
 

 
Van de redactie 
 
Het lokale politieke leven is tot stilstand gekomen. Maar dat valt in het niets bij het echte leven dat tot stilstand 
komt. Toch moeten we ook vooruit kijken en ons op de toekomst prepareren. Vandaar dat de Algemene 
Ledenvergadering is uitgesteld en niet geannuleerd. De nieuwe datum is woensdagavond 30 september. 
 
In deze Nieuwsbrief staat Madelinde stil bij de ontwikkeling van de Mulo-locatie. De eerste politieke actie is 
reeds geweest in de Commissievergadering en bij de eerstvolgende Raadsvergadering zal dit zeker een fel 
bediscusieerd thema worden. 
  
Veel leesplezier en blijf gezond! 
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Het wordt nooit meer zoals het was 
In China stak een onbekend virus de kop op. “Toch wel heel ingrijpende maatregelen voor een nieuw 
griepvirus,”dacht ik. Een paar maanden later verscheen het virus in Europa. “Toch wel heel serieus,”  dacht ik 
toen ik de berichten over de gevolgen hoorde. Even later verscheen het virus in Brabant. En toen ging het snel. 
Op 23 februari werd de deur van het gemeentehuis gesloten. Alleen medewerkers die absoluut aanwezig 
moeten zijn werken nog op kantoor: zoals de leden van het crisisteam dat werd ingesteld.  
 
Verder ging de Veiligheidsregio een belangrijke rol spelen. Op sommige punten hebben zij het bestuur van de 
stad overgenomen. Het besluit om de scholen te sluiten werd bijvoorbeeld niet door het college genomen maar 
door de Veiligheidsregio. Burgemeester Richard Korteland is lid van de Veiligheidsregio en coördineert het 
crisisteam. Maar daarnaast gaat het werk aan de normale portefeuilles gewoon verder.  
 
Net als alle andere mensen die plotseling vanuit huis gaan werken voelde ik mij die eerste week onthand. Al 
mijn procedures, gewoontes, werkformats; ze werkten plotseling niet meer. De ernst van de situatie waarin we 
geraakt waren, daalde langzaam maar onherroepelijk in. Na een paar dagen doken er nieuwe werkvormen op. 
Via Skype voerde ik  overleg met mijn ambtenaren zodat de stukkenstroom richting college weer op gang 
kwam. Na een week hielden we de eerste collegevergadering. De burgemeester en de gemeentesecretaris in de 
vergaderzaal, de wethouders ingelogd via Skype op het grote scherm. Dat werkte uitstekend en efficiënt. Nu, 
twee weken na het opschalen van de crisis tot een grip 4, heb ik het gevoel dat de normale voortgang van zaken 
binnen het bestuur van de gemeente helemaal op orde is.  
 
In mijn portefeuille vallen scholen en sport maar uit de contacten die ik heb gehad blijkt dat dit allemaal goed 
loopt. Vanuit de portefeuille financiën zal ik mij de komende tijd intensief bezig gaan houden met de financiële 
uitwerking van de gemeentelijke ondersteuning aan ondernemers, stichtingen en verenigingen.  
 
Ondertussen begin ik te denken over de langere toekomst. Natuurlijk steunt de landelijke en lagere overheid 
alle mensen die door de situatie in de problemen komen. Maar Nederland ligt bijna stil. Er wordt niets verdient 
terwijl we miljarden uitgeven. Dat komt na de zomer wel op ons af. Voor nu is het afwachten hoe het komt en 
eerst doen wat nodig is. Toch kan ik niet anders dan ook langer vooruit kijken. Het wordt nooit meer zoals het 
was. 
 

 
Jaap van der Haar 
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Jaarvergadering Sterk Meppel uitgesteld 
In verband met de situatie rond het corona virus heeft het bestuur besloten om de ALV-Jaarvergadering uit te 
stellen. Het lag in onze bedoeling om de jaarvergadering te houden op woensdagavond 13 mei a.s. 
Maar gezien de landelijke richtlijnen en adviezen om de gezondheid van een ieder als primair belang te 
beschouwen, hebben wij dit besluit genomen. Dit betekent dat we als nieuwe datum voor onze jaarvergadering 
hebben vastgesteld: woensdagavond 30 september a.s.  
 

 
Ron Dunselman, voorzitter 
 

Sociale woningbouw ten koste van…?? 
Er is in Meppel een groot tekort aan sociale huurwoningen en dus zijn de wachttijden lang. De gemeente heeft 
daarom prestatieafspraken gemaakt met Woonconcept en Actium om een inhaalslag van 220 woningen te 
maken. Die ambities zijn vastgelegd in prestatieafspraken. Er zijn inmiddels 42 huizen gebouwd aan de 
Randweg. Maar ook in Nieuwveense Landen en aan de Dahliastraat wordt gebouwd. Daar is SteM blij mee want 
een huis met een huur onder de huursubsidiegrens is voor veel mensen van groot belang om prettig te wonen 
tegen betaalbare huren.  
 
Je zou dus denken dat Sterk Meppel enthousiast is over het plan om op de voormalige Mulo locatie aan Het 
Vledder 75 appartementen in de sociale huursector te gaan bouwen. Hoewel we blij zijn met iedere woning in 
de sociale huursector zagen we in de stedenbouwkundige visie toch dat het leefgenot van de huidige en de 
toekomstige bewoners van het Vledder onder druk komt te staan. Er blijft een strookje groen van enkele meters 
rond het 3 tot 5 etages hoge gebouw over. De binnenplaats van het gebouw wordt voor parkeren gebruikt. Dus 
waar moeten de kinderen spelen? En vooral, hoe is het met de verkeersveiligheid bij die drukke fietstunnel?  
 
Zoals gebruikelijk zijn we, voor we hierover een besluit gingen nemen, de wijk in gegaan om met de bewoners 
in gesprek te gaan. Hoe kijken zij aan tegen de plannen voor de Mulolocatie? Uit de gesprekken bleek dat de 
bewoners absoluut geen bezwaar hebben tegen bebouwing maar wel dat er zo veel appartementen komen; zij 
hebben grote zorgen over de verkeersveiligheid en missen groen in het plan. Dat hebben de bewoners tijdens 
de commissievergadering ook aan de andere raadsfracties laten weten. Mede hierdoor waren er meerdere 
fracties die vraagtekens zetten bij deze schaal van bebouwing. Misschien is deze locatie wel beter in te richten 
met een ander soort woningen? Want de behoefte aan sociale huurwoningen is groot; maar dan wel vooral aan 
woningen met een tuintje.  
Mochten er dan ook voor of tijdens de raadsvergadering mooie ideeën en/of initiatieven naar voren komen dan 
zou dat wellicht nog een deur kunnen openen. Maar op dit moment zie ik niet goed hoe we op deze locatie 
kunnen kiezen voor bebouwing die gaat voorzien in een type huurwoning, waar weinig behoefte aan is, waar 
groen geen plek heeft en waar de verkeersveiligheid mogelijk niet gewaarborgd kan worden.   
e voor Drenthe 

 
Madelinde Visscher  
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Ook de politiek staat even stil 
De hele wereldeconomie komt geleidelijk tot stilstand om te zorgen dat de mensen die ziekenhuiszorg nodig 
hebben die ook kunnen krijgen terwijl de zorgmedewerkers hun werk zo veilig mogelijk doen. U en ik dragen 
ons steentje bij door zoveel mogelijk vanuit huis te werken, onze kinderen bij het schoolwerk te helpen, zoveel 
mogelijk in sociaal isolement te leven en, natuurlijk, wanneer dat even niet kan afstand te houden in winkels en 
op straat.  
 
Ook de politiek komt de komende weken niet meer fysiek bij elkaar. Er wordt zowel landelijk als in Meppel 
nagedacht over alternatieve (digitale) methodes om noodzakelijke besluiten toch op een goede manier met 
elkaar te kunnen nemen. De fractievoorzitters zijn op donderdag 19 maart nog wel bijgepraat over alle 
ontwikkelingen. Natuurlijk met inachtneming van de voorschriften die er toen waren (anderhalve meter tussen 
de aanwezigen). Daar was ik zelf via een telefoonverbinding bij omdat ik op dat moment (10 maart) wat aan het 
hoesten was (gelukkig ben ik verder helemaal in orde).     
 

• De burgemeester liet o.a. weten dat er op dit moment alleen mensen in het stadhuis zijn die nodig zijn 
voor de rampen- en crisisbestrijding. Van de 300 medewerkers zijn er nu 18 – 20 op het stadhuis 
aanwezig dat verder voor publiek gesloten is. Ook het college werkt niet op het stadhuis zodat ze elkaar 
niet kunnen besmetten. Zij hebben in tegenstelling tot de gemeenteraad wel juridische mogelijkheden 
om digitaal besluiten te nemen dus hun werk kan grotendeels ‘gewoon’ doorgaan.  

• Er is een Regionaal Voorbereiding Team in Drenthe operationeel dat voor de gemeenten inventariseert 
wat de gevolgen van het Coronavirus zijn voor de maatschappij en het bevoegd gezag en burgemeesters 
adviseren over hoe de gevolgen beperkt kunnen worden. 

• De maatregelen die er landelijk genomen worden om ondernemers te steunen zijn bekend en binnen de 
organisatie wordt er hard gewerkt om al die aanvragen, die via de gemeente moeten worden 
aangevraagd, supersnel te kunnen verwerken. Er waren op 19 maart al tientallen aanmeldingen binnen.  

• De gemeenteraad krijgt dit jaar in juni geen Perspectiefnota (waarin de plannen voor het komende jaar 
worden vastgelegd).  

• U heeft natuurlijk al meegekregen dat de raadsvergadering van 31 maart en De Ronde van 2 april niet 
door gaan.  

• En op 9 april zal er weer overleg zijn tussen fractievoorzitters, burgemeester en griffier over de 
besluitvorming van de raad. Ik houd u via deze nieuwsbrief daarvan op de hoogte.  

 
Als raadsleden kunnen we onze volksvertegenwoordigende rol beperkt vervullen. Persoonlijk met u in gesprek 
gaan kan voorlopig niet en ook het maandelijkse wijk- of buurtbezoek (Struinen)  gaat niet door. Maar aarzel 
niet om de raadsleden van Sterk Meppel via email (zie www.gemeenteraadmeppel.nl onder het kopje Wie is 
wie) te benaderen als u vragen heeft of iets kwijt wil.  
 
Pas goed op uzelf en op anderen!  
 
 

 
Elisabeth Bakkenes 
 

http://www.gemeenteraadmeppel.nl/
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Binnenblijven 
Waar kun je als volksvertegenwoordiger, op dit moment nu bijna alles plat ligt en je zoveel mogelijk binnen 
moet blijven, nog mee bezig zijn? Gelukkig weet u de raadsleden van Sterk Meppel goed te vinden. Zo werd ik 
maanden geleden al eens benaderd door een agrarische ondernemer ivm een aanvraag voor een kleine 
windmolen. In 1e instantie werd zijn verzoek afgewezen, maar later kregen zij een bevestiging dat het blijkbaar 
toch mogelijk zou zijn. Daarna werd het stil dus namen ze contact op met mij of ik eens wilde informeren naar 
de stand van zaken.  
Bij navraag bleek dat de bouw van de molen niet mogelijk is omdat de gemeente tot nu toe nog geen beleid 
heeft t.a.v het plaatsen van kleine windmolens. Tevens is het maar de vraag als het beleid er is het dan wel 
mogelijk zalzijn of dat er voor een andere oplossing wordt gekozen. Bijvoorbeeld een cluster van grote 
windmolens. Ik heb de ondernemer dan ook laten weten dat ik helaas weinig voor ze kan betekenen maar wel 
de vinger aan de pols zal houden. 
 

 

Frans Venema 

 

Flatbewoners Meppel hebben hun gewenste verzamelcontainer voor gft-afval  

Inwoners van een flat aan de Ferdinand Bolstraat in Meppel zijn deze maand gestart met een proef rond het 

gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (gft). Het moet de afvalinzameling beter maken, ook later 

op andere plaatsen met hoogbouw in de gemeente. 

De gemeente Meppel heeft rond de jaarwisseling een onderzoek over afvalscheiding uitgevoerd. De ideeën en 

suggesties van de inwoners worden nu verwerkt. Bewoners van een flat aan de Ferdinand Bolstraat, met liefst 

acht verdiepingen, vroegen haken voor pmd-zakken (voor plastic, metaal en 

drinkpakken) én een verzamelcontainer voor gft. 

 

De paal met haken is al geplaatst en daar is vorige week een afvalcontainer voor gft bij 

gekomen. De inwoners hebben ook een biobakje met afbreekbare zakjes gekregen, die 

zij bijvoorbeeld kunnen gebruiken op het aanrecht. Daarmee kan het keukenafval beter 

gescheiden worden. Zodra het bakje vol is, kan deze worden gegooid in de geplaatste container, die bewoners 

alleen kunnen openen met een afvalpas. 

 

De gemeente heeft de bewoners van de flat naar aanleiding van hun wensen gevraagd deel te nemen aan de 

proef. Volgens de woordvoerder is de animo daarvoor prima. ,,De proef gaat vooral over het verbeteren van de 

dienstverlening in goed overleg met de bewoners. Doel is tevens te leren van deze plaatsing, zodat inzameling 

van gft-afval bij hoogbouw op meer plaatsen in Meppel gaat gebeuren’’, aldus gemeentewoordvoerder Leo 

Weterings. ,,De gemeente hoopt te leren van de bewoners en samen te zorgen dat de inzameling van gft (en 

natuurlijk ook ander afval) zo soepel mogelijk verloopt.’’ In Meppel belandt nu nog 24 kilogram gft per inwoner 

per jaar in het restafval. (Bron gemeente Meppel) 
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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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