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Van de redactie
Deze maand is een herzien bestemmingsplan van Nieuwveense Landen vastgesteld. En daarin zijn enkele Sterk
Meppel punten aangescherpt; zo zal er meer groen in de wijk komen en ook is er meer plaats voor water (ja,
zelfs de Nijeveense Grift en het sluisje krijgen een update). Dit alles is het gevolg van de experimentele
invoering van de Omgevingswet. In dit bestemmingsplan wordt de aanleg van (kleinschalige) energieopwekkingsvoorzieningen mogelijk gemaakt. De doelstelling de wijk minimaal Energie-neutraal te laten zijn past
ook zeer bij ons. Het nieuwe bestemmingsplan is unaniem aangenomen.
Van een ander kaliber, maar zeker ook belangrijk is een brandje dat gewoed heeft in het Rijksmonument aan de
Oosterboerweg 33. Helaas is in deze monumentale boerderij een klein brandje gesticht. Gelukkig zonder
gevolgen, maar of dat de volgende keer ook zo is valt te bezien. Het is natuurlijk jammer dat deze boerderij
reeds vele jaren te koop staat, verwaarloosd is en niet bewoond wordt. Een attent lid heeft ons hierop gewezen
en we zullen proberen actie te ondernemen zodat dit Rijksmonument weer in ere hersteld wordt.
Wij wensen u fijne Kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig 2021!
Veel leesplezier

Klaas de Vries
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Van het bestuur
Op 2 december was het dan eindelijk zover! Na meerdere keren uitstel vanwege de corona maatregelen,
konden we de SteM Bokaal uitreiken aan de vrijwilligers van Dakajam. Eduard Annen was ter plekke en maakte
voor de media een korte reportage met foto, die in de Meppeler Courant en sociale media verscheen. Verderop
in deze Nieuwsbrief meer hierover.
Het bestuur is ook akkoord gegaan met het Media Plan SteM, dat door Klaas de Vries in samenwerking met
Madelinde Visscher, Eduard Annen en mijzelf is opgesteld en waarmee ook de fractie akkoord is gegaan. Doel
van het Media Plan is om de (online) positionering en communicatie van SteM te versterken. Doordat de
Stadswacht nu één keer per jaar verschijnt willen we de inhoud van de maandelijkse Nieuwsbrief een veel
groter bereik geven door deze ook via sociale media en de website te verspreiden. Zeker in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 zal deze benadering almaar intensiever worden. Met een uniforme stijl
die herkenbaarheid schept communiceren we met de inwoners van onze gemeente. En natuurlijk blijven we De
Stadswachter jaarlijks verspreiden via de Meppeler Courant Huis aan Huis met een oplage van 18.000
exemplaren. We hebben zeer goede reacties ontvangen op de november uitgave, dus daar gaan we zeker mee
door!

Ron Dunselman, voorzitter

Programma duurzaamheid Meppel 2021 – 2023
Waar gaat het over?
Het programma duurzaamheid Meppel 2021- 2023 is een breed overkoepelend programma voor alles dat de
gemeente op dit gebied moet doen en voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Een duidelijke
aanpak is dat er voor gekozen wordt om eerst onze inwoners te informeren, zodat iedereen weet waar we naar
toe moeten, wat de mogelijkheden zijn en welke optie het beste zou kunnen passen bij jouw eigen situatie. De
tweede stap is dan stimuleren gevolgd door faciliteren.
Hieronder zie je een overzicht van de opgave waar we met elkaar de komende 30 jaar voor staan.

Het programma bevat vier hoofdpijlers te weten energietransitie, klimaatadaptatie, grondstofinzameling en een
circulaire economie. De thema’s biodiversiteit en natuur en gezond leefmilieu zijn gelet op de draagvlak ook
meegenomen.
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Wat wil Sterk Meppel?
Voor Sterk Meppel is het heel erg belangrijk dat er gestreefd wordt naar 100% lokaal eigenaarschap. Geen grote
bedrijven die overlast veroorzaken en de winst opstrijken. Wie mogelijk de lasten krijgt moet daar ook de lusten
voor terug krijgen. Restafval dat wordt verbrand is pure vervuiling; dat moet natuurlijk anders! Door restafval
terug te dringen en te werken aan het scheiden van ons afval werk je ernaar toe dat we restafval kunnen gaan
gebruiken als grondstoffen om er zo voor te zorgen dat dit opnieuw gebruikt kan worden. Dat we ons ook
zorgen maken om de biodiversiteit, de natuur en een gezond leefklimaat kan ook niet als een verrassing komen.
Dit zijn onderwerpen waar we ons al lange tijd voor inzetten en die zien we hier nu letterlijk vertaald worden in
het programma duurzaamheid.
We zijn dus tevreden over alles dat we in het programma duurzaamheid terugvinden. We hebben dan ook
tegen een amendement voor een afwegings- en toetsingscriteria gestemd. De raad dringt steeds aan op ‘ga van
start, ga aan het werk’. Maar door dit amendement wordt de toch al door corona overbelaste ambtelijke
organisatie met veel werk opgezadeld. Door een nieuw afwegings- en toetsingscriteria moet veel werk opnieuw
gedaan worden. Tijd waarin dus niet aan nieuwe ontwikkelingen of initiatieven gewerkt kan worden. Het
amendement is desondanks aangenomen.
Sterk Meppel wil dat we nu juist wel aan de slag gaan. Wat daar soms nog in ontbreekt is juist de vrijheid en
mogelijkheid binnen de organisatie om te kunnen experimenteren of proefprojecten op te starten omdat daar
nog geen beleid voor aanwezig is. Daarom hebben we een ander amendement wel (mede) ingediend. Een
amendement om prioriteit te geven aan activiteiten dat van belang zijn voor onze inwoners en bij initiatieven
vanuit de samenleving vooral te zoeken naar praktische mogelijkheden om ze mogelijk te maken. Wij hopen dat
daardoor alle mooie initiatieven die door jullie worden bedacht en die jullie zouden willen opzetten ook
uitgevoerd kunnen worden zonder dat daar persé weer beleid voor gemaakt moet worden.
Energiestrategie voor Drenthe

Madelinde Visscher

SteM-bokaal voor Dakajam Meppel
De SteM-bokaal die jaarlijks wordt uitgereikt aan een vereniging of instelling die “iets moois” doet voor Meppel
of voor Meppelers is dit jaar voor Dakajam Meppel. In de zomer van 2020 bestond Dakajam 70 jaar en is in die
tijd in Meppel een begrip geworden. Ieder jaar gaan zo’n 300 kinderen met heel veel plezier mee “op
Dakajam.”
Het bestuur van SteM heeft veel respect en waardering voor het werk van de vrijwilligers van Dakajam Meppel
vertelt SteM voorzitter Ron Dunselman. “Er is een groot vertrouwen bij ouders in uw organisatie om hun kind
mee te sturen naar de bossen in Havelte. De verantwoordelijk die u heeft is dan ook enorm. Respect daarvoo!”
aldus Dunselman.
Dakajam coördinator Jan Jansen is erg blij met de waardering. “Ik ben ongelofelijk trots op de 70 vrijwilligers die
ieder jaar weer meehelpen om de lach op de gezichten van de kinderen te toveren. Ook in dit bijzondere jaar is
het toch gelukt om Dakajam te organiseren en dat heeft veel positieve dingen opgeleverd” vertelt Jansen. “Met
name het digitaal aanmelden van kinderen en het ophalen van de kinderen uit wijk zorgde voor veel rust. Daar
gaan we zeker mee verder”
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De Stem-bokaal is zes keer eerder uitgereikt. Eerdere winnaars waren Oud Meppel, de Weggeefschuur, OR
Reestmond, het Grachten Festival, Onderling Sterk Meppel en Hospice Meppel.

Ron Dunselman, voorzitter

Verlengen gracht brengt veiligheid in gevaar
Uit ervaringen in andere steden was al gebleken dat het opengraven van een gracht veel positieve economische
effecten had en bovendien werkgelegenheid meebracht. Tijdens de onderhandelingen hadden we daarom met
CDA en VVD afgesproken dat we zouden onderzoeken of dat voor Meppel ook het geval zou zijn. Wat een
teleurstelling toen we de uitkomsten van het onderzoek naar het verlengen van de gracht lazen. De gracht
voegt weinig toe aan de beleving van Meppel, bootjes kunnen niet rondvaren en ook niet keren en de veiligheid
van omwonenden en bezoekers komt in het geding.
Hoe was het?
Sterk Meppel is ontstaan uit een inwonersopstand tegen de plannen om alle grachten te dempen: de
Grachtwacht/Stadswacht. Sindsdien hebben we ons ingezet om het cultuurhistorisch erfgoed van Meppel niet
alleen te behouden maar ook te ontwikkelen. Het is daarom niet vreemd dat op het moment dat het
Prinsenplein en de Groenmarkt opnieuw ingericht worden we duidelijk wilden krijgen of het oude plan om de
grachten door te trekken kans van slagen heeft. Want ook zonder gracht kost de herinrichting van alleen de
Groenmarkt al meer dan een half miljoen. Daar komen de herinrichting van Prinsenplein en Kromme Elleboog
nog bij. Dan heb je het al snel over miljoenen.
Hoe het is?
Uit het rapport bleek dat er een groot verschil is met 45 jaar geleden: de afmeting van de gracht en de
veiligheid. Alhoewel het (volgens het rapport) een logische gedachte is om de gracht verder door te trekken, de
omwonenden inderdaad profiteren door een waardestijging van hun panden en de bestedingen bij de
ondernemers zullen toenemen zijn de nadelen ook duidelijk. Het is een smalle gracht waar een beweegbare
brug voor nodig is. Bootjes moeten achteruit varend weer terug zien te komen tot ze na de Gasgrachtbrug weer
kunnen keren. En de beweegbare brug is een obstakel voor het verkeer. Een belangrijk verschil met andere
steden is dat het hier om het doortrekken van een klein stukje (160 meter) gracht gaat waardoor de
toegevoegde waarde geringer is. Ook de kosten voor de veiligheidsaspecten liepen hoog op.
Hoe zal het worden?
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Tot 4 januari hebben de inwoners van Meppel de gelegenheid om op het onderzoek te reageren. Op de website
van de gemeente treft u een presentatie van het onderzoek aan net als het concept rapport zelf: Onderzoek
naar gracht in concept beschikbaar - Meppel.nl
Ook de fractie en het bestuur van Sterk Meppel buigen zich over het onderzoek en zullen mogelijk vragen
stellen. Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen die ingediend worden wordt het rapport definitief
gemaakt waarna het in februari naar de gemeenteraad komt. De ChristenUnie had het oude idee van de
groene gracht al van stal gehaald. Namens SteM heb ik aangegeven dat we geen nieuwe ideeën willen indienen
of beoordelen voor de inwoners hun mening hebben gegeven. Ook wethouder van Ulzen vond de motie
prematuur. De CU heeft de motie daarom ingetrokken.
Als onze inwoners hun mening hebben gegeven zal ook Sterk Meppel zich beraden op het vervolg en de
consequenties van dit onderzoek.

Elisabeth Bakkenes

Onveilig gevoel
Regelmatig ontvangt Sterk Meppel mails van inwoners of leden over eventuele problemen e.d. met verzoek hier
eens naar te kijken en zo mogelijk een oplossing aan te dragen of informatie te vinden. Een bewoner van het
appartementencomplex aan de Prins Hendrikkade maakte zich zorgen over de veiligheid van de bewoners i.v.m.
de bouw van 2 extra opslagtanks naast de bestaande 5 bij de firma Joontjes aan de Pieter Mastenbroekweg, op
ongeveer 200 meter afstand.
De angst voor een eventuele ontploffing bij een brand verhoogde het gevoel voor onveiligheid. Ik heb daarom
via de griffie informatie ingewonnen over de afgegeven vergunning o.a. met de vraag of de bouw van deze
tanks op deze korte afstand van de bewoning geen problemen veroorzaken. Volgens de deskundigen o.a. van
de RUD is hier geen sprake van, de tanks worden volgens alle eisen die hier voor nodig zijn gebouwd en
aangezien deze gebruikt gaan worden voor dieselolie is er geen ontploffingsgevaar. Deze gegevens heb ik
doorgestuurd aan de bewoner en deze reageerde als volgt;
Heer Venema,
Dat is inderdaad een duidelijk antwoord! De wettelijke voorschriften worden inderdaad niet met de voeten
getreden en men houdt zich dus keurig aan wat er is wettelijk is toestaan.
Dat houdt echter niet in dat mijn ongerustheid is weggenomen. Het blijft voor mij moeilijk te accepteren dat de
opslag van brandbare stoffen zo dicht op de stedelijke bebouwing wettelijk is toegestaan.
Echter, ik heb er zelf voor gekozen op deze plaats te gaan wonen en dit is dan wel de consequentie van dat
besluit.
Hartelijk dank voor alle moeite en tijd die jullie als Sterk Meppel eraan hebben besteed en ook de snelheid
waarmee jullie gereageerd hebben.
Met vriendelijke groet, bewoner Prins Hendrikkade.

Frans Venema
Nieuwsbrief Kerst 2020
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College onderzoekt parkeerproblemen rondom Concordiastraat
Het college gaat in januari 2021 onderzoek doen naar de parkeerproblemen rondom de Concordiastraat. Dit
antwoord kreeg de fractie op de mondelinge vragen die in de raadsvergadering zijn gesteld.
De fractie kreeg signalen dat de emoties rondom het parkeren soms hoog opliepen doordat er te weinig
parkeerplekken zijn. En de beschikbare parkeerplaatsen worden dan ook nog eens bezet door auto’s van
mensen die niet in de buurt wonen. Dit levert dan frustraties op van bewoners die hun auto niet in de buurt van
hun woning kunnen parkeren en deze (veel) verderop moeten parkeren.
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaat het college bekijken of en wat er aan de parkeerproblemen
gedaan kan worden. Wij houden de vinger aan de pols.

Eduard Annen

BIZ
De Meppeler Handelsvereniging heeft sinds een jaar een BIZ. Een Bedrijven Investering Zone. Alle ondernemers
betalen een toeslag op de OZB en bepalen daarna met elkaar aan welke activiteiten ze dat uitgeven om
zodoende meer publiek naar de binnenstad te trekken. De gemeente is alleen doorgeefluik van de betaalde
toeslag. Ook de vastgoedeigenaren hebben een mogelijkheid om zo’n BIZ aan te vragen. Daar hebben ze
onlangs een verzoek voor ingediend. Om een BIZ te starten moet er draagvlak zijn bij de eigenaren van vastgoed
in de binnenstad. Ook zij kunnen dan met de opbrengst meewerken aan een aantrekkelijke binnenstad
waardoor hun panden hun waarde behouden.
Nu mogen de mensen die het geld betalen (de vastgoedeigenaren in dit geval) natuurlijk zelf weten hoe ze dat
geld besteden. Maar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de BIZ een bestemmingsbelasting
waarvan de opbrengst alleen kan worden ingezet voor extra voorzieningen in de openbare ruimte of op internet
door bedrijven. Op de begroting was echter een flink bedrag gereserveerd voor andere activiteiten zoals
bestuur, werkgroepen, netwerkbijeenkomsten en belangenbehartiging. Dat riep bij ons de vraag op of met het
ingediende plan wel aan de regels werd voldaan. Omdat daar geen regels voor zijn en het begrijpelijk is dat er
bestuurskosten gemaakt moeten worden heeft de fractie besloten het democratische proces zijn gang te laten
gaan. We hebben ingestemd met het plan en alleen een oproep gedaan om de financiën in te zetten waar ze
voor bedoeld zijn: het aantrekkelijk houden van de binnenstad. Half februari moet duidelijk zijn of een
meerderheid van de vastgoedeigenaren het BIZ een goed idee vindt.

Elisabeth Bakkenes
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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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