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Van de redactie
Nog een weekje en het politieke seizoen gaat weer van start. Lekker uitgerust van de lange en warme zomer zullen de
eerste vergaderingen wel wat vuurwerk gaan opleveren. De begroting van 2019 is de eerste mogelijkheid van het nieuwe
college om te laten zien waar ze voor staan en de mogelijkheid voor de coalitie en oppositie om accenten te zetten.
Dit weekend wordt in het Wilhelminapark Samen loop voor Hoop georganiseerd. Vanuit de gemeenteraad loopt een team
de 24-uurs loop mee. Als actie om geld in te zamelen hebben kunstenaars werken ter beschikking gesteld die vanavond
om 20.00u zullen worden geveild door onze burgermeester. Komt allen, niet alleen om onze lopers aan te moedigen,
maar vooral om bij de veiling aanwezig te zijn!
Veel leesplezier.

Klaas de Vries
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Natuurlijk wil Sterk Meppel wél fietstunnel watertoren
We moesten het twee keer lezen, maar het stond echt in de krant: de fietstunnel bij de watertoren zou de ijskast ingaan
omdat Sterk Meppel tegen was. Beide stellingen zijn onjuist. De plannen voor de fietstunnel gaan de ijskast niet in en
Sterk Meppel is juist groot voorstander van een snelle aanleg van de fietstunnel. De Meppeler Courant plaatste een paar
dagen later dan ook een rectificatie.
Volgens de Meppeler Courant van 1 augustus zou er de komende jaren geen verandering komen in de problematische
verkeerssituatie op de Steenwijkerstraatweg en rotonde watertoren. Volgens het artikel komt dit doordat SteM tijdens de
coalitie onderhandelingen met VVD en CDA haar bedenkingen tegen de nieuwe ontsluitingsweg en fietstunnel hard heeft
kunnen maken. Dit is feitelijk niet waar. Dat blijkt ook uit de volledige alinea in het coalitieakkoord (p. 14). De krant haalt
alleen de eerste zin aan: “dat de aanleg van de nieuwe stadsentree niet in deze bestuursperiode wordt opgepakt.” De zin
erna luidt echter: “We zetten in op levensloopverlengende maatregelen bij de rotonde watertoren, zoals realisatie van de
fietstunnel Nieuwveense Landen en een bypass op de rotonde.”
Dat is een glasheldere afspraak die past bij een echte fietspartij als Sterk Meppel. Een nieuwe (auto)toegangsweg staat
voor deze bestuursperiode niet op de agenda; de fietstunnel nadrukkelijk wel. Waarom die tweede zin niet is
meegenomen in het artikel? Het is mij een raadsel. Ook in het aangehaalde Verkeers en Vervoersplan (GVVP) is te lezen
dat er voor de fietstunnel een afzonderlijk voorstel naar de raad komt.
Voor SteM is een goede ontsluiting van Nieuwveense Landen van groot belang. De veiligheid van de huidige en
toekomstige fietsers staat daarbij voorop. En als de rotonde voor het autoverkeer daarmee ontlast wordt, waardoor het
verkeer op de N375 beter doorstroomt, noemen we dat een win-win situatie waar iedereen blij mee is.

Elisabeth Bakkenes
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Samen loop voor Hoop & Meppeler Kunst voor Hoop
De 19 teams die dit weekend in het Wilhelminapark tijdens de wandelestafette stilstaan bij kanker dagen elkaar uit om
op een creatieve manier zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Het team Gemeenteraad heeft
bekende Meppeler kunstenaars gevraagd om een werk af te staan voor een veiling. Vele kunstenaars reageerden daar
enthousiast op en stonden belangeloos werk af. De opbrengst gaat helemaal naar het Koningin Wilhelmina Fonds, voor
kankeronderzoek.
De veiling begint zaterdag 1 september om 20.00 uur op het podium in het Wilhelminapark. Veilingmeester is
burgemeester Richard Korteland. De kunstwerken zijn vanaf 11.00 uur ’s morgens in het park te bezichtigen. Een
buitenkansje om voor een leuke prijs een kunstwerk van een gerenommeerd Meppeler beeldend kunstenaar te pakken te
krijgen. Het zijn niet de minsten die werk beschikbaar hebben gesteld:

Therese Brals, 90 x 120 cm, mixed media, titel De Oude Gasfabriek, Jet Brand, 50 x 50 cm, acryl op doek, titel Oneindig, Manja
Cornelissen 50 x 60cm, mixed media, titel Together, Sarah Creek, 70 x 50 cm, acryl op deep edge canvas, Silence, Gerda Elsenaar, 20 x
60 cm, olieverf op doek, titel Drieluik Zeesterren, Hans Emmelkamp, 29 x 36 cm, zeefdruk, titel Bilanciato (in evenwicht), Wiedy Jacobs,
50 x 60 cm, schets met conté krijt, titel In gedachten, Francis Kilian, twee werken 70 x 100 cm, gemengd op canvas, Indiaas Design ! en
II, Dineke Kraaijeveld, 35 x 25 cm, linosnede, titel Gesprek in de nacht, Jan Anne v.d. Laan, twee olieverf doeken 24 x 18, Choucho en
Jesse
Marja Logtmeijer 60 x 30, acryl op canvas, tweeluik Verbondenheid, Gerda Pier 50 x 50 cm, acryl, naamloos, Pim Stallman, 60 x 60 cm,
mixed technieken, Tangovoeren 1
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SteM Bokaal uitreiking
SteM Bokaal uitgereikt aan Onderling Sterk Meppel
Het bestuur van Sterk Meppel overhandigt sinds 2014 jaarlijks de SteM Bokaal aan een vereniging, bedrijf of
instelling die zich op bijzondere wijze inzet voor Meppel en de Meppelers. De ledenvergadering van Sterk Meppel
heeft onlangs besloten de Bokaal dit jaar toe te kennen aan Onderling Sterk Meppel.
Deze belangenvereniging van en voor mensen met een verstandelijke beperking bestaat dit jaar 10 jaar en vierde
onlangs het 10 jarig jubileum.
Volop reden om hen hiermee te feliciteren en hen half juli de Stem Bokaal voor dit jaar toe te kennen! De prachtige
bokaal is een ontwerp van beeldhouwer Onno de Ruiter.
Eerder ontvingen Stichting Oud Meppel (2014), De Weggeefschuur (2015), OR Reestmond (2016) en
Grachtenfestival (2017) de mooie bokaal.
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DDMD optocht
Afgelopen donderdag (de laatste DDMD van 2018) heeft SteM meegelopen in de optocht. Zoals de traditie voorschijft met
een mooie kleurplaat, een grote groep leden en onze vertrouwde bakfiets. Het thema was “meer boten in de grachten”.
Jan Vonk met kleinzoon bestuurden de bakfiets en Jaap van der Haar volgde in zijn Smart met een grote voorraad
kleurplaten.
Dit jaar heeft Pierre van Leeuwen de kleurplaat gemaakt en hij zal in de volgende nieuwsbrief vertellen hoe deze tot stand
is gekomen.
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Waterkwetsbaarheid
Eduard Annen heeft naar aanleding van een bericht in de Meppeler Courant vragen gesteld over de
Waterkwetsbaarheidsscan uitgevoerd door Bluelabel. Hierin staan de gevolgen omschreven van enorme hoosbuien die
Meppel kunnen treffen. Wij waren in de veronderstelling dat met de aanpak van het gebied rond het Meppeler bos en
rondom het ziekenhuis de problemen voor Meppel zijn opgelost. Uit de waterkwetsbaarheidsscan Bluelabel ontwikkeld
door Achmea, Royal HaskingDHV en Nelen&Schuurmans blijkt dat maar liefs 22% van de huizen kans maakt dat er water
naar binnen komt bij hoosbuien.
Het college geeft aan dat er ten aanzien van wateroverlast verschil is tussen:
- Wateroverlast door overstroming vanuit oppervlaktewater (sloten, grachten, beken, kanalen e.d.). Dit ontstaat door zeer
langdurige regenval, waarbij vanuit bovenstrooms gebied het water zich rond Meppel verzamelt. Deze opgave is enige
jaren geleden in beeld gebracht en met de aanleg van de genoemde waterbergingsgebieden opgelost. Hier houdt de
gemeente samen met het waterschap vinger aan de pols.
- Wateroverlast op straat, vanaf het maaiveld richting de woning, of vanuit de riolering. Dit ontstaat bij hevige buien, als in
korte tijd erg veel regenwater valt, dat via de riolering of het maaiveld niet kan worden verwerkt. Ook deze opgave is
destijds in beeld gebracht, maar moet door klimaatontwikkeling worden herzien. Op deze opgave ligt de focus van de
gemeente de komende periode.
Het lijkt er dus op dat de situatie de aandacht krijgt die het verdient, maar wij blijven alert!

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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