
Over een paar weken, op 3 maart,
zijn de stembureaus weer open.
Dan mag u met het rode potlood
aangeven welke partij volgens u
het hart op de juiste plek heeft en
zich actief, kritisch en betrokken
opstelt in uw belang.Volgens ons
hoeft u niet lang te zoeken: lijst 1!

Veel politici op straat, deze weken.
Vier jaar lang merk je weinig van de
(landelijke) politieke partijen. Je
ziet ze niet en hoort ze maar wei-
nig. Nu staan ze weer massaal op
straat om u over te halen op hen te
stemmen. Wij hopen dat u ons de
afgelopen vier jaar wel heeft opge-
merkt. Wij doen daar veel moeite
voor. Wij staan vaak op straat, vra-
gen geregeld naar uw mening, or-
ganiseren thema-avonden, trekken
de wijken in, overleggen met buurt-
verenigingen en de Dorpsvereni-
ging Nijeveen, zijn veel aanwezig
bij allerlei activiteiten en versprei-
den ieder kwartaal deze krant,
waarin staat wat wij doen.
De afgelopen vier jaar hebben wij
veel voor Meppel bereikt, samen
met anderen. Kijk maar eens naar
de hernieuwde Prinsengracht, de
nieuwe kunstgrasvelden op Ezinge,
de handhavers op straat, het stop-
pen met chemische middelen
tegen het onkruid, het goede ar-
moedebeleid of het tegenhouden
van de asfaltfabriek. Dit is allemaal,
mede door onze inzet, gelukt. Ja,
daar moesten we soms wel even
flink voor in actie komen, maar
voor je eigen stad en dorp doe je
dat maar wat graag. 

Moeilijke periode
Maar wat gaan wij de komende pe-
riode voor u betekenen? Nu wordt
de recessie doorvertaald naar de
gemeentes. Ongeacht de samen-
stelling van het college zal het dus
een moeilijke tijd worden, waarin
keuzes gemaakt moeten worden
waar politici lang niet altijd blij van
worden. Maar dat betekent niet dat
je je idealen niet hoog moet hou-
den. Wij gaan ons dus inzetten voor
de natuur en het milieu: de gifspuit
mag niet terugkeren. We gaan ons
inzetten voor een goed armoede-

beleid: juist nu moeten we zorgen
dat minima kunnen blijven mee-
doen. We maken ons sterk voor de
ondernemers, ook voor de kleine.
En we vechten voor het eigen ka-
rakter van onze stad en dorp. 

Hart en ziel
We doen dit met een nieuwe ploeg,
die is samengesteld uit ervaring en
verfrissing. Het zijn allemaal men-
sen die zich met hart en ziel inzet-
ten voor hun eigen leefomgeving,
die daar graag hun ‘vrije’ tijd voor
over hebben. Mensen met het hart
op de juiste plek, die zich vaak ook
inzetten voor andere goede zaken. 
Wat dacht u van nieuwkomer Henk
Rous? Hij maakt zich al jaren sterk
voor de Arme kant van Meppel. Of
Han van Zandbergen? Naast kandi-
daat-raadslid voor ons ook voorzit-
ter van 3VO. Jan Vonk is een beken-
de uit onze fractie, maar is ook
actief bij Meppel vol Vaart. Zo dra-
gen ook de andere kandidaten
graag iets bij aan een fijne leefom-
geving in Meppel.
Sterk Meppel gaat voor een sterke
raad, die duidelijk de kaders aan-
geeft, het college controleert op

hoofdlijnen en zijn volksvertegen-
woordigende taak serieus neemt.
Dat vergt andere eigenschappen
dan het wethouderschap. Toch
hebben we op de lijst mensen die
ook voor die functie geschikt zou-
den zijn. Myriam Jansen is onze
kandidaat voor het wethouder-

schap. Zij zet zich al jaren in voor
Meppel en is voor Sterk Meppel een
bekend gezicht. Zij kan onze belan-
gen de komende periode als geen
ander vertegenwoordigen in het
college.
Nu de verkiezingen in zicht zijn,
zult u ons nog meer dan gewoonlijk
op straat vinden om met u te pra-
ten en te laten zien dat wij Actief,
Kritisch en Betrokken zijn. U kunt
ons altijd aanspreken op de keuzes
die wij gemaakt hebben en op de
idealen die wij nastreven. 
Meer weten? Op onze website
www.sterkmeppel.nl is alles over
ons en de verkiezingscampagne te
vinden. Wij hopen u op deze ma-
nier goed op de hoogte te houden,
zodat u weet war u op moet stem-
men 3 maart!

UITGAVE: Politieke Vereniging Sterk Meppel <www.sterkmeppel.nl> 29e jaargang no. 2, Voorjaar 2010

In
 d

it
 n

u
m

m
er 3 >

3 >

3 >

3 >

4,5
>

6 >

6 >

6 >

6 >

7 >

8 >

2 > 
2 > 
2 > 
7 >

Met ons hart op straat

Centrum Nijeveen stap verder

Meergeneratiewoningen ja!

Kerkplein opknappen?

Actief, kritisch en betrokken
bij Meppel, nu en de komende
vier jaar

Slechte communicatie niet uit
te roeien

Stadsrand Reestdal oppeppen

Slotplantsoen even in opstand

Gevaarlijke uitrit De Kade

Drie sterke nieuwe kandidaten

Onze eerste kandidaten

Rubrieken:
SteMgeluid
Vanaf de zijlijn
Zeg wethouder...
Wijnand

Het lijkt wel of alle partijen een
graantje mee willen pikken van
het ‘Wilders-succes’. Ondanks dat
iedereen zich er tegen afzet, probe-
ren veel partijen, ook nu in de
raadscampagnes, een beetje te zijn
zoals hij om maar niet te veel kie-
zers kwijt te raken.
Wilders is hard, praat in one-liners
en weet verdeeldheid te zaaien.
Wilders maakt iedereen boos op
elkaar. En ondanks dat de partijen
beweren dat je zo niet met elkaar
om moet gaan, lijken ze hem alle-
maal een beetje na te apen.

De ‘tone of voice’ is harder en ne-
gatiever geworden in de politiek.
Dat zie je landelijk, maar ook in
onze eigen gemeente. Hoe vaak
wordt er ook in de Meppeler raad
niet genadeloos op de persoon ge-
speeld en delft de inhoud het on-
derspit? 
Fatsoensregels lijken minder te
gelden, als je maar met duidelijke
uitspraken in de pers komt en je
eigen ego overeind houdt, dan doe
je het goed. Dan trek je de aan-
dacht van de kiezer. Dan laat je
zien dat je anders bent dan ande-
ren.

Maar is dat een gewenste ontwik-
keling? Is dat wat de kiezer wil? En
is dat nog wel zo anders? Moet de
politiek niet juist het goede voor-
beeld geven van hoe je met elkaar
om moet gaan? Moet je niet duide-
lijk maken dat je op inhoud met
elkaar moet kunnen discussiëren,
elkaars mening moet respecteren
en dat je het allemaal in het be-
lang van de samenleving doet? 
Dat je van mening kunt verschil-
len en dat dat goed is voor het po-
litieke debat? Waarom boos zijn op
elkaar als je van mening verschilt?
Waarom niet meer luisteren als de
mening van een ander toevallig
niet de jouwe is?

Dames en heren raadsleden, jullie
zijn gekozen om iets goeds te doen
voor de samenleving. Doe dat met
een positieve insteek. Laat je niet
opjutten door de verhardende
maatschappij, maar laat zien dat
mensen in ieder geval respect voor
elkaar moeten hebben. Toon dat
door op inhoud met elkaar in
debat te gaan.
Ja, veel mensen lijken te kiezen
voor partijen als die van Wilders,
maar de grote meerderheid nog
steeds niet. Dat deel van de men-
sen vraagt of er weer ruimte mag
komen voor gevoel en of politici lef
willen tonen en beslissingen willen
nemen vanuit de overtuiging wat
goed is voor de gemeente.

Wilders naäpen

Ze hadden die vragenlijst beter
SteMwijzer kunnen noemen

HAN EN SAN

SteM met hart voor Meppel: Lijst 1!

1. Peter de Vries (lijsttrekker)
2. Henk Schoemaker
3. Elisabeth Bakkenes
4. Jan Vonk
5. Jan Wessels
6. Han van Zandbergen
7. Frans Venema
8. Henk Rous
9. Jeanet Kraaij

10.Myriam Jansen
(kandidaat-wethouder)

11.Egbert van Dijk
12.Bouke Brouwer
13.Annette Ferguson
14.Olaf Agterbosch
15.Marius van Dijk
16.Rian Buter
17.Miranda Sangster
18.Hendrik Snel

19. Jan Teunis Grimme
20.Nelleke Hooijschuur
21.Kees Schoonderwoerd
22. Jenny Schipper
23.Gerrit Klamer
24.Bert Hoevenberg
25.Rein Schut
26.Harm Nijhuis
27.Ronnie Meijer
28.Bert Robbe
29.Hannie Mulderij
30.Romke E. Egbers
31.Koop de Grouw
32.Wim Start
33.Martin Daling
34. Jan Schoemaker
35.Anko Scholtens
36.Harm Steenbeek
37.Wim Schoot
38.Hennie Klamer

• Openheid en Inspraak, vier
jaar lang

• Groen en Bomen
• Duurzaam Denken én

Duurzaam Doen
• Goed Armoedebeleid
• Eigen Reinigingsdienst
• Welzijn en Kleinschaligheid
• Karakteristieke Binnenstad
• Levend Nijeveen en Buiten-

gebied
• Veilige Routes voor Voet-

gangers  en Fietsers
• Sport voor Iedereen
• Veiligheid en Handhaving
• Eigen Wijkbudget
• Ruimte voor Ondernemen

SteM
voor:

Tijdens de verkiezingscampagne presenteren
sommige politieke partijen zich met een op-
vallend voertuig. Daarna zie je ze niet meer.
Sterk Meppel doet dat anders. Dat is de kracht
van SteM. Wij zijn er altijd en vaak met onze
Gouden Koets.
De Gouden Koets is een antieke bakkersbak-
fiets waar wij heel zuinig op zijn. Daarom ge-
bruiken we hem in de campagne wel intensief,

maar daarbuiten wat minder. Toch halen wij
de koets ook dan af en toe uit de stalling, wan-
neer we u ontmoeten op straat en altijd tijdens
de optocht op Donderdag Meppeldag. 

Het is een feest om op de bakfiets te rijden. Je
krijgt dan bijna altijd leuk commentaar. Zo’n
oude bakkerskar roept bij veel mensen kenne-
lijk mooie herinneringen op.

Hij is er weer: de Gouden Koets
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Twee raadsvergaderingen geleden sloeg het opeens toe. Ik besefte dat het
wel eens een van de laatste keren zou kunnen zijn dat ik daar in de
raadszaal zat. Stel je voor dat Sterk Meppel met zetelverlies uit de ver-
kiezingen komt, of dat de onderhandelingen anders uitpakken. Stel je
voor dat wij dan geen wethouder meer mogen leveren. Hoe moet het
dan met mij? Moet ik de politiek dan echt verlaten? 
De rest van de vergadering kon ik opeens niet meer genieten. Ik was er
met mijn gedachten niet meer bij. Ik zat onrustig op mijn stoel, liep nog
eens een keer naar het toilet, keek
rond in de raadszaal en merkte dat
ik me hier behoorlijk thuis voelde
na acht jaar lang vergaderen. Ik
keek naar mijn fractie en merkte
dat ik toch wel een beetje veel ben
gaan houden van die kritische,
moeilijk in toom te houden heren
(en dame!). Ik keek naar de andere
raadsleden en besefte dat ik het toch
wel erg leuk vond om lekker met
hen in debat te gaan. Hoe moet dat
nu straks?
Het was me nog nooit zo aangevlo-
gen als op dat moment. Tot nu toe
ben ik alleen maar bezig met de po-
litiek in de verwachting dat ik ge-
woon verderga, maar dan op een andere stoel. Ik stort mij vol overgave
in de campagne en vergader mij suf. Daar ga ik zo in op, dat ik niet eens
doorheb dat het over een maand wel eens afgelopen kan zijn. Ik stootte
Henk Schoemaker aan en fluisterde in zijn oor, dat het wel eens een van
de laatste keren kon zijn dat ik naast hem zat. Hij had blijkbaar niet
door wat ik op dat moment voelde, want hij antwoordde nuchter: ‘Ja,
dat kan maar zo!’

Na de raadsvergadering liep ik naar huis en werd ik emotioneel. Waar-
om? Dit is toch waarvoor ik zelf gekozen heb? Ik kan het toch ook niet
langer allemaal zo vol blijven houden? En een gezin in mijn eentje, én
een baan overdag, én de politiek in de avonduren, én mijn mail weg-
werken in de nachturen? Het is in mijn situatie gewoon niet te combi-
neren. Ik worstel voortdurend met mijn tijd en mijn gevoel. Ik krijg ook
net iets te vaak te horen dat ik er zo moe uitzie. Daarom heb ik die
keuze gemaakt. Maar er zit ook een andere kant aan.

De laatste tien jaar heb ik mij met hart en ziel ingezet voor Sterk Mep-
pel. En daar genoot ik van! Ondanks dat er momenten zijn geweest dat
ik woedend was om dingen die gebeurden en dat ik even wenste dat ik
nooit de politiek in was gegaan (net als met kinderen: je bent er gek op,
maar kan ze af en toe wel even achter het behang plakken), heb ik van
ieder onderwerp genoten.
Ik heb het geen dag als werk gezien, maar altijd vanuit bevlogenheid
gedaan. Ik kwam van alles van míjn gemeente te weten, kon overal
waar ik kwam wel iets leuks vertellen over Meppel. Ik heb míjn fractie-
leden leren kennen als ware vrienden. Als ik het even moeilijk had,
stonden ze altijd voor mij klaar. Het is veel meer geworden dan een bij-
baantje. Het hoort echt bij mijn leven en ik vind het nog steeds hartstik-
ke leuk. Ik wil er eigenlijk gewoon helemaal niet mee stoppen. Ik wil
door!
Maar ik moet realistisch zijn. In het leven, en zeker in de politiek, ligt
niets vast. Dit kan wel eens mijn laatste column in de Stadswachter
zijn! En dan moet ik rap op zoek naar een ‘gewone’ baan, naar een
ander leven, zonder Meppeler politiek. Dan moet ik mij vasthouden
aan de voordelen van mijn keuze. Dat gaat ook zeker lukken! Ondanks
dat ik wat dit betreft mijn kop graag in het zand steek, slaag ik er
meestal in mijn positieve blik te houden. Maar nu het einde van deze
periode nadert, kruipt het besef soms even zomaar in mijn hoofd en heb
ik het heel moeilijk.

Myriam Jansen
Fractieleider Sterk Meppel

SteMgeluid

De afgelopen twee jaar heb ik
Sterk Meppel wat meer van de zij-
kant gevolgd. Dat is wel even
wennen geweest. Als je gewend
bent zelf in het centrum van de
activiteiten te staan, dan is af-
stand nemen niet altijd gemakke-
lijk. En al helemaal niet als er in
jouw ogen soms verkeerde beslis-
singen worden genomen, of als er
niet hard genoeg gevochten wordt
om iets te bereiken.

Natuurlijk gebeuren er veel goede
dingen. Wethouder van Dijk heeft
het groen maaien door schapen
geïntroduceerd. Leuk en heel
goed. Maar kon hij de mammoet-
school aan de Zuiderlaan niet te-
genhouden? Ik werd pas weer rus-
tig toen ik las dat de raadsleden
van Sterk Meppel tegen die con-
centratie van leerlingen op die
plek hadden gestemd. Ik werd
weer blij toen ze daarna op de
fiets naar Berggierslanden gingen
om te onderzoeken waar de knel-
punten voor de fietsroutes naar
die nieuwe brede school liggen. Ze
konden het niet tegenhouden,
maar probeerden de knelpunten
actief op te sporen.

Je moet geloven in je standpunten
en daar echt voor durven vechten,
ook als je de eerste slag verliest. Zo

ging het ook met de asfaltcentra-
le. Zonder Sterk Meppel was die er
al geweest! Als ik aan de sportvel-
den op Ezinge denk, dan durf ik
weer met een gerust hart alles
over te laten aan de nieuwe ploeg.
Maar als ik de markthallen op
mijn netvlies krijg, wordt me alles
grauw en grijs voor de ogen. Dat
gestuntel met beloftes aan de
grote evenementen! Dan jeuken
mijn handen om er iets van te
vinden. Ik heb dat twee columns
terug ook geventileerd. Een van de
weinige keren dat ik nog even iets
wilde inbrengen.

Maar verder? Verder lukt het me

steeds beter om afstand te nemen.
En krijg ik ook steeds meer ver-
trouwen in de mensen van Sterk
Meppel die het nu doen. Elke drie
maanden verschijnt er weer een
mooie Stadswachter. Welke partij
doet hen dat na? De website van
Sterk Meppel wordt veel gebruikt
en is een prachtige informatie-
bron voor iedereen die nog eens
op een rijtje wil zetten waar Sterk
Meppel voor staat.

Eén ding herken ik nog steeds heel
duidelijk: het is een zeer betrok-
ken, kritische en actieve groep in-
woners. Ze vechten voor Meppel.
Zonder Haagse kopstukken die
voor hen de verkiezingen moeten
winnen. Fantastisch toch? Daar-
om stem ik ook deze keer weer op
Sterk Meppel.

Op de lokale partij van Meppel
die is ontstaan uit Stadswacht en
GB Nijeveen! Daar kan toch nie-
mand omheen?!

Herman Jansen

Vanaf de zijlijn

Hoe zit dat met de reiniging. Waar-
om ben je het oneens met het stand-
punt van je fractie?

Het is heel simpel. Het college heeft
voldoende argumenten aangele-
verd aan de raad om duidelijk te
maken dat het goedkoper kan, he-
lemaal als we onze lapdoelstellin-
gen (red: milieueisen waaraan de
reiniging moet voldoen) moeten
halen. Als we dat zelf moeten doen
als gemeente, gaan de reinigings-
kosten waarschijnlijk twee tot drie
tientjes per huishouden/per jaar
omhoog. 

Als we het door een organisatie
laten doen, die de informatie al in
huis heeft, dan kunnen de kosten
waarschijnlijk twee tientjes per
huishouden omlaag. Op het mo-
ment dat je dan met een publiek-
private partij aan de slag kunt om
een businesscase uit te voeren om
te laten zien dat het goed werkt en
de kosten scherp in beeld te krij-
gen, dan willen we dat graag. 
Area is de partij die het meest
dichtbij onze doelstellingen staat.

Het college wil graag met hen aan
de slag om de raad de inzichten te
geven die nodig zijn om een goede
discussie te voeren en een goed be-
sluit te nemen. 

Ik ben dan ook heel teleurgesteld
dat Sterk Meppel en de PvdA deze
businesscase niet wil laten uitvoe-
ren en niet op deze manier de argu-
menten wil verzamelen. Sterker
nog, eigenlijk gaat de raad er niet
eens over en mag het college dit
zelf beslissen. Het college mag zelf
weten hoe wij onze informatie ver-
zamelen. Ik verwacht dan ook dat
de raad het college alsnog de ruim-
te geeft om dit onderzoek te doen. 

En ben jij dan voor of tegen de ver-
zelfstandiging van reinigings-
dienst?

Ik ben voor! Omdat we als doel
hebben gesteld (op aangeven van
een aantal partijen in de raad) dat
de reinigingskosten naar beneden
gebracht moeten worden. Dat kan
alleen op deze manier. Een grote
organisatie als Area heeft veel meer
in huis. Het is een private instelling,
geen commerciële partij. 

Daardoor kunnen we betere af-
spraken maken. Area kan flexibeler
werken, heeft alle machines en ap-
paraten paraat staan, kan de lap-
doelstellingen halen en houdt ons
personeel gewoon in dienst met
dezelfde rechten die ze nu ook bij

ons hebben. Het is gewoon veel
beter. Dus op dit moment, met de
informatie die we tot nu toe heb-
ben ben ik echt voorstander van de
verzelfstandiging van de reini-
gingsdienst.

Hoe voelt het om over een maand
geen wethouder meer te zijn?

Aan de ene kant zal het heel on-
wennig zijn, heel leeg. Het is raar
om niet meer te besturen. Ik heb
het vier jaar met heel veel plezier
gedaan, ook al was het niet altijd
even makkelijk. 

We hebben enorm veel bereikt de
afgelopen vier jaar. Daar ben ik
trots op. Maar ik heb een bewuste
keuze gemaakt om mij de komende
tijd te focussen op mijn studie en
mijn gezin. En daarna ga ik zo snel
mogelijk op zoek naar een andere
baan.

Zeg wethouder...
Emoties

www.sterkmeppel.nl
Verkiezingsnieuws? Campagneverslagen? Vragen over
kandidaten? Achtergronden? Discussies, Commen-
taar?
Zie www.sterkmeppel.nl

De website van SteM, altijd actueel, verwijst deze periode
ook door naar onze spetterende campagnesite. Daar kunt
u ons verkiezingsprogramma downloaden, daar vindt u de
laatste berichten, nieuws uit de verkiezingscampagne, ac-
ties, agenda, weblog, reacties op de Stemwijzer, profielen
van onze kandidaten, oprispingen van Wijnand, opinies,
enz. enz.
Ook voor uw eigen wensen, opmerkingen, commentaar
kunt u daar terecht.

Doorgaans steunt De Stads-
wachter het beleid van dit col-
lege, dat tenslotte mede door
Sterk Meppel in het zadel is ge-
holpen. Maar soms blijven we
met vragen zitten. We stellen
ze aan SteM-wethouder 
Egbert van Dijk.

Veenstra & 
De Vries

Voor al uw 
krant-achtige

produkten naar:

OFFSETDRUKKERIJ

VEENSTRA & DE VRIES B.V.

HESSELTERLANDWEG 6

7942 HZ MEPPEL

TEL. 0522 235930

Werktuigenweg 9
Postbus 1029 - 8300 BA Emmeloord
Tel. 0527-630280 - Fax 0527-630281
www.vvmdruk.nl

Dorpsstraat 10c
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522 492190

www.hetschippertje.nl

Een prachtige collectie
bruidsjurken

Nieuw en op maat gemaakt
Van 249 tot 395 euro

Bel voor een afspraak: 750868
of kijk op:

www.marryyou-goedkopebruidsjurken.nl

Van 249 tot 495 euro

Campagnevoeren is vaak een van
de leukste momenten uit de poli-
tiek. Dan mag je op straat staan
en je SteM laten horen. Sterk
Meppel geniet daarvan. Daarom
doen wij het elke maand en niet
alleen vlak voor de verkiezingen.
Toch is het in campagnetijd an-
ders.

Voor Sterk Meppel is dit de slag-
room op de taart. Wij zijn dan al
maanden bezig met de voorberei-
dingen. Het denken over hoe je de
partij gaat profileren en wat voor
leuke dingen je gaat organiseren.
Daarna het verkiezingsprogramma
schrijven, ‘spiegeltjes en kraaltjes’
bestellen (in ons geval pennen,
zadelhoesjes en grappige sticker-
tjes) en affiches en folders laten
maken. Alles moet eigenlijk al voor
de kerst klaar liggen, want in janu-
ari begin het grote campagnefeest. 
Niet alleen de politieke partijen zelf
zijn overigens druk met de verkie-
zingen. Ook de pers en allerlei ver-
enigingen organiseren debatten en
andere activiteiten. 
Een van die debatten is al geweest.
De Dorpsverenging Nijeveen was
er bijna traditioneel weer als eer-
ste bij. Het was voor ‘onze Peter’
zijn eerste echte verkiezingsdebat.
Dat is natuurlijk altijd een beetje
spannend, maar dat was aan Peter
de Vries niet te merken. Nuchter
wist hij te vertellen wat SteM alle-
maal betekend heeft voor Nij-
eveen. En hoe belangrijk Nijeveen
is voor Sterk Meppel. Wat er ook
aan de orde kwam (uitbreiding
dokterspraktijk, grote sporthal
DOS 46, goede ontsluiting van het
dorp), het was gesneden koek voor
hem. 
Nu was Nijeveen ook een goede
start, want het dorp staat bij Sterk
Meppel altijd hoog op de agenda.
Zo praten we jaarlijks met de
Dorpsvereniging en zijn we aanwe-
zig bij de braderie en andere ge-
beurtenissen. We hebben drie Nij-
eveners bij de eerste tien op de lijst.

Grachtenloop
Maar met alleen die debatten
zijn we er natuurlijk niet. Sterk
Meppel organiseert de komen-
de tijd leuke activiteiten. Wat
dacht u van een ouderwetse
grachtenloop in een nieuw
jasje in samenwerking met At-
letiekvereniging De Sprinter? 
Ook houden we acties met zadel-
hoesjes om de fietser te belonen
voor het feit dat zij de binnenstad
autoluw houden en verstandig om-
springen met het milieu en hun ge-
zondheid. En organiseren wij een
jongerendebat in samenwerking
met een groep jongeren en Herberg

’t Plein om te laten zien dat politiek
voor iedereen belangrijk is. 
Op onze campagnewebsite kunt u
alles lezen en bijhouden waar wij
ons de komende tijd laten zien, en
vooral waarvoor wij ons de komen-
de vier jaar inzetten!

Met ons hart op straat

Onze eerste kandidaten tijdens een
onderonsje. Vlnr. Jan Vonk, Henk
Rous, Myriam Jansen (kandidaat-
wethouder), Jan Wessels, Frans Ve-
nema, Peter de Vries (lijsttrekker),
Elisabeth Bakkenes, Han van Zand-
bergen en Jeanet Kraaij. Henk
Schoenmaker kon er niet bij zijn.

Sterk Meppel is een
vereniging van mensen
die zich betrokken voe-
len bij de wereld om
zich heen. Neem onze
penningmeester Anko
Scholtens, eigenaar van
Kopieer Service Mep-
pel. Onlangs heeft hij
deelgenomen aan de
A m s t e rd a m - D a ka r
Challenge. Niet zo
maar een race van Am-
sterdam naar Dakar in een barrel
dat niet meer dan vijfhonderd euro
mag hebben gekost. Nee, dit is een
race met de bedoeling zoveel moge-
lijk geld op te halen voor goede
doelen. 
Anko maakt deel uit van de Ugly
Ducks. Een team dat bestaat uit acht
personen met drie auto’s en één
motor. In de alom bekende ‘lelijke
eend’ vertrok hij met een teamge-
noot richting Afrika. Het geld voor
de goede doelen hadden ze via
sponsors, donateurs en leuke initia-

tieven bij elkaar gesprokkeld. De
kosten voor deelname en levenson-
derhoud betalen de deelnemers
zelf.
Meer informatie kunt u vinden via
www.theuglyducks.nl

Tot in het zuiden van Mauretanië

Via de lelijke Eend van de Ugly
Ducks wordt de campagne van
Sterk Meppel tot in Afrika gevoerd.
Hier een foto van de eend in het
hete zuiden van Mauretanië met
een gids die kennelijk ook SteM
zou willen stemmen.

Centrum Nijeveen stap verder
Op een informatieavond over de
herinrichting van het centrum
van Nijeveen was het grootste
deel van de bezoekers erg tevre-
den met wat er komen gaat. Wel
zijn er nog wat twijfels over de
veiligheid op het ‘plein’ voor het
winkelcentrum. Tijdens het hele
proces zijn ondernemers en be-
woners erbij betrokken geweest.

Het heeft heel wat moeite gekost
alle neuzen één kant op te krijgen.
Dat is logisch als er zoveel belangen
zijn. Er is eerst overleg geweest met
de eigenaren van de panden. Later
werden daar de Handelsvereniging
en de Dorpsvereniging bij betrok-
ken. Daarna ook omwonenden.
Op 8 december vorig jaar was er
een inloopavond waar punten wer-
den aangedragen die de bewoners
anders ingevuld wilden zien. Zo
vonden de aanwezigen dat de net
aangelegde parkeerplaatsen niet
zouden moeten wijken voor
bomen. Op de tweede inspraak in
januari bleek dat met deze wens
van de bewoners geen rekening
was gehouden. Dat wekte veel irri-

tatie. Een dag later werd bekend dat
de parkeerplaatsen toch blijven.
Een ander punt was het verzet van
de molenaars. Zij waren bang dat
de bomen hen letterlijk de wind uit
de zeilen zouden nemen. Ook dit is
opgelost: de bomen worden tijdig
teruggesnoeid.

Onveilig
Er is alleen nog twijfel over de ver-
keersveiligheid. De plannen voor-
zien in een ‘plein’ voor het winkel-
centrum waar voetgangers en het
overige verkeer niet gescheiden
zijn. Veel mensen ervaren dit als
onveilig, maar nieuwe onderzoe-
ken brengen de gemeente tot de
overtuiging dat menging, met 30
km en een goede markering, juist
de veiligheid vergroot.
Al met al is het proces zo goed ver-
lopen dat er geen verzet te ver-
wachten is. En dat is winst. SteM is
een groot voorstander van deze
manier van werken. Degenen die
dit proces hebben begeleid verdie-
nen wat ons betreft een grote pluim
en dat mag ook wel eens worden
gezegd.

Wat vindt het SteM-erelid ervan? Oud-wethouder en oud-fractieleider
Herman Jansen laat vanaf de zijlijn zijn licht schijnen over de actualiteit in
de gemeente.

Iedere stem telt

Hieronder een summier over-
zicht van wat we tot nu toe ge-
daan hebben en wat we tot aan
de verkiezingen nog gaan doen.
U kunt het volledige overzicht
vinden op onze verkiezingsweb-
site, via vwww.sterkmeppel.nl.

• Zaterdag 23 januari zijn we van
start gegaan met het plakken van
ons affiche op de verkiezingsbor-
den. 
• Dinsdag 26 januari mocht onze
lijsttrekker, Peter de Vries, aan de
bak op een politieke markt, die was
georganiseerd door het Drenthe-
college. 
• Zaterdag 30 januari stonden we
in de stad om via pittige stellingen
uw mening te vragen over de her-
inrichting van het Kerkplein. 
• Vanaf 30 januari zijn wij iedere
donderdag op de markt en iedere
zaterdag op straat te vinden (ge-
weest). 
• Zaterdag 6 februari mocht Peter
onze club promoten voor RTV
Drenthe.
• Woensdag 3 februari hebben we
op uitnodiging van de dorpsvereni-
ging in Nijeveen gedebatteerd in
het dorpshuis.

• Jongeren lieten zich ook niet on-
betuigd. Zij organiseerden voor
woensdag 10 februari voor ons een
jongerendebat in Herberg het
Plein. 
• Dingstede organiseerde een lijst-
trekkersdebat op donderdag 11 fe-
bruari. Uiteraard waren we bij
beide debatten aanwezig.
• Woensdag 17 februari organise-
ren de werkgevers een lijsttrekkers-
debat in Stad en Esch. 
• De Meppeler Courant organiseert
een lijsttrekkersdebat op woensdag
24 februari in zaal Nijmeijer.
• Omroep Meppel organiseert het
slotdebat op zaterdag 27 februari
in het stadhuis. 
• Die laatste zaterdag voor de ver-
kiezingen wordt trouwens helemaal
een spetterdag! In samenwerking
met ‘De Sprinter’ houdt SteM dan
een grachtenloop, zoals die in het
verleden bij de strijd om de grach-
ten te behouden ook georgani-
seerd werden. Iedereen kan daar-
aan mee doen. We hebben politici
van alle partijen uitdrukkelijk uitge-
nodigd mee te doen. Een prachtige
gelegenheid niet met woorden,
maar op een sportieve manier de
krachten te meten.

In sommige landen – en dan heb-
ben we het echt niet alleen over
derdewereldlanden – is het de
normaalste zaak van de wereld
om een huis met meerdere fami-
lies te delen. Soms uit financiële
noodzaak, soms omdat het gezel-
lig is en soms omdat iemand an-
ders niet meer op zichzelf kan
blijven wonen.
In Nederland zijn we wat dat be-
treft erg op onze privacy gesteld.
Maar ook hier komt dit fenomeen
steeds meer in beeld. Immers, de
kosten voor zorg, kinderopvang én
van de huizen zelf rijzen de pan uit.

Dan is het een logische stap om
naar andere woonvormen te zoe-
ken. In de nieuw te bouwen wijk
Nieuwveense Landen is volop
ruimte om hier ervaring mee op te
doen.
Sterk Meppel wil in daar daarom de
bouw van bijzondere woningen
mogelijk maken. Kangoeroewonin-
gen bijvoorbeeld, waar een jong
gezin woont dat mantelzorg geeft
aan een ouder; of een meergenera-
tiewoning waar twee generaties
wonen en zo de kosten van het dure
huis delen; of een blok woningen
waar een groep gelijkgestemden

kan wonen, of juist een gemêleerd
gezelschap van ouderen, jongeren
en gezinnen. 
Dat kan de nodige voordelen heb-
ben. Jongeren kunnen in het ene
geval sneller een betaalbaar eigen
huis kopen en in het andere geval
kunnen ouderen langer zelfstandig
wonen. Bovendien zal door de in-
teractie tussen de bewoners min-
der snel vereenzaming optreden en
is er een grotere mate van veilig-
heid, omdat er op jou en je huis
gelet wordt. En voor wie dat alle-
maal toch niets vinden moeten er
in de Nieuwveense Landen natuur-
lijk ook gewone betaalbare eenge-
zinswoningen komen.

Meergeneratiewoningen ja! 

SteM-campagnekalender

Het kerkplein wordt opnieuw inge-
richt. Waarom? Omdat de riolering
onder het plein aan een opknap-
beurt toe is, de bestrating in het
hele centrum aangepast wordt, de
bomen op het Kerkplein (deels?)
aan vervanging toe zijn en het tijd
was, volgens de gemeente, voor een
nieuwe ‘look’. In overleg met mid-
denstanders, marktkooplui, het
Donderdag Meppeldag-bestuur en
inwoners (met huiskamergesprek-
ken) is een nieuw plan opgesteld.
Dat heeft het college goed gedaan.

Het heeft geleid tot een plan waar-
in rekening gehouden is met alle
gebruikers. Een plan waarin een
fontein komt, met een nieuwe na-
tuurstenen bank er omheen. Waar-
in de kiosk ruimte moet maken of
op een andere locatie komt en de
bankjes naast de kerk zullen ver-
dwijnen. Sterk Meppel is het ermee
eens dat dingen soms vernieuwd
moeten worden, maar wil ook
graag de karakteristieke sfeer van

de binnenstad behouden. Wij gin-
gen naar het Kerkplein toe en vroe-
gen u hoe u over de herinrichting
van het Kerkplein dacht. 

Er werd duidelijk waardering uitge-
sproken over de inspraak rond het
herinrichtingsplan. Tijdens onze
gesprekken bleek dat veel mensen
begrip hadden voor de aanpak van
het Kerkplein nu de riolering toch
vernieuwd moest worden. Maar er
werden ook een aantal zorgpunten
uitgesproken. In deze tijden van re-
cessie mag het niet te veel geld kos-
ten. De karakteristieke sfeer en de
bomen moeten behouden blijven,
als het enigszins mogelijk is. 
Het CDA en de PvdA hebben on-
dertussen laten weten de herin-
richtingsplannen niet goed te keu-
ren. Het kerkplein moet blijven
zoals het is, volgens hen. Sterk
Meppel is zeker niet zomaar tegen
een plan dat zo zorgvuldig in sa-
menwerking met de gebruikers is
opgesteld.

Kerkplein opknappen?
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Twee raadsvergaderingen geleden sloeg het opeens toe. Ik besefte dat het
wel eens een van de laatste keren zou kunnen zijn dat ik daar in de
raadszaal zat. Stel je voor dat Sterk Meppel met zetelverlies uit de ver-
kiezingen komt, of dat de onderhandelingen anders uitpakken. Stel je
voor dat wij dan geen wethouder meer mogen leveren. Hoe moet het
dan met mij? Moet ik de politiek dan echt verlaten? 
De rest van de vergadering kon ik opeens niet meer genieten. Ik was er
met mijn gedachten niet meer bij. Ik zat onrustig op mijn stoel, liep nog
eens een keer naar het toilet, keek
rond in de raadszaal en merkte dat
ik me hier behoorlijk thuis voelde
na acht jaar lang vergaderen. Ik
keek naar mijn fractie en merkte
dat ik toch wel een beetje veel ben
gaan houden van die kritische,
moeilijk in toom te houden heren
(en dame!). Ik keek naar de andere
raadsleden en besefte dat ik het toch
wel erg leuk vond om lekker met
hen in debat te gaan. Hoe moet dat
nu straks?
Het was me nog nooit zo aangevlo-
gen als op dat moment. Tot nu toe
ben ik alleen maar bezig met de po-
litiek in de verwachting dat ik ge-
woon verderga, maar dan op een andere stoel. Ik stort mij vol overgave
in de campagne en vergader mij suf. Daar ga ik zo in op, dat ik niet eens
doorheb dat het over een maand wel eens afgelopen kan zijn. Ik stootte
Henk Schoemaker aan en fluisterde in zijn oor, dat het wel eens een van
de laatste keren kon zijn dat ik naast hem zat. Hij had blijkbaar niet
door wat ik op dat moment voelde, want hij antwoordde nuchter: ‘Ja,
dat kan maar zo!’

Na de raadsvergadering liep ik naar huis en werd ik emotioneel. Waar-
om? Dit is toch waarvoor ik zelf gekozen heb? Ik kan het toch ook niet
langer allemaal zo vol blijven houden? En een gezin in mijn eentje, én
een baan overdag, én de politiek in de avonduren, én mijn mail weg-
werken in de nachturen? Het is in mijn situatie gewoon niet te combi-
neren. Ik worstel voortdurend met mijn tijd en mijn gevoel. Ik krijg ook
net iets te vaak te horen dat ik er zo moe uitzie. Daarom heb ik die
keuze gemaakt. Maar er zit ook een andere kant aan.

De laatste tien jaar heb ik mij met hart en ziel ingezet voor Sterk Mep-
pel. En daar genoot ik van! Ondanks dat er momenten zijn geweest dat
ik woedend was om dingen die gebeurden en dat ik even wenste dat ik
nooit de politiek in was gegaan (net als met kinderen: je bent er gek op,
maar kan ze af en toe wel even achter het behang plakken), heb ik van
ieder onderwerp genoten.
Ik heb het geen dag als werk gezien, maar altijd vanuit bevlogenheid
gedaan. Ik kwam van alles van míjn gemeente te weten, kon overal
waar ik kwam wel iets leuks vertellen over Meppel. Ik heb míjn fractie-
leden leren kennen als ware vrienden. Als ik het even moeilijk had,
stonden ze altijd voor mij klaar. Het is veel meer geworden dan een bij-
baantje. Het hoort echt bij mijn leven en ik vind het nog steeds hartstik-
ke leuk. Ik wil er eigenlijk gewoon helemaal niet mee stoppen. Ik wil
door!
Maar ik moet realistisch zijn. In het leven, en zeker in de politiek, ligt
niets vast. Dit kan wel eens mijn laatste column in de Stadswachter
zijn! En dan moet ik rap op zoek naar een ‘gewone’ baan, naar een
ander leven, zonder Meppeler politiek. Dan moet ik mij vasthouden
aan de voordelen van mijn keuze. Dat gaat ook zeker lukken! Ondanks
dat ik wat dit betreft mijn kop graag in het zand steek, slaag ik er
meestal in mijn positieve blik te houden. Maar nu het einde van deze
periode nadert, kruipt het besef soms even zomaar in mijn hoofd en heb
ik het heel moeilijk.

Myriam Jansen
Fractieleider Sterk Meppel

SteMgeluid

De afgelopen twee jaar heb ik
Sterk Meppel wat meer van de zij-
kant gevolgd. Dat is wel even
wennen geweest. Als je gewend
bent zelf in het centrum van de
activiteiten te staan, dan is af-
stand nemen niet altijd gemakke-
lijk. En al helemaal niet als er in
jouw ogen soms verkeerde beslis-
singen worden genomen, of als er
niet hard genoeg gevochten wordt
om iets te bereiken.

Natuurlijk gebeuren er veel goede
dingen. Wethouder van Dijk heeft
het groen maaien door schapen
geïntroduceerd. Leuk en heel
goed. Maar kon hij de mammoet-
school aan de Zuiderlaan niet te-
genhouden? Ik werd pas weer rus-
tig toen ik las dat de raadsleden
van Sterk Meppel tegen die con-
centratie van leerlingen op die
plek hadden gestemd. Ik werd
weer blij toen ze daarna op de
fiets naar Berggierslanden gingen
om te onderzoeken waar de knel-
punten voor de fietsroutes naar
die nieuwe brede school liggen. Ze
konden het niet tegenhouden,
maar probeerden de knelpunten
actief op te sporen.

Je moet geloven in je standpunten
en daar echt voor durven vechten,
ook als je de eerste slag verliest. Zo

ging het ook met de asfaltcentra-
le. Zonder Sterk Meppel was die er
al geweest! Als ik aan de sportvel-
den op Ezinge denk, dan durf ik
weer met een gerust hart alles
over te laten aan de nieuwe ploeg.
Maar als ik de markthallen op
mijn netvlies krijg, wordt me alles
grauw en grijs voor de ogen. Dat
gestuntel met beloftes aan de
grote evenementen! Dan jeuken
mijn handen om er iets van te
vinden. Ik heb dat twee columns
terug ook geventileerd. Een van de
weinige keren dat ik nog even iets
wilde inbrengen.

Maar verder? Verder lukt het me

steeds beter om afstand te nemen.
En krijg ik ook steeds meer ver-
trouwen in de mensen van Sterk
Meppel die het nu doen. Elke drie
maanden verschijnt er weer een
mooie Stadswachter. Welke partij
doet hen dat na? De website van
Sterk Meppel wordt veel gebruikt
en is een prachtige informatie-
bron voor iedereen die nog eens
op een rijtje wil zetten waar Sterk
Meppel voor staat.

Eén ding herken ik nog steeds heel
duidelijk: het is een zeer betrok-
ken, kritische en actieve groep in-
woners. Ze vechten voor Meppel.
Zonder Haagse kopstukken die
voor hen de verkiezingen moeten
winnen. Fantastisch toch? Daar-
om stem ik ook deze keer weer op
Sterk Meppel.

Op de lokale partij van Meppel
die is ontstaan uit Stadswacht en
GB Nijeveen! Daar kan toch nie-
mand omheen?!

Herman Jansen

Vanaf de zijlijn

Hoe zit dat met de reiniging. Waar-
om ben je het oneens met het stand-
punt van je fractie?

Het is heel simpel. Het college heeft
voldoende argumenten aangele-
verd aan de raad om duidelijk te
maken dat het goedkoper kan, he-
lemaal als we onze lapdoelstellin-
gen (red: milieueisen waaraan de
reiniging moet voldoen) moeten
halen. Als we dat zelf moeten doen
als gemeente, gaan de reinigings-
kosten waarschijnlijk twee tot drie
tientjes per huishouden/per jaar
omhoog. 

Als we het door een organisatie
laten doen, die de informatie al in
huis heeft, dan kunnen de kosten
waarschijnlijk twee tientjes per
huishouden omlaag. Op het mo-
ment dat je dan met een publiek-
private partij aan de slag kunt om
een businesscase uit te voeren om
te laten zien dat het goed werkt en
de kosten scherp in beeld te krij-
gen, dan willen we dat graag. 
Area is de partij die het meest
dichtbij onze doelstellingen staat.

Het college wil graag met hen aan
de slag om de raad de inzichten te
geven die nodig zijn om een goede
discussie te voeren en een goed be-
sluit te nemen. 

Ik ben dan ook heel teleurgesteld
dat Sterk Meppel en de PvdA deze
businesscase niet wil laten uitvoe-
ren en niet op deze manier de argu-
menten wil verzamelen. Sterker
nog, eigenlijk gaat de raad er niet
eens over en mag het college dit
zelf beslissen. Het college mag zelf
weten hoe wij onze informatie ver-
zamelen. Ik verwacht dan ook dat
de raad het college alsnog de ruim-
te geeft om dit onderzoek te doen. 

En ben jij dan voor of tegen de ver-
zelfstandiging van reinigings-
dienst?

Ik ben voor! Omdat we als doel
hebben gesteld (op aangeven van
een aantal partijen in de raad) dat
de reinigingskosten naar beneden
gebracht moeten worden. Dat kan
alleen op deze manier. Een grote
organisatie als Area heeft veel meer
in huis. Het is een private instelling,
geen commerciële partij. 

Daardoor kunnen we betere af-
spraken maken. Area kan flexibeler
werken, heeft alle machines en ap-
paraten paraat staan, kan de lap-
doelstellingen halen en houdt ons
personeel gewoon in dienst met
dezelfde rechten die ze nu ook bij

ons hebben. Het is gewoon veel
beter. Dus op dit moment, met de
informatie die we tot nu toe heb-
ben ben ik echt voorstander van de
verzelfstandiging van de reini-
gingsdienst.

Hoe voelt het om over een maand
geen wethouder meer te zijn?

Aan de ene kant zal het heel on-
wennig zijn, heel leeg. Het is raar
om niet meer te besturen. Ik heb
het vier jaar met heel veel plezier
gedaan, ook al was het niet altijd
even makkelijk. 

We hebben enorm veel bereikt de
afgelopen vier jaar. Daar ben ik
trots op. Maar ik heb een bewuste
keuze gemaakt om mij de komende
tijd te focussen op mijn studie en
mijn gezin. En daarna ga ik zo snel
mogelijk op zoek naar een andere
baan.

Zeg wethouder...
Emoties

www.sterkmeppel.nl
Verkiezingsnieuws? Campagneverslagen? Vragen over
kandidaten? Achtergronden? Discussies, Commen-
taar?
Zie www.sterkmeppel.nl

De website van SteM, altijd actueel, verwijst deze periode
ook door naar onze spetterende campagnesite. Daar kunt
u ons verkiezingsprogramma downloaden, daar vindt u de
laatste berichten, nieuws uit de verkiezingscampagne, ac-
ties, agenda, weblog, reacties op de Stemwijzer, profielen
van onze kandidaten, oprispingen van Wijnand, opinies,
enz. enz.
Ook voor uw eigen wensen, opmerkingen, commentaar
kunt u daar terecht.

Doorgaans steunt De Stads-
wachter het beleid van dit col-
lege, dat tenslotte mede door
Sterk Meppel in het zadel is ge-
holpen. Maar soms blijven we
met vragen zitten. We stellen
ze aan SteM-wethouder 
Egbert van Dijk.

Veenstra & 
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Campagnevoeren is vaak een van
de leukste momenten uit de poli-
tiek. Dan mag je op straat staan
en je SteM laten horen. Sterk
Meppel geniet daarvan. Daarom
doen wij het elke maand en niet
alleen vlak voor de verkiezingen.
Toch is het in campagnetijd an-
ders.

Voor Sterk Meppel is dit de slag-
room op de taart. Wij zijn dan al
maanden bezig met de voorberei-
dingen. Het denken over hoe je de
partij gaat profileren en wat voor
leuke dingen je gaat organiseren.
Daarna het verkiezingsprogramma
schrijven, ‘spiegeltjes en kraaltjes’
bestellen (in ons geval pennen,
zadelhoesjes en grappige sticker-
tjes) en affiches en folders laten
maken. Alles moet eigenlijk al voor
de kerst klaar liggen, want in janu-
ari begin het grote campagnefeest. 
Niet alleen de politieke partijen zelf
zijn overigens druk met de verkie-
zingen. Ook de pers en allerlei ver-
enigingen organiseren debatten en
andere activiteiten. 
Een van die debatten is al geweest.
De Dorpsverenging Nijeveen was
er bijna traditioneel weer als eer-
ste bij. Het was voor ‘onze Peter’
zijn eerste echte verkiezingsdebat.
Dat is natuurlijk altijd een beetje
spannend, maar dat was aan Peter
de Vries niet te merken. Nuchter
wist hij te vertellen wat SteM alle-
maal betekend heeft voor Nij-
eveen. En hoe belangrijk Nijeveen
is voor Sterk Meppel. Wat er ook
aan de orde kwam (uitbreiding
dokterspraktijk, grote sporthal
DOS 46, goede ontsluiting van het
dorp), het was gesneden koek voor
hem. 
Nu was Nijeveen ook een goede
start, want het dorp staat bij Sterk
Meppel altijd hoog op de agenda.
Zo praten we jaarlijks met de
Dorpsvereniging en zijn we aanwe-
zig bij de braderie en andere ge-
beurtenissen. We hebben drie Nij-
eveners bij de eerste tien op de lijst.

Grachtenloop
Maar met alleen die debatten
zijn we er natuurlijk niet. Sterk
Meppel organiseert de komen-
de tijd leuke activiteiten. Wat
dacht u van een ouderwetse
grachtenloop in een nieuw
jasje in samenwerking met At-
letiekvereniging De Sprinter? 
Ook houden we acties met zadel-
hoesjes om de fietser te belonen
voor het feit dat zij de binnenstad
autoluw houden en verstandig om-
springen met het milieu en hun ge-
zondheid. En organiseren wij een
jongerendebat in samenwerking
met een groep jongeren en Herberg

’t Plein om te laten zien dat politiek
voor iedereen belangrijk is. 
Op onze campagnewebsite kunt u
alles lezen en bijhouden waar wij
ons de komende tijd laten zien, en
vooral waarvoor wij ons de komen-
de vier jaar inzetten!

Met ons hart op straat

Onze eerste kandidaten tijdens een
onderonsje. Vlnr. Jan Vonk, Henk
Rous, Myriam Jansen (kandidaat-
wethouder), Jan Wessels, Frans Ve-
nema, Peter de Vries (lijsttrekker),
Elisabeth Bakkenes, Han van Zand-
bergen en Jeanet Kraaij. Henk
Schoenmaker kon er niet bij zijn.

Sterk Meppel is een
vereniging van mensen
die zich betrokken voe-
len bij de wereld om
zich heen. Neem onze
penningmeester Anko
Scholtens, eigenaar van
Kopieer Service Mep-
pel. Onlangs heeft hij
deelgenomen aan de
A m s t e rd a m - D a ka r
Challenge. Niet zo
maar een race van Am-
sterdam naar Dakar in een barrel
dat niet meer dan vijfhonderd euro
mag hebben gekost. Nee, dit is een
race met de bedoeling zoveel moge-
lijk geld op te halen voor goede
doelen. 
Anko maakt deel uit van de Ugly
Ducks. Een team dat bestaat uit acht
personen met drie auto’s en één
motor. In de alom bekende ‘lelijke
eend’ vertrok hij met een teamge-
noot richting Afrika. Het geld voor
de goede doelen hadden ze via
sponsors, donateurs en leuke initia-

tieven bij elkaar gesprokkeld. De
kosten voor deelname en levenson-
derhoud betalen de deelnemers
zelf.
Meer informatie kunt u vinden via
www.theuglyducks.nl

Tot in het zuiden van Mauretanië

Via de lelijke Eend van de Ugly
Ducks wordt de campagne van
Sterk Meppel tot in Afrika gevoerd.
Hier een foto van de eend in het
hete zuiden van Mauretanië met
een gids die kennelijk ook SteM
zou willen stemmen.

Centrum Nijeveen stap verder
Op een informatieavond over de
herinrichting van het centrum
van Nijeveen was het grootste
deel van de bezoekers erg tevre-
den met wat er komen gaat. Wel
zijn er nog wat twijfels over de
veiligheid op het ‘plein’ voor het
winkelcentrum. Tijdens het hele
proces zijn ondernemers en be-
woners erbij betrokken geweest.

Het heeft heel wat moeite gekost
alle neuzen één kant op te krijgen.
Dat is logisch als er zoveel belangen
zijn. Er is eerst overleg geweest met
de eigenaren van de panden. Later
werden daar de Handelsvereniging
en de Dorpsvereniging bij betrok-
ken. Daarna ook omwonenden.
Op 8 december vorig jaar was er
een inloopavond waar punten wer-
den aangedragen die de bewoners
anders ingevuld wilden zien. Zo
vonden de aanwezigen dat de net
aangelegde parkeerplaatsen niet
zouden moeten wijken voor
bomen. Op de tweede inspraak in
januari bleek dat met deze wens
van de bewoners geen rekening
was gehouden. Dat wekte veel irri-

tatie. Een dag later werd bekend dat
de parkeerplaatsen toch blijven.
Een ander punt was het verzet van
de molenaars. Zij waren bang dat
de bomen hen letterlijk de wind uit
de zeilen zouden nemen. Ook dit is
opgelost: de bomen worden tijdig
teruggesnoeid.

Onveilig
Er is alleen nog twijfel over de ver-
keersveiligheid. De plannen voor-
zien in een ‘plein’ voor het winkel-
centrum waar voetgangers en het
overige verkeer niet gescheiden
zijn. Veel mensen ervaren dit als
onveilig, maar nieuwe onderzoe-
ken brengen de gemeente tot de
overtuiging dat menging, met 30
km en een goede markering, juist
de veiligheid vergroot.
Al met al is het proces zo goed ver-
lopen dat er geen verzet te ver-
wachten is. En dat is winst. SteM is
een groot voorstander van deze
manier van werken. Degenen die
dit proces hebben begeleid verdie-
nen wat ons betreft een grote pluim
en dat mag ook wel eens worden
gezegd.

Wat vindt het SteM-erelid ervan? Oud-wethouder en oud-fractieleider
Herman Jansen laat vanaf de zijlijn zijn licht schijnen over de actualiteit in
de gemeente.

Iedere stem telt

Hieronder een summier over-
zicht van wat we tot nu toe ge-
daan hebben en wat we tot aan
de verkiezingen nog gaan doen.
U kunt het volledige overzicht
vinden op onze verkiezingsweb-
site, via vwww.sterkmeppel.nl.

• Zaterdag 23 januari zijn we van
start gegaan met het plakken van
ons affiche op de verkiezingsbor-
den. 
• Dinsdag 26 januari mocht onze
lijsttrekker, Peter de Vries, aan de
bak op een politieke markt, die was
georganiseerd door het Drenthe-
college. 
• Zaterdag 30 januari stonden we
in de stad om via pittige stellingen
uw mening te vragen over de her-
inrichting van het Kerkplein. 
• Vanaf 30 januari zijn wij iedere
donderdag op de markt en iedere
zaterdag op straat te vinden (ge-
weest). 
• Zaterdag 6 februari mocht Peter
onze club promoten voor RTV
Drenthe.
• Woensdag 3 februari hebben we
op uitnodiging van de dorpsvereni-
ging in Nijeveen gedebatteerd in
het dorpshuis.

• Jongeren lieten zich ook niet on-
betuigd. Zij organiseerden voor
woensdag 10 februari voor ons een
jongerendebat in Herberg het
Plein. 
• Dingstede organiseerde een lijst-
trekkersdebat op donderdag 11 fe-
bruari. Uiteraard waren we bij
beide debatten aanwezig.
• Woensdag 17 februari organise-
ren de werkgevers een lijsttrekkers-
debat in Stad en Esch. 
• De Meppeler Courant organiseert
een lijsttrekkersdebat op woensdag
24 februari in zaal Nijmeijer.
• Omroep Meppel organiseert het
slotdebat op zaterdag 27 februari
in het stadhuis. 
• Die laatste zaterdag voor de ver-
kiezingen wordt trouwens helemaal
een spetterdag! In samenwerking
met ‘De Sprinter’ houdt SteM dan
een grachtenloop, zoals die in het
verleden bij de strijd om de grach-
ten te behouden ook georgani-
seerd werden. Iedereen kan daar-
aan mee doen. We hebben politici
van alle partijen uitdrukkelijk uitge-
nodigd mee te doen. Een prachtige
gelegenheid niet met woorden,
maar op een sportieve manier de
krachten te meten.

In sommige landen – en dan heb-
ben we het echt niet alleen over
derdewereldlanden – is het de
normaalste zaak van de wereld
om een huis met meerdere fami-
lies te delen. Soms uit financiële
noodzaak, soms omdat het gezel-
lig is en soms omdat iemand an-
ders niet meer op zichzelf kan
blijven wonen.
In Nederland zijn we wat dat be-
treft erg op onze privacy gesteld.
Maar ook hier komt dit fenomeen
steeds meer in beeld. Immers, de
kosten voor zorg, kinderopvang én
van de huizen zelf rijzen de pan uit.

Dan is het een logische stap om
naar andere woonvormen te zoe-
ken. In de nieuw te bouwen wijk
Nieuwveense Landen is volop
ruimte om hier ervaring mee op te
doen.
Sterk Meppel wil in daar daarom de
bouw van bijzondere woningen
mogelijk maken. Kangoeroewonin-
gen bijvoorbeeld, waar een jong
gezin woont dat mantelzorg geeft
aan een ouder; of een meergenera-
tiewoning waar twee generaties
wonen en zo de kosten van het dure
huis delen; of een blok woningen
waar een groep gelijkgestemden

kan wonen, of juist een gemêleerd
gezelschap van ouderen, jongeren
en gezinnen. 
Dat kan de nodige voordelen heb-
ben. Jongeren kunnen in het ene
geval sneller een betaalbaar eigen
huis kopen en in het andere geval
kunnen ouderen langer zelfstandig
wonen. Bovendien zal door de in-
teractie tussen de bewoners min-
der snel vereenzaming optreden en
is er een grotere mate van veilig-
heid, omdat er op jou en je huis
gelet wordt. En voor wie dat alle-
maal toch niets vinden moeten er
in de Nieuwveense Landen natuur-
lijk ook gewone betaalbare eenge-
zinswoningen komen.

Meergeneratiewoningen ja! 

SteM-campagnekalender

Het kerkplein wordt opnieuw inge-
richt. Waarom? Omdat de riolering
onder het plein aan een opknap-
beurt toe is, de bestrating in het
hele centrum aangepast wordt, de
bomen op het Kerkplein (deels?)
aan vervanging toe zijn en het tijd
was, volgens de gemeente, voor een
nieuwe ‘look’. In overleg met mid-
denstanders, marktkooplui, het
Donderdag Meppeldag-bestuur en
inwoners (met huiskamergesprek-
ken) is een nieuw plan opgesteld.
Dat heeft het college goed gedaan.

Het heeft geleid tot een plan waar-
in rekening gehouden is met alle
gebruikers. Een plan waarin een
fontein komt, met een nieuwe na-
tuurstenen bank er omheen. Waar-
in de kiosk ruimte moet maken of
op een andere locatie komt en de
bankjes naast de kerk zullen ver-
dwijnen. Sterk Meppel is het ermee
eens dat dingen soms vernieuwd
moeten worden, maar wil ook
graag de karakteristieke sfeer van

de binnenstad behouden. Wij gin-
gen naar het Kerkplein toe en vroe-
gen u hoe u over de herinrichting
van het Kerkplein dacht. 

Er werd duidelijk waardering uitge-
sproken over de inspraak rond het
herinrichtingsplan. Tijdens onze
gesprekken bleek dat veel mensen
begrip hadden voor de aanpak van
het Kerkplein nu de riolering toch
vernieuwd moest worden. Maar er
werden ook een aantal zorgpunten
uitgesproken. In deze tijden van re-
cessie mag het niet te veel geld kos-
ten. De karakteristieke sfeer en de
bomen moeten behouden blijven,
als het enigszins mogelijk is. 
Het CDA en de PvdA hebben on-
dertussen laten weten de herin-
richtingsplannen niet goed te keu-
ren. Het kerkplein moet blijven
zoals het is, volgens hen. Sterk
Meppel is zeker niet zomaar tegen
een plan dat zo zorgvuldig in sa-
menwerking met de gebruikers is
opgesteld.

Kerkplein opknappen?
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Hart op de juiste plek

Actief kritisch en betrokken bij Meppel, nu en de komende vier jaar

Vooral nu SteM met een eigen wethouder in het
college zit, hebben we veel moois bereikt, de afge-

lopen vier jaar. Dat smaakt naar meer. Ook de 
komende periode zullen wij ons, ondanks de dun-
nere portemonnee, inspannen om het leven in stad,
dorpen en buitengebieden nog prettiger te maken.

Meer doen met het

water

Sterk Meppel is al jaren de
waakhond van het histori-
sche karakter van de binnen-
stad. Verenigingen als Oud
Meppel vinden wij dan ook
van groot belang. SteM is
trots op de kleinschalige sfeer
van de stad en trots op de
grachten waar nu zelfs weer,
mede dankzij onze inzet,
oude boten in liggen. Met
plezier stimuleren wij activi-
teiten die gebruik maken van
het water.

Samen veel
bereikt

Dankzij onze deelna-
me in het college heb-
ben wij de afgelopen
periode veel uit ons
verkiezingsprogram-
ma kunnen verwe-
zenlijken. Wij denken
dan niet alleen aan de
ontwikkelingen op
Ezinge, maar ook aan
de toename van het

aantal bomen, de snelle herbouw van de Anne Frankschool, de afschaf van
chemisch onkruidgif, het voorbeeldige armoedebeleid en vele andere zaken.
Maar er is nog meer te doen! Sterk Meppel wil dus graag verder in de coalitie.

Veilig voor de

kinderen? 

Gevaarlijke fietsrou-
tes, kruispunten en
oversteekplaatsen verbeteren was de afgelopen vier jaar een belangrijk speerpunt voor Sterk
Meppel. Op de fiets gingen we op onderzoek uit. Er is al een heleboel gebeurd, maar er staat
ook nog veel op de rol. SteM vindt het belangrijk dat iedereen, dus ook kinderen, zelfstandig
en veilig over straat kan.

Nijeveen altijd op de agenda 

In Nijeveen is eindelijk het Van de Woudepad
doorgetrokken en is de Schalle een visitekaartje
geworden voor het dorp. De komende periode
maakt SteM zich sterk om de verbinding tussen
Nijeveen en Meppel goed te houden. Bij ons
staat Nijeveen voortdurend op de agenda. 

Passende nieuwbouw
Meppel is mooi. Als er nieuwbouw gepleegd moet worden, moet dat in een stijl die past
bij de omgeving. Dat is op iedere plek anders. Met de Keyserstroom in de Kruisstraat is het

goed gelukt.
In een nieu-
we wijk als
Nieuwveense
Landen moet
aandacht zijn
voor nieuwe
en duurzame
woonvor-
men.

Altijd in actie

SteM neemt de inwoners vier jaar lang serieus, niet alleen vlak
voor de verkiezingen. De afgelopen vier jaar waren we zoveel
mogelijk overal aanwezig. Wij vinden het belangrijk dat we
mensen informeren en actief op de hoogte houden van de be-
slissingen die we nemen. Daarom geven we ieder kwartaal
onze eigen krant uit en staan we iedere maand op straat. Als
het nodig is, voeren we actie. Meestal om bewoners te steu-
nen.

Houd Meppel

Schoon!
Niemand geloofde erin.
Maar als wij denken dat er
tien procent kans is om
iets te halen, gaan we er
voor de volle honderd
procent voor. Mede dank-
zij de steun van Sterk
Meppel aan de actiegroep
Houd Meppel Schoon
komt de asfaltfabriek niet.
De komende periode
maken wij ons sterk voor
meer schone en klein-
schalige werkgelegen-
heid. Ondernemen in
Meppel moet actief on-

dersteund worden, ook voor kleinere en star-
tende ondernemers. Ondernemen vanuit
huis moet makkelijker worden.

Meppel terug aan de 

Meppelers
Sterk Meppel wil dat creatieve ideeën en goede initiatieven
vanuit de inwoners, zoals Picknick in the Park, worden ge-
stimuleerd. De beste promotie voor een gemeente zijn im-
mers de inwoners zelf. Zij maken dat de stad leeft en bruist.
Hiervoor is geen dure citymarketing nodig. Geef Meppel
maar gewoon terug aan de inwoners!

Reest &

Groen
SteM is groot
voorstander
van een groe-
ne stad. Dit
betekent meer bomen, meer heesters. Een groene leefomgeving is goed
voor mens, dier en milieu. Een leefmilieu waar we zuinig op moeten
zijn. Sterk Meppel is dus ook groot voorstander van alternatieve ener-
giebronnen. Wij denken hierbij aan energiebesparing en warmteterug-
winning uit de bodem. Kortom, duurzaam denken én duurzaam doen!

Sport

voor

iedereen

Sport is be-
langrijk voor
de gezond-
heid van een
mens. Sterk
Meppel wil
sport dicht-

bij en betaalbaar houden voor iedereen. Zo zouden kinderen van minima gratis
moeten kunnen sporten. Dankzij de inzet van onze wethouder is op Ezinge een
mooi sportpark gerealiseerd met drie kunstgrasvelden voor de voetbalclubs.

Meepraten vanaf het begin 
Bij Sterk Meppel kunt u onderwerpen op
de politieke agenda zetten, die wij vervol-
gens, ongeacht onze eigen mening, in de
raadszaal aan de orde kunnen stellen. Wij
vinden het belangrijk dat u van het begin
af aan kunt meepraten over plannen bij u
in de buurt. Dus geen inspraak als het
plan eigenlijk al klaar ligt, maar samen op-
werken!

Juist nu armoedebeleid
Er komen financieel gezien lastige
jaren. Los van de samenstelling van
het college zal er stevig bezuinigd
moeten worden. De inwoners gaan
dit zeker voelen. Juist nu moeten we
realistisch begroten en kostendek-
kende tarieven hanteren. Het geld
moet terecht komen waar dat het
hardst nodig is. Juist nu moeten we
het armoedebeleid als speerpunt
hoog houden. Afgelopen periode
hebben we ons onder meer ingezet
voor de 120 procent-grens, voor een
gratis speel-o-theek-pas voor de mi-
nima en een verruiming van het
aangepast vervoer voor mensen met
een beperking.
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Fong ShengFong Sheng

Elke dag open 11.30 - 24.00 uur
maandag gesloten

Het grootste
assortiment
afhaalsnacks

0522-256412

Heinsiusstraat 151-153

Elke dag open 11.00 - 23.00 uur
maandag gesloten

Elke dag open 11.30 - 22.00 uur

Meppel  0522-252494

HEMA

www.zwembaddeduker.nl

Conferentiecentrum

Wijnand

Slappe hap hoor, dat eerste verkiezingsdebat in Nijeveen. Een zaal
vol, maar de meeste lijsttrekkers moesten er nog aan wennen dat
het verkiezingstijd is. Lijmkwastje hier, strooppotje daar, het bleef
bij wat halfslachtige pogingen om de Nijeveners te paaien. Ik denk
niet dat ze daarin zijn getrapt.

De enige die stond te briesen aan de streep, was de verse lijsttrekker
van SteM, Peter de Vries. Die speelde dan ook een thuiswedstrijd,
had niets uit te leggen. Het leek wel of hij de enige was die ooit in
Nijeveen was geweest. Maar om dan meteen overal doorheen te
kleppen… Die man moet eens leren zijn mond te houden als een
ander aan het woord is. Tja, daarvoor is het nu een beetje laat.
De PvdA zat tegen het CDA aan te schurken en te draaikonten naar
het publiek.Wilde zeker de kansen op een nieuw college versterken,
maar dan moeten de PvdA’ers wel eerst zorgen dat ze zetels halen.
Van de landelijke collega’s hebben ze niets te verwachten. En zelf
zijn ze ook niet zo vlot, ze hadden nog niet eens affiches. Ze waren
een beetje laat.
D66, die wou wel hoor, maar keer op keer ging hij door de mangel,
omdat zijn plannen nog niet gaar waren. ‘Geen Nieuwveense Lan-
den!’, ja als je zo je nek uitsteekt, dan gaat de bijl erin. Zal me be-
nieuwen of hij überhaupt nog een zetel haalt. Die jongen hangt
aan de kar van Pechtold, maar of hij hier al om zich heen heeft ge-
keken? Een beetje laat om daar nog aan te beginnen.
GroenLinks wist te vertellen dat ze een speciale band had met Nij-
eveen. Hoe vaak was ze er de afgelopen vier jaar wel wezen praten
met de Dorpsvereniging? vroeg de slimme gespreksleidster. Groen-
Links van de kook, niet geweest dus. Ze kon nog net piepen, dat ze
Nijeveen toch echt heel belangrijk vond. Een beetje laat om daar nu
achter te komen.Toen ging ze maar in de aanval op Sterk Meppel.
‘Popie-Jopie’, noemde ze de inzet van SteM voor een derde ontslui-
ting van het dorp langs Nieuwveense Landen.Vier jaar geleden had
ze het over kiezersbedrog, omdat Sterk Meppel de asfaltfabriek pro-
beerde tegen te houden. Een beetje laat om nu te ontdekken dat
SteM zich echt inzet voor Meppel en Nijeveen.

Huisarts Moes had een spreekbuis meegenomen, een kwaaie: waar-
om had de raad niet ingestemd met de motie van SteM om de dok-
ters de ruimte te geven op hun huidige locatie? Of de andere partij-
en daar ook spijt van hadden? Eh, eh... iedereen vond een
gezondheidscentrum en de huisartsenpraktijk opeens reuze be-
langrijk, maar in welk belang ze dan die ruimte niet hadden gebo-
den? Een beetje laat om nu nog sorry te zeggen.
En dan die verkiezingsstunt van het CDA met een topsporthal voor
DOS 46. Ze hopen natuurlijk op een extra Nijeveens zeteltje met dit
plan, dat ergens tussen de 1 en 8 miljoen moest kosten. Zo kan ik
ook rekenen! In tijden van recessie hebben we niet eens 1 miljoen,
laat staan 8. Ben benieuwd hoe het CDA er over vier jaar in Nij-
eveen voor staat. Een beetje laat om nu nog de koers te wijzigen.

Eigenlijk had deze termijn twee jaar langer moeten duren, zodat
alle partijen nog even met de Dorpsvereniging hadden kunnen
praten en de prachtige plannen om de Nijeveners te lijmen hadden
kunnen doorrekenen. Maar ja, de verkiezingen komen wel op tijd.

Een beetje laat

OOK VOOR UW CATERING
www.cafetaria-henderiks.nl

Als iemand de afgelopen vier jaar
heeft bewezen dat hij zich belange-
loos wil en kan inzetten voor de
maatschappij, dan is het Han van
Zandbergen (41). Bij de vorige ver-
kiezingen viste hij achter het net:
als raadskandidaat eindigde hij op
de elfde plek. 

Toch bleef hij zich fanatiek inzetten
voor SteM, als bestuurslid en sinds
enkele jaren als voorzitter. Ook in
heel wat andere maatschappelijke
organisaties is Han actief. Hij doet
het voor zichzelf, om te leren, maar
vooral omdat hij nou eenmaal een
maatschappelijk betrokken mens
is. 

Het contact met de mensen, zijn
betrokkenheid en zijn verant-
woordelijkheidsgevoel zijn de ei-
genschappen die Han tekenen. Als
voorzitter van Sterk Meppel is hij
de motor waarop het bestuur al
vier jaar draait. Zijn handicap
(Han is blind) vormt geen belem-
mering bij het politieke werk. Met
behulp van moderne apparatuur
en een enorm geheugen kan Han
het raadslidmaatschap makkelijk
aan.

Han is een prater. Hij is niet bang
om zijn mening te laten horen.
Deze eigenschap zal hij goed kun-
nen inzetten in de politieke arena.
Zijn voorkeur gaat uit naar maat-
schappelijke onderwerpen, hoewel
hij ook ruimtelijk onderwerpen erg
leuk vindt.

Han van Zandbergen is een team-
speler met een open houding die
bereid is zijn tijd in het raadswerk
te steken. 

Als onze verkiezingsslogan voor ie-
mand van toepassing is, dan is het
wel Henk Rous (62). Henk is bevlo-
gen, idealistisch en gemotiveerd.
Hij zet zich al jaren in voor ‘De
Arme Kant van Meppel’. Een initia-
tief dat ooit vanuit de Raad van
Kerken (waar Henk nog steeds
penningmeester is) is ontstaan en
waaraan hij vanaf het begin heeft
meegewerkt. Hierin heeft hij zijn
sporen meer dan verdiend en een
enorm netwerk opgebouwd. Hij
weet dan ook alles af van het ar-
moedebeleid en van de problemen
die de mensen tegenkomen als zij
van een minimum moeten leven.

Henk is een doener. Hij houdt niet
van zeuren, er moet gewoon aange-
pakt worden. In zijn ogen is dat er
op dit moment niet bij. Soms duurt
het eeuwen voordat het geschreven
beleid uitgevoerd wordt. Dat kan
toch anders? De beste manier is
problemen actief te lijf te gaan en te
zorgen dat het geld terecht komt bij
de doelgroep, in plaats van in de
ambtelijke organisatie. 

Henk is al vanaf 1994 lid van Sterk
Meppel. Waarom? Omdat hij de
openheid van de partij zo waar-
deert. De Stadswachter is daar een
voorbeeld van. Die krant geeft dis-
cussie en Meppelers hebben de
kans te reageren. Die betrokken-
heid kom je bij de andere partijen
niet tegen.
Henk Rous kan goed luisteren en
vindt het vaak niet nodig om zelf
iets te zeggen. ‘Mensen ouwehoe-
ren zo vaak, maar je moet er zelf
wat aan doen. Je moet het zelf leuk
maken!’

Jeanet Kraaij (40) is een bindende
factor in een groep mensen. Ze
heeft respect voor ieders mening,
luistert goed en weet de overeen-
komsten tussen de verschillende
meningen te vinden. Ze zoekt altijd
naar samenwerking. Ze wil vanuit
een gemeenschappelijk doel ope-
reren. Het is die sterke kant van Je-
anet, die haar heel geschikt zou
maken als teamplayer in de fractie
van Sterk Meppel.

Dat wil niet zeggen dat Jeanet de
confrontatie uit de weg gaat, ze
zoekt hem alleen niet op. Ze kan
haar eigen mening goed verwoor-
den en durft dat ook te doen. Ze
houdt zeker niet haar mond als ze
iets vindt, maar is niet heel direct.
Ze reageert bedachtzaam en on-
derbouwd, maar wel snel. Geen
blufpoker dus voor Jeanet, maar
verschillen objectief en realistisch
benaderen. Ze is vasthoudend en
vecht voor de dingen waar ze in ge-
looft. 

Op politiek gebied moet Jeanet
Kraaij zich nog ontwikkelen. Ze
heeft nog geen ervaring, wel veel
interesse. Net als Sterk Meppel
vindt ze zichzelf betrokken bij haar
leefomgeving en zet ze zich graag
in voor de maatschappij en de
mensen om haar heen. Vooral bij
de ‘zwakkeren in de samenleving’
ligt haar hart. Jeanet ziet zichzelf
dan ook het liefst met maatschap-
pelijke onderwerpen aan de slag
gaan: senioren, welzijn, armoede,
jongeren, allochtonen. Het weinige
geld dat er op het moment be-
schikbaar is, moet volgens haar te-
rechtkomen waar het werkelijk
nodig is.

Drie sterke nieuwe kandidaten

Han van Zandbergen: 
Overtuiger

Henk Rous: 
Hart op de juiste plek

Jeanet Kraaij: 
Geen blufpoker

De meeste van de eerste tien kandidaten die u op de kieslijst van Sterk Meppel vindt, kent u vast wel. Dat
zijn mensen die al vier jaar in de gemeenteraad zitten. Drie willen wij u hierbij voorstellen.

Slotplantsoen even in opstand

Je moet haast een autoacrobaat
zijn om op een fatsoenlijke ma-
nier de parkeerkelder van de flats
aan de Prins Hendrikkade in- en
uit te rijden. Als de straat weer
tweerichtingverkeer krijgt, ont-
staat er een gevaarlijke situatie
en dat pikken de bewoners niet.
SteM is gaan kijken en adviseerde
in gesprek te gaan met de wet-
houder.

Een kleine delegatie van SteM
bracht maandag 4 januari een
werkbezoek aan de vereniging van
huiseigenaren van het apparte-
mentencomplex De Kade. De aan-

leiding waren brieven waarin be-
woners hun verontrusting uitten
over het weer toelaten van door-
gaand verkeer in twee richtingen
over de Prins Hendrikkade. Ze vre-
zen een onveilige situatie bij de
parkeerkelder. Er is zo weinig ruim-
te dat de hele breedte van de weg
gebruikt moet worden. Verder zijn
ze bang dat het geluid te veel weer-
kaatst tgen de gevel.
De voorzitter nodigde SteM uit
voor een ritje de garage in en uit.
Inderdaad, dat vergt stuurmans-
kunst. Bij tweerichtingsverkeer
ontstaat er een gevaarlijke situatie.
SteM adviseerde het bestuur ook
zo’n ritje te maken met de wethou-
der. Dat is gebeurd. Maandag 11 ja-
nuari was er een gesprek met Dohle
en een verkeersdeskundige. 

Constructief
Volgens de vereniging van eigena-
ren was het overleg constructief: ‘de
heren hebben ook ter plaatse de si-
tuatie bekeken en de garage in- en
uitgereden. De wethouder heeft
toegezegd dat hij alsnog in overleg
zal gaan met bewoners van de Prins
Hendrikkade en met de bewoners
van ’t Meugien. Hij geeft aan begrip
te hebben onze standpunten’, aldus
de woordvoerder van De Kade.
Sterk Meppel is blij dat het gesprek
op gang is gekomen en gaat er van
uit dat er een oplossing komt waar-
in iedereen zich kan vinden.

Gevaarlijke uitrit op De Kade

Inwoners maakten gebruik van
het recht om in te spreken in de
gemeenteraad en zetten daarmee
het blijkbaar niet uit te roeien
fenomeen slechte communicatie
en niet nakomen van afspraken
op de politieke agenda.

Donderdag 4 februari mochten
zowel de gemeenteraad als de
raadscommissie zich verheugen op
een inspreker. Het betrof de heer
Van der Voort van der Kleij (namens
zichzelf) en mevrouw Veenstra (na-
mens bewoners Centuurbaan/
Wold A). Ze waren het niet eens met
bouwplannen voor hun deur. 

Vraag
Mevrouw Veenstra beëindigde haar
verhaal met de vraag aan de raads-
leden hoe zij het zouden vinden als
zij een grote toren voor hun deur
zouden krijgen. De raadsleden gin-
gen daar niet op in, maar het is na-
tuurlijk logisch dat als je een hoog
gebouw voor je deur krijgt je dat
niet leuk vindt. Echter, als alles vol-
gens de regels verloopt, zijn derge-

lijke ontwikkelingen niet tegen te
houden. 
Is in dit geval alles volgens de regels
verlopen? Beide insprekers trokken
dat ernstig in twijfel. In ieder geval
de toonden zij aan dat de inspraak
niet goed was verlopen, waardoor
betrokkenen zich niet serieus ge-
nomen voelden. De raad nam in-
sprekers wel serieus en zette hun
punt op de politieke agenda.

Verwachtingen
SteM vind dit een goede zaak. Wij
vinden altijd al dat er veel meer
naar inwoners geluisterd moet
worden. En juist bij de start van het
huidige college hadden wij daar
hoge verwachtingen van. Er zou
beter naar elkaar geluisterd worden
en iedereen zou serieus genomen
worden. 
Helaas, we lopen telkens weer
tegen situaties aan waaruit blijkt
dat er niet wordt geluisterd. Dat be-
woners niet of veel te weinig be-
trokken worden bij ontwikkelingen
in hun buurt. U leest hierover el-
ders op deze pagina.

Slechte communicatie
niet uit te roeien

De stadsrandzone Meppel-Reest-
dal krijgt een cultuurhistorische
oppepper, als het aan Drents
Plateau ligt.Volgens dit onder-
zoekbureau heeft die zone, de
driehoek tussen A32, Hoogeveen-
seweg en Omgelegde Hooge-
veensevaart, zoveel typische
Reestdal-elementen, dat dit moet
lukken: ‘Eesinge als uithangbord
voor het Reestdal!’ Klinkt goed, in
het verkiezingsprogramma zet
Sterk Meppel dan ook de deur
open.

In maart 2007 heeft de gemeente-
raad de Ontwikkelingsvisie stads-
randzone Meppel-Reestdal vastge-
steld. Het is een uitwerking van het
gebiedsplan ‘Samen over de Reest’
van de provincies Drenthe en Over-
ijssel. Vervolgens kreeg het onder-
zoeksbureau Drents Plateau op-
dracht een plan op te stellen om
het landschap in de stadsrandzone

zodanig te verbeteren ‘dat de bele-
ving van het Reestdal al direct bij
Meppel kan beginnen.’ Het bureau
komt met enkele interessante aan-
bevelingen om het landschap te
behouden, te ‘revitaliseren’ en
open te leggen voor wandelaars,
liefst direct vanuit Meppel. We pak-
ken een paar voorbeelden uit het
onlangs verschenen rapport ‘De
cultuurhistorie van de standsrand-
zone Meppel-Reestdal’.
Een van de twee boerderijen in het
oude esgehucht Eesinge, al meer
dan duizend jaar bewoond, ver-
dient volgens Drents Plateau een
monumentenstatus op gemeente-
niveau. De boerderijen zijn te be-
reiken via een weggetje, richting
Oosterboer onder het A32-viaduct
door, net voorbij de oprit. Het weg-
getje loopt er dood, maar Drents
Plateau stelt voor het oude wandel-
pad naar het tolhuis aan de Reg-
gersweg in ere te herstellen, waar-
door wandelaars het gebied beter
in kunnen. Naar het zuiden zou
Eesinge via een nieuw wandelpad
en een vonder (loopplank) over de
Reest kunnen worden verbonden
met de Reeststouwe.

Andere suggesties:
• Het landelijk karakter versterken
met een nieuwe bosrand tussen
Eesinge en de A32. 
• De esrand accentueren door ‘geëi-
gende beplanting’, zoals de oor-
spronkelijke meidoornhaag.

• De Reggersweg zijn oorspronke-
lijk rustige karakter teruggeven
door sluipverkeer tegen te gaan.
In het rapport staan ook ambitieu-
zer voorstellen om het gebied open
te leggen, zoals een fietstunneltje
onder de A32 door, bij het huidige
volkstuincomplex.

Oud Meppel
Het spreekt vanzelf dat het rapport
van Drents Plateau ook de aan-
dacht heeft getrokken van de stich-
ting Oud Meppel. De redactie van
het gelijknamige tijdschrift meldt,
dat er een uitgebreid artikel over dit
prachtige oude stuk Meppel in de
maak is.

Drents Plateau

Drents Plateau is een stichting
die onafhankelijk onderzoek ver-
richt en advies en voorlichting
geeft. Ook voert de stichting een
aantal taken uit voor de provincie
en de Drentse gemeenten, onder
andere op het gebied van monu-
mentenzorg, archeologie en wel-
stand.

Het is verschrikkelijk als een
groot bedrijf uit Meppel vertrekt.
Dat neemt een flink stuk werkge-
legenheid mee. Toch komt 75
procent van de werkgelegenheid
in Meppel van kleine bedrijven.
Bedrijven die in Meppel ont-
staan, groeien, met Meppel ver-
bonden zijn. Het kleinbedrijf is
dus in feite veel belangrijker dan
die grote jongens.
Maar waar vind je die kleine bedrij-
ven? In Meppel eigenlijk alleen in
het centrum of op de bedrijventer-
reinen. In nieuwbouwwijken is het
wonen en werken scherp geschei-
den. Je mag overigens, ook nu al,

een bedrijfje aan huis beginnen.
Maar alleen als éénmanszaak.
Zodra je personeel aanneemt mag
dat niet meer. Het schijnt met par-
keeroverlast te maken te hebben.
Maar werkgelegenheid uit de wij-
ken halen en naar een bedrijven-
terrein verplaatsen is achterhaald
beleid. We kunnen beter ons best
doen om de zaak om te keren. Be-
drijvigheid draagt bij aan de kracht
en levendigheid van een wijk. 
Wat SteM betreft gaan we er voor
zorgen dat het voor kleinschalige
en ambachtelijke bedrijfjes en kan-
toren makkelijker wordt zich in een
woonwijk te vestigen.

Bedrijfjes in de woonwijk

Boze bewoners van straten bij het
Slotplantsoen richtten een actie-
comité op, maakten een be-
zwaarschrift tegen bomenkap,
arrangeerden met succes een ge-
sprek met de gemeente. Ze voel-
den zich buitengesloten, omdat
ze niet betrokken waren bij de
plannen. Na een voorlichtings-
avond was de kou uit de lucht.

Rond de kerstdagen ontstond er in
de Noteboomstraat en omgeving
commotie over plannen tot herin-
richting van het Slotplantsoen. De
bewoners zagen dat er een kapver-
gunning was verleend voor een
aantal bomen. Verder ging het ver-
haal dat er heesters verwijderd zou-
den worden. Binnen de kortste
keren was er een actiecomité, dat
zich verzette tegen de gevreesde
kaalslag. Ook het Joods Monument
had bedenkingen. 
Op maandag 4 januari kwamen de
strijdvaardige bewoners bijeen. Er
waren raadsleden van SteM en
PvdA bij. Ook de natuurbescher-
mingswacht was er. De grootste
grief was dat niemand eigenlijk
precies wist wat er ging gebeuren.
SteM zegde hulp toe bij het maken
van een bezwaarschrift en raadde

het comité aan contact te zoeken
met de wethouder.

Kleinere bomen
Het resultaat was een bijeenkomst
waar de plannen alsnog op tafel
kwamen. Wethouder Dohle (VVD)
had verklaard dat het plan wel was
besproken met de winkeliers en de
aanwonenden van Slotplantsoen
en Touwstraat, maar niet met die
van Noteboomstraat en Indische
buurt. Namens het gemeentebe-
stuur bood hij verontschuldigingen
aan. Wat de kapvergunning betreft:
daarbij bleek het te gaan over ande-
re, kleinere bomen dan die de be-
woners op het oog hadden.

Sterk Meppel betreurt het dat er
door onzorgvuldig optreden van de
gemeente zo veel onnodige com-
motie is ontstaan. Wij pleiten er al
jaren voor inwoners bij plannen in
hun buurt te betrekken Zo neem je
de bewoners serieus. Zo geef je de
buurt aan de bewoners terug. 

Soms lukt dat. Dat hebben we ge-
zien bij het inrichten van de groen-
strook tussen de Jan Steenstraat en
de Europalaan. Maar vaak lukt het
niet, met alle narigheid van dien.

Ze kijken soms vriendelijk, maar ze
waren boos, bewoners van straten
rond het Slotplantsoen

Stadsrand Reestdal oppeppen
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Wijnand

Slappe hap hoor, dat eerste verkiezingsdebat in Nijeveen. Een zaal
vol, maar de meeste lijsttrekkers moesten er nog aan wennen dat
het verkiezingstijd is. Lijmkwastje hier, strooppotje daar, het bleef
bij wat halfslachtige pogingen om de Nijeveners te paaien. Ik denk
niet dat ze daarin zijn getrapt.

De enige die stond te briesen aan de streep, was de verse lijsttrekker
van SteM, Peter de Vries. Die speelde dan ook een thuiswedstrijd,
had niets uit te leggen. Het leek wel of hij de enige was die ooit in
Nijeveen was geweest. Maar om dan meteen overal doorheen te
kleppen… Die man moet eens leren zijn mond te houden als een
ander aan het woord is. Tja, daarvoor is het nu een beetje laat.
De PvdA zat tegen het CDA aan te schurken en te draaikonten naar
het publiek.Wilde zeker de kansen op een nieuw college versterken,
maar dan moeten de PvdA’ers wel eerst zorgen dat ze zetels halen.
Van de landelijke collega’s hebben ze niets te verwachten. En zelf
zijn ze ook niet zo vlot, ze hadden nog niet eens affiches. Ze waren
een beetje laat.
D66, die wou wel hoor, maar keer op keer ging hij door de mangel,
omdat zijn plannen nog niet gaar waren. ‘Geen Nieuwveense Lan-
den!’, ja als je zo je nek uitsteekt, dan gaat de bijl erin. Zal me be-
nieuwen of hij überhaupt nog een zetel haalt. Die jongen hangt
aan de kar van Pechtold, maar of hij hier al om zich heen heeft ge-
keken? Een beetje laat om daar nog aan te beginnen.
GroenLinks wist te vertellen dat ze een speciale band had met Nij-
eveen. Hoe vaak was ze er de afgelopen vier jaar wel wezen praten
met de Dorpsvereniging? vroeg de slimme gespreksleidster. Groen-
Links van de kook, niet geweest dus. Ze kon nog net piepen, dat ze
Nijeveen toch echt heel belangrijk vond. Een beetje laat om daar nu
achter te komen.Toen ging ze maar in de aanval op Sterk Meppel.
‘Popie-Jopie’, noemde ze de inzet van SteM voor een derde ontslui-
ting van het dorp langs Nieuwveense Landen.Vier jaar geleden had
ze het over kiezersbedrog, omdat Sterk Meppel de asfaltfabriek pro-
beerde tegen te houden. Een beetje laat om nu te ontdekken dat
SteM zich echt inzet voor Meppel en Nijeveen.

Huisarts Moes had een spreekbuis meegenomen, een kwaaie: waar-
om had de raad niet ingestemd met de motie van SteM om de dok-
ters de ruimte te geven op hun huidige locatie? Of de andere partij-
en daar ook spijt van hadden? Eh, eh... iedereen vond een
gezondheidscentrum en de huisartsenpraktijk opeens reuze be-
langrijk, maar in welk belang ze dan die ruimte niet hadden gebo-
den? Een beetje laat om nu nog sorry te zeggen.
En dan die verkiezingsstunt van het CDA met een topsporthal voor
DOS 46. Ze hopen natuurlijk op een extra Nijeveens zeteltje met dit
plan, dat ergens tussen de 1 en 8 miljoen moest kosten. Zo kan ik
ook rekenen! In tijden van recessie hebben we niet eens 1 miljoen,
laat staan 8. Ben benieuwd hoe het CDA er over vier jaar in Nij-
eveen voor staat. Een beetje laat om nu nog de koers te wijzigen.

Eigenlijk had deze termijn twee jaar langer moeten duren, zodat
alle partijen nog even met de Dorpsvereniging hadden kunnen
praten en de prachtige plannen om de Nijeveners te lijmen hadden
kunnen doorrekenen. Maar ja, de verkiezingen komen wel op tijd.

Een beetje laat

OOK VOOR UW CATERING
www.cafetaria-henderiks.nl

Als iemand de afgelopen vier jaar
heeft bewezen dat hij zich belange-
loos wil en kan inzetten voor de
maatschappij, dan is het Han van
Zandbergen (41). Bij de vorige ver-
kiezingen viste hij achter het net:
als raadskandidaat eindigde hij op
de elfde plek. 

Toch bleef hij zich fanatiek inzetten
voor SteM, als bestuurslid en sinds
enkele jaren als voorzitter. Ook in
heel wat andere maatschappelijke
organisaties is Han actief. Hij doet
het voor zichzelf, om te leren, maar
vooral omdat hij nou eenmaal een
maatschappelijk betrokken mens
is. 

Het contact met de mensen, zijn
betrokkenheid en zijn verant-
woordelijkheidsgevoel zijn de ei-
genschappen die Han tekenen. Als
voorzitter van Sterk Meppel is hij
de motor waarop het bestuur al
vier jaar draait. Zijn handicap
(Han is blind) vormt geen belem-
mering bij het politieke werk. Met
behulp van moderne apparatuur
en een enorm geheugen kan Han
het raadslidmaatschap makkelijk
aan.

Han is een prater. Hij is niet bang
om zijn mening te laten horen.
Deze eigenschap zal hij goed kun-
nen inzetten in de politieke arena.
Zijn voorkeur gaat uit naar maat-
schappelijke onderwerpen, hoewel
hij ook ruimtelijk onderwerpen erg
leuk vindt.

Han van Zandbergen is een team-
speler met een open houding die
bereid is zijn tijd in het raadswerk
te steken. 

Als onze verkiezingsslogan voor ie-
mand van toepassing is, dan is het
wel Henk Rous (62). Henk is bevlo-
gen, idealistisch en gemotiveerd.
Hij zet zich al jaren in voor ‘De
Arme Kant van Meppel’. Een initia-
tief dat ooit vanuit de Raad van
Kerken (waar Henk nog steeds
penningmeester is) is ontstaan en
waaraan hij vanaf het begin heeft
meegewerkt. Hierin heeft hij zijn
sporen meer dan verdiend en een
enorm netwerk opgebouwd. Hij
weet dan ook alles af van het ar-
moedebeleid en van de problemen
die de mensen tegenkomen als zij
van een minimum moeten leven.

Henk is een doener. Hij houdt niet
van zeuren, er moet gewoon aange-
pakt worden. In zijn ogen is dat er
op dit moment niet bij. Soms duurt
het eeuwen voordat het geschreven
beleid uitgevoerd wordt. Dat kan
toch anders? De beste manier is
problemen actief te lijf te gaan en te
zorgen dat het geld terecht komt bij
de doelgroep, in plaats van in de
ambtelijke organisatie. 

Henk is al vanaf 1994 lid van Sterk
Meppel. Waarom? Omdat hij de
openheid van de partij zo waar-
deert. De Stadswachter is daar een
voorbeeld van. Die krant geeft dis-
cussie en Meppelers hebben de
kans te reageren. Die betrokken-
heid kom je bij de andere partijen
niet tegen.
Henk Rous kan goed luisteren en
vindt het vaak niet nodig om zelf
iets te zeggen. ‘Mensen ouwehoe-
ren zo vaak, maar je moet er zelf
wat aan doen. Je moet het zelf leuk
maken!’

Jeanet Kraaij (40) is een bindende
factor in een groep mensen. Ze
heeft respect voor ieders mening,
luistert goed en weet de overeen-
komsten tussen de verschillende
meningen te vinden. Ze zoekt altijd
naar samenwerking. Ze wil vanuit
een gemeenschappelijk doel ope-
reren. Het is die sterke kant van Je-
anet, die haar heel geschikt zou
maken als teamplayer in de fractie
van Sterk Meppel.

Dat wil niet zeggen dat Jeanet de
confrontatie uit de weg gaat, ze
zoekt hem alleen niet op. Ze kan
haar eigen mening goed verwoor-
den en durft dat ook te doen. Ze
houdt zeker niet haar mond als ze
iets vindt, maar is niet heel direct.
Ze reageert bedachtzaam en on-
derbouwd, maar wel snel. Geen
blufpoker dus voor Jeanet, maar
verschillen objectief en realistisch
benaderen. Ze is vasthoudend en
vecht voor de dingen waar ze in ge-
looft. 

Op politiek gebied moet Jeanet
Kraaij zich nog ontwikkelen. Ze
heeft nog geen ervaring, wel veel
interesse. Net als Sterk Meppel
vindt ze zichzelf betrokken bij haar
leefomgeving en zet ze zich graag
in voor de maatschappij en de
mensen om haar heen. Vooral bij
de ‘zwakkeren in de samenleving’
ligt haar hart. Jeanet ziet zichzelf
dan ook het liefst met maatschap-
pelijke onderwerpen aan de slag
gaan: senioren, welzijn, armoede,
jongeren, allochtonen. Het weinige
geld dat er op het moment be-
schikbaar is, moet volgens haar te-
rechtkomen waar het werkelijk
nodig is.

Drie sterke nieuwe kandidaten

Han van Zandbergen: 
Overtuiger

Henk Rous: 
Hart op de juiste plek

Jeanet Kraaij: 
Geen blufpoker

De meeste van de eerste tien kandidaten die u op de kieslijst van Sterk Meppel vindt, kent u vast wel. Dat
zijn mensen die al vier jaar in de gemeenteraad zitten. Drie willen wij u hierbij voorstellen.

Slotplantsoen even in opstand

Je moet haast een autoacrobaat
zijn om op een fatsoenlijke ma-
nier de parkeerkelder van de flats
aan de Prins Hendrikkade in- en
uit te rijden. Als de straat weer
tweerichtingverkeer krijgt, ont-
staat er een gevaarlijke situatie
en dat pikken de bewoners niet.
SteM is gaan kijken en adviseerde
in gesprek te gaan met de wet-
houder.

Een kleine delegatie van SteM
bracht maandag 4 januari een
werkbezoek aan de vereniging van
huiseigenaren van het apparte-
mentencomplex De Kade. De aan-

leiding waren brieven waarin be-
woners hun verontrusting uitten
over het weer toelaten van door-
gaand verkeer in twee richtingen
over de Prins Hendrikkade. Ze vre-
zen een onveilige situatie bij de
parkeerkelder. Er is zo weinig ruim-
te dat de hele breedte van de weg
gebruikt moet worden. Verder zijn
ze bang dat het geluid te veel weer-
kaatst tgen de gevel.
De voorzitter nodigde SteM uit
voor een ritje de garage in en uit.
Inderdaad, dat vergt stuurmans-
kunst. Bij tweerichtingsverkeer
ontstaat er een gevaarlijke situatie.
SteM adviseerde het bestuur ook
zo’n ritje te maken met de wethou-
der. Dat is gebeurd. Maandag 11 ja-
nuari was er een gesprek met Dohle
en een verkeersdeskundige. 

Constructief
Volgens de vereniging van eigena-
ren was het overleg constructief: ‘de
heren hebben ook ter plaatse de si-
tuatie bekeken en de garage in- en
uitgereden. De wethouder heeft
toegezegd dat hij alsnog in overleg
zal gaan met bewoners van de Prins
Hendrikkade en met de bewoners
van ’t Meugien. Hij geeft aan begrip
te hebben onze standpunten’, aldus
de woordvoerder van De Kade.
Sterk Meppel is blij dat het gesprek
op gang is gekomen en gaat er van
uit dat er een oplossing komt waar-
in iedereen zich kan vinden.

Gevaarlijke uitrit op De Kade

Inwoners maakten gebruik van
het recht om in te spreken in de
gemeenteraad en zetten daarmee
het blijkbaar niet uit te roeien
fenomeen slechte communicatie
en niet nakomen van afspraken
op de politieke agenda.

Donderdag 4 februari mochten
zowel de gemeenteraad als de
raadscommissie zich verheugen op
een inspreker. Het betrof de heer
Van der Voort van der Kleij (namens
zichzelf) en mevrouw Veenstra (na-
mens bewoners Centuurbaan/
Wold A). Ze waren het niet eens met
bouwplannen voor hun deur. 

Vraag
Mevrouw Veenstra beëindigde haar
verhaal met de vraag aan de raads-
leden hoe zij het zouden vinden als
zij een grote toren voor hun deur
zouden krijgen. De raadsleden gin-
gen daar niet op in, maar het is na-
tuurlijk logisch dat als je een hoog
gebouw voor je deur krijgt je dat
niet leuk vindt. Echter, als alles vol-
gens de regels verloopt, zijn derge-

lijke ontwikkelingen niet tegen te
houden. 
Is in dit geval alles volgens de regels
verlopen? Beide insprekers trokken
dat ernstig in twijfel. In ieder geval
de toonden zij aan dat de inspraak
niet goed was verlopen, waardoor
betrokkenen zich niet serieus ge-
nomen voelden. De raad nam in-
sprekers wel serieus en zette hun
punt op de politieke agenda.

Verwachtingen
SteM vind dit een goede zaak. Wij
vinden altijd al dat er veel meer
naar inwoners geluisterd moet
worden. En juist bij de start van het
huidige college hadden wij daar
hoge verwachtingen van. Er zou
beter naar elkaar geluisterd worden
en iedereen zou serieus genomen
worden. 
Helaas, we lopen telkens weer
tegen situaties aan waaruit blijkt
dat er niet wordt geluisterd. Dat be-
woners niet of veel te weinig be-
trokken worden bij ontwikkelingen
in hun buurt. U leest hierover el-
ders op deze pagina.

Slechte communicatie
niet uit te roeien

De stadsrandzone Meppel-Reest-
dal krijgt een cultuurhistorische
oppepper, als het aan Drents
Plateau ligt.Volgens dit onder-
zoekbureau heeft die zone, de
driehoek tussen A32, Hoogeveen-
seweg en Omgelegde Hooge-
veensevaart, zoveel typische
Reestdal-elementen, dat dit moet
lukken: ‘Eesinge als uithangbord
voor het Reestdal!’ Klinkt goed, in
het verkiezingsprogramma zet
Sterk Meppel dan ook de deur
open.

In maart 2007 heeft de gemeente-
raad de Ontwikkelingsvisie stads-
randzone Meppel-Reestdal vastge-
steld. Het is een uitwerking van het
gebiedsplan ‘Samen over de Reest’
van de provincies Drenthe en Over-
ijssel. Vervolgens kreeg het onder-
zoeksbureau Drents Plateau op-
dracht een plan op te stellen om
het landschap in de stadsrandzone

zodanig te verbeteren ‘dat de bele-
ving van het Reestdal al direct bij
Meppel kan beginnen.’ Het bureau
komt met enkele interessante aan-
bevelingen om het landschap te
behouden, te ‘revitaliseren’ en
open te leggen voor wandelaars,
liefst direct vanuit Meppel. We pak-
ken een paar voorbeelden uit het
onlangs verschenen rapport ‘De
cultuurhistorie van de standsrand-
zone Meppel-Reestdal’.
Een van de twee boerderijen in het
oude esgehucht Eesinge, al meer
dan duizend jaar bewoond, ver-
dient volgens Drents Plateau een
monumentenstatus op gemeente-
niveau. De boerderijen zijn te be-
reiken via een weggetje, richting
Oosterboer onder het A32-viaduct
door, net voorbij de oprit. Het weg-
getje loopt er dood, maar Drents
Plateau stelt voor het oude wandel-
pad naar het tolhuis aan de Reg-
gersweg in ere te herstellen, waar-
door wandelaars het gebied beter
in kunnen. Naar het zuiden zou
Eesinge via een nieuw wandelpad
en een vonder (loopplank) over de
Reest kunnen worden verbonden
met de Reeststouwe.

Andere suggesties:
• Het landelijk karakter versterken
met een nieuwe bosrand tussen
Eesinge en de A32. 
• De esrand accentueren door ‘geëi-
gende beplanting’, zoals de oor-
spronkelijke meidoornhaag.

• De Reggersweg zijn oorspronke-
lijk rustige karakter teruggeven
door sluipverkeer tegen te gaan.
In het rapport staan ook ambitieu-
zer voorstellen om het gebied open
te leggen, zoals een fietstunneltje
onder de A32 door, bij het huidige
volkstuincomplex.

Oud Meppel
Het spreekt vanzelf dat het rapport
van Drents Plateau ook de aan-
dacht heeft getrokken van de stich-
ting Oud Meppel. De redactie van
het gelijknamige tijdschrift meldt,
dat er een uitgebreid artikel over dit
prachtige oude stuk Meppel in de
maak is.

Drents Plateau

Drents Plateau is een stichting
die onafhankelijk onderzoek ver-
richt en advies en voorlichting
geeft. Ook voert de stichting een
aantal taken uit voor de provincie
en de Drentse gemeenten, onder
andere op het gebied van monu-
mentenzorg, archeologie en wel-
stand.

Het is verschrikkelijk als een
groot bedrijf uit Meppel vertrekt.
Dat neemt een flink stuk werkge-
legenheid mee. Toch komt 75
procent van de werkgelegenheid
in Meppel van kleine bedrijven.
Bedrijven die in Meppel ont-
staan, groeien, met Meppel ver-
bonden zijn. Het kleinbedrijf is
dus in feite veel belangrijker dan
die grote jongens.
Maar waar vind je die kleine bedrij-
ven? In Meppel eigenlijk alleen in
het centrum of op de bedrijventer-
reinen. In nieuwbouwwijken is het
wonen en werken scherp geschei-
den. Je mag overigens, ook nu al,

een bedrijfje aan huis beginnen.
Maar alleen als éénmanszaak.
Zodra je personeel aanneemt mag
dat niet meer. Het schijnt met par-
keeroverlast te maken te hebben.
Maar werkgelegenheid uit de wij-
ken halen en naar een bedrijven-
terrein verplaatsen is achterhaald
beleid. We kunnen beter ons best
doen om de zaak om te keren. Be-
drijvigheid draagt bij aan de kracht
en levendigheid van een wijk. 
Wat SteM betreft gaan we er voor
zorgen dat het voor kleinschalige
en ambachtelijke bedrijfjes en kan-
toren makkelijker wordt zich in een
woonwijk te vestigen.

Bedrijfjes in de woonwijk

Boze bewoners van straten bij het
Slotplantsoen richtten een actie-
comité op, maakten een be-
zwaarschrift tegen bomenkap,
arrangeerden met succes een ge-
sprek met de gemeente. Ze voel-
den zich buitengesloten, omdat
ze niet betrokken waren bij de
plannen. Na een voorlichtings-
avond was de kou uit de lucht.

Rond de kerstdagen ontstond er in
de Noteboomstraat en omgeving
commotie over plannen tot herin-
richting van het Slotplantsoen. De
bewoners zagen dat er een kapver-
gunning was verleend voor een
aantal bomen. Verder ging het ver-
haal dat er heesters verwijderd zou-
den worden. Binnen de kortste
keren was er een actiecomité, dat
zich verzette tegen de gevreesde
kaalslag. Ook het Joods Monument
had bedenkingen. 
Op maandag 4 januari kwamen de
strijdvaardige bewoners bijeen. Er
waren raadsleden van SteM en
PvdA bij. Ook de natuurbescher-
mingswacht was er. De grootste
grief was dat niemand eigenlijk
precies wist wat er ging gebeuren.
SteM zegde hulp toe bij het maken
van een bezwaarschrift en raadde

het comité aan contact te zoeken
met de wethouder.

Kleinere bomen
Het resultaat was een bijeenkomst
waar de plannen alsnog op tafel
kwamen. Wethouder Dohle (VVD)
had verklaard dat het plan wel was
besproken met de winkeliers en de
aanwonenden van Slotplantsoen
en Touwstraat, maar niet met die
van Noteboomstraat en Indische
buurt. Namens het gemeentebe-
stuur bood hij verontschuldigingen
aan. Wat de kapvergunning betreft:
daarbij bleek het te gaan over ande-
re, kleinere bomen dan die de be-
woners op het oog hadden.

Sterk Meppel betreurt het dat er
door onzorgvuldig optreden van de
gemeente zo veel onnodige com-
motie is ontstaan. Wij pleiten er al
jaren voor inwoners bij plannen in
hun buurt te betrekken Zo neem je
de bewoners serieus. Zo geef je de
buurt aan de bewoners terug. 

Soms lukt dat. Dat hebben we ge-
zien bij het inrichten van de groen-
strook tussen de Jan Steenstraat en
de Europalaan. Maar vaak lukt het
niet, met alle narigheid van dien.

Ze kijken soms vriendelijk, maar ze
waren boos, bewoners van straten
rond het Slotplantsoen

Stadsrand Reestdal oppeppen
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Onze eerste kandidaten

‘De komende vier jaar
wil ik de leefbaarheid
en veiligheid in Meppel
waarborgen en verbete-
ren. Juist in financieel
onzekere tijden is het
belangrijk om het wel-
zijn van iedereen in de
gaten te houden en op
te komen voor die men-
sen die het echt nodig
hebben.’

9. Jeanet Kraaij (40)

‘Ik maak me er van harte sterk
voor dat het water nog meer
benut wordt en dat de kleinscha-
lige sfeer behouden blijft.’

2. Henk Schoemaker (53)

‘Ik maak me er van harte sterk
voor dat de gemeente in de ko-
mende financieel lastige jaren
haar eigen financiën op orde
houdt.’

4. Jan Vonk (67)

‘Duurzaam Denken, Duurzaam
Doen! betekent voor mij onder an-
dere het zoeken naar alternatieve
energiebronnen door bijvoorbeeld
warmtewinning uit de bodem.’

3. Elisabeth Bakkenes (59)

‘Ik maak me er van harte sterk voor
dat creatieve ideeën en goede ini-
tiatieven vanuit de bevolking door
de gemeente worden gestimu-
leerd.’

7. Frans Venema (70)

‘Ik maak me van harte sterk voor
Nijeveen. Onder andere voor een
goede verbinding met de stad door
een derde ontsluitingsweg voor
Nieuwveense Landen.’

‘Sterk Meppel vindt
het belangrijk in con-
tact te zijn met de in-
woners en verant-
woording af te leggen
over wat wij doen. 
Ik maak me er van
harte sterk voor dat de
Meppelers de komen-
de vier jaar nog meer
betrokken worden bij
het maken van plan-
nen. Iedereen moet
van begin af aan kun-
nen meepraten.’

5. Jan Wessels (48)

‘Iedereen moet gebruik kunnen
maken van veilige wandel- en
fietsroutes. Kinderen moeten veilig
zelf naar school kunnen fietsen.
Kleinschaligheid is mijn speerpunt.’

8. Henk Rous (62)

‘Ik zal mij van harte inzetten voor
het terugdringen van stille armoe-
de. Sociaal beleid is belangrijk, dat
moet Meppel hoog in het vaandel
houden.’

6. Han van Zandbergen (41)

‘Ik zal me van harte sterk maken
voor meer schone, kleinschalige
werkgelegenheid. Ondernemen
moet actief ondersteund worden,
ook voor kleinere ondernemers.’ 

Kandidaat-wethouder: Myriam Jansen (38) Lijsttrekker: Peter de Vries (52)

 




