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Van de redactie 
 

Emotie in de Raadszaal!  
 
Wel of geen school in NVL en wie gaat dat betalen. 
 
Dat er een school moet gaan komen staat voor SteM als een huis, maar kunnen we het ons veroorloven nu er 
serieus druk staat op de gemeentelijke begroting? Eduard Annen, onze fractiewoordvoerder op dit thema, heeft 
zijn uiterste best gedaan om onze standpunten met kracht uit te dragen. 
 
De thema-avond over afval was een groot succes. Zowel qua opkomst als inhoud. Dat beloofd veel goeds voor 
de volgende thema-avonden. In 2019 zullen er 4 thema-avonden georganiseerd gaan worden. 
 
De Stadswachter vergt veel van de fractieleden Gaby en Elisabeth. Nog twee weken wachten en hij komt weer 
huis-aan-huis in Meppel op de deurmat te liggen. Maar nu eerst deze Nieuwsbrief. 
 
Veel leesplezier! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Klaas de Vries 
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Thema avond Afval 
 

Tijdens de thema-avond ‘Een andere kijk op afval’ discussieerden ruim 30 leden en belangstellenden over 
vragen, problemen en oplossingen voor het beter scheiden van het afval. Met soms verrassende ideeën. 
 
Wethouder Jaap van der Haar nam ons tijdens de thema-avond ‘Een andere kijk op afval’ mee in de 
geschiedenis van afval en alles wat daarin veranderd is. Belangrijk element is dat we anders moeten gaan 
denken over afval. Een plastic flesje dat wordt weggegooid is wel uit het zicht maar niet weg. Een bekend 
voorbeeld is plastic dat in de berm of zee terecht komt. Via de kringloop van de natuur komt dat uiteindelijk 
weer bij en in de mens terecht. Er zijn al plastic deeltjes in de ontlasting van mensen aangetroffen. Door het 
afval vooraf te scheiden doen we een stap in de goede richting. Plastic, metaal, glas, groenafval: veel van wat 
we weggooien kan hergebruikt worden maar die processen vragen veel energie. De enige duurzame oplossing is 
om minder afval te produceren.   
 
De conclusie die we daaruit kunnen halen is dat als we echt iets willen veranderen we minder plastic moeten 
gebruiken. Koop in de supermarkt geen producten meer met plastic erom heen maar kies voor het alternatief 
zonder plastic. 
 
Na een inleiding van wethouder Jaap van der Haar leidde raadslid Madelinde 
Visscher de discussie rond stellingen in een afvalquiz. Stellingen als ‘scheiden 
achteraf is efficiënter’ of ‘flatbewoners kunnen geen afval scheiden’ leverden 
discussie op waarbij vragen en problemen gesignaleerd werden. Ook via social 
media werd druk gereageerd op de stellingen. Zo werd de stelling of afval 
scheiden goedkoper is via Twitter door Lennart81 beantwoord met een overzicht 
van het tarief voor afvalstofheffing. Dat daalde van 282 euro in 2009 naar 181 
euro in 2018. Dat het nog goedkoper kan werd ook duidelijk. Niet goed 
gescheiden PMD afval kostte de gemeente, en dus de inwoners, vorig jaar nog 
een half miljoen.  
 

Na de koffie daagde Klaas de Vries aan de hand van de vragen en problemen de 
aanwezigen uit om met verbetersuggesties te komen. Daar kwamen verrassende 
suggesties uit naar voren. Maak het leuk en zet in iedere wijk een soort Hollebolle Gijs 
voor papier, voor blikjes en voor plastic gaf Eduard Annen aan.  Kinderen gaan dan 
graag helpen met goed scheiden. Voor het ophalen van grofvuil hadden de aanwezigen 
graag een verhoging van de heffing over. En ook voor flatbewoners waren er 
suggesties: maak stortkokers op de galerij of zet kleine milieustraten voor een groep 
met flats om het inzamelen van plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) 
makkelijker te maken. Jaap van der Haar is hiermee reeds hard mee aan het werk en 
kwam met een “nieuwtje”; er komt dit jaar nog een voorstel om PMD vaker in te 
zamelen. Eén keer per drie weken bij laagbouw en wekelijks bij hoogbouw. Dat zorgt 

ervoor dat flatbewoners minder problemen hebben en dat het makkelijker wordt om goed afval te scheiden. 
Via social media zullen we verder onderzoeken voor welke ideeën draagvlak bestaat en daarna bieden we onze 
bevinden aan het college aan.   

 
Madelinde Visscher 
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Zwembad De Duker 

 
Zwembad de Duker staat al een paar jaar leeg en dat is zo langzamerhand te zien, het gebouw gaat hard achter 
uit en wordt niet onderhouden.  
 

 
 
Maar er gloort licht aan de horizon, in de concept besluitenlijst van B&W staat dat er een principeverzoek is 
binnen gekomen voor de bouw op terrein voormalig zwembad De Duker Nijeveen. B&W besluiten in principe 
bereid te zijn onder voorwaarden  medewerking te verlenen aan een planologische procedure voor 11 
woningen op het terrein aan de Dominee van Halsemastraat 14 te Nijeveen. De eigenaar van de locatie wil 
woningen bouwen, die qua stijl passen bij de reeds bestaande woningen. Hopelijk krijgt hierdoor deze locatie 
weer een aantrekkelijk aanzicht. 
 

 
Frans Venema 
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Biodiversiteit 
 

Wethouder Jaap van der Haar is hard aan het werk met groenonderhoud, bermbeheer en het versterken van de 
biodiversiteit. Dat doet hij binnen maar ook buiten de gemeentegrenzen.  
 
Samen met de andere Drentse gemeenten, 
waterschappen en partijen als Rijkswaterstaat 
en ProRail heeft SteM-wethouder Jaap van der 
Haar een afsprakenkader Drenthe-Kriebels met 
de provincie getekend.  
 
Door dit akkoord werken al deze partijen met 
elkaar aan het verbeteren van de biodiversiteit 
door een beter beheer van bermen, taluds en 
ander openbaar groen. De bedoeling is om een 
aantal praktische en concrete activiteiten te 
benoemen die uitvoerbaar en inpasbaar zijn 
voor deze organisaties. Sterk Meppel is blij met 
de blijvende aandacht en inspanningen om de 
biodiversiteit te versterken en vergroten en de 
inzet van onze wethouder om met dit initiatief  
mee te doen.  
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Alleen een tijdelijke school voor Nieuwveense Landen  
De (bijna) voltallige raad vindt dat er een school in Nieuwveense Landen moet komen. Binnen drie jaar gaan er 
150 kinderen in de wijk naar het basisonderwijs. Dat loopt daarna op tot minimaal 350 kinderen. Het voorstel 
om in de wijk een tijdelijke school te bouwen zodat het onderwijs van start gaat kon op brede steun rekenen. 
Een besluit over een definitieve school lijkt nog ver weg. Dat is afhankelijk gemaakt van sluitende afspraken die 
grote gevolgen kunnen hebben voor de voor- en naschoolse kinderopvang.  
 
SteM is een uitgesproken voorstander van een basisschool voor Nieuwveense Landen. Een school ‘om de hoek’ 
is belangrijk omdat het verkeersoverlast tegen gaat, kinderen makkelijker hun vriendjes opzoeken om te spelen 
en ouders elkaar ontmoeten op het schoolplein in de eigen wijk.  We zien in de Berggierslanden hoezeer daar 
een school gemist wordt en hoeveel auto’s er dagelijks van en naar Het Palet in de Koedijkslanden rijden. 
Nieuwveense Landen wordt drie keer zo groot. Of stel je eens voor dat alle kinderen uit de Oosterboer met de 
fiets of auto naar scholen in andere delen van Meppel gebracht worden!  
 
SteM wil dus een school voor Nieuwveense Landen. Toch heeft de SteM-fractie tegen het voorstel gestemd. Dat 
was namelijk door een amendement dusdanig veranderd dat een voorstel over definitieve bouw alleen naar de 
Raad komt als er sluitende afspraken zijn gemaakt rond de overcapaciteit in andere wijken. Dat is een groot 
probleem voor de kinderopvang. 
 
Kinderopvang in de problemen? 
Volgens de schoolbesturen is er geen overcapaciteit omdat in 2010 besloten is tot ombouw van scholen naar 
kindcentra. De gemeente ging op dat moment leegstaande lokalen verhuren aan de kinderopvang. Dit bleek 
juridisch echter niet toegestaan. Daardoor verhuren de scholen deze ruimtes en in ruil daarvoor passen zij de 
ruimtes aan en onderhouden en verwarmen die.  
Het amendement dat nu is aangenomen kan daar grote gevolgen voor hebben. In zijn toelichting op het 
amendement gaf de fractievoorzitter van de VVD namelijk aan dat er wat hen betreft in Meppel geen 
overcapaciteit mag zijn puur berekend op het aantal m2 waar de scholen recht op hebben. Alleen als daaraan 
wordt voldaan mag er een raadsbesluit voor een definitieve school in Nieuwveense Landen aan de raad worden 
voorgelegd. Een opdracht waarvan de wethouder aangaf dat hij daar onmogelijk aan kan voldoen. Ook Sterk 
Meppel vindt dit geen goed besluit. Het zou tot gevolg kunnen hebben dat er geen kinderopvang op scholen 
meer plaats kan vinden.  
 
Wettelijke zorgplicht 
De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Daarom betalen we ieder jaar 2 miljoen Euro huur 
aan Woonconcept voor het gebouw van Stad en Esch op Ezinge. Daarom wordt de renovatie van de 
Calvijnschool door de gemeente betaald en staan Dingstede en de Reestoeverschool op de nominatie om op 
kosten van de gemeente gerenoveerd te worden. 
Voor Sterk Meppel is het logisch om een nieuwe school te bouwen waar straks veel kinderen wonen. In de 
Nieuwveense Landen dus. Wat SteM betreft gaat de schep zo snel mogelijk de grond in.  
 

 
Eduard Annen  
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De inhoud van de Nieuwsbrief bevat informatie vanuit de SteM-fractie en 

is beSteMd voor leden van Sterk Meppel, als ook donateurs en 

belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld. 

Aanmelden (of afmelden) voor de Nieuwsbrief kan per e-mail via:  

kjdevries@planet.nl 

 

Inhoudelijke reacties kunt u sturen naar de desbetreffende auteurs.  

Voor algemene opmerkingen richt u zich tot  

kjdevries@planet.nl 

 

Foto’s (tenzij anders vermeld) uit eigen archief (of publiek domein). 

 
 

Volg ons op Facebook, Twitter en YouTube:  

www.facebook.com/SterkMeppel/ 

twitter.com/sterkmeppel 

www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel 

 

Sterk Meppel  | vlogs op You Tube 

Ga naar www.youtube.com en zoek naar Sterk Meppel.  
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