
 

 
Van de redactie 
Afgelopen vrijdag zijn we officieel als gemeenteraad met zomerreces gegaan, na een lange (van donderdag 
19.30u tot vrijdag 18.30u!) Perpectief Nota vergadering. Elisabeth heeft de visie van SteM gegeven, 
uiteraard met ondersteuning van de fractie. Het resultaat is best indrukwekkend; van de 20 moties en 
amendementen is de democratische beslissing slechts 2 keer anders uitgevallen dan onze voorkeur. De 
eerste termijn van Elisabeth en de moties en amendementen kunt u vinden onder de volgende link: 
https://www.sterkmeppel.nl/nl/perspectiefnota-2020 
 
Niet iedereen weet het, maar SteM heeft ook een Youtube kanaal. Daarop staan korte filmpjes van 
onderwerpen die wij belangrijk vinden. Kijk bijvoorbeeld eens naar het filmpje van Eduard die iets vertelt 
over het dekkend netwerk van AED’s; https://youtu.be/R1O6fWIppok 
 
En dan de braderie in Nijeveen. Wat een hitte, maar wel weer informatief en leuk. Dank voor jullie 
aandachtspunten en plezierige gespreken Nijeveners... Het is altijd fijn om in Nijeveen te zijn. 

Veel leesplezier en een mooie zomer! 

 

 

 

 

Klaas de Vries 
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Het perspectief voor 2020  
Dit jaar stond de PPN (PersPectiefNota) in het teken van bezuiniging. Van het Rijk krijgen we te weinig geld 
voor het uitvoeren van wettelijke, door hen opgelegde, taken. Vooral voor zorg en welzijn moeten 
gemeenten nu miljoenen uit eigen zak bijpassen. Gemeenten zijn daardoor genoodzaakt om te bezuinigen 
op wegenonderhoud, investeringen in de stad en op zorg en welzijn. De regering houdt geld over en wil 
daarmee de lasten voor grote ondernemingen en multinationals met miljarden verlagen. Miljarden die de 
gemeente, u en ik, moeten betalen.  
Goed afgewogen pakket bezuinigingen 
Maar wat moet dat moet. Het college is er goed in geslaagd om met een afgewogen pakket aan 
bezuinigingen te komen. In het sociaal domein is vooral bezuinigd door systeemfouten te herstellen en op  
preventie en innovatie in te zetten en niet op de zorguitgaven zelf. Daarnaast is o.a. gekeken naar de eigen 
organisatie, wegenonderhoud en temporiseren van investeringen. De diensten van de gemeente worden 
wat meer kostendekkend gemaakt en de OZB eenmalig verhoogd. Dat blijkt voor een gemiddeld gezin om 
ongeveer 0,50 tot 0,75 eurocent per maand te gaan.  
5% korting op subsidies 
Groot discussiepunt was de 5% korting van alle subsidieontvangers voor 2020. In 2021 wordt er een kwa-
litatieve beoordeling gedaan en is het mogelijk dat instellingen of verenigingen nogmaals gekort worden, 
gelijk blijven of er iets bij krijgen.  ‘Kan ook in 2020 die kwalitatieve korting niet worden toegepast?’ was de 
grote vraag bij alle fracties. Dat bleek technisch op zich wel mogelijk maar de tijd was te kort om dat ook 
kwalitatief goed te doen gaf de wethouder aan. De begroting wordt in september al klaargemaakt. 
SteM wil de voor ons zo belangrijke verenigingen toch steunen en diende een motie in om op zoek te gaan 
naar nieuwe subsidiestromen bij EU, Rijk, Provincie en fondsen. Dat kan voor grote gemeentelijke 
projecten maar ook om met kleine organisaties en ondernemers  mee te denken en hen te helpen om 
financiële middelen te vinden of te genereren. Ik heb daarnaast een CDA-motie mee-ingediend  om de 
subsidies te innoveren waarbij het belonen en waarderen van de maatschappelijke doelen het 
uitgangspunt zijn.  
 
Stadsbus 
Verder komt er een evaluatie over de stadsbus die zoals het er nu uitziet al per 1 
januari gaat  stoppen. Die stadsbus is een dierbaar project voor SteM. Maar feit is 
dat het busje voortdurend leeg voorbij rijdt. Blijkbaar is dit dus geen oplossing die 
mensen kunnen of willen gebruiken. Voor SteM is het belangrijk dat de mensen 
die niet meer kunnen fietsen of autorijden zich toch kunnen verplaatsen. De 
wethouder gaf aan dat zij (weer) van de WMO-taxi gebruik kunnen maken. 
Daarom hebben we dus, net als de Adviesraad Sociaal Domein,  ingestemd met 
deze maatregel.   
Motie Eikenprocessierups  
Tot slot heb ik nog een motie ingediend over de bestrijding van de eikenprocessierups. De gemeente kan 
het werk niet meer aan om de nesten te verwijderen. Maar in Neder-Betuwe bleek bij een proef dat 
preventief een bacterie goed werkte. Of dat ook blijvend resultaat gaat hebben moeten we afwachten 
maar de motie om de bestrijding door middel van aaltjes, bacteriën, preventieve en curatieve maatregelen 
en ander groenonderhoud serieus vorm te geven werd bijna unaniem aangenomen. Daarnaast hebben we 
moties van andere fracties gesteund of mee-ingediend. Voor het overzicht van ons SteMgedrag kunt u op 
de website van de gemeente terecht.  
 

 
Elisabeth Bakkenes 



 
Omvorming heesters voor gras 
 
Sterk Meppel heeft de afgelopen jaren vaak klachten gekregen over het vervangen van heesters voor gras. 
We hebben nooit kunnen achterhalen welke regels daar nu voor gelden. Op welk beleid is dat gestoeld? 
We zijn dan ook blij met de toezegging van de wethouder  om criteria voor het vervangen  van heesters 
voor gras op papier te zetten en daarna op te nemen in het beleid in ‘Zo doen we groen’. Dat stuk komt 
naar de raad en, als het nodig is, kunnen we het dan naar de agenda halen om te bespreken. We vinden 
het bijvoorbeeld belangrijk dat omwonenden een SteM krijgen bij het omvormen van heesters voor gras.  
 

 
Madelinde Visscher  
 
 

Optocht DonderdagMeppelDag 
 
Het is al weer bijna zo ver. Donderdag 22 augustus worden de feestelijke DMD dagen met 
een grote reclameoptocht afgesloten. Sterk Meppel is dan ook altijd van de partij: elke keer weer met een 
thema waar wij ons voor inzetten. Het thema is dit jaar Bloeiend Meppel en dat heeft natuurlijk alles te 
maken met   ecologisch bermbeheer en groenonderhoud. Het bestuur is al druk bezig met de 
voorbereiding.  
Natuurlijk wordt er weer een kleurplaat gemaakt om uit te delen en dat is altijd reuze gezellig. Maar om 
iedereen een kleurplaat te geven vraagt veel vrijwilligers. Dus als je zin hebt om ook mee te lopen schroom 
niet en meld je aan bij het bestuur van Sterk Meppel, ( secretaris@sterkmeppel.nl ). Tot dan. 
 

 

Frans Venema 
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Inspiratieavond biodiversiteit was een groot succes! 
 
Wat was ik blij dat er zoveel belangstelling was voor dit thema. Ik wil dan ook nog via deze weg iedereen 
bedanken die aanwezig is geweest tijdens deze inspirerende 
avond.  
We kregen van Sonne Copijn (bijenkoningin) te horen dat zij in 
juni met de mannen van de afdeling groen op de fiets stapt om 
zo de bermen in het buitengebied te bekijken. De adviezen die zij 
dan geeft worden direct vertaald in de bestekken. Dus geen 
theorie of beleid maar direct actie! 
Daarna heeft Sonne Copijn ons een klein stukje van haar kennis 
laten zien en geïnspireerd wat we zelf juist wel en niet zouden 
moeten doen. Mark Tuit van de IVN heeft ons o.a. wat verteld 
over het belang groen voor kinderen en hoe ze hier ook mee bezig zijn met scholen. 
Wilt u meer weten over onze inspiratie avond volg dan de volgende link 
https://www.sterkmeppel.nl/nl/meppel-aan-de-slag-met-ecologisch-bermbeheer 
 

 

Madelinde Visscher 

 
Sneller hulp vinden  
 
Onze  motie, ingediend samen met CU en D66,  voor een beter toegankelijke digitale sociale kaart werd 
tijdens de Perspectiefnota unaniem aangenomen. Eerder dit jaar had ik al aandacht gevraagd voor de vele 
initiatieven die er in Meppel zijn of zich ontwikkelen. Ik werd getriggerd door een ingezonden stuk over het 
Robijn Huys en vroeg mij af waarom er geen digitale plek was waar inwoners, zorgverleners en 
onafhankelijke cliëntondersteuners zonder moeite de hulp kunnen vinden die ze nodig hebben voor 
zichzelf of om door te verwijzen.   
 
De gemeente bleek die plek wel te hebben. Er was al een digitale sociale kaart; maar die bleek  gedateerd 
en slecht toegankelijk.  Onze motie werd dan ook toegejuicht door de Adviesraad sociaal Domein die in een 
advies aan het college al had aangekondigd met een ongevraagd advies te gaan komen. Deze nieuwe (nog 
te ontwerpen) digitale sociale kaart van Meppel zal niet eerder dan halverwege 2020 klaar zijn voor 
gebruik.  
 

 
Gaby Geertsma 
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Agendering Gemeenschappelijke Regelingen in commissie en raad 

Op 20 juni heeft de raad gesproken over zeven Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s) die we als 
gemeente Meppel zijn aangegaan. We voeren hierbij in gezamenlijkheid met andere gemeenten 
uitvoeringstaken uit.  

Sterk Meppel heeft kritisch gereageerd op deze GR’s. We hebben zorgen over de toekomstontwikkelingen 

bij diverse regelingen. Ook is er bij veel GR’s sprake van een tekort en/of financiele risico’s die aangevuld 

moeten worden. Er lijkt sprake van een rijdende trein die niet te stoppen is. en dit terwijl we in de 

Perspectiefnota lastige keuzes te maken hebben. 

Om één van de GR’s eruit te lichten: het college had voor enige verwarring gezorgd over de toekomst van 
de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) en leek bij de evaluatie van de strategische koers voor te sorteren op 
overname door een 3e partij door een onderzoek daarnaar te benoemen. Er is op grond van een 
amendement invulling gegeven aan de evaluatie, door in te zoomen op bewindvoering als taak, en de 
financiële toekomstbestendigheid. Voor evaluatie wordt een jaar de tijd gegeven.  

Als conclusie en leermoment hebben we als Sterk Meppel ingezet op instrumenten om beter te kunnen 
sturen komende jaren. De wethouders zullen vaker moeten terugkoppelen richting raad en binnen de GR’s 
coalities moeten vormen met collega’s.  Ook moet de raad zelf nog veel meer optrekken met andere 
gemeenteraden om de sturing te versterken. Zal dit alles oplossen? Mogelijk niet, maar het versterkt wel 
onze sturing en verkleint risico’s. 

 

Martijn Groot Nibbelink 

 
 
Reductie plastic bij evenementen 
 
We hebben het al een paar keer geprobeerd: plastic vermijden tijdens evenementen. Dit was toen door 
statiegeld glazen in te voeren. Het was zelfs een collegevoornemen. Helaas is dit toen door een 
meerderheid van de raad weer ongedaan gemaakt. Maar tijden veranderen. We zijn dan ook blij dat er nu 
een plan van aanpak komt om single-use plastic tijdens evenementen in Meppel te verminderen.  
 

 

Madelinde Visscher 

 

  



Samen zijn we de kwaliteit van Meppel 
 
Meppel is een gemeente waar we vrijheid, leefbaarheid, welzijn en vitaliteit belangrijk vinden. Net als 
gastvrijheid en ondernemerschap. Karakteristiek met veel groen. Meppel heeft ook een verhaal. Je ziet dat 
in de gebouwen als je door de stad wandelt.  
 
Op dit moment werk ik aan de opzet voor het kwaliteitsmanifest. Dat is een manifest dat laat zien dat we 
het cultuurhistorische willen koesteren, waar mogelijk behouden en tegelijkertijd ruimte willen bieden om 
nieuwbouw te plegen. Maar wel met inzet op de kwaliteit van de stad. Dat is belangrijk want op die manier 
kun je de identiteit van onze gemeente versterken in plaats van deze te  fragmenteren. Het wordt het 
fundament waarmee we kunnen bekijken of een project past in de historische ontwikkeling van Meppel. 
Bovendien ben ik ook aan het werk met een omgevingsvisie en erfgoedbeleid.  
 
Een kwaliteitsmanifest geeft richting aan wat vinden we belangrijk en wat niet? Dat geldt natuurlijk niet 
alleen voor de binnenstad maar voor de hele gemeente: de wijken, Nijeveen, Rogat en het buitengebied. 
Het kwaliteitsmanifest is uitgangspunt voor de openbare ruimte, de bebouwing en de beleving! 
 
Meppelers houden van hun gemeente, zijn er trots op. En terecht. Laten we daarom ook samen werken 
aan die uitgangspunten zodat het ook echt de punten zijn die u belangrijk vindt. Er gaat een moment 
komen dat ik u uit zal nodigen om mee te denken en te reageren en u mee kunt gaan helpen om het een 
Kwaliteitsmanifest van en voor iedereen te maken.  
 

 
Jaap van der Haar 
 

Waarom zouden we een gracht weer open willen graven? 

Die vraag is de reden dat er een maatschappelijke business case wordt uitgevoerd en  alle inwoners en 
belanghebbenden aan kunnen geven wat onderzocht/meegewogen moet worden bij dat onderzoek.  
 
Natuurlijk zouden we het mooi vinden als die gracht heropent kan worden. Sterk Meppel zet zich al 40 jaar 
in voor behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. We vinden het belangrijk om het verhaal van Meppel 
zichtbaar te houden in pakhuizen, kerken, gebouwen, pleinen, molens én dus in die grachten; want wij 
danken ons ontstaan aan het water. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden om de gracht op de agenda 
te zetten.  
 
Economische neveneffecten  
Tientallen gemeenten zijn ons al voor gegaan omdat ze economische effecten verwachten en tegelijkertijd 
de cultuurhistorische waarde van hun stad vergroten. Het bleek veel werkgelegenheid op te leveren, niet 
alleen bij het opengraven maar ook daarna, en dat is belangrijk voor alle inwoners. Voor ondernemers en 
huiseigenaren  is het effect dat overal de bestedingen fors toenemen en het vastgoed in waarde stijgt. 
Bovendien zorgt  groen en water in de stad een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Dat is voor alle 
omwonenden en de bezoekers van het centrum van belang.  
 
Kosten 
Maar water in de stad (terug)brengen kost geld: veel geld, dat er nu niet is. Dus als de raad straks besluit 

dat het de moeite waard is om de gracht verder open te graven zal er naar geld gezocht moeten worden. 

Dat kan via speciale projecten, via provincie, rijk en Brussel. Maar dat is stap 3. Eerst de kosten-baten 



analyse, dan een besluit of we wel of niet de gracht verder de stad inbrengen en als het ‘ja’ is zoeken naar 

subsidies en middelen. Wordt vervolgt dus. 

 
Elisabeth Bakkenes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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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