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Fractienieuws Politieke Vereniging Sterk Meppel 
Mei 2018 (extra) 
www.sterkmeppel.nl - nieuwsbrief@sterkmeppel.nl 
 

Van de redactie 
 
In de Nieuwsbrief van Mei heb ik u beloofd om onze wethouder Jaap van der Haar aan u voor te stellen. SteM 
Gemeenteraadslid Gaby Geertsma heeft Jaap geïnterviewd en dit interview is hieronder te lezen. Daarnaast de 
oproep om bij de ALV op 30 mei aanwezig te zijn van onze voorzitter Ron Dunselman.  
 
Veel leesplezier! 

 

 
 
Klaas de Vries 
 
 
 

http://www.sterkmeppel.nl/
mailto:nieuwsbrief@sterkmeppel.nl
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Nieuws van de Vereniging 

 
Belangrijke data: 

Algemene Ledenvergadering 

(ALV) van woensdag avond 30 mei 2018. 

 

De bijeenkomst vindt plaats in Meppel's Inn, Leonard Springerlaan 14, 

Meppel. 

 

Aanvang 20.00 uur 

 

De agenda is als volgt: 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3.Vaststelling van de notulen ALV van 17-1 2018 (zie bijlage) 

4. Ontmoeting met onze wethouder Jaap van der Haar 

5. Terugblik verkiezingscampagne en viering van ons 40 jarig jubileum 

6. Coalitieakkoord  

7. Resultaten brainstorm avonden 24 april en 22 mei 

8. Wat verder ter tafel komt 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

 

Ron Dunselman 
Voorzitter Politieke vereniging  
Sterk Meppel 
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Interview met Jaap van der Haar 
In deze nieuwsbrief mag ik u voorstellen aan onze wethouder Jaap van der Haar. 
 
Jaap is in 1952 geboren in Hollandscheveld en opgegroeid in Hoogeveen . Op zijn vijftiende ging jaap aan het werk, maar 
werd daar al snel weggeroofd, omdat men doorhad dat deze jongen meer kon. Jaap begon aan een administratieve 
opleiding richting financiën.  Dit gaf hem entree tot de Havo. De adviezen waren dat hij economie/bedrijfskunde zou 
moeten kiezen. Jaap koos voor een opleiding aan de sociale academie in Hengelo. Tijdens deze opleiding leerde Jaap Ron 
Dunselman kennen die nu voorzitter is bij het bestuur van Sterk Meppel. Na twee jaar deze opleiding genoten te hebben 
werd hij opgeroepen voor vervangende dienst. Hij had reguliere militaire dienst geweigerd. In de vervangende dienst 
werd hij tewerkgesteld bij de opbouw van een crisiscentrum voor verslavingszorg in Enschede. Zo leerde hij de 
verslavingszorg kennen. 
 
Na (parttime) afronding van de Sociale Academie, verhuisde Jaap in 1976 naar Hamingen. Een klein gehucht dat net 
buiten Meppel ligt en bij Staphorst hoort. Hier begon hij een therapiecentrum voor verslaafden. Het werd de afkick locatie 
van Arta. Deze aanpak van de verslavingszorg groeide enorm.  Er ontstonden rond Arta diverse andere behandel plekken 
(onder andere in Zeist en Austerlitz) en nazorg centra, waaronder ook in Meppel. Jaap werd uiteindelijk algemeen 
directeur/bestuurder van Arta. In die periode werd hij ook vice-voorzitter en penningmeester van GGZ Nederland. Daar 

was hij op koepel niveau verantwoordelijk voor de 
Nederlandse verslaafdenzorg. Ook was hij lid van de 
Commissie Medicamenteuze Interventies bij verslaving. 
Deze commissie van de gezondheidsraad legde de 
fundamenten voor het Nederlandse drugsbeleid. Jaap deed 
in deze periode veel bestuurlijke en politieke ervaring op.  
 
Doordat verslaving steeds meer als een ziekte i.p.v. een 
maatschappelijk probleem gezien werd in de 90er jaren van 
de vorige eeuw stopte hij zijn werk in deze sector. Jaap zag 
verslaving als een maatschappelijk vraagstuk dat met 
individualisering te maken had. Het moest opgelost worden 
door nieuwe vormen van opvoering en onderwijs. Hij 
richtte zich toen op politiek en interim-management. In 
deze periode was hij onder andere 8 jaar landelijk 
penningmeester van Groen Links en bestuurslid van de 
vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstelling.  
 
Privé werd Jaap in 1980 verliefd op Jessica Westerkamp Zij 
trouwden in 1982. In 1983 werd hun enige dochter Jorinde 
Ishilde geboren. Jessica werkte 25 jaar mee aan de opbouw 
van Arta. Momenteel is ze mee verantwoordelijk voor het 
curriculum en de verdere ontwikkeling van de HBO 
opleiding Spraak & Drama aan de Hogeschool Leiden. 
 
 
Nu 66 jaar jong met het pensioen voor de deur werd hem 
door ons gevraagd of hij geïnteresseerd was om wethouder 
te worden voor Sterk Meppel. Jaap zegt; ik ben mij gaan 
verdiepen in jullie partij en kwam er al snel achter dat jullie 
een progressieve partij zijn met een hang naar Historie. Ik 

kon mij totaal achter jullie verkiezingsprogramma stellen en werd enorm enthousiast.  Wat is er nu mooier dan dat ik aan 
het einde van mijn loopbaan mijzelf kan inzetten voor mijn stad. Ik zal mijn werk als wethouder vol overgave gaan doen. 
 
Gaby Geertsma Met dank aan Jaap van der Haar 
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Meer weten over art. 32 vragen, amendementen en moties? 
Hiervoor kunt u kijken op onze website of via de raadsleden. Ook via de site van de 
gemeente Meppel kunt u ook de vergaderkalender, agenda’s en verslagen van 
Gemeenteraad en commissies vinden, en zelfs hoe u de vergaderingen live kunt 
volgen.  

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.  
 

mailto:kjdevries@planet.nl
mailto:kjdevries@planet.nl
http://www.facebook.com/SterkMeppel/
https://twitter.com/sterkmeppel
https://www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel
http://www.youtube.com/

