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Van de redactie
Het einde van 2019 nadert en in deze Nieuwsbrief kunt u lezen welke politieke punten in December hebben
gespeeld. In 2020 gaan 2 werkgroepen aan de slag; 1 werkgroep rondom het thema Watergebonden
ontwikkeling aanhakend op de regio en 1 werkgroep rondom het thema Communicatie.
De werkgroep Communicatie is in het leven geroepen om de inwoners van Meppel (nog) beter uit te leggen wat
SteM doet en waar we voor staan. Het is bijvoorbeeld zonde dat deze Nieuwsbrief slechts verspreid wordt aan
ongeveer 150 mensen, dat de Stadswachter vooral de ouderen gelezen wordt en dat de website slechts
mondjesmaat gebruikt wordt. Daar staat tegenover dat de Facebook pagina en Instagram veel gelezen wordt.
Tijd dus om te kijken hoe we zo effectief mogelijk kunnen communiceren.
Watergebonden ontwikkeling is een thema dat natuurlijk naadloos aansluit bij onze ontstaansgeschiedenis en
onze visie op Meppel. Maar hoe duidelijk is die visie en hoe sluit die visie aan op de ontwikkelingen in de regio?
Dat zijn punten die in de werkgroep aan de orde komen en waarop we een visie willen vormen.

Namens het bestuur en de fractie een gezond en gelukkig 2020 toegewenst
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Wij zijn Sterk Meppel door uw steun
Op de landelijke begroting is 18 miljoen euro gereserveerd voor subsidiering van politieke partijen. Tenminste….
voor de landelijke politieke partijen. Want hoewel binnen gemeenten gemiddeld ruim 30% van alle zetels door
lokale partijen wordt ingenomen: lokale partijen krijgen daar niets van. Nu komt daar voor de periode 20202024 nog een bedrag van 9 miljoen bovenop, 27 miljoen per jaar dus. Ook in die extra subsidie vissen lokale
partijen achter het net. Er is alleen 350.000 euro voor een Kennispunt gereserveerd.
Of dat erg is kun je je afvragen. De voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten vindt van wel.
Hij noemt het ‘geen faire’ verdeling. Dat is uit de mond van de VNG voorzitter een forse uitspraak. Toch denkt
Sterk Meppel daar iets anders over. Natuurlijk zou financiële steun mooi zijn. Maar wij zijn uw SteM in de
gemeenteraad en zorgen al veertig jaar lang met uw steun voor onszelf. Dat maakt ons ook Sterk Meppel. We
hebben liever uw vertrouwen dan subsidie.
Maar uw steun is wel onontbeerlijk. Door uw stem bij de verkiezingen, door uw bijdrage aan ons
verkiezingsprogramma en onze standpunten en het zou mooi zijn als u ook lid bent. Het lidmaatschap kost u
slechts 20 euro per jaar maar uw steun betekent zo veel meer voor ons. Lid worden kan via de website of door
een email aan e.bakkenes@gemeenteraadmeppel.nl

Elisabeth Bakkenes

Scenariokeuze Zwikkerterrein
Het Zwikkerterrein is een mooi stukje Meppel aan het water. In de Structuurvisie Meppel 2030 is aangegeven
dat dit terrein onderdeel is van de waterentree van Meppel en dat een recreatieve invulling wenselijk is. Ook
vormt het terrein een zachte overgang tussen wonen en zware bedrijvigheid. De bestemming van het terrein is
echter Industrie tot bedrijvencategorie 4 (zwaar milieubelastende industrie). Om te voorkomen dat de huidige
eigenaren het Zwikkerterrein verkopen aan een zwaar milieubelastend bedrijf is tot 2 maal toe een
voorbereidingsbesluit genomen met geldigheidsduur van 1 jaar. Gedurende het voorbereidingsbesluit kan de
gemeente werken aan een nieuw bestemmingsplan en kan de grond niet verkocht worden aan een zwaar
milieubelastend bedrijf. Het huidige geldende voorbereidingsbesluit loopt af op 26 september 2020. Voor die
tijd moet de gemeente dus een ontwerp bestemmingsplan ter visie voorleggen.
Afgelopen Raadsvergadering heeft het college 4 scenario’s geschetst waaruit de gemeenteraad een keuze
moest maken. Voor Sterk Meppel vrij eenvoudig; we willen er recreatie zodat ten eerste een mooie water
entree wordt gecreeerd en ten tweede een zachte overgang van industrie naar wonen komt. Ook het college
stelde dit voor. Daarnaast willen we dat er rekening gehouden wordt met de molenbiotoop (zodat Molen De
Weert voldoende wind kan vangen om goed te kunnen functioneren)
Omdat het Zwikkerterrein niet van de gemeente is kan wijziging van een bestemmingsplan leiden tot gevolgen
voor de eigenaren en gemeente. Zo kan de eigenaar planschade eisen en kan het nieuwe bestemmingplan ertoe
leiden dat het terrein langer dan gewenst braak blijft liggen. Geheel tegen ons normale standpunt dat alles
openbaar te volgen moet zijn, heeft Sterk Meppel ingestemd met besloten behandeling van dit Raadsvoorstel
om de overlegpositie van de gemeente ten opzichte van de eigenaren niet in gevaar te brengen. De
beraadslagingen zijn niet-openbaar en ik kan daarvan dus geen verslag doen.
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Wel kan ik aangeven waar Sterk Meppel uiteindelijk voor gekozen heeft. Wij hebben namelijk gekozen voor
scenariokeuze 3 met de ambitie om recreatie te realiseren en rekening te houden met de molenbiotoop.
Scenario 3 staat recreatie toe en industrie tot milieucategorie 2 (minder milieubelastende bedrijven).
Wij hebben dus geaccepteerd dat er ook lichte industrie kan komen. Dit hebben we gedaan omdat hiermee de
financiele risico’s flink verminderd werden. In een tijd waarin we nog steeds enorm op de financiën moeten
letten is dat belangrijk. Bovendien is er nu meer kans is dat het terrein op korte termijn wordt ontwikkelt. Dat
vonden we belangrijk omdat een van de mooiste plekjes van Meppel nu een van de meest verwaarloosde
plekjes is. Dat moet zo snel mogelijk anders worden en geen jaren gaan duren.

Het Zwikkerterrein

Het Zwikkerterrein met geel omrand het geldigheidsgebied van het bestemmingsplan en in blauw het gedeelte
van het terrein dat in eigendom is van de Gemeente Meppel

Klaas de Vries
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Struinen in Kolderveen
De raadsleden kregen signalen dat de inwoners van Kolderveen zich zorgen maakten over de bomen langs de
weg. Een goede reden om daar te gaan struinen.
Tijdens een windhoos in juni 2019 is er veel schade aan de bomen aangericht. De inwoners waren toen erg te
spreken over de inzet van de gemeente. De rommel werd snel opgeruimd en burgemeester Korteland was snel
ter plaatse. Daar werd toegezegd dat de gemeente met de inwoners in gesprek gaat om te bespreken hoe en
wat er verder met de bomen gaat gebeuren. Helaas hoorden de bewoners niets meer.
Dat was voor de fractie aanleiding om hierover mondelinge vragen aan het college te stellen. Wethouder Jaap
van der Haar gaf aan hij direct na de jaarwisseling een afspraak met de bewoners van Kolderveen maakt om in
gesprek te gaan. Hij wil graag met de bewoners de aanpak bespreken.
Hopelijk komen de gemeente en de inwoners tot een mooie aanpak die er toe leidt dat de bomen met forse
schade weer prachtige bomen worden. Want dat verdient Kolderveen...

Eduard Annen

Het begon 40 jaar geleden
“De Stadswacht is van mening dat de raad zelf met initiatieven moet komen en beleidsvormend te werk moeten
gaan in nauwe samenhang met de ideeën en wensen van de bevolking,” aldus Ed van Tellingen ruim veertig jaar
geleden bij de oprichting van de Stadswacht, nu Sterk Meppel. Een uitspraak die rond 1978 bepaalt
revolutionair was. In de veertig jaar erna hebben we dat principe altijd hoog gehouden en waar mogelijk
bewoners bij het beleid betrokken.
Een werkwijze die langzaam, heel langzaam, maar zeker aan een opmars begon. Onderweg kregen Ina Booij CU)
en ondergetekende de raad al mee in de idee van startnotities. Het was de start van een proces dat ertoe leidde
dat de raad in 2016 serieus aan de slag ging met het thema ‘samenleving in verandering’.
Dat resulteert nu in een raadsvoorstel waarin instrumenten aan de ‘gereedschapskist’ van de raad werden
toegevoegd zoals de wijkschouw, het rondetafelgesprek, het right to challenge, afleggen van werkbezoeken en
het werken met de startnotities. Dat alles moet ertoe leiden dat we de in de samenleving aanwezige kennis
beter benutten en dat raad en inwoners aan de voorkant van het beleidsproces komen. Net zoals Ed van
Tellingen veertig jaar eerder al als streven had genoemd. Hoog tijd dus om er gewoon mee aan het werk te
gaan.

Elisabeth Bakkenes

Informatie over kapvergunning
In de vorige nieuwsbrief stond een artikel over de bomenkap en de vraag of hier vergunningen e.d. voor zijn
aangevraagd. De antwoorden op deze artikel 32 vragen waren formeel helemaal juist, maar of daar iemand er
iets mee kon was te betwijfelen; lang niet iedereen leest alle aankondigingen op de site van de Gemeente
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Meppel of de Meppeler Courant. Er moest dus een vervolg komen. Schriftelijke vervolgvragen? Nee! Dit soort
zaken vragen om een praktische afhandeling en in overleg met de griffie heb ik een rondje gemeentehuis
gedaan om in contact te komen met de betreffende ambtenaren.
Tijdens een overleg met Leo Weterings, die mede verantwoordelijk is voor publicaties, kreeg ik bijgaande foto
van uit een andere gemeente. Zo kan aangevraagde kapvergunning ook worden aangekondigd! Duidelijk voor
iedereen.

Van onze wethouder kreeg ik de info dat dit op de agenda staat van de 1e werkvergadering van de raad. Wordt
vervolgd.

Frans Venema

Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport
Wat een mooi succes voor wethouder Jaap van der Haar. Het actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport is
unaniem door de gemeenteraad van Meppel aangenomen. Het college kan nu, samen met de
sportverenigingen werken aan het ontwikkelen van mooie activiteiten voor onze inwoners...
In mei 2015 heeft ons toenmalig raadslid Henk Schoemaker een motie ingediend om het college op te roepen
om een nieuw Sportbeleidsplan te gaan ontwikkelen. Het oude Sportbeleidsplan was toen van 2005.
Er werd enthousiast begonnen en veel verenigingen leverden input voor het beleidsplan. Helaas bleef het
daarna lang stil, oorverdovend stil...
Bij de start van huidige college pakte Jaap van der Haar het ontwikkelen van het beleidsplan op maar koppelde
Sport, Bewegen en Gezondheid aan elkaar! Dat was niet wat wij in 2015 bedoelden maar in 2018 een logische
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aanpak. In mei 2019 werden de uitgangspunten voor het ontwikkelen van het beleid vastgesteld en vorige week
werd het actieplan vastgesteld.
Wij hebben Jaap meegegeven dat wij erg benieuwd zijn naar de verdere uitwerkingen van de actieplan en dat
de sportverenigingen actief betrokken moeten worden bij het verdere proces. Deze uitwerkingen worden
vastgelegd in het Lokale Sportakkoord.

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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