.
Dus mag u mee bepalen wie er
aan uw bed staat en hoe u en
uw gezin geholpen worden als er
problemen spelen. Voorop staat
dat mensen die echt hulp nodig
hebben die hoe dan ook moeten
krijgen.
Dat betekent echter niet dat er
geen moeilijke keuzes komen.
De bezuinigingen maken het nodig dat er harde keuzes worden
gemaakt: wie wordt wel en wie
niet geholpen? Het is onmogelijk om met veel minder geld dezelfde kwaliteit te blijven leveren
voor dezelfde mensen.

De poel zag er van de zomer mooi
uit, maar er kwaken geen kikkers
meer.
het wijkpark. Is dat de gemeente of
het waterschap? Vast staat dat het
zeer onwenselijk is de situatie te
laten zoals die nu is. Vervuild water
in het wijkpark willen we niet en de
mogelijkheid dat het vuile water
het natuurgebied in kan stromen
wille we al helemaal niet.
Wij vroegen het college of het bereid is de poel schoon te maken zodat er weer leven in ontstaat.

Alle kinderen doen mee
Het is de inzet van Sterk Meppel
geweest om in deze periode niet
op het minimabeleid te bezuinigen. Nu er zoveel mensen
werkloos worden en enorm in
inkomen achteruit gaan hebben
zij die kleine extra voorzieningen veel te hard nodig. Dankzij
onze wethouder Myriam Jansen
is dat ook gelukt.
Er is wel geschoven binnen het
budget, maar niet bezuinigd. Integendeel. Van Den Haag kreeg
de gemeente er zelfs geld bij. In
2014 170.000 euro, voldoende om
net iets extra te doen. De oproep
van staatssecretaris Jetta Klijnsma
was dit geld in te zetten voor kinderen van minima, zodat zij mee
konden doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten en ervoor
te zorgen dat er minder mensen in
de schulden terecht komen.

Sportclubs
Sterk Meppel vindt het belangrijk
dat kinderen mee kunnen doen.
Als je kinderen er al vroeg mee
leert leven dat ze langs de kant
staan is dat een handicap die ze
in hun latere leven eerst moeten
overwinnen. Daarom heeft Sterk
Meppel er samen met de PvdA
voor gezorgd dat mensen met een
inkomen tot 120 procent van het
sociale minimum (ongeveer 1500

euro netto per maand voor een
gezin) voor hun kinderen bijdragen kunnen vragen als zij bewijzen overleggen van deelname aan
sportclubs en culturele activiteiten. GroenLinks diende de motie mede in, want die partij heeft
het armoedebeleid meestal ook
hoog in het vaandel staan. Dankzij de steun van CDA en CU werd
de motie met grote meerderheid
aangenomen.
De fractie van GroenLinks bleek
echter minder sociaal dan gedacht. Tot onze grote verbazing
diende die partij samen met VVD
en D66 een motie in om de subsidie voor de Voedselbank drastisch te verlagen. Enkele maanden
daarvoor had Sterk Meppel samen
met de PvdA een motie ingediend
voor een subsidie die toereikend
is om de komende vijf jaar de
plotseling hogere huur te betalen.
Die motie werd (met steun van
CDA en CU) aangenomen.
Wij vinden het een schande dat
er een Voedselbank bestaat, maar
nodig is hij zeker. Daarom heeft
Sterk Meppel dit particulier initiatief altijd van harte gesteund.
Van GroenLinks hadden wij niet
verwacht dat ze dat niet zou doen.
Laat staan samen met de VVD en
D66 een motie in zou dienen om
de subsidie te beperken. GroenRechts?

Eerder ondergrondse containers
Goed beleid waar SteM voor
honderd procent achter staat liep
in de uitvoering bijna spaak. Het
bracht wethouder De Vos (PvdA)
behoorlijk in de problemen, omdat hij te ver voor de muziek uit
liep en daarmee een motie aan
zijn laars lapte. Toch is SteM hem
blijven steunen, omdat hij een
aantal belangrijke toezeggingen
deed. Voor ons zijn de milieu
effecten het belangrijkst.
Een van de zaken waar SteM zich al
sinds we bestaan sterk voor maakt
is het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit het afval.
Daarom pleiten wij nog steeds
voor differentiatie in het afvaltarief (DIFTAR), zodat de vervuiler
betaalt en er een prikkel ontstaat
om beter te scheiden. Daardoor
vermindert het restafval en zullen
er meer grondstoffen teruggewonnen worden.
Een belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat de gemeente het de inwoner wel gemakkelijk maakt om
daadwerkelijk te scheiden. SteM
was heel tevreden toen het college
met het beleidsplan kwam om te
komen tot een substantiële reductie van het restafval. Waar het om
gaat is de bevolking zo ver te krijgen dat het afval zodanig wordt gescheiden dat de gemeente het restafval niet meer hoeft in te zamelen.
Bewoners kunnen het kleine beetje
in een zak in ondergrondse containers kwijt.
Omgekeerd inzamelen noemen we
dat. Dat geeft grote voordelen. We
verspillen veel minder grondstoffen, onze inwoners zijn per saldo
veel minder geld kwijt en DIFTAR is
dan waarschijnlijk overbodig. Om
dit beleid succesvol te kunnen uitvoeren zijn er twee randvoorwaar-

den nodig. Ten eerste draagvlak bij
de bevolking creëren met gerichte
campagnes en goede en permanente voorlichting. Ten tweede het
onze inwoners gemakkelijk maken
ook daadwerkelijk te scheiden.
Vorig jaar zette het college de eerste stap. Alle huishoudens kregen
een aparte container voor papier,
en het plastic werd voortaan twee
keer per maand opgehaald. SteM
stond daar voor honderd procent
achter.

Luiers
Kritischer waren wij toen het college het restafval maar één keer
per maand wilde gaan ophalen.
Wij steunden de motie waarin het
college werd opgeroepen daar niet
mee te beginnen voordat er voldoende ondergrondse containers
zouden zijn, inwoners melk- en
sapcartons gescheiden kunnen
aanbieden, bijvoorbeeld bij het
oud papier of het plastic, en er een
oplossing is voor huishoudens met
veel afval van luiers en incontinentiemateriaal en dergelijke.
Wij waren dan ook verbijsterd toen
het college besloot het restafval per
1 januari 2014 maar één keer per
maand op te halen. Deed het col-

lege recht aan de motie? In onze
ogen niet en een groot deel van de
raad was het daarmee eens. Er waren nog onvoldoende ondergrondse containers, melk- en sapcartons
konden nog niet gescheiden worden aangeboden en voor luiers en
incontinentiematerieel was nog
geen oplossing.
Het probleem voor het college was
dat verantwoordelijk wethouder
Koos de Vos (PvdA) ver voor de muziek was uitgelopen door onze inwoners voor een voldongen feit te
stellen. Hij kon feitelijk niet meer
terug en voerde daarmee de motie
niet uit zoals de Raad bedoelde.
Was dit een politieke crisis waard?
Nee, want de wethouder beloofde
drie belangrijke dingen. Eén: knelpunten van individuele inwoners
worden hoe dan ook opgelost.
Twee: ondergrondse containers
worden in een verhoogd tempo geplaatst. Drie: als van de zomer blijkt
dat de (over)volle grijze containers
overlast veroorzaken door stank en
vliegen wordt de grijze bak vaker
opgehaald. SteM nam daar genoegen mee omdat bij ons in dit geval
het terugwinnen van waardevolle
grondstoffen voorop staat en niet
het lot van een wethouder.
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SteM-variant eindelijk in
plannen Nieuwveense Landen
Al sinds 2002 hamert Sterk Meppel erop, dat het woningbouwproject Nieuwveense Landen het best
kan worden ontsloten via een
korte weg naar de scheepswerf.
We stonden daarin alleen, totdat
het college vorige maand kwam
met een nieuwe aanpassing van
de plannen, de ontsluitingsweg
uitstelde en de ‘SteM-variant’ in
de plannen opnam. Een mooi
succes voor onze volhardende
woordvoerder Frans Venema.
Het project Nieuwveense Landen
speelt al vanaf de gemeentelijke
herindeling in 1997. Vanuit de provincie werd gesteld dat Meppel een
van de groeigemeenten zou worden in Drenthe. Aangezien Meppel
destijds over weinig grond kon beschikken, werden er grote plannen
gemaakt voor het gebied tussen
Nijeveen en de stad. Voor een goede
uitgangspositie werd er veel grond
aangekocht, er kwamen visies tot
aan 2030 toe, uitgebreide Masterplannen zoals ‘Wonen tussen de
Weilanden’, voor de bouw van 5300
woningen.
Eind 2002 volgde de startnotitie
Milieueffectrapportage (MER) en
werd een plandocument aangeboden aan de Raad. Dat was het
moment waarop Sterk Meppel een
alternatief indiende voor de verkeersafwikkeling, n.l. een korte en
rechtstreekse verbinding richting
de scheepswerf. (De SteM-variant).
Bij alle besprekingen, besluiten e.d.
heeft SteM volgehouden dat dit de
enige en meest praktische ontslui-

ting voor de Nieuwveense Landen,
maar vooral voor het dorp Nijeveen
was en is.

Crisis
Wij hebben nooit ondersteuning
van de andere partijen gehad en
daardoor bleef de voorgestelde
verbinding naar West en Oost overeind. Een reden voor raadsleden
Jan Vonk en Frans Venema om tegen het vaststellen van het bestemmingsplan te stemmen. Maar de
tijdgeest en niet vergeten de crisis
heeft ons ingehaald. De destijds
dichtgetimmerde plannen moesten
regelmatig worden bijgesteld en nu

Ons raadslid Frans Venema met
ons ‘naambordje’ van de korte ontsluitingsweg. Die moet nu ook naar
hem worden genoemd, vinden wij.
in 2014 komt het college met het
voorstel flexibeler om te gaan met
deze plannen. De voorgestelde ontsluiting werd uitgesteld en tot onze
grote vreugde, en uiteraard die van
de bewoners van Nijeveen, is de
korte SteM-variant opgenomen in
de aangepaste plannen. Daar kunnen wij zeker tien jaar mee vooruit.
Nieuwveense Landen, Frans Venema kan er wel een boek over schrijven.

Besturen oude stijl
Met de Mgr. Niermanschool erbij in De Plataan
krijgen de bibliotheek en Scala betere kansen
om te overleven. Een deel van de gemeenteraad blijft echter om meer informatie vragen.
Daardoor wordt het besluit voor de school keer
op keer uitgesteld. Blijkbaar is het erg moeilijk
om knopen door te hakken.
De beheerstichting van De Plataan ontvangt
nu 320.000 euro per jaar om het gebouw te
exploiteren. Er ligt ook nog een oude bezuinigingsopdracht van 150.000 euro. Het college wilde die opdracht schrappen, maar werd
teruggefloten door een meerderheid van de
gemeenteraad. Daar kwam bij dat de beheerstichting enkele maanden geleden aangaf dat
zij er juist 150.000 euro bíj wil hebben om de
exploitatie sluitend te krijgen: totaal 470.000
euro per jaar zou De Plataan de gemeente dus
kosten. Was dat redelijk? Er kwam een onderzoek.
Een landelijk bureau keek wat er gemiddeld
aan vergelijkbare gebouwen wordt uitgegeven
en kwam tot de conclusie dat met een begroting van 280.000 euro een aanvaardbaar beheer mogelijk was. Van de huidige 320.000
euro dus naar 280.000. Een relatief kleine bezuiniging van 40.000 euro. Maar in de ogen
van de beheersstichting is dat voorstel onacceptabel. Het bestuur dreigde op te stappen
als dat voorstel zou worden aangenomen. Het
wil niet verantwoordelijk zijn voor de consequenties van een budget dat het niet verantwoord vindt.

De gemeenteraad kon echter niet beslissen. De
PvdA wilde weten wie het beheer over ging
nemen als het bestuur stopte en wat dat ging
kosten, de VVD en GroenLinks wilden meer cijfers, het CDA zou komen met een voorstel een
nieuwe school te bouwen op de huidige plek.
Meer cijfertjes, meer plannen, meer overleg,
meer zekerheden wilde de Raad. Zekerheden
die er niet zijn in onzekere tijden.
Gemeenteraden zijn gewend om plannen voorgelegd te krijgen die volledig doorgerekend zijn.
Alles is voorgekookt en uit en te na besproken.
Besturen oude stijl zou je kunnen zeggen. Als
we verwachten dat de gemeente-nieuwe-stijl
een slagvaardige organisatie wordt, moet de
gemeenteraad daar wel de voorwaarden voor
scheppen en niet steeds de hakken in het zand
zetten. De Raad zal moeten accepteren dat zij
weliswaar de lijnen uitzet, maar ook de problemen die daarbij opdoemen moet oppakken op
het moment dat ze komen. Dat zal de snelheid
van handelen enorm vergroten.
Nu is de Mgr. Niermanschool weer het kind
van de rekening. Zij wil nog steeds graag
naar De Plataan en samen met de bibliotheek,
Scala en Kinderopvang een multifunctioneel
kindcentrum opzetten. Die opzet van synergie
tussen alle organisaties en de onzekere positie van de Niermanschool kwamen tijdens de
raadsdiscussie niet aan de orde. Geld, geld en
nog eens geld, daar ging het over. De onduidelijkheid voor ouders, leerkrachten en kinderen, die werd op de koop toe genomen.

HEMA
Meppel 0522-252494

Wijnand
Soap en zootje
Een soap, die politiek. Je kunt rustig vier jaar missen en dan zitten
ze nog steeds over dezelfde dingen te blaten. Makkie voor mij, deze
keer. Ik stuur gewoon mijn column van vier jaar geleden in.
Ik zal je geheugen even opfrissen, want je was natuurlijk ondertussen gewoon even doorgegaan met leven. Het ging over de verkiezingsdebatten. Dat ik het maar slappe hap vond, omdat niemand
echt stelling durfde te nemen. Een lijmkwastje hier en een strooppotje daar, dat was het.
En, is er wat veranderd? Neem de huisartsenpost in Nijeveen. Niemand had zich er sterk voor gemaakt, schreef ik vier jaar geleden,
alleen tijdens het debat in De Schalle beweerden ze allemaal dat ze
het reuze belangrijk vonden. En geloof het of niet, dit jaar hadden
ze het nog steeds over die huisartsenpost. In vier jaar niks gemist.
Ze vonden het weer reuze belangrijk. Terwijl ze vier jaar lang alle
voorstellen om het die dokters ook maar een beetje naar de zin te
maken van tafel veegden. Alleen SteM, ik kan het ook niet helpen,
dat kwam op voor de huisartsen, de rest stemde hartstikke tegen.
En weet je ‘t nog? Vier jaar geleden zat mijn favoriete vriendin Willie daar ook. Jammer dat ze niet meer meedoet! Wil SteM een korte
ontsluiting voor Nijeveen? Popie-jopie! kreet zij. Terwijl ze toch net
een zeperd had gehaald over de asfaltcentrale. Dat SteM daar toen
actie tegen voerde, vond ze vier jaar daarvoor ‘popie’. Je zou toch
zeggen: een ezel stoot zich geen tweemaal... En nu zit ze eenzaam
in het duister te knarsetanden. Want die ontsluiting, die komt er.
En neem die fietstunnel naar de nieuwe scholen op Ezinge. Dat
vonden ze vier jaar geleden al reuze belangrijk. Maar helaas, geen
geld! Hebben ze het nu wel? Het nieuwe schooljaar nadert, hordes scholieren komen straks door de perrontunnel, op de fiets, een
zootje wordt het. Zal me benieuwen!
Al hou ik niet van soaps.

Nu alle steun voor Moes
De uitbreiding van de huisartsenpraktijk in Nijeveen bleek
tijdens het verkiezingsdebat in De
Schalle plotseling op unanieme
steun van alle fracties te kunnen
rekenen. Hoe anders was dit toen
Sterk Meppel in de afgelopen periode tot twee keer toe een poging
deed om uitbreiding mogelijk te
maken. Toen kregen wij de rest
van de gemeenteraad niet mee.
Ook het CDA niet.
Voortschrijdend inzicht? In ieder
geval jammer dat de huisartsenpraktijk nu pas steun krijgt van
de Raad. De opvolgers van dokter
Roelof Moes hebben het oude plan
al achter zich gelaten en moesten
noodgedwongen op zoek naar een
andere locatie.
Sterk Meppel is blij dat alle politieke partijen eindelijk deze ontwikkeling steunen. Er komt veel op de
gemeente af. De AWBZ-begeleiding
en persoonlijke verzorging worden
overgeheveld naar de gemeente.
Een goede huisartsen- en apothe-

kerszorg is hierbij cruciaal. Hoe
fijn is het dan niet dat er opvolgers
klaar staan die het stokje over willen nemen. Opvolgers die, naast het
bieden van huisartsenzorg, ook de
apotheek willen voortzetten?

Geen vergoeding
Toen wij dan ook in de Meppeler
Courant lazen dat de huisartsen
waarschijnlijk de vergoeding voor
apothekersdiensten buiten kantooruren kwijtraken, hebben wij
hierover direct contact gezocht met
Achmea. Hoewel de gemeente op
zich geen invloed uit kan oefenen
op het beleid van zorgverzekeraars,
willen we wel aangeven hoe wij er
tegenaan kijken.
Ondertussen heeft Achmea de huisartsen toegezegd dat er de komende
maanden niets verandert in de vergoeding, maar dat dit niet geldt voor
de lange termijn. Ook Achmea moet
het landelijk beleid volgen. Uiteraard zal SteM de ontwikkelingen
nauwlettend volgen en waar mogelijk weer aan de bel trekken/

Lente 2014

DE STADSWACHTER

8

Onze eerste tien

33e Jaargang, nr 2
Een uitgave van de Politieke
Vereniging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>
Verschijnt in een oplage van
14.000 exemplaren en wordt in
Meppel, Nijeveen, Rogat, Broekhuizen, Schiphorst, Haakswold en
Nijentap huis aan huis bezorgd.

REDACTIE
stadswachter@sterkmeppel.nl
Oosterboerweg 94,
7943 KD Meppel
Elisabeth Bakkenes
(hoofdredacteur) tel. 259 026
Eduard Annen, tel. 853 069
Margriet Kwint
Kees Schoonderwoerd
(eindredactie)
Henk Tiemens (vormgeving)

Peter de Vries (58)
Lijsttrekker
Sterk Meppel wil graag startende
ondernemers helpen. Door regels
te versoepelen en mee te denken
bij het opstarten van bijvoorbeeld
een bedrijf aan huis, groeit de
werkgelegenheid en kunnen starters zonder hoge opstartkosten
beginnen met hun bedrijf. Voorzieningen in de eigen buurt zijn
belangrijk. Het buurt- en wijkgericht werken moet gestimuleerd
worden. Denk daarbij aan samen
groen of een moestuin onderhouden, samen koken en eten in een
wijkgebouw.

Elisabeth Bakkenes (63)

Bert-Jan Grobben (53)

Dick Strijk (54)

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE

Zorg is in goede handen bij SteM.
Mensen die echt steun nodig
hebben moeten die ook krijgen.
Een gezin, een plan, een begeleider. Herinvoering van de functie
van wijkverpleegkundige zou
daarbij een goede rol kunnen
vervullen. Eigen initiatieven van
inwoners moeten gestimuleerd
worden, bijvoorbeeld weggeefwinkels, ruilbeurzen. Dat is goed
voor je portemonnee en goed
voor het milieu.

Meppel is een fijne gemeente
om te wonen. Daarom moeten
voorzieningen in stand worden
gehouden, zoals ziekenhuis, station, winkels, theater en culturele instellingen en middelbare
scholen. Meppel heeft een mooi
winkelbestand. SteM wil de binnenstad aantrekkelijk houden.
Dit kan door het historische karakter van onze binnenstad te
koesteren, achteraf betaald parkeren in te voeren en gezellige
ontmoetingsplekken te creëren.

De jeugd heeft de toekomst. Het
is belangrijk dat jongeren gestimuleerd worden om een gezonde leefstijl aan te leren. Ook
maatregelen die het alcohol- en
drugsgebruik tegengaan moeten
worden uitgevoerd. Een goede
voorlichting kan daarbij helpen.
SteM wil fietsgebruik stimuleren.
Wij staan voor goede fietsverbindingen. Daar kan veel aan worden verbeterd door zo spoedig
mogelijk een fietstunnel naar
Ezinge aan te leggen.

Frans Bultje, Myriam Jansen,
Jeanet Kraaij, Henk Schoemaker,
Dick Strijk, Frans Venema, Jan
Vonk, Peter de Vries
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Marco Havers, Ben Hillen, Elly
Jansen, Myriam Jansen
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Henk Schoemaker (57)

Jeanet Kraaij (44)

Frans Venema (74)

Eduard Annen (49)

De natuurgebieden rondom
Meppel zijn uniek. Dus geen uitbreiding van het havengebied
naar Staphorst. Het gaat hier om
een waardevol natuur- en broedgebied. Natuur krijg je nooit
meer terug. Geen toeristenbelasting invoeren. Een extra hotel
zou kunnen bijdragen aan het
toenemen van het aantal overnachtingen. Maar ook de voorzieningen rond de haven moeten
optimaal zijn. Door op meerdere
plekken de stroomvoorziening te
verbeteren zou de stad nog aantrekkelijker kunnen zijn voor het
watertoerisme.

Sterk Meppel wil dat u verantwoordelijk bent voor en invloed
krijgt op uw eigen zorg. U bepaalt toch wie u aan uw bed wilt
hebben? De plannen van het ziekenhuis om een zorgcampus op
te starten, moet Meppel omarmen. Deze combinatie van zorg
en technische opleidingen met
stageplaatsen in het ziekenhuis
is niet alleen goed voor het behoud van ons ziekenhuis, maar
ook voor de werkgelegenheid.

Niet alleen het centrum, maar
ook de sfeer van het buitengebied moet onaangetast blijven.
We moeten zorgvuldig omgaan
met de bestaande cultuur. Dorp
moet dorp blijven. De oude wandelpaden door onze buitengebieden, met name het Reestdal,
moet nieuw leven ingeblazen
worden. Een groene stad heeft
een positieve werking op het
leefklimaat. Dus niet alleen grasveldjes, maar ook struiken. En
bomen: die kunnen niet zomaar
gekapt worden. Planten, dieren
en insecten horen bij elkaar. Als
meer bermen ingezaaid worden
met bloemen helpen wij de bijen.

De beste ideeën komen vaak van
onze inwoners zelf. Om juist die
creatieve ideeën een kans te geven moet ‘impulsbeleid’ worden
ontwikkeld. Vooral als het gaat
om initiatieven die toerisme bevorderen en ideeën die werkgelegenheid meebrengen. Mensen
zonder baan moeten, als dat
nodig is, ondersteund worden
op weg naar werk. Ook vrijwillige inzet door mensen die geen
werk hebben, draagt bij aan een
snellere terugkeer naar werk. Het
leerwerkbedrijf in Meppel heeft
bewezen veel mensen op weg te
helpen.

Soerma Jethoe (52)
Door evenementen te steunen
die (bijna) gratis zijn kunnen ook
mensen met een kleine portemonnee meedoen met de leuke
dingen in het leven. De gemeente moet evenementen en activiteiten steunen om deze toegankelijk te maken voor iedereen.
Alle openbare ruimtes moeten
hondenpoepvrij zijn of worden
gemaakt, zodat kinderen lekker buiten kunnen spelen in het
groen. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun dier.

Myriam Jansen (42)
Kandidaat-wethouder
Om te zorgen dat Meppel voor iedereen een fijne gemeente blijft,
is het belangrijk dat we ook in de
toekomst evenwichtig omgaan
met de financiële ruimte. Liefst
willen we alles in stand houden.
Toch moest er de afgelopen jaren
stevig bezuinigd worden en dat
zal ook de komende jaren nog
moeten. Soms vraagt dat ferme
besluiten, die pijn doen en onrust geven. Een ding staat vast
voor ons: op armoedebeleid mag
ook de komende periode níet bezuinigd worden. Juist de mensen
die het minder hebben, moeten
ook mee kunnen doen.
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