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Van de redactie
De Stadswachter is huis-aan-huis bezorgd in Meppel met daarop veel positieve reacties. Gelukkig maar, want
om ons oudste communicatie instrument naar de inwoners van Meppel te maken, moeten de SteM vrijwilligers
avonden hard aan het werk. Op onze site staat het resultaat mocht de Stadswachter onverhoopt toch niet bij u
zijn aangekomen: https://www.sterkmeppel.nl/nl/de-nieuwe-stadswachter-is-er-weer
Deze speciale uitgave van de Nieuwsbrief is samengesteld om u fijne feestdagen te wensen maar natuurlijk ook
omdat onze fractievoorzitter is verkozen tot Politicus van het Jaar!!!

Nieuwsbrief Kerst 2018

Pagina 2 van 6

Fel debat over procedure Zuiderschool
In een motie van de CU werd gesteld dat de raad onzorgvuldig geïnformeerd is over het proces rond de
Zuiderschool. Dat was niet juist: de raad was wel goed geïnformeerd. SteM was dus vooral benieuwd naar het
waarom? van deze motie. De indiener was immers in het vorige college zelf mede verantwoordelijk voor de
verkoop van het complex, inclusief de sloop van de Zuiderschool. Hij was ook verantwoordelijk bestuurder toen
het college liet weten dat ze op een uitspraak van de provincie wachten voor vervolgstappen werden
ondernomen. Wat was er dus veranderd dat deze motie werd ingediend? Niets, zo bleek. De motie werd dan
ook met grote meerderheid verworpen.
Rapport
Aan het begin van de raadsvergadering had de CU een rapport ingediend over de gevolgde procedure rond de
sloop van de Zuiderschool. Een goed initiatief in het kader van de controlerende rol. In dat rapport stonden
twee conclusies. De eerste: dat het goed is om voor de verkoop van cultureel erfgoed politiek draagvlak te
zoeken. Een voorwaarde waar het toenmalig college aan voldaan heeft. De verkoop was een college
bevoegdheid (de raad mag dan geen besluit nemen) maar de raad kon wel een zienswijze indienen; dat hebben
zowel de fracties van de CU als Sterk Meppel gedaan. De fracties van VVD, CDA, GL, PvdA, D66 en SP hadden
dus geen bezwaar tegen de verkoop op deze voorwaarden. Conclusie: er was politieke draagvlak gezocht en een
ruime meerderheid was vóór verkoop en dus sloop Zuiderschool.

De tweede conclusie uit het rapport was dat de gemeente niet hoefde te wachten op een besluit van de
provincie alvorens de gemeentelijke status aan te vragen. Het is niet fout om erop te wachten maar het hoeft
niet. Het college, waar indiener deel van uitmaakte, koos ervoor om te wachten op het besluit van de provincie.
Omdat er een prijskaartje hangt aan zo’n onderzoek? Geen idee. Maar belangrijker is dat dit werd verteld in de
raadsvergadering van december 2017. De raad was dus geïnformeerd over de gekozen route.
Motie
Toch diende de CU een motie in waarin zij de raad opriep om uit te spreken “dat de onzorgvuldige
informatievoorziening naar de raad wordt betreurd.” En dat bevreemdde onze fractie dan ook. Waar was de
raad onzorgvuldig geïnformeerd? Wat was er veranderd en vooral wat wilde indiener met die motie bereiken?
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Op die vragen kwam geen helder antwoord. Indiener noemde de vragen zelfs een ‘paniek reactie’ (geen idee
waar ik over in paniek moest raken). Wel werd duidelijk dat de CU vond dat het proces rond de verkoop van
monumentale panden voortaan anders moest als we het cultureel erfgoed in Meppel goed willen beschermen.
Met dat uitgangspunt zijn we het grondig eens. Maar daar ging de motie niet over. De motie vroeg de raad om
uit te spreken dat zij de onzorgvuldige informatievoorziening betreurt.
Het mag duidelijk zijn dat SteM die uitspraak niet steunt. Net als een ruime meerderheid van de raad. De motie
werd met 17 van de 23 stemmen verworpen.
Voorbescherming
Na de formele bevestiging van de provincie eind oktober werd door het huidige college een advies over de
gemeentelijke monumentale waarde van de Zuiderschool voorbereidt en inmiddels aangevraagd. Ook rust
inmiddels voorbescherming op het pand tot er duidelijkheid over de monumentale status is. Sloop is tot die tijd
niet mogelijk.

Elisabeth Bakkenes

Plastic vaker opgehaald
Tijdens de thema-avond van Sterk Meppel was het een heet hangijzer: hoe kunnen mensen in flats goed
inzamelen? Bewoners van hoogbouw hebben veel
ruimte- en stankproblemen bij het opslaan van
zakken met Plastic, Metalen (blikjes) en Dranken
oftewel PMD afval. We zijn dan ook blij dat het
voorstel van onze wethouder om PMD vaker in te
zamelen unaniem door de gemeenteraad werd
aangenomen.
Voortaan wordt er bij hoogbouw iedere week PMD
opgehaald. Dat zorgt er vooral voor dat
flatbewoners minder problemen hebben en dat het
makkelijker wordt om goed afval te scheiden. Ook
bij laagbouw wordt de frequentie verhoogd:
voortaan wordt PMD eens per drie weken
opgehaald.

Madelinde Visscher
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Politicus van het jaar 2018: Elisabeth Bakkenes
‘Wat leuk! Ik wist niet eens dat ik genomineerd was om politicus van het jaar 2018 te worden. Ik ben hier echt

heel blij mee’. Dat zijn de eerste woorden van SteM fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes als zij te horen krijgt
dat zij Politicus van het jaar 2018 in Meppel is geworden.
Een onafhankelijke commissie heeft Elisabeth de eervolle titel toegekend om haar tomeloze inzet en haar
kwaliteiten. Na de gemeenteraadsverkiezingen moest zij als lijsttrekker en fractievoorzitter het initiatief nemen
voor de collegeonderhandelingen. En dat is niet zomaar een klus. Maar (mede) door haar inzet, kennis en
doorzettingsvermogen werd het college van b&w gevormd.

Maar Elisabeth wordt ook geroemd om haar bijdragen in de gemeenteraad. Die zijn altijd eerlijk, niet op de man
maar op de inhoud en soms erg kritisch. Maar altijd met de intentie het voorstel voor Meppel en de Meppelers
beter te maken. Eigen belang komt niet in haar woordenboek voor.
De fractie van Sterk Meppel is ontzettend trots op de Politicus van het Jaar 2018: onze fractievoorzitter! Wij
hebben onzettend veel respect voor Elisabeth. Haar enthousiasme inspireert ons, maar zet ons ook regelmatig
aan tot anders kijken naar zaken!
Hopelijk mogen Klaas, Madelinde, Gaby, Frans, Pierre, Eduard en steunfractie nog lang met haar samenwerken!
Van harte gefeliciteerd Politicus van het Jaar 2018: Elisabeth Bakkenes.

Eduard Annen
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Lokale ondernemers positief over BIZ
Sterk Meppel is het centrum in gegaan om met de ondernemers van de binnenstad in gesprek te gaan over het
BIZ; de Bedrijven InvesteringsZone. Het BIZ kan worden ingesteld voor een gebied, zoals in dit geval het
kernwinkelgebied incl. een aantal aanloop straten, waarbinnen de ondernemers samen investeren in de
kwaliteit van het gebied. Bijna alle ondernemers in het gebied betalen mee aan het BIZ. Op donderdag 20
december 2018 mag de gemeenteraad het BIZ aan of uit zetten.
Lokale ondernemers enthousiast
Na met meerdere ondernemers te hebben gesproken blijkt dat juist de lokale ondernemers wel een
meerwaarde in een BIZ voor de binnenstad zien; op die manier moet namelijk iedereen mee betalen ook de
landelijk opererende bedrijven (wel zo eerlijk). Daarentegen lijken veel landelijk opererende bedrijven niet veel
te voelen voor het BIZ.
Aanloopstraten
De ondernemers in de aanloop straten nemen een tussenpositie in. De ondernemers die wij spraken zien wel
het nut van een BIZ in, zullen er ook vóór stemmen, maar zien dit weinig tot geen invloed hebben op hun
straat. De vraag die daar dan ook rees was waarom de aanloop straten laten mee betalen? Immers wordt hier
juist ingezet op het laten verkleuren van de straat. In de raadsvergadering gaf wethouder Roelof Pieter Koning
aan dat ook de aanloopstraten volledig meegenomen worden bij alle plannen om de straten te verfraaien en
leegstand te maskeren en ook samenwerking en marketing de aanloopstraten raakt .
Voor Sterk Meppel was dit voldoende om in te stemmen en daarmee de BIZ “aan” te zetten. Het is nu aan de
ondernemers om een draagvlakmeting te doen en indien dit positief uitvalt komt de BIZ.

Madelinde Visscher
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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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