
 

 
Van de redactie 
 
De laatste maand van een vreemd jaar is aangebroken en Gaby heeft dat samengevat in een mooi gedicht. 
Politiek gezien is er november veel gebeurd met, voor mij persoonlijk, de begrotingsbehandeling als 
zwaartepunt. Ik mocht van Elisabeth de behandeling namens SteM doen. Voor mij een hele eer, want dit is 
normaal voorbehouden aan de fractievoorzitters. De begroting is uiteindelijk zonder echte aanpassingen 
goedgekeurd met dank aan een flexibele opstelling van Jaap richting oppositie. 
 
Dan het struinen. Normaliter staan we iedere maand met de gele bakfiets op een plek in onze gemeente om uw 
mening te horen en in gesprek te blijven. Dat is moeilijker geworden tijdens Corona. Vorig weekend hebben 
Eduard en ik polshoogte genomen bij het oude Stad en Esch gebouw en het Oude Postkantoor aan het 
Zuideinde. De nieuwbouwplannen, die overigens op steun van de buurt mogen rekenen, hebben gevolg voor 
het aantal beschikbare parkeerplaatsen en het groen. Verderop in deze nieuwsbrief de details. 
 
 
Veel leesplezier 
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Lichtjes 
December staat weer voor de deur 
en geeft ons leven weer veel lichtjes en kleur. 
In deze ontzettend vreemde tijd 
ben ik blij, dat straks de kaarsjes weer branden en de kerstboom zijn licht verspreidt. 
 

Quarantaine, mondkapjes, zieken, doden, veel eenzaamheid en verdriet. 
Toch ook gelukkig mooie dingen, als je het maar ziet. 
Mensen die spontaan klaar staan voor de buur van tachtig, 
een boodschap voor hem doen, dat is toch prachtig! 
 

Zo zien we de kracht van de mensen om ons heen, 
in quarantaine maar toch zeker niet alleen! 
Meppel staat klaar om er voor elkaar te zijn 
en dat is meer dan gewoon maar fijn. 
  

In deze tijd van de donkere dagen  
moeten we ons dan zeker afvragen: 
kunnen wij een hulp of lichtje zijn? 
Voor iemand jong, oud, groot of klein. 
 

Laat de gedachten van het naderende kerstfeest u inspireren. 
Wees er voor elkaar, laten wij van elkaar leren. 
Laten wij de verspreiders van kleine lichtjes zijn zeker in deze tijd. 
Doe iets moois voor een ander, u krijgt echt geen spijt. 
 

Wij willen tot slot u een licht en vrolijk kerstfeest toewensen 
En alvast een gezond nieuwjaar voor alle mensen. 

 
Gaby Geertsma 

Motie onderzoek naar rookvrije speelplaatsen 
De fractie van Sterk Meppel heeft samen met de SP een motie ingediend om het college op te roepen 
onderzoek te doen naar Rookvrije speelplaatsen. Er zijn veel redenen om een rookverbod instellen: roken is 
slecht voor de gezondheid, kinderen raken sneller verslaafd, enz. Waarschijnlijk zijn er nog meer zaken, die bij 
het onderzoek betrokken moeten worden; zoals de tabaks- en rookwarenwet en mogelijkheden om via 
subsidieovereenkomsten met speeltuinverenigingen voorwaarden op te nemen. 
Zo lijkt het ons nodig om alle schoolpleinen, speeltuinen en speelvoorzieningen in de openbare ruimte – voor 
zover nog nodig – te voorzien van borden met een rookverbod. Om hierbij rekening te houden met het 
onderscheid privaatrechtelijke en publiekrechtelijke speelplaatsen en met betrokkenen afstemming te zoeken. 
Dit laatste ook om goed zicht te krijgen op datgene wat al wel geregeld is. Daarnaast wordt er onderzocht hoe 
dit het beste in de APV vastgelegd kan worden. 

 

Eduard Annen 
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Kwaliteitsmanifest 
Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben Elisabeth en ik bedongen dat we in deze bestuursperiode een 

kwaliteitsmanifest voor Meppel willen opstellen. Voor veel mensen was het de vraag wat we daar nu mee 

bedoelden en wilden. In deze bijdrage aan de nieuwsbrief probeer ik dat wat duidelijker te maken. 

We maken ons als SteM altijd druk over het Meppeler erfgoed. Dat gebeurt al vanaf de oprichting van onze 
partij. Eigenlijk danken we het bestaan van SteM en haar voorgangers aan het Meppeler erfgoed; de grachten.  
Ook in deze bestuursperiode doen we dat weer. Als SteM-wethouder kon ik er voor zorgen dat het prachtige 
Jugendstill pand in de Hoofdstraat (de bloemenwinkel) en molen De Vlijt gemeentelijke monumenten werden. 
Ook kon ik samen met mijn VVd-collega Roelof Pieter Koning meewerken aan een prachtig plan voor de HBS en 
de Marijkeschool. Daarmee zorgen we er voor dat erfgoed (oude gebouwen) behouden blijft, maar gelijktijdig 
een functie krijgt die past in deze tijd. 
 
Maar het kwaliteitsmaifest gaat verder dan het onderdeel erfgoed. Met het kwaliteitsmanifest willen we een 
manier van kijken vastleggen die die op die manier naar alle stukjes van onze mooie gemeente kijkt. En als je 
naar nieuw of verbouw in Nijeveen kijkt betekent dat iets heel anders dan nieuw- of verbouw in de Oosterboer. 
 
Nijeveen heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis. Dat is te zien als je naar het oorspronkelijke dorp kijkt. Het 
was een lint-dorp waar huizen door de eeuwen heen op een in die streek passende manier gebouwd werden. 
Aan die geschiedenis kun je een beetje het DNA van Nijeveen aflezen. Wil je daar iets nieuws gaan bouwen, dan 
moet het wel in deze tijd passen, maar ook aansluiten bij het DNA van Nijeveen. Vergelijk het maar met 
mensen. Jij bent een kind van je ouders en hebt zelf ook weer kinderen. Je ouders leefden in een andere tijd. Ze 
gedroegen en kleden zich anders dan jij. Jou kinderen doen dat ook weer. En toch zitten er familie trekken in die 
in elke generatie weer terugkomen. Dat bedoelen we met het DNA. We willen graag dat er bij nieuwbouw in 
Nijeveen gekeken wordt naar wat "de familietrekken" zijn, om die trekken mee te nemen in bouw die in deze 
tijd past. We denken dat er daardoor een karakteristiek dorp blijft bestaan waar mensen graag wonen.  
 
Op een zelfde manier kun je naar de Oosterboer kijken. De Oosterboer is  gebouwd terwijl de ontwerpers keken 
naar de geschiedenis van die streek. Daarom is de Oosterboer wat ze is. Daarom is er veel groen en zijn de 
karakteristieke oude panden en wegen zo veel mogelijk ingepast. Als je nu verder wilt met deze wijk, vinden we 
dat je weer naar die geschiedenis terug moet kijken om er anno 2020 op door te bouwen.  
 
Als gezegd, die manier van kijken willen we graag vast leggen in het kwaliteitsmanifest. Die manier van kijken 
wordt, nadat de raad haar heeft vastgesteld, aan de welstand -en monumenten commissie gegeven. Die 
beoordelen dan alle toekomstige plannen vanuit die kijkrichting. Daarmee komen we als SteM een stap verder 
dan een pand of een stad/dorps gezicht redden. We leggen een kijkrichting vast voor de verdere ontwikkeling 
van onze gemeente.  
 

 
Jaap van der Haar 

 
 
Steunen of niet? 
Humanitair, medeleven, actie, helpen, allemaal woorden die we als positief beschouwen. 
De situatie voor de vluchtelingen in Griekenland nodigt ook uit om deze woorden om te zetten in actie.  
Na de verwoestende brand in het kamp Moria op Lesbos is de situatie alleen maar erger geworden. 
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Veel alleenstaande kinderen leven in erbarmelijke onveilige omstandigheden. De landelijke politiek blijft bij het 
plan van staatssecretaris Broekers-Knol om 48 opvangplekken op het Griekse vasteland op te zetten en 
ondersteuning te bieden aan het Griekse voogdijsysteem. Maar de alleenstaande kinderen hebben een directe 
oplossing nodig voor opvang en veiligheid. Landelijk loopt er een campagne; #500kinderen.nl. Deze campagne 
pleit voor de relocatie van 500 alleenstaande minderjarige asielzoekers vanuit de Griekse vluchtelingenkampen 
en opvang van hen in Nederland.  
 
SteM staat voor actief, kritisch en betrokken daarom hebben we het afgelopen voorjaar aan het college 
gevraagd om te onderzoeken of wij, Meppel, deze campagne kunnen steunen door de petitie te tekenen. Het 
antwoord van het college was, dat hoewel de situatie van de vluchtelingenkinderen hen aan het hart gaat, ze 
ervan af zagen om aan te sluiten bij de ondertekenaars van de petitie. De reden was dat de gemeente vanuit 
haar taken, rollen en verantwoordelijkheden de kinderen niets kan bieden. Internationale kwesties rond 
vluchtelingen zijn een zaak van het rijk en niet van de gemeente. 
 
Toch blijft het gevoel van onrechtvaardigheid opnieuw naar boven als ik lees dat 174 gemeenten en 5 provincies 
zich hebben aangesloten bij de campagne. Dit is op 4 na de helft van alle gemeenten van ons land. De 
“coalitition of the willing“ wil een duidelijk geluid laten horen en hopen op deze manier het rijk in beweging te 
krijgen.  
In onze fractie bleek bij de bespreking van dit punt dat iedereen persoonlijk wel iets zou willen doen. Ook werd 
duidelijk dat het een schemerig gebied is waar wij ons als gemeente mee bezig moeten houden. Onze taken 
liggen binnen Meppel, landelijke kwesties zou het rijk moeten behartigen. Het blijft een lastig dilemma!  
In hoeverre kunnen en mogen wij als gemeenten ons bemoeien met landelijke politiek? Wie weet krijgt dit nog 
een vervolg. 

 

 
Gaby Geertsma 

 
Struinen 
Eduard en ik zijn op zaterdag 21 november in Oud-Zuid geweest. Daar hebben we gesproken met een zeer 
betrokken inwoner namens het buurtplatform. Er zijn 2 nieuwe projecten die gevolgen gaan hebben voor het 
parkeren en het groen in de Oud-Zuid buurt; Zuideinde 76 (Stad+Esch locatie) en Zuideinde 28 (oude 
postkantoor). 
 
De hele buurt is blij met de plannen op de oude Stad en Esch locatie. Het erfgoed blijft behouden, maar krijgt 
een nieuwe invulling. Het enige punt van kritiek op het plan zijn de parkeerplaatsen voor het gebouw. Dat gaat 
de karakteristieke voorgevel geweld aandoen en de bomen zullen omgehakt moeten worden. De voorkeur van 
de buurt is om hier vanaf te zien. 
 
Dan Zuideinde 28. Op deze locatie komt een nieuw gebouw. Op onderstaande foto links is het huidige gebouw 
te zien van de achterzijde met ongeveer 10 parkeerplekken. Deze parkeerplekken worden nu door de buurt 
gebruikt, maar zullen bij de nieuwbouw vervallen. De ingang van de nieuwbouw komt ongeveer waar de witte 
auto staat. 
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Op onderstaande foto rechts is het nieuwbouwplan te zien met een groen zone tot een soort binnentuin.  

 
Aan de Zuideinde kant zal het gebouw een dichte gevel krijgen en is er plaats voor ongeveer 10 auto’s. En zullen 
de karakteristieke bomen worden omgehakt. 

 
De plannen tot nu toe hebben als gevolg dat er meer parkeerdruk gaat zijn voor de bewoners van Oud Zuid en 
minder groen. De huidige plannen zijn nog niet aan de Gemeenteraad voorgelegd (verwachting is begin 2021), 
maar het mag duidelijk zijn dat SteM de mening van de bewoners mee zal nemen! 
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Klaas de Vries 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2020 
Tijdens de behandeling van de APV 2020 heeft SteM een warm pleidooi gehouden om het verbod om single-
used plastic te gebruiken in de APV opgenomen te krijgen. Omdat dit in de nabije toekomst landelijk verboden 
wordt wilden wij hier op vooruit lopen. Dat is helaas niet gelukt maar wij hebben wel de toezegging gekregen 
voor 1 maart 2020 geïnformeerd te worden over de stand van zaken in Meppel. 
De organisatoren van evenementen en ondernemers zijn al lange tijd (na een unaniem aangenomen motie) met 
de gemeente in gesprek om de plastic soepberg in Meppel te verminderen. Helaas horen wij niets over de 
vorderingen die gemaakt worden. Door deze toezegging gaat dit wel gebeuren en hopen wij dat er snelheid in 
het proces blijft en dat Meppel heel snel geen single-used plastic meer gebruikt bij evenementen. 
Daarnaast is er een compliment uitgedeeld aan de BOA’s van de gemeente. Deze medewerksters staan namens 
de gemeente in de frontline en krijgen niet alleen applaus voor hun werk. Zij worden zeer regelmatig onheus 
bejegend en zelf agressief benaderd. En ja, het is niet leuk om een boete te krijgen maar meestal heb jezelf iets 
fout gedaan. De fractie wil graag met hen in gesprek om naar hun ervaringen te luisteren maar ook om hen de 
waardering te geven die ze verdienen. 
 

 

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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