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Van de redactie
Na maandenlang getouwtrek is het dan zover; glasvezel in het buitengebied.
Bijna heel Meppel is verglaasd op de buitengebieden na. Dat gaat veranderen nu er een instemmingsbesluit is
genomen en daarmee de leges die betaald moet worden duidelijk gereduceerd zijn. Onze wethouder Jaap van
der Haar heeft zich sinds zijn aantreden hard gemaakt voor dit instemmingsbesluit en we zijn blij dat in de
toekomst ook het buitengebied kan genieten van snel internet. De initiatiefnemers Glasvezel Buitenaf en
Glasvezel De Wolden zullen de aansluitingen verzorgen.
In de Gemeenteraad van 31 oktober is gesproken over de toekomst van Bleekerseiland. Hoewel prematuur lijkt
het er op dat dit verwaarloosde stukje Meppel veranderd gaat worden naar een prachtig logement met 50
kamers (een soort hotel) met een openbaar parkgebied. In de komende maanden worden de plannen verder
uitgewerkt waarvan u natuurlijk op de hoogte wordt gehouden.
Op de valreep nog een belangrijk bericht: De stadsbus blijft in ieder geval rijden totdat er een goed alternatief
is. Omdat het college een uitgebreide evaluatie heeft gemaakt van de Stadsbus wordt het voor ons makkelijker
om te beoordelen of een alternatief daadwerkelijk minstens zo goed is als de huidige Stadsbus. De verwachting
is dat de huidige Stadsbus in ieder geval tot midden 2020 blijft rijden. Wij volgen dit op de voet.
Veel leesplezier.

Klaas de Vries
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Struinen door Meppel
De fractie van Sterk Meppel is regelmatig op pad om de mening te horen van inwoners over onderwerpen die
op de agenda van de gemeenteraad staan. Dat noemen wij Struinen. Maar wat betekent struinen eigenlijk? In
'de dikke' Van Dale staat: 'strui·nen (struinde, heeft gestruind) al rondzwervend kijken of je iets van je gading
kunt vinden'. En dat doen wij graag.

Vorige week zijn fractieleden struinend door het centrum gelopen om de mening van inwoners te vragen over
de plannen op het Blekeerseiland (hotelaccommodatie met 50 kamers) en de uitbreiding van het aantal
speel(gok) automaten in Gokhal.
De reacties op de plannen voor Bleekerseiland zijn positief. Inwoners zijn blij dat dit stukje Meppel wordt
opgeknapt! Wel vinden zij dat de openbare ruimte zo groot mogelijk moet blijven zodat Meppelers kunnen
blijven genieten van dit prachtige stukje Meppel. Daar zijn we het helemaal mee eens.
Het aantal speelautomaten hoeft wat veel inwoners niet te worden uitgebreid. Het is voldoende zo en voegt
niets toe aan de uitstraling van de binnenstad. Meppel hoeft niet het Las vegas van het Noorden te worden.
Kortom, het was weer nuttig en informatief om te struinen door Meppel!

Eduard Annen
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De Stadswachter komt er weer aan
Binnen twee weken valt onze Stadswachter krant weer bij u op de deurmat. Tenzij u een nee-nee sticker op de
brievenbus heeft. Als dat het geval is, en u wilt toch de Stadswachter lezen, laat het ons dan weten, dan
bezorgen wij hem persoonlijk. In de Stadswachter leggen we ieder jaar verantwoording af over wat we met uw
stem gedaan hebben.
En dit keer, halverwege de huidige coalitieperiode, specifiek over wat we bereikt hebben in de toezeggingen die
we tijdens de verkiezingen deden. Er wordt soms gezegd dat politici voor de verkiezingen van alles beloven
maar daarna niets meer van zich laten horen. En hoewel u dat niet van Sterk Meppel kunt zeggen gaan we nu
wel een aantal van onze belangrijkste verkiezingspunten specifiek langs. Zo hebben we hard ingezet op beter
groenonderhoud en het opknappen van verwaarloosde plekken. Dus wat hebben we daarvoor gedaan? En wat
hebben we nog niet bereikt? Ik hoop dat u hem straks met veel plezier gaat lezen.

Elisabeth Bakkenes

Regionaal Beleidsplan Veiligheid unaniem aangenomen
Sterk Meppel heeft ingestemd met het collegevoorstel om geen zienswijze in te dienen op het Regionaal
Beleidsplan Veiligheid. De plannen zien er goed uit!
Naast de prioritering in de lokale Veiligheidsplannen worden er regionaal (Groningen Friesland en Drenthe) ook
prioriteiten gesteld waar de politie aandacht aan wil besteden. Het plan is gericht op thema’s die vragen om
een regionale aanpak omdat dit effectiever en/of efficiënter is. Thema’s die de capaciteit, specialisme,
competenties of de schaal van het politiebasisteam overstijgen. En thema’s waarop in integraal verband een
beleidsmatige intensivering of impuls wenselijk is. Concreet zijn de volgende thema’s in het beleidsplan
benoemd:
- (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit;
- effectieve verbinding Veiligheid en Zorg;
- cyberveiligheid;
- overheidsbeslissingen die leiden tot maatschappelijke onrust of verdeeldheid
SteM kan hier volledig mee instemmen ook omdat het een mooie aanvulling is op de lokale en landelijke
Veiligheidsplannen. Het bijt elkaar niet, sterker nog: de plannen versterken elkaar!

Eduard Annen
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Aanpak Routekaart Energietransitie
De Routekaart Energietransitie (RES) moet inzicht gaan geven hoeveel energie we binnen de gemeente Meppel
nodig hebben en wat we zelf op kunnen wekken. Ook moet duidelijk worden hóe we de doelstelling, over 20
jaar energieneutraal, gaan bereiken. Het proces hoe we de Routekaart aan gaan pakken wordt vastgelegd in de
Startnotitie RES. Die is vorige week in de gemeenteraad besproken.
Startnotitie
De RES gaat Meppel niet alleen opstellen. Het ene gebied heeft nu eenmaal meer mogelijkheden om energie op
te wekken dan het andere. Meppel is onderdeel van de regio Drenthe. Deze regio heeft als inzet om zelf regie te
houden op de energietransitie door gezamenlijk een goed onderbouwd realistisch Drents aanbod te doen. Dat
is namelijk de beste strategie om geen verplichte extra restopgave van het Rijk te krijgen.
Sterk Meppel was tevreden met de Startnotitie. Er is veel aandacht voor punten die wij belangrijk vinden zoals
de kwaliteit van de leefomgeving, een eerlijke verdeling van lusten en lasten en de mogelijkheid tot lokaal
eigenaarschap. Ook participatie heeft een grote rol. Toch werd er een motie ingediend om “inwoners,
instellingen en bedrijven actief te betrekken bij het opstellen van het Meppeler aanbod voor de RES.” In eerste
instantie vonden we dit een sympathieke motie. Hoe meer inspraak u heeft hoe liever het ons is. Maar wanneer
je inwoners betrekt bij het opstellen van het bod moet dat ook invloed hebben. En uiteindelijk is die er niet. Als
we een te laag bod uitbrengen wordt die gecorrigeerd door een hoge restopgave. En als we een te hoog bod
uitbrengen is dat niet waar te maken of zit u met de gebakken peren. Een realistisch bod is dus in alle gevallen
de beste koers en is een technische aangelegenheid. Hoeveel petjoule heeft Meppel in de toekomst nodig en
hoeveel kan ze daar zelf van opwekken.
We vinden het belangrijk dat u wordt geïnformeerd over het proces en nog belangrijker dat u mee kunt gaan
praten en meebeslissen over de opties die er zijn om de opgave in te vullen. Maar dat staat los van de
technische uitbreng van een bod. Sterk Meppel stemde dus tegen de motie.
Over een half jaar is het concept-RES gereed, weten we welke opgave Meppel in principe krijgt en wordt u
natuurlijk bij de invulling van dat bod betrokken. Dat bod, uw inbreng en een eventuele restopgave moeten een
jaar later tot een definitief RES leiden.
Energiestrategie voor Drenthe

Madelinde Visscher

SteM stelt vragen over ondersteuning laaggeletterden in het Stadhuis
De fractie heeft vragen gesteld over de service van de gemeente Meppel richting mensen die laaggeletterd zijn.
Tijdens een gesprek met laaggeletterden bleek dat vaak met simpele hulpmiddelen laaggeletterden veel
gemakkelijker zelfstandig het Stadhuis kunnen bezoeken. Denk hierbij aan het gebruik van pictogrammen.
De gemeente geeft in de beantwoording aan dat dit goed geregeld is. Er zijn een aantal pictogrammen en bij
binnenkomst wordt, wanneer de medewerkers van de receptie merken dat iemand moeite met lezen heeft
direct praktische hulp geboden. Dat is mooi! En toch zijn wij niet tevreden.
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Wij hebben er op aangedrongen dat een aantal Drentse ambassadeurs en ervaringsdeskundigen
Laaggeletterdheid een praktijkonderzoek gaan doen. Dat begint al wanneer iemand met de auto naar het
Stadhuis moet. Waar is bijvoorbeeld de minder-validenparkeerplaats? Er staat wel een tekstbordje maar dat
kunnen zij niet lezen...
Wanneer de ervaringsdeskundigen een bezoek aan het Stadhuis hebben gebracht zijn wij erg nieuwsgierig
welke onverwachte zaken zij zijn tegengekomen en hoe de gemeente dit gaat oplossen. Wordt vervolgd...

Eduard Annen

Bleekerseiland wordt logement en parkje
In de jaren zeventig dreigde Bleekerseiland een parkeerplaats voor 400 auto’s te worden. Daar werd door de
familie Massier, architect Piet de Groot en onze voorganger actiegroep Grachtwacht een stokje voor gestoken.
Tien jaar geleden werd het eiland door de gemeente en Woonconcept gekocht. Daarna lag de ontwikkeling stil.
Geen projectontwikkelaar die er brood in zag. Toch ligt er nu, dankzij de Kinckhorst Stichting een plan voor een
openbaar parkje en een stadslogement.
Wat Sterk Meppel betreft moest Bleekerseiland met behoud van de authentieke huisjes een mooi openbaar
park worden waar je op een bankje aan het water kon zitten of wellicht zelfs een stadsstrand. Dat stadsstrand
komt er niet en het parkje wordt aan de krappe kant omdat een deel van het toch al kleine gebiedje bebouwd
moet worden om het stadslogement haalbaar te maken. Toch zijn we overwegend blij met de plannen. Er
komen geen dure appartementen maar een stadslogement. We hebben de wethouder wel gevraagd om
externe expertise in te huren zodat de aanbouw past bij de cultuurhistorische bestaande bebouwing.
Wat SteM betreft is het enige echte pijnpunt de financiën. De gemeente gaat 8 ton uittrekken om het gebied te
ontwikkelen. Dat is lastig uit te leggen aan een vereniging die net 3 procent gekort is. Maar Bleekerseiland zo
laten liggen kost ook geld. We hebben er dus geen moeite mee als Bleekerseiland ‘sober en doelmatig’ wordt
ontwikkelt; als het maar passend is voor deze schitterende unieke plek.
De ontwikkeling tot stadslogement gaat overigens ook wat opleveren: werkgelegenheid. De wethouder kon niet
aangeven hoeveel arbeidsplaatsen het hotel op gaat leveren maar dat het werkgelegenheid gaat geven is zeker.

Elisabeth Bakkenes

Hoe zit het met kapvergunningen?
De fractie van Sterk Meppel krijgt regelmatig vragen n.a.v. het kappen van bomen. Een antwoord daarop is niet
zo eenvoudig. Dat antwoord kun je krijgen door te bellen met het speciale loket bouwen en wonen via het
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algemene telefoonnummer. Maar politiek gezien is het sterker om artikel 32 vragen te stellen. Artikel 32 vragen
worden schriftelijk gesteld door een raadslid en het college moet binnen 15 dagen schriftelijk antwoord geven.
Om meer duidelijkheid te krijgen over het kappen van bomen en vergunningen heb ik dan ook de volgende
artikel 32 vragen gesteld:
1 Voor de kap van welke bomen moet een kapvergunning worden aangevraagd?
2 Is er qua procedure een onderscheid in reguliere bomen en bomen die op de lijst van monumentale bomen
staan?

3 Worden de omwonenden van de te kappen bomen tijdig geïnformeerd over de te verstrekken vergunning
zodat ze desgewenst protest kunnen aantekenen? Zo ja, in welke straal wordt dit bekend gemaakt?
4 Waar kan men op een snelle wijze vinden (bv digitaal) of er inderdaad een kapvergunning is afgegeven?
5 Staat bij deze vermelding de reden van kap vermeld?Zo ja, welke begrippen worden gehanteerd?
6 Is bij kap herplanten verplicht? Zo ja, hoe wordt gecontroleerd en vastgelegd of dit ook werkelijk gebeurt?
In de volgende Nieuwsbrief zal ik aangeven hoe de beantwoording is geweest.

Frans Venema

Meppel, het Las Vegas van het Noorden?
Sterk Meppel was nooit een voorstander van een speelautomatenhal in Meppel. En dat zijn wij nog steeds niet.
Dit zijn bedrijven waar je als gemeente liever zonder zit maar maar wanneer, in dit geval gokken en spelen op
machines, in het illegale circuit verdwijnt is het ook niet goed.
Daarom is het prima dat er een voorziening in Meppel is waar de speelautomaten staan waar mensen op
kunnen spelen. In de speelautomatenhal kunnen controles worden uitgevoerd en heeft het bedrijf zicht op
spelers die verslaafd dreigt te raken. Wij zijn tevreden met de huidige situatie en die hoeft wat SteM betreft
niet te worden uitgebreidt.
Wij waren dan ook niet enthousiast over het collegevoorstel om in de verordening Speelautomatenhallen te
regelen dat er maximaal 200 speelautomaten aanwezig mogen zijn. Het aanpassen van het aantal (nu zijn er
Nieuwsbrief November 2019

Pagina 7 van 7

max. 100 vergund) bleek erg lastig te zijn. Uiteindelijk hebben wij toch ingestemd met het voorstel om twee
redenen: er mag maximaal 1 speelautomatenhal in Meppel zijn en aanvragen worden extra door de gemeente
getoetst op veiligheid, uitstraling van het pand en preventie.

Eduard Annen

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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