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Een jaar lang SteM

Houd Meppel schoon!

Provincie reageert schriftelijk
op protestkaartenactie

Waterschapsverkiezingen

Lies... een burgermoeder uit
duizenden

Algemene beschouwingen

Permanente bewoning 
Kabouterdorp

Gehele binnenstad behoeft
een visie

Jongeren aan het woord (10)

Het fietsvoorzieningenplan

Ruimtelijke visie Nijeveen

RUBRIEKEN:

Cartoon
Wijnand
Onraad
Ken uw gemeente
Onze raadsleden

‘Politiek is hard’, wordt vaak ge-
zegd. Net als topsport. Dat het er
in de politiek stevig aan toe kan
gaan, is helemaal niet erg... als
het spel maar fair gespeeld wordt.
Wat is er mooier dan samen met
elkaar ergens voor staan? 
Als team ergens voor opkomen?
Ergens voor knokken en idealen
nastreven?

Binnen een partij kan het stevig
stormen. Geen man overboord,
zolang je er maar aandacht aan
besteedt. Staan we nog op één
lijn? Voelen we ons door elkaar
gesteund? Geven we elkaar de
ruimte die nodig is? Niet alleen
om jezelf te zijn, maar ook om als
lid van het team te functioneren?
Gaan we respectvol met elkaar en
anderen om? Is de teamgeest nog
in orde? Belangrijke vragen om
met hart en ziel politiek te kun-
nen bedrijven. 

Zowel landelijk als regionaal
hebben we de laatste tijd kunnen
lezen wat er gebeurt als het in een
partij hommeles is. Dan breekt
het team. Dan komen sommigen
alleen te staan. 
Het maakt niet uit welke partij
het treft. Als dit gebeurt, doet het
de politiek als geheel geen goed. 

Binnen de gemeentelijke afdeling
van de PvdA liepen de gemoede-
ren hoog op. 
Was dit de reden voor Jan van
Klinken (PvdA) om de Gemeente-
raad van Meppel te verlaten? 
Dat moet voor hem, politiek en
persoonlijk, een gevoelige slag
zijn. Een drama dat niet alleen
hem, maar ook zijn gezin treft.

Jan, als rasechte sociaal demo-
craat, was je het regelmatig niet
eens met onze standpunten. Toch
heb je bij Sterk Meppel, als het
om Meppel gaat, veel respect af-
gedwongen. Bedankt voor wat je
voor Meppel hebt gedaan! 

Drama

Alphen vlagt
Ondanks waarschuwingen en vra-
gen van Sterk Meppel in de raad
kreeg Heijmans op 18 maart 2004
in Assen zo maar een vergunning
voor het overplaatsen van de fa-
briek uit Alpen aan de Rijn naar
Meppel. In Alpen ging de vlag uit.
Na tien jaar strijd en een flinke op-
rotpremie was men eindelijk van
de overlast en milieuvervuiling ver-
lost. In Assen sliep men kennelijk
nog.

Actie
Dankzij een paar wakkere omwo-
nenden werd een bezwaarschrif-
tactie gestart. Ongeveer 400 be-
zwaarschriften werden ingediend. 
Heijmans begreep direct dat de
overplaatsing van de oude fabriek
niet langer haalbaar was. De aan-
vraag voor een milieuvergunning
werd ingetrokken. 
Op 15 juni 2004 besloot Heijmans
een nieuwe vergunning aan te vra-
gen, maar nu voor een geheel nieu-
we fabriek met een pijp van 60
meter hoog. Dan waait alles over
Meppel heen, moet men gedacht
hebben. De uitstoot wordt dan wel
meer verdund maar blijft even
schadelijk.

Groeiende onrust
Maar zo gemakkelijk gaat dat niet.
Meppeler bedrijven gaven een-
drachtig aan niet gediend te zijn
van de komst van de asfaltcentrale
die elders zoveel overlast had ver-
oorzaakt. De gemeenteraad werd
ongerust! Zou de vestiging van
schone bedrijven op het nieuwe in-
dustrieterrein stagneren als die
centrale er straks staat? Gaan er
dan misschien bedrijven weg? On-
dernemers uit de voedingsindus-
trie willen immers schone lucht. 
De onrust groeide. En het protest
werd sterker. 

Protest
De gemeente had zichzelf voor het
grootste deel al buitenspel gezet.
Het college had immers een voor-
lopige koopovereenkomst gesloten
in oktober 2003. Door vragen van
SteM werd de grond op 6 november
op ‘t nippertje niet overgedragen
aan Heijmans. Gelukkig maar, want
dan was alles verloren geweest!
Maar de provincie heeft ook moge-
lijkheden om iets te doen. Zij be-
slist of een vergunning wordt ver-
leend. En zo werd het plan geboren
om de provincie te laten weten dat
er veel protest is in Meppel.

En wat voor protest: 3200 kaartjes,
3000 posters, een brief van de ge-
meenteraad en stukken in de krant!

Onderzoek 
De provincie had dit niet eerder
meegemaakt! Zo gemakkelijk als
het op 18 maart ging, zal Heijmans
nu geen vergunning krijgen. Eerst
zal het RIVM (Rijks instituut voor
volksgezondheid en milieu) een
speciaal onderzoek uitvoeren naar

de uitstoot via de pijp. In zoverre
heeft de actie dus succes gehad.
Dankzij alle vormen van protest! 

Toch zijn we nog niet tevreden. We
vinden dat deze fabriek niet zo
dicht bij een stad gevestigd kan
worden. En zeker niet aan de west-
kant, waardoor alle uitstoot ver-
spreid over Meppel zal waaien.
Daarom gaan we door! 

Actie heeft succes, maar is het genoeg …?

Gedeputeerde Johan Dijks (VVD) van milieuzaken, ontvangt 1200 protest-
kaartjes uit handen van Herman Jansen.

Meppel is een klein stadje met
veel sfeer, cultuur en goede voor-
zieningen. Sterk Meppel is trots
op onze Meppeler toren, onze
kunstenaars, de mooie grachten,
de goede sociale voorzieningen,
het rijke verenigingsleven… en
zo kunnen we nog wel even door-
gaan.
Waar bent u trots op? Laat het
ons het komende jaar weten! 
Aan het eind van 2005 wordt de
top tien van uw keuze bekendge-
maakt en reiken we de ‘Trots op’-
prijs uit.

Jaarlijks kiest Sterk Meppel een
thema dat zij in haar activiteiten
extra aandacht geeft. Voor het ko-
mende jaar hebben we gekozen
voor het thema ‘Trots op …’. We
hebben voor dit thema gekozen
omdat we graag op een positieve
manier naar onze leefomgeving kij-
ken. 

In deze tijden van bezuinigingen en
economische stilstand is het ge-
makkelijk te somberen over dat wat
niet goed is. Hoe terecht dat ook
kan zijn, tegelijkertijd hebben we

erg veel om dankbaar of blij mee te
zijn. Misschien zelfs om trots op te
zijn.

SteM is eigenlijk verschrikkelijk
trots op onze gemeente die zoveel
te bieden heeft. We hebben de leuk-
ste verenigingen, de mooiste ge-
bouwen, kunstwerken en de beste
voorzieningen zoals zwembad, zie-
kenhuis en schouwburg. We zijn
ook trots op onze kunstenaars, op
de vele mensen die zich vrijwillig
voor anderen inzetten, op de mooie
stukjes natuur in en buiten de stad,
en op veel positieve ontwikkelingen
die Meppel doormaakt.

Waar bent u trots op?
We willen graag weten waar ú trots
op bent binnen de gemeente Mep-
pel. Dus ook Nijeveen, Rogat,
Broekhuizen en overige buitenge-
bieden. Stuur ons uw mening met
uw motivatie. U mag net zo vaak
meedoen als u wilt. Elk kwartaal
wordt een top tien samengesteld
en in deze krant gepubliceerd. 
In het laatste nummer van 2005
wordt de definitieve stand bekend-
gemaakt en de ‘Trots op’-prijs uit-
gereikt aan de nummer één. We zijn
benieuwd naar uw mening! 

Uw ‘Trots op’–nominaties kunt u inzenden naar de redactie van 
de Stadswachter: 

Redactie Stadswachter
Kees Schoonderwoerd
Resedastraat 14
7943 AD Meppel

Trots op … De redactie van de Stadswachter

wenst alle medewerkers,

bezorgers,adverteerders en lezers

een Fijne Kerst en voor 2005 

een heldere hemel

Waar gewerkt wordt, worden fou-
ten gemaakt. Logisch! Daar reke-
nen we niemand meteen op af.
Maar bij wethouder Oldebesten
was onze maat vol. Meerdere
malen werd de raad niet actief in-
gelicht en afspraken niet nageko-
men. Ondanks enkele aanvarin-
gen, zagen wij geen verbetering.
Tijd voor een officiële waarschu-
wing! Samen met PvdA en VVD
heeft SteM de wethouder laten
weten dat het zo niet langer kan.

Wethouder Oldebesten schiet her-
haaldelijk tekort in zijn informatie-
plicht naar de Gemeenteraad. We
steggelen al geruime tijd over het
Cultureel Centrum. Naar onze me-
ning heeft de wethouder bij dit pro-
ject gefaald. En dan bedoelen we
nu niet ons politieke meningsver-
schil over de kosten en de locatie.
Maar we vinden dat de wethouder
onduidelijk en niet actief is in zijn

voorlichting naar de raad, terwijl
we daar herhaaldelijk om vroegen. 

Zwijgende wethouder
Deelnemende gemeenten dreigen
af te haken. Hierdoor lopen de kos-
ten op. De inwoners van Meppel
krijgen dat straks financieel op hun
bordje. Zelfs het voortbestaan van
de muziekschool kan op het spel
komen te staan. 
Maar de wethouder zweeg. Dron-
gen wij aan op alle details, dan kre-
gen we als antwoord: ‘er zijn geen
ins en outs te melden’. Vreemd... via
de media, andere deelnemende ge-
meenten en omwonenden werden
andere signalen afgegeven. Elke
keer als we de wethouder daarop
aanspraken, eindigde dit in een
welles-nietesspelletje over details.
De grote lijn werd ontweken. 

Ook bij het onderzoek Stille Ar-
moede, dat wij samen met de PvdA

willen houden, kwam de wethou-
der zijn afspraken niet na. Om over
de benodigde stampij om hem ein-
delijk aan het werk te krijgen met
de cultuurnota maar te zwijgen. Dit
zijn de drie voornaamste punten
van kritiek van het afgelopen jaar.
Al zijn er meer te noemen.

Waarschuwing
Voor ons was de maat vol. Wij
waren het zat om voortdurend ach-
ter hem aan te moeten lopen en
over zijn schouder mee te moeten
kijken om te zien of hij zijn werk
wel deed. Daarom hebben wij de
wethouder een gele kaart gegeven.
Dit werd ondersteund door de
PvdA en de VVD. Wij hopen dat de
wethouder deze waarschuwing se-
rieus neemt en zijn werkwijze ver-
andert. Hij heeft toegezegd dat te
gaan proberen. Dat stellen wij zeer
op prijs. Maar het vertrouwen is
niet zomaar hersteld. Daden spre-
ken nog altijd duidelijker taal dan
woorden. Wij zullen hem dus kri-
tisch blijven volgen.

Oldebesten (CDA) krijgt gele kaart

Bij het Provinciehuis in Assen zijn ongeveer 2000 protestkaarten van u
binnengekomen! Men vond het een indrukwekkende hoeveelheid.
Op 26 november toog een bus vol demonstranten naar Assen. Zij lever-
den nog eens 1200 kaartjes af. De ambtenaren in Assen zijn inmiddels
wel wakker geschud! 

✩

✩
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Vier jaar lang proberen we goed
contact met u te houden met
onze straatinterviews, acties,
wijkbezoeken en natuurlijk deze
Stadswachter. We voeren niet
voor niets als motto: actief, kri-
tisch en betrokken! Wat hebben
we het afgelopen jaar allemaal
gedaan? Een greep uit onze wa-
penfeiten.

Begin 2004 moest nog 2 miljoen
euro méér bezuinigd worden dan
eind 2003 gedacht werd. De kaas-
schaaf was al bot. SteM heeft ge-
pleit voor echte keuzes door vooral
naar grotere bedragen te kijken.
Helaas kregen we hiervoor onvol-
doende steun. Vooral het Cultureel
Centrum is ons in de huidige opzet
een doorn in het oog. Er moet bijna
een half miljoen euro extra aan
subsidies naar de huurders van het
dure pand gesluisd worden.

In januari kwam met steun van
Sterk Meppel het boek ‘van Gracht-
wacht tot Tipbrug’ uit. Hiermee
heeft Herman Jansen de veelbewo-
gen geschiedenis van de Stads-
wacht (nu SteM) in historisch per-
spectief gezet.

We hebben ons sterk gemaakt
voor het behoud van de karakteris-
tieke watertoren. De gemeente,
Woonconcept en Drents Land-
schap hebben samen de toren ge-
kocht.

Thema-avond georganiseerd over
wel of niet open graven van de
Prinsengracht. De grond moet so-
wieso afgegraven worden vanwege
vervuiling. Zou je daar dan niet een
stukje gracht kunnen terugbren-
gen? Misschien zelfs met een par-
keergarage eronder? Onder leiding
van Annie Huisman(PvdA) is een
raadsbrede commissie samenge-
steld die de toekomstige mogelijk-
heden rond de grachten bekijkt.

Scholengemeenschap Stad en
Esch in één gebouw aan de Rand-
weg? Wij zien dat niet zitten en heb-
ben onze SteM laten horen.

De discussie rond de verbreding
van de Hoogeveenseweg (en ver-
smalling van de vaart) hebben wij
ronduit verloren. Wij willen liever
de aansluiting tussen de A28 en de
A32 gerealiseerd zien, zodat dit
project onnodig zou zijn. Maar eer-
lijk is eerlijk: het fluisterasfalt is een
hele verbetering!

Dankzij inspraak van omwonen-
den, met ondersteuning van SteM,
is de Brandemaat niet verbreed.

De Emmabuurt was boos op wet-
houder Lanjouw vanwege zijn ge-
draai rond het verkeersprobleem
bij de Tipbrug. Enkele leden van
Sterk Meppel hebben met verte-
genwoordigers van de buurt ge-
sproken om samen naar de meest
ideale oplossing te zoeken. Door
middel van een brief aan alle
buurtbewoners hebben we ons
standpunt uitgelegd.

Asielzoekers dreigden op straat te
komen staan door het asielbeleid
van de Rijksoverheid. Wij stelden
vragen. Wethouder Scholtus (CU)
deed de toezegging dat dit in Mep-
pel niet zal gebeuren en zet zich
daar actief voor in.

Eind februari werd bekend dat de
provincie voornemens was om 
Heijmans toestemming te verlenen
om een asfaltmengcentrale te bou-
wen op Oevers D in Meppel. Dat
ging wel heel gemakkelijk! Onder
de bedrijven, de milieubeweging,
de politiek en de inwoners van
Meppel ontstond grote onrust. Er
werden 400 bezwaarschriften inge-
diend. Hierop trok Heijmans zijn
vergunningaanvraag terug.

In maart brachten we een werkbe-
zoek aan de dorpsvereniging van
Nijeveen. De gespreksonderwer-
pen waren: de verbouwing van de
Schalle, de toekomst van de brand-
weerkazerne in Nijeveen, Dannin-
ge Erve Zuid en het voetpad naar
het van de Woudepark.

We hebben een verkeersonder-
zoek laten doen door een erkend
bureau. We hadden twee vragen. Is
de Zuidelijke rondweg door Berg-
gierslanden echt nodig? Kan het
zware vrachtverkeer ook ‘om de
noord’ geleid worden. Het onder-
zoek was helder: Meppel kan niet
zonder rondweg en ja, het zware
vrachtverkeer op de Randweg kan
ook om de noord geleid worden tot
die rondweg klaar is. In de raads-
vergadering van 11 november kre-
gen we voor het laatste geen steun.
Zwaar vrachtverkeer blijft dus nu
over de Randweg rijden.

Samen met de VVD hebben we een
motie ingediend. Het College kreeg
de opdracht de mogelijkheden van
bevaarbaar water in de nieuw te
bouwen wijk ‘Nieuwveense Lan-
den’ te onderzoeken. Met steun van
de PvdA, werd deze motie aange-
nomen.

In april barst de discussie rond
hoogbouw in Meppel weer los.
Sterk Meppel vindt dat hoogbouw
tot zeventig meter niet bij de schaal
van Meppel past en stemt tegen.
Het voorstel is uiteindelijk toch
aangenomen. Gelukkig wel met
aantal aanpassingen ten opzichte
van het eerste voorstel.

Het integratiekunstwerk in Havel-
termade stond bij de herinrichting
in de weg. Het College stelde voor
het te slopen. Met een krappe
meerderheid in de raad werd ons
initiatiefvoorstel aangenomen om
het monument te verplaatsen. 

Een enquête uitgezet om te onder-
zoeken hoe de omwonenden over
de toekomst van het Vledder dach-
ten. De respons was groot.

Thema-avond georganiseerd rond
het Vledder. De omwonenden wer-
den geïnformeerd over de toe-
komstplannen die tot dat moment
bekend waren. Daarnaast was er
aandacht voor de uitslag van de en-
quête.

Bestuursopdracht van de VVD ac-
tief ondersteund om wethouder
Oldebesten (CDA) eindelijk eens
aan het werk te zetten om met een
cultuurnota te komen. Ook de
PvdA ondersteunde deze opdracht.

Instellen van een meldpunt hoog-
bouw in juni. We vinden dat Mep-
pel heel zorgvuldig moet omgaan
met bouwhoogtes. We vragen u ons
te melden als hoogbouw in uw om-
geving overwogen wordt. Een sig-
naal tegen hoogbouw!

Samen met de PvdA een notitie ge-
schreven over Stille Armoede en
een goed opsporingsbeleid. Wij
hopen dat we de mensen die op het
bestaansminimum leven kunnen
traceren en ondersteunen. 

Vragen gesteld over de kapplan-
nen van het College. Deze keer voor
de bomen op de Wheem. Gezonde
bomen moeten volgens ons ge-
spaard blijven, maar of dat met
deze bomen gaat lukken?

Vragen gesteld naar aanleiding
van een melding van de werkgroep
‘Te Voet’. Zij meldde dat een
schouwpad op Oevers illegaal was
afgesloten. Dit pad is onderdeel is
van een wandelroute ‘rondje Mep-
pel’ De afsluiting is inmiddels on-
gedaan gemaakt.

Drie raadsleden van SteM en twee
van het CDA stemden in juli tegen
het opheffen van de brandweer-
kazerne in Nijeveen. Volgens hen
zouden de aanrijdtijden in het bui-
tengebied fors overschreden wor-

den. De overige raadsleden stem-
den voor. Nijeveen is helaas zijn
brandweer kwijt.

Initiatiefvoorstel ingediend om te
komen tot een integrale milieurap-
portage. Dit voorstel werd aange-
nomen. Alle afdelingen die met het
milieu te maken hebben moeten
nu gezamenlijk rapporteren, zodat
tegenstrijdigheden in het milieu-
beleid sneller aan het licht komen.

De aangekondigde forse bezuini-
gingen op de uitvoering van de
WVG (Wet Voorzieningen Gehandi-
capten) werden door SteM en PvdA
met succes naar de prullenmand
verwezen.

Initiatiefvoorstel ingediend om
dieselauto’s van de gemeente Mep-
pel op proef om te bouwen voor
pure plantaardige olie (PPO). Bio-
brandstof is goedkoper en milieu-
vriendelijker dan dieselolie. Het
voorstel werd aangenomen. Op
voorstel van de VVD wordt ook bio-
ethanol bij de proef betrokken.

Schriftelijke vragen gesteld over de
toename van illegale woonsche-
pen. De gemeente en provincie
komen samen in actie om de aan-
was van de woonschepen aan de
Paradijsweg te stoppen.

Interpellatie aangevraagd over het
functioneren van wethouder Olde-
besten. Door een gebrek aan actie-
ve voorlichting aan de raad en het
niet nakomen van afspraken was
bij ons de maat vol. Oldebesten be-
looft beterschap. Hij krijgt van ons
een laatste kans.

Actie ‘Houd Meppel Schoon’ geor-
ganiseerd tegen de komst van een
asfaltfabriek op korte afstand van
woonwijken. Het wachten is nu op
het oordeel van Provinciale Staten. 

Vaak op straat gestaan om met de
inwoners in discussie te gaan over
de komst van de asfaltcentrale.
Daarbij vele posters en protest-
kaarten uitgedeeld om de actie
kracht bij te zetten.

Initiatief genomen om een brief
aan de Provinciale Staten te sturen
waarin de hele gemeenteraad (met

uitzondering van dhr. G. Schurink
en mevr. P. Groen) haar bezorgd-
heid omtrent de vestiging van 
Heijmans uitspreekt. Op initiatief
van de VVD laat de gemeente nu
een juridisch onderzoek uitvoeren.
Dit kon op onze steun rekenen.
Ook steunen wij het CDA met hun
initiatief om een gezondheids-
onderzoek in te stellen. 

Aanvullende cultuurnotitie ge-
schreven (samen met de VVD) om
de wethouder op het goede spoor
te zetten om tot een inhoudelijk
goede cultuurnota te komen.

Vragen gesteld over de toeganke-
lijkheid van het tijdelijke stadskan-
toor (oude belastingkantoor). De
lift functioneerde niet en de schui-
ne helling is te steil. Hierdoor
waren de loketten onbereikbaar
voor mensen in een rolstoel. Het
probleem is inmiddels verholpen.

Onlangs vragen gesteld over de
zendmasten (UMTS en GSM) op de
daken van woon- en schoolgebou-
wen. Uit onderzoek blijkt dat be-
woners wel degelijk schadelijke ge-
volgen kunnen ondervinden. De
antwoorden zullen tot volgend jaar
op zich laten wachten.

Wat deed Sterk Meppel in 2004?

Een jaar lang SteM

Behalve de genoemde actiepun-
ten hebben we vele vragen ge-
steld tijdens de raadsvergade-
ringen, zowel schriftelijk als
mondeling. 
Vragen over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen. Onderwer-
pen waar wij, en met ons de in-
woners van Meppel, ons zorgen
over maken. 

Welke onderwerpen? 
Onder andere: 
• de toepassing van grastegels; 
• de eventuele toekomstige te-

korten op de bijstandsuitke-
ringen; 

• de integriteit van ons bestuur
en de ambtenaren; 

• schade door de bouw van het
nieuwe gemeentehuis; 

• ontwikkelingen rond het on-
derzoek naar de Kinkhorst; 

• paaltjes in de binnenstad; 
• Danninge-Erve Zuid; 
• het plan rond het Kraton; 
• eventuele vestiging van een

bioscoop aan de Kleine Oever; 
• de ontwikkelingen rond de

sportclubs van sportpark Koe-
dijkslanden; 

• de stand van zaken rond de
sportvelden Ezinge. 

En ga zo maar door… 
Eigenlijk te veel om op te noe-
men. Je komt ook zoveel belang-
rijke zaken tegen als je actief met
je gemeente bezig bent! 

De lift is weer in gebruik genomen.

Een dieselmotor wordt geschikt ge-
maakt voor PPO.

De brandweerkazerne in Nijeveen
is nu gesloten.

Watertoren uit
‘vreemde’ handen
gered. 

De Randweg. Was het maar altijd
zo rustig.

De Vledderschool, toekomstig 
Cultureel Centrum.
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‘Iedereen krijgt antwoord’, was de
toezegging van gedeputeerde
Dijks bij de aanbieding van de
protestkaarten. In het Provincie-
huis hadden ze zo'n massale
actie nog niet eerder meege-
maakt. Misschien is het ant-
woord in de brief aan de inzen-
ders van de protestkaarten
daarom ook een beetje verwar-
rend.

Een protest is een mening, geen be-
zwaarschrift. Wij dachten dat dat
wel duidelijk was. Bezwaarschrif-
ten komen nog wel. De provincie
hoeft niet bang te zijn, we slaan ze
heus niet over. En dan het mooiste:
bij de afdeling milieu dacht men
dat het protest gericht was tegen
een vergunningaanvraag uit maart.
Ja zeg, we zijn niet gek! In oktober
een bezwaar indienen tegen een
aanvraag van een half jaar daar-
voor? Die vergunning was in juni al
ingetrokken onder de druk van 400
echte bezwaarschriften. 

U en ik tekende protest aan tegen
de nieuwe plannen van Heijmans.
Tegen de nieuwe fabriek met een
pijp van 60 meter hoog. Dit staat
ook duidelijk in het protest ge-

noemd. Over dit plan moet de pro-
vincie nog beslissen. Maar de pro-
vincie doet net alsof u en ik niet op
die nieuwe tweede aanvraag re-
ageerde. Een beetje dom mis-
schien? Maar laten we niet kinder-
achtig doen. Het goede antwoord
staat in de laatste alinea van de
brief. En omdat dat echt belangrijk
is, wordt deze hieronder aange-
haald.

‘In het kader van de bovengenoem-
de oprichting merken wij op dat we-
genbouwmaatschappij J.Heijmans
BV op 15 juni 2004 een nieuwe ver-
gunningaanvraag heeft ingediend.
Op grond van de nieuwe aanvraag
zullen wij een nieuw ontwerpbe-
sluit voorbereiden. Na vaststelling
van dit ontwerpbesluit zullen wij
(=de provincie) u de kennisgeving
van genoemd ontwerpbesluit doen
toekomen. Eenieder krijgt de gele-
genheid om hiertegen gemotiveerde
bedenkingen in te brengen’.

De ruim 3000 inzenders worden
dus schriftelijk door de provincie
op de hoogte gehouden. Zodra het
ontwerpbesluit op uw deurmat
valt, mag u een echt bezwaarschrift
indienen. 

Het Meppeler Asfaltlied

Luchten kan niet meer
Stinken doet het wel
Rusten kan niet meer
’t Lawaai is als de hel

Hoe ver moet je gaan?
Het warme asfalt, dat overal neervalt
Het hete verbranden, net autobanden,
Met zwarte randen en pekkige panden,
Hoe ver moet je gaan?
Luchten kan niet meer …

De Koedijkslanden heeft al een teerlaag
Kerken lijken zwarte tenten
En bij Nijeveen zingt de laatste vogel
In de laatste lente

Luchten kan niet meer
Doe het venster toe
Luchten kan niet meer
Het asfalt maakt me moe

Luchten kan niet meer (2X)

Luchten kan niet meer
Stinken doet ’t wel
Rusten kan niet meer
’t Lawaai is als de hel

Hoe ver moet je gaan?
In klinkers of teer of in nicotine
Of moet Den Oudsten de zaak bedienen
Gemeente, provincie veel geld verdienen
Hoe ver moet je gaan?
Luchten kan niet meer …

Bij Blijdenstein sterft de laatste vlinder
Op de allerlaatste bloem
En alle muziek die overblijft
is een asfalterende boem

Luchten kan niet meer
‘k Zou niet weten waar
Protesten mogen wel
Tegen ’t asfaltgevaar
We maken ons eigen alternatiefje
Met of zonder bezwaarbriefje
M’n liefje. m’n liefje, Wat wil je nog meer?

Luchten kan niet meer (2x)

© Willem Spans en Wim Heegen

Kaartjesregen bij de provincie

Donderdag 9 december werd
Meppel bezocht door een
verslaggever van het pro-
gramma 'Op de ochtenden'
van de EO. In een aflevering
over de asfaltindustrie in
Nederland is ruim aandacht
voor de mogelijke komst van
Heijmans naar Meppel. De
verslaggever heeft op de
plek waar de centrale ge-
pland is interviews afgeno-
men van fractieleider Her-
man Jansen van Sterk
Meppel (SteM) en van de
bewoners die tegenover de
mogelijke vestigingsplaats
wonen. Hun mening kunt u
natuurlijk wel raden.
'Op de ochtenden' van de
EO is op donderdagochtend
16 of maandagochtend 
20 december  op Radio 1
uitgezonden.

Provincie reageert schriftelijk 
op protestkaartenactie

Het is gezond wonen in Meppel, dichtbij één
van de mooiste natuurgebieden van Neder-
land. Een goede plek voor woonwijken. Maar
ook voor de voedingsindustrie (met honder-
den banen in Meppel!) die het moet hebben
van schone lucht en goede milieuomstandig-
heden. Een milieubelastend bedrijf hoort
daar niet thuis. Daarom verzetten wij ons
heftig tegen de komst van Heijmans.

Sinds oktober 2003 toont SteM zich bezorgd
over de komst van de asfaltfabriek van Heij-
mans in Meppel. Eerst alleen in de raad, maar

nu ook op straat. Wij vinden dat die fabriek hier alleen mag
komen als hij aan de allerstrengste milieueisen voldoet. Nie-
mand (noch de burgers, noch de overige industrie) mag er
schade van ondervinden. Maar wij geloven nu nog niet dat
dit resultaat behaald kan worden. Wij geloven ook niet dat
een hogere pijp een oplossing biedt voor de (mogelijk gifti-
ge) uitstoot. 

Protestkaarten
Door actie te voeren wilden wij iedereen wakker schudden.
We hebben op straat gestaan en overal posters en protest-
kaarten uitgedeeld. De protestkaartenactie is een groot suc-
ces geworden. Op 26 november zijn we met een actiebus
naar de provincie getogen om 1200 protestkaarten - naast
de 2000 stuks die al rechtstreeks naar de provincie waren ge-
stuurd - te overhandigen. 

Milieunormen
Er waren mensen die zich afvroegen waarom wij protesteer-
den tegen deze fabriek. Er zijn immers regels voor dit soort
bedrijven? Tegen de VAM in Wijster was ooit ook veel protest
geuit en dat gaat nu toch goed? Dat klopt. Maar door de her-
rie die destijds rond de komst van de VAM ontstond, werd ie-
dereen wakker. De VAM heeft toen enorme investeringen
gedaan om aan de hoogste eisen te voldoen. De samenstel-
ling van de uitgestoten gassen wordt voortdurend gemeten.
Deze blijft steeds ver onder de thans geldende norm. Die ac-
tie’s hadden dus wel degelijk effect gehad. Maar een wegen-
bouwer werkt, in tegenstelling tot de VAM, in een concurre-
rende markt. Hier draait alles om een zo goedkoop
mogelijke productie. Zorg voor een goed milieu heeft daar-
bij niet de hoogste prioriteit. Dit blijkt ook uit de laatste
nieuwsbrief van het project Stimulering Implementatie Be-
drijfsinterne Milieuzorg Asfaltcentrales (SIBMA). Hierin
staat dat slechts 30% van de centrales de intenties ten aan-
zien van milieuzorg duidelijk beschrijft. En zelfs bij deze
kleine groep heeft dit niet overal geleid tot aantoonbare
concrete activiteiten. Milieumetingen worden bij de meeste
centrales bovendien niet planmatig uitgevoerd.

Onderzoek
Ons protest heeft al zin gehad! De provincie gaat onder druk
van de actie zorgvuldiger naar de vergunning kijken. Zij
heeft het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) de opdracht gegeven alle gezondheids- en milieuge-
volgen van een eventuele komst van Heijmans in Meppel in
kaart te brengen. Dit onderzoek had de provincie in eerste
instantie niet gedaan.

Houd Meppel
schoon! 

Asfaltfabriek landelijk nieuws

Meppel wordt bedankt!
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Bert Visscher Kuin ParketBouwknegt
woninginrichting

R. van de Veen M. vd Gaag

Rectificatie
In ons vorige nummer schreven
wij dat drie jaar geleden bij de
brand in de Grote Kerkstraat de
panden 9 en 11 waren uitge-
brand. Dat was onjuist. Van het
pand op nr. 9 werd alleen het
dak verwoest. De eigenaar, Eg-
bert Meijer, greep de gelegen-
heid aan om het hele pand een
grondige opknapbeurt te geven.

In november van dit jaar ging
wethouder Wim Zwaan in de
fout. Het Ruimtelijk Programma
lag op straat voordat de ge-
meenteraad daar zelfs maar
kennis van had kunnen nemen.
Sterker nog, de raad was niet
eens op de hoogte dat dit rap-
port gemaakt werd. ‘Allemaal
misverstanden’, zei wethouder
Zwaan, ‘maar dat neemt niet
weg dat dit niet had mogen ge-
beuren. Excuses hiervoor.’
Nog geen maand later wordt de
pers geïnformeerd over de mi-
lieueffectrapportage en het
masterplan voor de Nieuwveen-
se landen. Ook nu was de raad
niet van te voren op de hoogte
gebracht. Eén en dezelfde blun-
der van de wethouder binnen
een maand.

Als bevlogen vrijwilligster zet
Lies Mastenbroek zich in voor 
de minder bedeelden in onze 
samenleving. Ze is bestuurslid
van het landelijk WAO-beraad,
mede-oprichter van Sjakuus en
voorzitter van De Arme Kant 
van Meppel.
Een bijzondere vrouw die wij
graag in het zonnetje zetten.

Een bezoekje aan Lies Mastenbroek
leert al snel dat haar leven niet altijd
over rozen ging.
In 1987 kwam zij op 50-jarige leef-
tijd samen met haar man in Meppel
wonen. Ze zijn beiden afgekeurd en
leven van een uitkering. Haar eigen,
nog steeds voortdurende, strijd

tegen armoede komt nauwelijks ter
sprake. Liever vertelt zij vol vuur
over het vele vrijwilligerswerk dat
zij voor de minst bedeelden in de
samenleving doet.

WAO-beraad
Door haar ANBO-lidmaatschap
kwam Lies in contact met het WAO-
beraad Meppel. Kort daarop werd
zij bestuurslid van het Drents WAO-
beraad. Dit werd later uitgebreid
met een functie in het landelijk be-
stuur. Vijf jaar lang werd ze opgeleid
aan de landelijke kaderschool. Een
periode van cursussen volgen, snel
veranderende wetten, vergaderen
en altijd onderweg zijn. Vermoei-
end, maar boeiend.

Actieve bestuurster
Vanuit het landelijk bestuur van het
WAO-beraad werd Lies mede-op-
richter van Sjakuus; een landelijke
organisatie die werkt in en aan het
belang van uitkeringsgerechtigden,
anti-armoedeprojecten en de so-
ciale alliantie. 
Op plaatselijk niveau was Lies ac-
tief in De Arme Kant van Meppel.
Dit is een soort bondgenootschap
van kerken en andere organisaties
die zich inzetten voor de minima.
Deze werkgroep werd in 1990 opge-
richt. Lies was vanaf het prille
begin voorzitter. Mede door de
inzet van De Arme Kant van Mep-
pel kwam het platvorm ABW (Alge-
mene BijstandsWet) tot stand.

Handicap
Ondanks haar handicap zet Lies
zich, waar zij kan, voor 100% in. Het
toneelstuk ‘Maria, moeder van al-
tijd durende bijstand’ dat onlangs
in Meppel en Nijeveen werd opge-
voerd, is mede door haar toedoen
naar onze regio gehaald. Helaas
noodgedwongen moest zij het
spreekuur voor WAO-ers opgeven.
Maar de kerstpakkettenactie coör-
dineert zij nog steeds. De pakketten
en gesponsorde ponyparkkaartjes,
bijeengebracht door bedrijven en
particulieren, komen dankzij Lies
daar terecht waar ze het hardst
nodig zijn. 
Lies is blij dat ze dit werk al zoveel
jaren heeft kunnen doen. En Mep-

pel is blij met Lies. Een bevlogen
vrouw die het verdient om in het
zonnetje gezet te worden. Wij zijn
in ieder geval trots op Lies!

Lies Mastenbroek ... een burgermoeder uit duizenden

Lies 
Mastenbroek 

De kandidatuur van Dick Mink-
jan en Herman Jansen voor het
Waterschapsbestuur van Reest 
en Wieden heeft het net niet 
gehaald. Herman Jansen kwam
slechts enkele tientallen stem-
men tekort. Hij staat nu als eerste
op de reservelijst.

Verdroging en wateroverlast zijn
wereldwijd belangrijke thema’s die
ook op lokaal niveau spelen. Sterk
Meppel vindt de beslissingen die
het Waterschapsbestuur Reest en
Wieden in de nabije toekomst moet
nemen over diverse waterstaatkun-
dige zaken van groot belang. In
onze regio speelt het gevaar voor
‘natte voeten’, terwijl tegelijkertijd
op sommige plekken verdroging
optreedt. 

Verantwoordelijkheid nemen
Reden genoeg om je verantwoorde-
lijkheid te nemen en mee te denken
over de wijze waarop deze proble-
men opgelost kunnen worden. In

de vorige Stadswachter kon u lezen
dat Herman Jansen en Dick Mink-
jan zich kandidaat hadden gesteld
voor de verkiezingen in de catego-
rie ‘Inwoners van het Waterschap’.

Reservelijst
Maar liefst 28% van de stemgerech-
tigde bevolking uit Drenthe bracht
een stem uit op een nieuw bestuur.
Het hoogste percentage in Neder-
land. Helaas grepen beide SteM-
mers naast een bestuurszetel. Voor
Herman Jansen was het kantje
boord. Hij kwam slechts 77 stem-
men te kort. Jansen staat daarmee
als eerste op de reservelijst. Deze
lijst wordt gebruikt op het moment
dat een gekozen bestuurslid uitvalt.
Volgens Dick Minkjan was de ver-
kiezingstijd, ook bij het Water-
schap, een enerverende periode. 

Beiden willen langs deze weg de
mensen die op hen gestemd heb-
ben van harte danken voor het ge-
schonken vertrouwen.

BlundersWaterschapsverkiezingen

Het rijk wil centrale huisartsenpos-
ten formeren die volgens uniforme
regels werken. Vanaf april 2005
kunt u in de weekeinden en op
zon- en feestdagen de huisartsen
via de centrale huisartsenpost in
ziekenhuis in Meppel bereiken. 

Centrale huisartsenpost
De centrale huisartsenpost is een
samenwerkingsverband tussen
artsen uit Meppel, Steenwijk, Rui-
nen, Ruinerwold, De Wijk, Rouveen
en Staphorst. 

Brabant
In Brabant is op dit moment in het
weekeinde een telefonische post
operationeel. Hier wordt bepaald
of je naar het spreekuur van de
dienstdoende huisarts mag. Dat
werkt lang niet altijd goed. 

Vertraging hulpverlening
Voor de inwoners van Meppel is
een huisartsenpost in het zieken-
huis een logische stap voorwaarts. 

Maar voor het platteland ligt dat
toch even anders. Daar heeft men
een eigen, goede, kleinschalige
structuur. Bedacht door de lokale
artsen, naar de wens van de patiën-
ten. 

Uniforme regeling
Toch wil het rijk een uniforme rege-
ling instellen voor alle regionale
huisartsenposten. Hierdoor kan
het voorkomen dat de artsen soms
wel vijftig minuten onderweg zijn
voordat ze hulp kunnen bieden
Waarom moet het Rijk ineens met
donder en geweld de kleinschalige,
patiëntgerichte structuur op het
platteland om zeep helpen? 

Sterk Meppel deelt de zorgen van
huisarts Moes. Grootschalige dok-
tersposten is een antwoord op een
landelijk probleem. Maar het kan
toch niet de bedoeling zijn dat je
daardoor juist problemen oproept?

Huisarts maakt zich bezorgd over 
bereikbaarheid buitengebieden

In juni van dit jaar diende een SteM-lid van de commissie Ruimtelijke
Zaken een verzoek in bij het College om ‘haaientanden’ te plaatsen op 

de aansluiting van het fietspad
vanaf het Vledder naar de Vledder-
tunnel. 
Hiermee wordt voorkomen dat op-
stijgend fietsverkeer vanuit de
Oosterboer in de remmen moet
voor de fietsers die van het Vled-
der komen. Dit wordt als zeer sto-
rend en zwaar ervaren. 

Het college nam dit voorstel in juni
over, maar begin december was er
nog steeds niets gebeurd.
Enkele raadsleden van SteM beslo-
ten zelf het initiatief te nemen. Ze
krijtten de ‘tanden’ op de weg.

En toeval of niet? Een week na
onze kleine actie zette de gemeen-
te de officiële haaientanden op de
weg en werd de voorrangsregel of-
ficieel. En daar was het ons nu net
om te doen!

Fietsers Vleddertunnel krijgen voorrang

Huisarts Roelof Moes maakt zich
ernstig bezorgd over de gevolgen
van de centrale huisartsenpost 
voor de patiënten op het platte-
land.

Tot onze grote schrik lazen we
dat de Noordelijke Voedselbank
een uitgiftepunt in Meppel wil
gaan beginnen.
Goed dat dit soort instellingen
er zijn; het is zonde als goed
voedsel ‘doorgedraaid’ wordt.
En het is helemaal geweldig 
als je daarmee de minima kunt 
helpen.

Maar we schrokken vooral omdat
directeur Theo Oldenburger van
de Voedselbank aangeeft dat de
nood onder de minima in Meppel
zo hoog is. 
Wij zijn toch zo’n sociale gemeen-
te? Wij hebben alle armoede toch
goed in beeld?

Opdracht
In mei gaven SteM en PvdA wet-
houder Oldebesten de opdracht
om een gedegen onderzoek in te
stellen naar Stille Armoede. 
Dit onderzoek zou hij uiterlijk in
de raadsvergadering van 7 okto-
ber aan de raad presenteren. Dat
was twee maanden geleden! Maar
de wethouder kwam zijn afspraak
niet na. Volgens collega-wethou-
der Scholtens waren er compu-
terproblemen.
Wij wachten met smart op de uit-
slagen van dit onderzoek. Ook wij
willen graag weten of de nood
daadwerkelijk zo hoog is als di-
recteur Theo Oldenburger ver-
moedt. 

Voedselbank in Meppel?

Ruim dertig regionale huisartsen gaan vanaf april 2005 in de week-
einden en op zon- en feestdagen samenwerken vanuit een centrale
huisartsenpost in het ziekenhuis in Meppel.
Voor de inwoners van Meppel is deze regeling waarschijnlijk geen 
probleem.Voor de buitengebieden wel.
Huisarts Roelof Moes uit Nijeveen voelt zich ‘overrompelt’ door de
plannen van het Rijk.
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Makelaar Meubel Uniek

Als ik burgemeester was…..
Soms zou ik wel eens burgemeester van Meppel willen zijn. Mijn
handen beginnen al te jeuken bij de gedachte. De bureaucratie
wordt als eerste aangepakt. Want volgens mij wordt er op dat
Stadskantoor veel te veel vergaderd. Die vergaderingen vinden
plaats nadat het boodschapje in de stad is gedaan en voor de
lunch- of koffiepauze. Met een goede organisatie zou ik als burge-
meester met zeker 20% minder ambtenaren toekunnen. Kijk, dát is
nog eens bezuinigen. Alleen de beste zou ik houden,. die krijgen
zelfs opslag. De anderen mogen gaan.

Het nieuwe Stadskantoor is al te groot en wordt dan dus nog veel
meer te groot. Dat wordt  verhuren. Of nog liever: verkopen. Een
goedkoop gebouw op het industrieterrein is veel efficiënter. Huren
we in het verkochte Stadskantoor wel een paar vierkante meter
voor de loketfuncties die we in de stad willen behouden. Net als de
PTT, Woonconcept en het Groene Land. Het bedrijfsleven weet na-
melijk wél wat efficiëntie is.

Als burgemeester zou ik wekelijks een kraam op de markt inrich-
ten. Ik wordt dan immers niet benoemd door de Kroon, maar geko-
zen door het volk, de inwoners van Meppel. Dat maakt een groot
verschil. Ik zou op de markt voor iedereen open spreekuur houden.
Dan kunt u mij gewoon vertellen wat u van Meppel vindt. Niet al-
leen wat er goed gaat, maar ook wat er fout gaat.

Als burgemeester zou ik het ook wel met een wethouder minder
kunnen stellen. Kassa! Dat scheelt een slok op een borrel. De ande-
re drie wil ik zelf kunnen kiezen. Want zeg nou zelf, hoe kun je een
stad goed besturen als je maar moet afwachten welke politieke 
figuren je krijgt toegewezen? Deskundige bestuurders heb je nodig!
Regentesk gedrag is dan meteen afgelopen. Het aantal prestige-
projecten zal drastisch verminderen. Dergelijke monumenten ter
streling van het ego zou ik allemaal schrappen. En de bestuurder
die het waagt zich hieraan te bezondigen, zou ik meteen ontslaan.

Ach, wat kan een benoemde burgemeester nou op dit moment?
Pappen en nathouden. Het team bij elkaar houden. Maar echte
macht? Nee, die krijg je pas als je door het volk gekozen wordt. Dan
zou ik trouwens meteen elke lokale partij verbieden. Die praten me
teveel met de bevolking. Zij doen de dingen die ik als burgemeester
zou willen doen. Daarmee rijden ze mij veel te veel in de wielen.

Maar helaas, ík ben geen burgemeester. En daarom blij met een lo-
kale partij.

Wijnand

Wijnand

Al jaren worden in vakantiepar-
ken huizen illegaal permanent
bewoond. Het is een manier om
een betaalbare woning vinden 
op de steeds duurder wordende
huizenmarkt. Dat was natuurlijk
nooit de bedoeling. Het kabinet
geeft provincies en gemeenten
nu de mogelijkheid om perma-
nent wonen op sommige parken
te legaliseren. De gemeente wil
deze regeling toepassen op het
Kabouterdorp. Sterk Meppel
heeft daar geen bezwaar tegen,
mits de legalisatie de overige 
inwoners van Meppel geen cent
kost.

In Nijeveen worden alle recreatie-
bungalows in De Wiedelanden,
beter bekend als het Kabouterdorp,
permanent bewoond. De bewoners
weten dat dit officieel niet mag.
Maar het is mogelijk, omdat de ge-
meente het altijd heeft gedoogd. 

De richtlijnen
Volgens de nieuwe richtlijnen van
het ministerie moet dit veranderen.
De gemeente kan uit drie opties
kiezen: permanente bewoning le-
galiseren; de zittende bewoner ge-
dogen en bij verkoop handhaven
dat de woning niet langer perma-
nent bewoond mag worden, of nu
meteen streng handhaven.

Aanvraag bewoners
De bewoners van het Kabouter-
dorp hebben gezamenlijk een aan-
vraag ingediend om hun park te le-
galiseren. Het college stelde voor
om daaraan mee te werken, mits de
bijkomende kosten (voor het wijzi-
gen van het bestemmingsplan en

ook voor het onderhoud van wegen
en rioleringen) door de eigenaren
betaald worden. Zij vangen immers
ook de winst van een beter ver-
koopbaar huis. 

SteM is in principe geen voorstan-
der van wildgroei van huizen in
landelijke gebieden. In mooie re-
creatie- of kwetsbare natuurgebie-
den kan het ontstaan van een com-
plete nieuwe woonwijk het gebied
bedreigen. Toch hebben wij ons
niet verzet tegen de plannen van
het College. Het College deed in
onze ogen een reëel voorstel, pas-
send binnen de nieuwe landelijke
richtlijnen. Naast andere overwe-
gingen, hebben wij daarbij zwaar
laten meewegen dat dit park niet in
een kwetsbaar natuurgebied ligt.

Permanente bewoning Kabouterdorp

De illegaal permanent bewoonde bungalows in de Wiedelanden. Door de
nieuwe richtlijnen van het kabinet wordt het handhaven of legaliseren.

Hebt u de postzegelvelletjes van
TPG Post wel eens goed bekeken?
Elke zegel is een kunstwerkje op
zich. Alle zegels samen vormen
één geheel. Ook onze binnenstad
kent genoeg postzegels. Er zijn
plannen voor het Vledder, de
Kromme Elleboog, de Vledder-
straat en wellicht de Swaenen-
borgh. Kom gemeente, maak
daar eens een mooi samenhan-
gend geheel van.

Plannen binnenstad
Als de Marktstraat in de toekomst
doorgetrokken wordt - langs Her-
berg Het Plein en via het parkeer-

terrein rechtstreeks naar de Krom-
me Elleboog - doen zich nieuwe
mogelijkheden voor. Wethouder
Lanjouw (VVD) lanceerde plots een
plan voor dat gebied met een par-
keergarage, kantoren, winkels en
appartementen. ‘Een kans die on-
middellijk gegrepen moet worden’,
betoogde Rob Bats (VVD). Frans
Venema (SteM) was voorzichtiger.
‘Kansen moeten zeker gegrepen
worden, maar plaats ze wel in een
groter geheel’, zo betoogde hij. 

Binnenstad autoluw
Op drukke tijden veroorzaakt een
parkeergarage rijen in- en uitgaan-

de auto’s. Willen we dat wel op die
locatie? Is dat prettig voor het win-
kelende publiek? Of is het handiger
om een parkeergarage op het Vled-
der te hebben? SteM streeft naar
een autoluwe binnenstad. Wordt
juist niet meer verkeer de binnen-
stad ingezogen door een parkeer-
garage in de binnenring? En wordt
de barrière tussen het Zuideinde en
de binnenstad niet vergroot door
het doorkruisende verkeer? 

Sterk Meppel wil graag een samen-
hangende binnenstadsvisie, want
een mooie postzegel hoeft niet al-
tijd in het hele velletje te passen.

Gehele binnenstad behoeft een visie

Algemene beschouwingen
In de algemene beschouwingen
kijkt de raad vooruit naar de be-
groting voor 2005. Stijgende kos-
ten en dalende inkomsten resul-
teren in een fors tekort. Er moet
opnieuw bezuinigd worden.Vol-
gens Sterk Meppel moeten er
duidelijke keuzes gemaakt wor-
den. Daarin dacht de raad mee.
Een positieve ontwikkeling.

Een raadsbrede financiële com-
missie zette de bezuinigingsmoge-
lijkheden goed op een rij. Ook SteM
heeft daarin meegedacht. Toch
waren wij het met een aantal pun-
ten in het rapport van de commis-
sie Koning (genoemd naar de voor-
zitter van de financiële commissie,
Roelof-Pieter Koning) niet eens. 

Zwakkeren ontzien
Sterk Meppel vindt het namelijk
belangrijk dat de zwakkeren in de
samenleving worden ontzien en
beschermd. We bezuinigen bij-
voorbeeld liever op een duur ge-
bouw of een nieuwe weg dan op
voorzieningen voor gehandicap-
ten. De bezuinigingen op de WVG
waren daardoor al eerder van tafel
gehaald. 

Speciaal onderwijs
Ook de versobering van het vervoer
voor het speciaal onderwijs vonden
wij onjuist. De veiligheid van leer-
lingen die niet zelfstandig naar
school kunnen - en daarmee de
toegankelijkheid van het speciaal
onderwijs - komt daarbij in het ge-

ding. Vier PvdA-leden stemden met
ons mee. Dit bleek onvoldoende
voor een meerderheid. 

Steun
Meer succes hadden we met het
voorstel om de tieneropvang van
De Schoolrand te redden. We waren
niet de enigen met dat voorstel.
Drie moties met hetzelfde doel
(van SteM, PvdA en VVD) werden in
elkaar geschoven tot één motie.
Deze werd unaniem door de raad
aangenomen. 

Ook het voorstel om de Tuin van de
Stad (groenvoorziening rond het
nieuwe Stadskantoor) vergaand te
versoberen vond steun: ditmaal bij
VVD en CDA. In een tijd van lasten-
verzwaring en forse bezuinigingen
vinden wij het niet te verkopen dat
er voor veel geld een fraaie stads-
tuin wordt aangelegd. 

De kleine korting die het Cultureel
Centrum uiteindelijk opgelegd
kreeg, ging ons lang niet ver ge-
noeg. Maar we zijn blij met elke
stuiver die daarop bezuinigd
wordt. 

Het voorstel (SteM/CDA) om het
raadsbudget niet verder te korten
kreeg bijna unanieme steun. In een
eerdere bezuinigingsronde was het
raadsbudget al flink gekort. De ont-
wikkelingen in het dualisme zijn
nog volop gaande. De raad heeft
daar ook de financiële mogelijkhe-
den voor nodig. Ook ons voorstel

om niet te bezuinigen op het on-
derhoud van de havenvoorzienin-
gen vond weerklank. De gemeente
wil juist de Meppeler economie sti-
muleren door het toerisme te sti-
muleren. Water is daarbij een es-
sentiële factor en dus ook de
voorzieningen bij dat water.

Geen meerderheid
Een motie tegen het gebruik van
chemische middelen haalde het
niet. Het college heeft wel beloofd
de ‘groene tegel’ meer te promoten.
Door middel van die tegel kan de
bewoner aangeven dat hij zijn
eigen stoep onkruidvrij houdt. De
gemeente zal daar dan niet spui-
ten. 
Ook ons voorstel om de Randweg
vrij te houden van het zwaarste
vrachtverkeer kreeg geen steun.
Volgens ons had dat verkeer prima
om de Noord gekund. Zo ondervin-
den de bewoners minder geluids-
overlast en wordt de Randweg ont-
zien. 

Democratisch proces
We zijn nog steeds niet echt blij met
alle keuzes die er tijdens de bezuini-
gingen zijn gemaakt. We blijven het
vreemd vinden dat er 13.000 euro
op het vervoer van kinderen naar
het speciaal onderwijs wordt bezui-
nigd terwijl er wel 470.000 euro
extra subsidie kan naar de toekom-
stige bewoners van het cultureel
centrum. Maar het is een democra-
tisch proces dus de meerderheid
beslist. 
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Politiek en jongeren, als je naar de leden van de gemeenteraad kijkt, lijken dat twee tegengestelde zaken. Is de po-
litiek dan zo saai? Hebben jongeren geen interesse voor de politiek? Sterk Meppel vroeg er een paar wat zij wél be-
langrijk vinden in hun stad. Tiende ronde.

Jongeren aan het woord (10)

Naam: Mirjam Stechwey
Leeftijd: 20 jaar
Woont in: Beltschutsloot

Wat vind je leuk aan Meppel?
De winkels zijn leuk. Winkels als
Scooter, Street One en zo vind ik erg
leuk. Je kunt je ook goed vermaken
in Meppel, er is van alles te doen.
Wat vind je niet leuk aan Meppel?
Ik vind Meppel niet schoon genoeg.
Er ligt te veel afval op straat, vooral
bij de scholen en op de parkeerter-
reinen. Dat zou best wat beter kun-
nen. 
Ben je geïnteresseerd in politiek?
Ik volg het wel, zowel landelijk als
plaatselijk. Ik doe dat vooral zodat
ik er een beetje over mee kan pra-
ten. Maar ik volg het niet echt goed. 
Het lijkt wel of er de laatste tijd meer
agressie is. Mensen worden steeds
minder tolerant. Vind jij dat ook?
Merk jij daar persoonlijk wat van.
En zo ja, wat vind je ervan?
Ja, ik merk het ook en ik vind het
niet goed. Er komt steeds meer
ruzie. Soms ben ik zelfs bang dat er
een soort oorlog komt. Gelukkig
merk ik het in Meppel niet, maar ik
ga hier ook nooit uit.

Naam: Tim Klemann
Leeftijd: 15 jaar
Woont in: Wittelte

Wat vind je leuk aan Meppel?
Niet veel, maar de school waarop ik
zit (Stad en Esch, Zuideinde), is wel
leuk.
Wat vind je niet leuk aan Meppel?
De winkels en uitgaansgelegenhe-
den. De Lord begint pas leuk te
worden vanaf half drie of zo. Dat is
veel te laat. In Den Haag zijn er dis-
co’s die om elf uur al beginnen en
dan ook leuk zijn. Dan eindigt het
ook eerder en kun je veel vaker uit.
Ben je geïnteresseerd in politiek?
Op school heb ik er wel wat over ge-
leerd, maar verder ben ik er niet
echt in geïnteresseerd. 
Het lijkt wel of er de laatste tijd meer
agressie is. Mensen worden steeds
minder tolerant. Vind jij dat ook?
Merk jij daar persoonlijk wat van.
En zo ja, wat vind je ervan?
Ik vind het niet goed. Ik heb een
hekel aan racisten. Mensen worden
in een moeilijke positie gedrukt
vanwege al deze problemen. We
moeten met zijn allen wat toleran-
ter en respectvoller zijn naar elkaar. 

Naam: Thalita Sloots
Leeftijd: 16 jaar
Woont in: Giethoorn

Wat vind je leuk aan Meppel?
De winkelstraat en de winkels zijn
gezellig.
Wat vind je niet leuk aan Meppel?
Er zouden meer uitgaansgelegen-
heden voor jongeren van vijftien
tot twintig jaar moeten komen .
Speciale dansgelegenheden en zo.
Ben je geïnteresseerd in politiek?
Een beetje, vooral landelijk. Ik vind
het interessant. Momenteel volg ik
vooral de ontwikkelingen rond de
allochtonen.
Het lijkt wel of er de laatste tijd meer
agressie is. Mensen worden steeds
minder tolerant. Vind jij dat ook?
Merk jij daar persoonlijk wat van.
En zo ja, wat vind je ervan?
Ja, ik merk dat ook in Meppel de
sfeer agressiever wordt. Dat vind ik
een slechte zaak. Niet alleen van de
Nederlandse jongens, maar ik vind
het ook slecht wat sommige mos-
lims doen. Gister in de bus kreeg ik
van één zomaar een klap in mijn
gezicht. Alleen maar omdat de jon-
gen dacht dat ik hem aankeek.

In 2002 werd het ‘Fietsvoorzie-
ningenplan Meppel’ gepresen-
teerd. De uitvoeringskosten wer-
den begroot, maar het geld werd
niet uitgegeven. Het College wil
nu  een extern bureau inschake-
len voor een onderzoek naar vei-
lige schoolroutes. Kosten? Bijna
twintigduizend euro! 
Onnodig volgens SteM: ga ge-
woon aan de slag met het plan
dat er ligt.

In 1998 werd besloten dat er een
fietsvoorzieningenplan moest ko-
men. Er werd een ton Nederlandse
guldens voor uitgetrokken. In april
2002 lag er eindelijk een mega-
boekwerk van een extern bureau:
het ‘Fietsvoorzieningenplan Mep-
pel’. Het kost een paar centen, maar
dan heb je ook wat. De items uit het
plan: veilige fietsroutes, aantrekke-
lijke routes voor het buitengebied,
voldoende stallingsmogelijkheden
en sociale veiligheid. 
In de begroting 2003 werd een be-
scheiden bedrag vrijgemaakt voor
een veilige schoolroute vanaf de
Slingenberg via de Westerstouwe
naar de scholen in de Koedijkslan-
den. Er gebeurde echter niets. Het
budget voor 2004, 50.000 euro, bleef
onaangesproken, voor 2005 werd
eenzelfde bedrag wegbezuinigd. 

Nieuw onderzoek?
Maar nu gaat het ervan komen. Ui-
terlijk volgend voorjaar is de eerste
veilige fietsroute een feit. Maar wat
schetst onze verbazing? Het college
wil een extern bureau onderzoek
laten doen naar veilige schoolrou-
tes. Kosten 18.500 euro! 
Waarom opnieuw een bureau inhu-
ren dat dure plannen uit zit te broe-
den? Laten we de schaarse financië-
le middelen alsjeblieft niet uitgeven
aan wéér een nieuw advies.

Motie
SteM heeft tijdens de begrotings-
vergadering van november j.l. een
motie ingediend om de bezuinigin-
gen op het fietsvoorzieningenplan
niet door te voeren. Ons advies aan
raad en College luidde: gebruik het
budget dat voor meerdere jaren
voor het fietsenplan was geraamd.
Haal niet weer een extern bureau
aan. Het wiel hoeft niet nog eens
uitgevonden te worden. Schakel
voor aanvullend advies op het be-
staande plan de echte deskundigen
in: de scholen, de fietserbond, 3VO.
Zij kosten de gemeente niets en
voor het geld dat je hier op ver-
dient, kun je heel wat meters fiets-
pad aanleggen of verbeteren. Deze
motie haalde het niet. Helaas wordt
onze SteM niet altijd gehoord. 

Het fietsvoorzieningenplan

Een van onze raadsleden wandelt
veel in Nijeveen. Hij geniet van de
vrije ruimte in het mooie lande-
lijke gebied. Toch ontbreekt er
een schakel.

In 1997 besloot de gemeenteraad
van Nijeveen tot de aanleg van een
wandelpad tussen de Schuurmans-
weg en de 2e Nijeveense Kerkweg,
het Van der Woudepad. Het College
van de gemeente Meppel heeft dat
besluit overgenomen. Maar het pad
is nog steeds niet volledig aange-
legd. De reden: onenigheid over
een stukje grond van 20 meter.

Sterk Meppel zorgde dat het onder-
werp op de agenda bleef staan.
SteM bleef in de commissie Ruim-
telijke Zaken wijzen op de toezeg-
ging dat het in orde zou komen. Nu
na zeven jaar gloort er licht. De ge-
meente heeft het plan voor het ont-
brekende deel ter inzage gelegd. 

Wij hopen dat het volledige Van der
Woudepad snel gerealiseerd wordt.
Daarmee wordt recht gedaan aan
de mensen die destijds het ge-
meentebestuur van Nijeveen vrij-
willig hun medewerking verleen-
den voor de aanleg van dit pad. 

Wandelroute eindelijk compleet

De Vrouwenraad Meppel is opge-
heven. Als overkoepelend orgaan
functioneerde zij als aanspreek-
punt voor de gemeente.
Zij plaatste thema’s als huiselijk
geweld, de leefomgeving van
Meppel en gezond bouwen en
wonen, prominent op de 
gemeentelijke agenda. Meppel
zal de inbreng van de Vrouwen-
raad zeker gaan missen.

De Vrouwenraad was een overkoe-
pelend orgaan met een coördine-
rende functie. De raad was samen-
gesteld uit leden van de vele
vrouwenorganisaties die Meppel

rijk is: Passage, Vrouwen van Nu
(Nederlandse Bond van Platte-
landsvrouwen), Vrouwen Advies
Commissie, FNV Vrouwen, een
aantal hervormde vrouwengroe-
pen en vele anderen. Het gezamen-
lijk streven was een bijdrage te le-
veren aan het welzijn van vrouwen
en daarmee aan de gehele samen-
leving in Meppel.

In 1992 werd de Vrouwenraad op-
nieuw opgericht. Opnieuw, want zij
was een aantal jaren daarvoor
eveneens opgeheven. Op verzoek
van wethouder Oldebesten werd
actie ondernomen om iets te doen

voor vrouwen uit culturele minder-
heden. Mevrouw Tjaberings werd
voorzitster, later opgevolgd door
Loes Hommega. De multiculturele
manifestatie die in 1995 die op de
twee pleinen in Meppel plaats-
vond, staat menig Meppeler nog 
levendig voor ogen. De Pabo en
middelbare scholen leverden een
bijdrage. ‘Eigenlijk deed heel Mep-
pel mee’, aldus voormalig secretaris
Els Hoekstra. 

Andere mijlpalen in het bestaan
van de Vrouwenraad zijn: het rap-
port ‘De Leefomgeving van Mep-
pel’ in 2001 en het rapport ‘Huise-
lijk Geweld’ uit 2002. Voor het
thema ‘Gezond bouwen en Wonen’
verzamelde de Vrouwenraad infor-

matie en maakte daar een prak-
tisch naslagwerk van. Het was de
bedoeling dat de gemeente deze
mappen aan toekomstige bouwers
van huizen zou verstrekken. Kosten
waren daar niet aan verbonden.
Door de beperkte uitgifte van
grond is dit plan nog niet van die-
zelfde grond gekomen. Hopelijk
gaat dit in de toekomst veranderen.

Na het overlijden van Loes Hom-
mega werd geen nieuwe voorzitster
gevonden. Els Hoekstra heeft als
secretaris de laatste drie jaar beide
rollen vervuld, maar bes;loot daar
een punt achter te zetten. Samen
met medebestuursleden Cathy
Beudeker, Kunny Postma, Greta
Hebels en Heintje Broeke werd be-

sloten de Vrouwenraad op te hef-
fen. Els Hoekstra kijkt met plezier
en dankbaarheid op de afgelopen
twaalf jaar terug. ‘Er waren nog vol-
doende thema’s waaraan de Vrou-
wenraad graag een bijdrage had ge-
leverd. Bijvoorbeeld inbreng in het
rampenplan, of het thema ‘Vrouw
en Arbeid’. Maar de jongste in ons
bestuur is nu 55+. Als je niemand
kunt vinden om het stokje over te
dragen, moet je daar consequen-
ties aan verbinden.’ 

De Vrouwenraad heeft haar steen-
tje bijgedragen aan de Meppeler
samenleving. Diezelfde samenle-
ving zal de inbreng van de Vrou-
wenraad zeker gaan missen.

Vrouwenraad opgeheven
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Onraad
Waarin Harry Kaptein opeens snapt
dat geld niet meer uitgegeven mag
worden als er bezuinigd wordt, Wim
Zwaan niet meer ‘glashelder’ wil
zijn, Roel Veerman zit te cijferen,
Klaas Neutel dapper meewappert,
Henk Ramhorst geniet van de ophef,
Annie Huisman de politiek eindelijk
door heeft en Wicher Noppers graag
een eigen mening wil hebben.

Gratis onderzoek
Harry Kaptein (CDA) vindt het prima
als SteM haar eigen budget wil uitge-
ven aan een kerntakenonderzoek. Te-
gelijk stemt hij in met het voorstel van
het college om datzelfde budget weg
te bezuinigen. Henk Schoemaker
(SteM): ‘Als we dit bedrag wegbezui-
nigen, kunnen we er als raad niets
meer mee doen.’ Kaptein schrikt
wakker: ‘Maar bedoelt u dat we het
dan niet meer kunnen uitgeven?’

Glashelder 1
Wim Zwaan (PvdA), die het woord
‘glashelder’ zorgvuldig probeert te
ontwijken sinds ‘Onraad’ hem alert
maakte op zijn veelvuldig gebruik
ervan, wil toch even heel duidelijk
zijn: ‘Ik denk dat we nagenoeg vrij-
wel 100% zeker bijna geen risico
lopen.’ Nou ja, als dit tóch nog fout

loopt, kan de raad niet zeggen dat hij
niet gewaarschuwd heeft.

Glashelder 2
Gelukkig is Henk Ramhorst (VVD)
een stuk helderder in zijn taalgebruik:
‘Echter, er zijn nog een aantal ondui-
delijkheden, die voor mij niet hele-
maal duidelijk zijn.’ Zo, dat is nog
eens klare taal!

Geloof
Roel Veerman (CU) is even het spoor
bijster: ‘Ik wilde graag terugkomen
op mijn vragen onder artikel 32…
eh… 37 dus. Hmmm, die vergissing
zal wel aan mijn achtergrond liggen.’
Klaas Neutel (CDA): ‘Maar dat is toch
artikel 31?’ Veerman: ‘O ja. Maar het
ligt er wel dichtbij in de buurt.’

Windvaan 1
Klaas Neutel (CDA) bij de perspectie-
vennota: ‘Ik ga nu niet discussiëren.
Discussiëren doen we bij de algeme-
ne beschouwingen wel.’ Neutel tij-
dens de algemene beschouwingen:
‘Ik ga nu niet discussiëren, daarvoor
hebben we al andere kansen gehad.’

Windvaan 2
Klaas Neutel (CDA) : ‘Ik ga nu niet
discussiëren, omdat de burger nog

geen kans heeft gehad.’ Neutel, twee
maanden later tijdens de kerntaken-
discussie van de gemeente: ‘We kun-
nen hier best over oordelen zonder
eerst de burger te betrekken, ik ben
nota bene zelf een gekozen burger.’

Instemming
Henk Ramhorst (VVD) ondersteunt
de brief aangaande de asfaltcentrale
richting de provincie van harte: ‘Wij
kunnen ons vinden in de ophef….
eh… ik bedoel natuurlijk in de inhoud
die in deze brief is weergegeven.’

Woorden-schat
Annie Huisman struikelt nog wel
eens over haar tong: ‘Anti-rook-ver-
bod’ en ‘lange-baan-termijn’ zijn
woorden die zij op haar persoonlijk
conto mag schrijven. Of heeft ze
door dat in de politiek alles erg lang-
zaam gaat en vaag taalgebruik ín is?

Vaststaand feit
Een geïrriteerde Wicher Noppers
(CU) heeft een aanmerking op de
notulen: ‘Ik vind het niet leuk als in
de notulen staat: ‘De heer Noppers
heeft geen mening’. Ik was het er
niet mee eens en ook niet mee on-
eens, maar daarom heb ik nog wel
een mening!’ O, zó zit dat dus!

Regeren is vooruitzien.
Niet alleen in goede, maar ook in 
mindere tijden. Dat vraagt visie
van het gemeentebestuur over 
de toekomst van stad, dorp en
landelijke gebieden.
Daarom wordt nu nagedacht 
over hoe Nijeveen er in 2030 uit
moet zien. De inwoners zijn al 
bij het plan betrokken.
De politiek is volgend jaar aan 
de beurt.

De vragen
De gemeente Meppel heeft in sa-
menwerking met de dorpsvereni-
ging Nijeveen en een adviesbureau
(RBOI) een dialoognota samenge-
steld over de toekomst van het dorp
Nijeveen.

De vragen vooraf waren:
• wat zijn de sterke punten en waar

liggen kansen?
• wat zijn de zwakke punten en

waar liggen bedreigingen?
• wat zijn mogelijke en wenselijke

ontwikkelingen voor wonen, wer-
ken, voorzieningen, water, groen
en recreatie?

• wat zijn mogelijke en wenselijke
ontwikkelingen voor de toekom-
stige ruimtelijke structuur?

Het traject
Tijdens een informatieavond in de
Schalle kregen de inwoners de ge-
legenheid hun ideeën en wensen
op een ludieke manier kenbaar te

maken. Zij droegen menig ingre-
diënt aan voor de bouwstenen van
de dialoognota. 
In oktober van dit jaar is deze nota
besproken tijdens een informatie-
middag en -avond met de inwoners
van Nijeveen. Op een later tijdstip
zal de klankbordgroep van de
dorpsvereniging haar licht hierover
laten schijnen. 

Naar commissie en raad
De politiek komt pas aan bod als
het plan in de commissie Ruimte-

lijke Zaken wordt besproken. Ver-
volgens wordt het plan vastgesteld
in de raad. Bij beide gelegenheden
heeft iedereen de kans om in te
spreken en raad en College te laten
weten wat zij van het plan vindt.

Sterk Meppel juicht deze werkme-
thode toe. Doordat iedereen bij
deze ‘Open Plan’-procedure be-
trokken wordt, ontstaat er een
breed gedragen plan waar de inwo-
ners van Nijeveen hopelijk goed
achter kunnen staan!

Meppel heeft ontheffing gekre-
gen voor de aanpak van het roe-
kenprobleem . De gemeente mag
drie jaar lang één kolonie per
jaar verstoren en verplaatsen.
De overlast bij de Breitnerhof/
RK-begraafplaats stond met stip
op nummer 1. De roeken moeten
naar de Bremenbergweg.

De gemeenten Meppel, De Wolden,
Westerveld, Hoogeveen en Harden-
berg krijgen speciale ontheffing
van de Flora- en Faunawet om het
roekenprobleem aan te pakken. In
samenwerking met de Universiteit
van Utrecht, en met subsidie van
het Rijk, mogen de gemeenten ge-
durende drie jaar één kolonie per
jaar verstoren en verplaatsen. Voor
Nederland een uniek experiment:
de roek is een beschermde vogel. 

Proefgemeente
De gemeente Meppel is niet geko-
zen, omdat de overlast hier erger is
dan elders in Nederland. Meppel
kreeg de ontheffing omdat zij deel
uitmaakt van een werkgroep die
naar een aanpak van de roeken-
overlast zoekt. 
Als dit project in Meppel en omge-
ving slaagt, kunnen andere ge-
meenten in Nederland van de erva-
ring profiteren.

Nesten verplaatsen
Meppel kent al tien jaar een flink
aantal probleemlocaties. In Nije-
veen is de Dorpsstraat een beruchte
overlastplek. In Meppel staan het
Wilhelminapark en de Zuiderlaan
hoog genoteerd. Maar ook op de
Werkhorst en de Oosterboerweg
komt overlast voor. 

Op de eerste plaats staat de locatie
Breitnerhof/-RK-begraafplaats.
Hier zorgen 170 nesten voor een
flinke hoeveelheid geluid en vervui-
ling. Onlangs zijn deze nesten ver-
wijderd. De nesten die dit overleef-
den, kregen een plekje in de eiken
aan de Bremenbergweg. De roeken
van deze kolonie vlogen al over
deze bomen op weg naar hun voed-
selgebied. De theorie is: als ze hun
oude nesten zien, zoeken ze hun
oude nestelplaats op en stichten
daar een nieuwe kolonie. Om er-

voor te zorgen dat ze op de oude lo-
catie geen nieuwe bouwactiviteiten
starten, worden ze daar geweerd
met geluid (knallen), kleur (zwart-
gele symbolen) en beweging (met
touwen worden de boomtoppen
plotseling bewogen).

Verplaatsing overlast?
Sterk Meppel pleit al vele jaren voor
een creatieve aanpak van de roeken
en is blij met deze proef. Maar we
hebben wel een aantal zorgen. Zal
er geen overlast op nieuwe plekken
ontstaan? Of meer overlast op de
huidige probleemplaatsen? En wat
te denken van het roekenbosje?
Een deel van het roekenbosje aan
de Hoogeveenseweg zal in de na-
bije toekomst worden gekapt om
plaats te maken voor een benzine-
station. Waar blijven deze nesten?
Een roekenvriendelijk beleid houdt
ook in dat er geen nieuwe plaatsen
met overlast ontstaan. We houden
de ontwikkelingen nauwlettend in
het oog!

Creatieve aanpak roeken

Na de strijd voor het behoud van
grachten en bruggen lijkt het stil
rond dit onderwerp.
Niets is minder waar. Een raads-
brede werkgroep denkt, samen
met andere belanghebbenden, na
over de invulling van het grach-
tengebied.
Onze grachten kunnen een be-
langrijke rol spelen bij het bevor-
deren van de werkgelegenheid in
de toeristensector.

Behoud grachten
Sterk Meppel heeft altijd gestreden
voor het behoud van de grachten.
Na de restauratie van de resterende
grachten werd het stil rond het
water. Tot de feestelijke afsluiting
na de restauratie van de drie monu-
mentale bruggen. Dit grootse feest
in de zomer van 2003 zullen we niet
snel vergeten. De stad hing vol pos-
ters waarin Sterk Meppel op ludie-
ke wijze haar vreugde uitte, met
een knipoog naar de zittende
machthebbers.
Dat het behoud van de grachten al-
leen te danken zou zijn aan Sterk
Meppel is te veel eer. Wie wil weten
wat er zich precies heeft afgespeeld
in voorgaande jaren kan dit nale-
zen in het boek ‘Een kwart eeuw
Meppel - van Grachtwacht tot Tip-
brug’ van Herman Jansen.

Werkgroep
De laatste tijd leek het opnieuw stil
rond de grachten. Maar schijn be-
driegt. Er is onderzoek verricht

naar het (gedeeltelijk) opengraven
van de grachten. Door de bezuini-
gingen is het maar de vraag of reële
plannen op korte termijn zijn te re-
aliseren. Maar dat wil niet zeggen
dat er dan maar niets moet gebeu-
ren. Ook nu zijn er kansen. Op ini-
tiatief van Annie Huisman (PvdA) is
de werkgroep ‘Invulling Grachten’
opgericht. In deze werkgroep heb-
ben naast de raadsleden van de
PvdA en SteM ook raadsleden van
CDA, VVD en CU zitting. 
Behalve de raadsleden zijn ook an-
dere belanghebbenden (midden-
stand en horeca) aangeschoven.
Gezamenlijk wordt gebrainstormd
hoe de grachten levendiger, mooier
en schoner te maken. Te denken
valt aan meer activiteiten op het
drijvende podium, activiteiten met
schepen, het aantrekken van de
bruine vloot, wel of geen
(winter)ligplaatsen voor histori-
sche schepen, terrassen langs of op
de grachten, betere doorstroming
van het water en nog veel meer.

Meer werkgelegenheid
Meppel scoort laag als het gaat om
werkgelegenheid in de toeristen-
sector. Wij vinden dat dat beter kan.
De grachten, waar Meppel er geluk-
kig nog een aantal van heeft, kun-
nen daar een belangrijke rol in spe-
len. Iedereen wordt daar beter van.
Niet alleen de toerist,  maar ook de
inwoners van Meppel (meer werk-
gelegenheid), de Meppeler mid-
denstand en horeca.

Meppel krijgt weer Vaart

Levend water.

Ruimtelijke visie Nijeveen
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Deze keer heeft de foto heel wat re-
acties losgemaakt. Iedere inzender
herkende het oorlogsmonument.
Het staat aan het overgebleven
stukje oude Staphorsterweg, ter na-
gedachtenis van J. de Boer, H.A.
Harthold, C.J.Meijer, B.H.G. Nijen-
huis en J. Stomp, die op 4 april 1945
werden geliquideerd. 

Het monument staat inderdaad
niet op de oorspronkelijke plaats
zoals G. Schut (Hesselingen)
schrijft. Het is een eindje verplaatst
bij de reconstructie van de snelwe-
gen en het graven van het kanaal.
Schut heeft de vijf mannen vlak na
de liquidatie zien liggen. Dat heeft
op hem, als 11-jarig kind, grote in-
druk gemaakt. 

A. de Wolde (Hogestuk) schrijft dat
deze mannen zogenaamd naar
Zwolle overgebracht zouden wor-
den. 

Rint Massier belde ons en vertelde
dat zijn moeder de liquidatie zag
gebeuren vanuit het raam van hun
huis aan de Werkhorst. 

Henk van Aalderen (Keizersgracht)
schrijft: ‘Er leven nog enkele mede-
strijders. Ze komen elk jaar op de
morgen van de dag dat het is ge-
beurd bijeen om hun gevallen broe-
ders te gedenken. Als ik rondfiets en
er langs kom, ga ik even op de bank
tegenover het monument zitten en
dan denk ik vaak: is het dit waard
geweest, als je nu ziet hoe het er in
deze wereld van vandaag toegaat?
Het mensdom heeft nog niets ge-
leerd’.

De prijs is door loting terecht geko-
men bij:
Henk van Aalderen
Keizersgracht 4-2
7941 KA Meppel

56
Een glimlach bij dit kunstwerk kon-
den wij niet onderdrukken.
Fleurig en van verre zichtbaar.
Waar staat het?

De winnaar mag een keus maken
uit de volgende beschikbaar gestel-
de prijzen:
1. Het boek 'Een kwart eeuw Mep-
pel', over de geschiedenis van Mep-
pel in de periode 1976-2001 van
Herman en Elly Jansen
2. Een CD van het Meppeler Man-
nenkoor (voor zover nog voorradig)
3. Een Irisbon (= VVV-bon) ter
waarde van 10 euro

Uw antwoord graag insturen vóór
15 februari 2005 aan:
Redactie Stadswachter
Kees Schoonderwoerd
Resedastraat 14
7943 AD Meppel

✃

❏ Ik steun STERK MEPPEL alslid, de contributie bedraagt € 15,- per jaar

❏ Ik steun STERK MEPPEL als donateur, à € 15,- per jaar

❏ Ik ben belangstellend

❏ Ik heb een nee/nee-sticker op de deur, maar wil graag de STADSWACHTER te ontvangen

Naam: ..................................................................

Adres: ..................................................................

Postcode: ..............................................................

Telefoon: ...............................................................

Deze bon kunt u opsturen naar de ledenadministratie van STERK MEPPEL,
t.a.v. Elly Jansen, Tuinweg 41, 7944 AB Meppel.

Leden ontvangen uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen.
Donateurs en belangstellenden ontvangen alleen uitnodigingen voor de vergaderingen.

Onze raadsleden
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Herman Jansen 
(fractievoorzitter)

Commissie: Bestuurlijke Zaken
Tuinweg 41, 7944 AB Meppel

telefoon 255843
e-mail: H.Jansen@meppel.nl 

Henk Schoemaker
Commissie: Bestuurlijke Zaken

Julianastraat 26, 7941 JC Meppel
telefoon 258141

e-mail: H.Schoemaker@meppel.nl

Jenny Schipper-Boes
Commissie: Ruimtelijke Zaken

Sluisgracht 28, 7941 BW Meppel
telefoon 244270

e-mail: J.Schipper-Boes@meppel.nl

Frans Venema
Commissie: Ruimtelijke Zaken

De Veurdele 49, 7948 DL Nijeveen
telefoon 491660

e-mail: F.Venema@meppel.nl

Jan Teunis Grimme 
Commissie: Bestuurlijke Zaken
Eikepage 13, 7943 RV Meppel

telefoon 258203
e-mail: jt.grimme@meppel.nl 

Myriam Schut
Commissie: Maatschappelijke Zaken
De Veurdele 40, 7948 DN Nijeveen 

telefoon 492580
e-mail: m.schut-jansen@meppel.nl

Peter de Vries
(fractiesecretaris)

Commissie: Maatschappelijke Zaken
Het Vledder 33, 7941 KL Meppel

telefoon 260305
e-mail: p.devries@meppel.nl

Onze duo-raadsleden

Ebel Zandstra
Commissie: Maatschappelijke Zaken
De Veurdele 56, 7948 DP Nijeveen

telefoon 491975
e-mail: zandstra@alwaysaccess.nl 

Jan Vonk 
Commissie: Ruimtelijke Zaken

Jan Steenstraat 83, 7944 TX Meppel 
telefoon 259543

e-mail: janvonk@zonnet.nl

Ken uw gemeente 24e JAARGANG, NR 1
Een uitgave van Politieke Vereni-
ging Sterk Meppel.
Verschijnt in een oplage van
14000 exemplaren en wordt in
Meppel, Nijeveen, Rogat, Broek-
huizen, Schiphorst, Haakswold
en Nijentap huis aan huis be-
zorgd.

REDACTIE
Resedastraat 14, 7943 AD Meppel
Kees Schoonderwoerd
(eindredactie), tel. 262728
kees.schoonderwoerd@planet.nl
Sandra Makkinje (vormgeving)
Elisabeth Bakkenes, tel. 259026
fam.bakkenes@home.nl
Dick Minkjan, tel. 259107
dminkjan@home.nl
Myriam Schut, tel. 492580
MM.Schut@hetnet.nl
Jan Vonk, tel. 259543
janvonk@zonnet.nl 

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE:
Frans Bultje, Herman Jansen,
Jenny Schipper, Frans Venema.

FOTO’S:
Romke E. Egbers, Elly Jansen,
Kees Schoonderwoerd

VERSPREIDING:
Centrale coördinatie:
Elisabeth Bakkenes-Van Hese,
tel. 259 026
Meppel-Noord: 
Peter de Vries, tel. 260305
Meppel-Zuid: 
Jan Vonk, tel. 259 543
Centrum-Ezingebuurt: 
Jenny Schipper, tel. 244 270
Oosterboer: 
Albert Konstapel, tel. 256433
Nijeveen: 
Myriam Schut, tel. 492 580
Overige buitengebied:
Dick Minkjan, tel. 259 107 en
Albert Konstapel, tel. 256433

ADVERTENTIES:
Elly Jansen, tel. 255843
Myriam Schut, tel. 492580

BESTUUR STERK MEPPEL:
Secretariaat: 
Romke E. Egbers, Heerengracht
15, 7941 JH Meppel, tel. 240517
Plv. voorzitter: 
Egbert van Dijk
Penningmeester: 
René Wanders,
Comm. de Vos van Steenwijklaan
52, 7942 XJ Meppel, tel. 240 916
postbank: 5474975
bank: 59.77.36.936

LEDENADMINISTRATIE: 
Elly Jansen, Tuinweg 41
7944 AB Meppel, tel. 255843

BEZORGERS:
Duco Andree, Jan Anneveldt, Fred Bak-
kenes, Hems Barink, Karin Beaufays,
Theo v.d. Berg, Fred van Boekel, Frank
den Broeder, Harriët den Broeder, Niels
den Broeder, Allard Busscher, Jan Bus-
scher, Rick Busscher, René Bijderwiede,
Egbert van Dijk, Harm Dingsté, Joke
Dingsté, Romke E. Egbers, Annette
Ferguson, Jan Gelderloos, Jaap Gerrits,
Jan Teunis Grimme, Joke de Groot, Dina
Gruppen, Henk Heite, Nelleke Hooij-
schuur, Jan Huizinga, Herman Jansen,
Jeanet Jonker, Annelies Khan-Bakker,
Harry Keyl, Hennie Klamer-Westerbeek,
Albert Konstapel, Ben Koppelman, Edu-
ard Korpel, Peter Koperberg, Jeanet
Kraaij, Henk Kreeft, Ida Maas-Geel, Jan
Maas, Jan Meer, Gerard van der Meulen,
Elvira Minkjan, Barbara Mossel, Harm
Nijhuis, Jeremy van Ommen, Henk
Rous, Peter van de Riet, Miranda Sang-
ster, Henk Schoemaker, Lies Schokker,
Anko Scholtens, Susanne Schreuders,
Sjanie Schrotenboer, Marcel Schut, Joke
Sinnema, Hendrik Snel, Wim Start,
Harm Steenbeek, Ditie van der Valle, 
Lineke v.d. Velde, Frans Venema, Henri
Venema, Trudy Venema, René Wanders,
Josée Welbergen, Alie Wittenberg, Han
van Zandbergen, Ebel Zandstra.

DRUK:
Veenstra & de Vries

Op de foto ontvangt Henk de CD
van het Meppeler Mannenkoor en
een fles ‘Bruisend Meppel’, de be-
kende heerlijke wijn die alleen in
Meppel te krijgen is.


