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Ken uw gemeente
Uitslag 75
H et uithangbord op de foto va n
‘Ken Uw Gemeente’ in de vorige
Stadwachter is te vinden in de Klei-
ne Kerkstraat, eeb zijstraat van de
Hoofdstraat tussen de Grote kerk en
kledingzaak YaYa. 
Duidelijk zichtbaar is een bord met
d a a rop 3 horizo ntaal liggende
streepjes met daaronder 3 ‘duifjes’.
Links van dit bord zie je twee voor-
werpen, het ene lijkt op een fles, het
andere op een blik. Daaronder zie je
een schilderspalet en een penseel. 
De betekenis van dit bord is niet be-
kend bij de redactie van de Stad-
wachter. Wie kan ons wijzer maken?

De jury heeft uit de inzenders van de
goede oplossing Jacqueline de Pruis
uit Meppel gekozen als winnaar van
de fles bruisend Meppel. Daarnaast
kreeg zij uit handen van SteM-frac-
t e i voorzitter Peter de Vries het

p ra c htige boek ‘Een kwart eeuw
Meppel’ van Herman Jansen. Van
harte gefeliciteerd!

Als u een leuk onderwerp heeft voor
Ken Uw Gemeente houden we ons
van harte aanbevolen. Een digitale
foto met een beschrijving van waar
het is en als het kan een leuk ver-
haaltje erbij kunt u mailen naar 
stadswachter@home.nl. 
Wellicht staat dan in de volgende
Stadswachter uw foto.

76
Weer een opga-
ve die niet al te
moeilijk is, den-
ken wij. We l k
gebouw is dit?
Als u gaat zoe-
ken: het ziet er
inmiddels na-
tuurlijk heel an-
ders uit!

Uit de goede inzendingen trekken
wij de prijswinnaar. 
De winnaar kan kiezen uit:
Het boek ‘Een kwart eeuw Meppel’
van Herman Jansen of;
2 cd’s met foto’s van karakteristieke
g e b o u wen in Meppel van Ebel
Zandstra; of
een VVV-bon van 10 euro.
En natuurlijk komt daarbij een door

wijnhandel De Moor aangeboden
fles heerlijk Bruisend Meppel.
I n zenden voor 1 november 2010
naar: 
Redactie Stadswachter
Resadastraat 14 
7943 AD Meppel 
of mailen naar
stadswachter@home.nl 

29e Jaargang, nr 4
Een uitgave van Politieke Vereni-
ging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>

Verschijnt in een oplage va n
14.000 exemplaren en wordt in
Meppel, Nijeveen, Rogat, Broek-
h u i zen, Schiphorst, Ha a k s w o l d
en Nijentap huis aan huis be-
zorgd.
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Er wordt weer geroepen om ca-
meratoezicht in de binnenstad. Is
zo’n ingreep echt noodzakelijk?
Wordt er iets mee opgelost? Sterk
Meppel twijfelt daaraan.

Regelmatig klinkt in de media en de
raadszaal weer de roep om camera-
toezicht, ‘omdat het in de binnen-
stad onveilig wordt’. SteM verbaast
zich iedere keer weer over de ge-
makkelijke houding die daarbij dan
naar voren komt. Alsof het ophan-
gen van camera’s in een vloek en
een zucht kan plaatsvinden, alsof
het de belastingbetaler niets kost,
alsof het, hoera!, opeens zal zorgen
voor een samenleving waarin ie-
dereen veilig op straat kan lopen.
Om met dat laatste te beginnen. De
politie heeft meerdere keren gerap-
p o rt e e rd dat Meppel een ve i l i g e
plaats is om in te wonen, te werken
en uit te gaan. Ook in de tevreden-
heidmonitor 2009 geven de bewo-
ners aan zich veilig te voelen in
Meppel.
Dat aan camera t o ezicht stre n g e
eisen zijn verbonden, weten ve e l
mensen blijkbaar niet. Op gro n d
van de wet mag de gemeente op
o p e n b a re plaatsen camera’s han-
gen als dit noodzakelijk is voor de
openbare orde. Het cameratoezicht

moet in ve rhouding zijn met het
doel en handhaving van de open-
bare orde kan niet op een minder
ingrijpende wijze. 
Om hier een goed beeld van te krij-
gen moet er een grondige analyse
van de veiligheidssituatie plaats-
vinden. De mate waarin de open-
bare orde wordt verstoord is door-
slaggevend voor cameratoezicht.

Toch is dit niet alleen de re d e n .
Zelfs als cameratoezicht proportio-
neel blijkt te zijn is het tegelijkertijd
een ernstig signaal dat andere vei-
l i g h e i d s m a a t regelen tekort s c h i e-
ten. Dat betekent dus dat de politie
moet toegeven dat zij de openbare
orde niet meer zonder hulpmidde-
len kan handhaven. En dat de hore-
ca er blijkbaar zelf ook niet vo o r
kan zo rgen (door o.a. een beter
drankbeleid en/of aanpassing slui-
tingstijden) dat het uitgaansgebied
van Meppel gevrijwaard wordt van
de overlast van dronken gasten.
Dat zou nog wel eens een heel an-
dere discussie in de gemeenteraad
op kunnen leveren.

Handdoek in de ring
Van cameratoezicht moet ook niet
alle heil ve rwacht worden. De
noodzaak tot cameratoezicht geeft

nu eenmaal aan dat er nog niet vol-
doende ve i l i g h e i d s m a a t re g e l e n
zijn om de onveiligheid terug te
brengen tot een aanvaardbaar ni-
veau, en dat ook toekomstige
m a a t regelen nog niet vo l d o e n d e
effect zullen hebben.
Met andere woorden: door het in-
vo e ren van camera t o ezicht laten
we als gemeente, als politie, als ho-
reca en als individu weten dat we
de handdoek in de ring gooien. Dat
we geen enkele andere oplossing
meer weten te bedenken. Dat is
toch wel een treurige conclusie.

Privacy
Een ander belangrijk argument is
het recht op pri va c y. Vaak word t
dan gezegd: als je niets te verber-
gen hebt maakt het toch niet uit als
je gefilmd wordt?
Hier zit echter een veel diepere ge-
dachte achter. Eén van de universe-
le rechten van de mens is het recht
op pri va c y. Ook in de openbare
ruimte. Daar is voor gestreden door
miljoenen mensen en dat geven wij
op, omdat enkelingen de boel ver-
zieken? Dan zijn wel andere maat-
regelen te bedenken, die goedwil-
lende mensen wel de vrijheid laten
om te gaan en staan waar ze willen
zonder voortdurend in de gaten ge-

houden te worden. Niet voor niets
w o rdt camera t o ezicht beschouwd
als een zeer ingrijpende maatregel. 
Een ander argument voor camera-
toezicht is dat het in veel andere
steden ook gebruikt wordt. Da a r
valt tegenin te brengen dat er meer
steden zijn waar het bewust níet
gebruikt wordt. Dat zijn de steden
die hun bewoners niet bij voorbaat
w a n t ro u wen. Die de handhaving
op orde hebben, waar toeri s t e n
zich welkom voelen in de weten-
schap dat het hier een veilige plaats
b e t reft. Im m e r s, camera t o ez i c h t
impliceert dat alle andere maatre-
gelen om de veiligheid te waarbor-
gen falen. 

Primera
Een voorbeeld uit de praktijk. Een
tijdje geleden werd de eigenaar van

Pri m e ra mishandeld toen hij een
i n b raak wilde vo o rkomen. In zijn
zaak hangen meerdere camera’s die
van buiten af zichtbaar zijn! Da t
belet criminelen niet om toch toe
te slaan. Tot driemaal toe. Had er
een agent door de Woldstraat gelo-
pen op dat moment, was het dan
ook gebeurd?  
Een ander voorbeeld is de ordebe-
waking bij de laatste Donderd a g
Meppeldagen. Jammer genoeg
t rekt dat ook ve rvelende mensen
aan. Door extra politie inzet en het
uitvaardigen van een aantal straat-
verboden bleef het gezellig. Zou de
mensenmassa ook in toom zijn ge-
houden met cameratoezicht? Mis-
schien dat een aantal aan de hand
van filmbeelden wel zouden zijn
opgepakt maar het leed was dan al
geleden en de avond verpest. Ca-
meratoezicht voorkomt geen van-
dalisme. 

De fractie van Sterk Meppel heeft
zich in de raad meerdere malen uit-
g e s p roken tegen camera t o ez i c h t ,
niet alleen in de binnenstad maar
ook op de industrieterreinen. Niet
alleen uit privacy- en kostenover-
wegingen, maar ook omdat andere
middelen in de praktijk veel doel-
treffender werken. Cameratoezicht
voorkomt geen criminaliteit, maar
kan in een enkel geval alleen ach-
teraf de dader aanwijzen.
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Is cameratoezicht noodzakelijk?

Het beeld De Zaaier in Nijeveen is
onthoofd. Een ‘zielige’ daad van
iemand die kennelijk geen re-
spect voor kunst heeft en dat op
deze manier moest uiten. Een
paar weken geleden laaide de
discussie op over de toekomst
van het beeld. Moet het gerepa-
reerd worden of verdwijnen? 

Toen het dorp Nijeveen 500 jaar be-
stond, kregen de inwoners een
beeld cadeau. Het betrof een beeld
De Zaaier van kunstenaar Onno de
Ruijter. Het werd geplaatst tegen-
over het gemeentehuis in Nijeveen.
Een onverlaat had geen re s p e c t
voor het beeld en hakte het hoofd
er af. Daarna is het beeld wegge-
haald. 

Afvoeren?
On ze wethouder My riam Ja n s e n
kreeg het probleem vlak voor de zo-
mervakantie onder haar neus. Wat
moest er met dit beeld gebeuren?
Afvoeren of repareren? De vernie-
ling van het kunstwerk in de Havel-
termade (tevens van Onno de Ruij-
ter) stond haar nog vers in het
geheugen. Waar de raad destijds
stemde om het kunstwerk te ver-
nielen en af te voeren, was zij een
van de weinigen die uit pri n c i p e

s t reden om dit kunstwe rk te be-
houden. Het voorstel haalde het
niet en het kunstwerk werd vernie-
tigd. 
Ook nu wilde de wethouder dit
kunstwerk niet zomaar afschrijven,
ze wilde het liever layen repareren.
Er moest worden uitgezocht hoe de
inwoners van Ni j e veen erove r
dachten en wat de kosten ware n
van het re p a re ren van dit kunst-
werk. De vragen vanuit de gemeen-
te schudde het dorp wakker. Er
kwam protest vanuit verschillende

hoeken: het beeld had een speciale
betekenis en mocht niet zomaar af-
geschreven worden.
Met deze bevestiging op zak was de
keuze helemaal snel gemaakt: het
beeld wordt gerepareerd en krijgt
opnieuw een ereplek in het dorp.
En nu maar hopen dat iedereen er
met respect mee omgaat.

In 1995 is er een inventarisatie ge-
maakt van alle kunstwerken in de
stad en alle schilderijen in het voor-
malige stadskantoor. In 2008 zijn
opnieuw alle kunstwerken geïnven-
tariseerd en geregistreerd. De aan-
leiding was de wandschildering van
Stien Eelsingh in de Diedel. Het
pand stond op de nominatie van
sloop en de stichting Stien Eelsingh
reageerde hierop. 
H et ku n s t werk De Meppeler Mug-

gen (ook al door Onno de Ru i j t e r )
is in het verleden gere s ta u re e rd. Er
wa ren veel poten en vleugels afg e-
rukt. Voor de kerk in de Hoofd-
s t ra at was een makkelijk to e g a n ke-
l i j ke plek. In overleg met het
toenmalig college is het ku n s t-
werk, na re s ta u rat i e, op een veili-
ger plek teruggeplaatst. Het sta at
nu achter het hek bij de ingang
van de bra n d we e r ka ze r n e. Jam-
m e r, maar anders is de kans gro ot

d at het zo weer beschadigd wo rd t .
In de kelder van het stadhuis en het
magazijn van de gemeent ewe r f
staan nog een aantal kunstwerken
opgeslagen. Het gaat hier bijvoor-
beeld om het wandkeramiek van de
Emmaschool, het beeld van Jacob
en de Engel dat ooit voor de Re-
m o n s t ra ntse kerk stond en het
ku n s t werk van het vo o r m a l i g e
schoolplein van Stad&Esch. Zou het
niet mooi zijn als deze kunstwerken
terugkomen in de openbare ruimte,
zichtbaar voor het publiek?

Waar is de ‘verdwenen’ kunst?

Beeld De Zaaier komt terug

Er werd al jaren over gepraat en
onderhandeld, maar nu is het
eindelijk zo ver: het centrum van
Nijeveen krijgt een grondige op-
knapbeurt.Vooral met sommige
ondernemers moest stevig on-
derhandeld worden voordat er
tot uitvoering overgegaan kon
worden.

Het heeft een aantal jaren geduurd,
voordat de gemeente eindelijk aan
de slag kon. Dat leverde soms wel
eens wat gemopper op, maar uit-
eindelijk ligt er nu een pra c h t i g
plan voor de herinrichting van het
centrum van Nijeveen. 
De plannen zijn veelvuldig kortge-
sloten met de inwoners van het
dorp en de Dorpsve reniging Ni j-
e veen. Dit tot grote tevre d e n h e i d
van de betrokkenen. Op dinsdag-
middag en dinsdagavond 28 sep-
tember we rden de plannen vo o r
het laatst voorgelegd. Dit gebeurde
in de Schalle. 

Tevreden
Veel inwoners van het dorp kwa-
men kijken en er klonken tevreden
geluiden. Dat is ook niet zo raar,

want veel wensen konden worden
ingewilligd. Zo is het aantal par-
keerplaatsen rond het winkelcen-
trum verdubbeld en daarmee het
p a rk e e r p robleem hopelijk opge-
lost. De C1000 van de familie Huis-
man kan uitbreiden en zich voor-
bereiden op de toekomst. De Grift
wordt een stukje doorgetrokken, en
het straatbeeld compleet aange-
pakt. 
En op de plek van de oude huizen
in de Wi l h e l m i n a s t raat herri j ze n
n i e u we woningen, die gebouwd
worden door Actium. Kortom, Nij-
e veen gaat met zijn tijd mee en
k rijgt weer een moderne uitstra-
ling.

Sterk Meppel heeft altijd geroepen
dat het dorp, dorp moest blijven.
Dat we er goed voor moesten zor-
gen dat het dorp niet achteru i t
ging, maar mee ging met zijn tijd,
zonder de eigen sfeer aan te tasten.
Ondanks de bezuinigingen is dat
tot nu toe goed gelukt. Zo is de
Schalle ve r b o u wd en heeft Ni j-
e veen onlangs nog een sport k o o i
gekregen. Wijzijn blij blij dat nu ook
de dorpskern wordt aangepakt.

Kern van Nijeveen 
eindelijk aangepakt

Sterk Meppel heeft zich al meerde-
re keren ingespannen om de toe-
gankelijkheid van de Se c re t a ri e
(het vo o rmalige Stadhuis) aan de
Hoofdstraat te verbeteren. Mensen
die slecht ter been zijn, kunnen er
niet naar binnen voor exposities of
t ro u we rijen. Ons voorstel een
‘p l a a t l i f t’ te plaatsen, zoals bij de
Hema, haalde het niet. Het was te
duur. Wat kan er wel?

Dit prachtige gebouw is nog steeds

niet toegankelijk voor iedere e n .
Het vorige college heeft toegezegd
dat het probleem wordt meegeno-
men in een groot Wmo-onderzoek
naar de toegankelijkheid van de
openbare gebouwen. Helaas heb-
ben wij nog geen resultaten van dit
onderzoek gezien. 
Ons raadslid Elisabeth Ba k k e n e s
heeft het probleem onlangs we e r
aan de orde gesteld. Sterk Meppel is
erg nieuwsgierig hoe het college dit
nu gaat aanpakken.

Maak Secretarie toegankelijk

Het voormalige gemeentehuis in
Nijeveen met De Zaaier ervoor. Een
combinatie die gelukkig in ere
wordt hersteld



Op zaterdag 4 september 2010
hebben ruim 270 deelnemers uit
heel Nederland de Mont Ventoux
beklommen om geld in te zame-
len voor het Koningin Wilhelmi-
na Fonds (KWF). Het beklimmen
van ‘de Kale berg’ voor het goede
doel wordt georganiseerd door de
stichting ‘Groot verzet tegen kan-
ker’. Deze stichting wordt be-
stuurd door een groot aantal zeer
enthousiaste Meppelers.

De doestelling van dit jaar was om �
� 200.000,- bij elkaar te fietsen,
lopen en wandelen. Elke we e k
stonden er artikelen in de Meppe-
ler Co u rant over de actie, ware n
vrijwilligers actief om loten te ver-
kopen, enz. 

Wilde je meedoen aan de beklim-
ming dan moest je zeker � 400,- aan
sponsorgeld meenemen. Een deel
hiervan wordt beschikbaar gesteld

aan het KWF en een deel gaat naar
lokale initiatieven. Voor 2010 is één
van de lokale initiatieven: het Hos-
pice Meppel en omstreken.
een stralende glimlach of helemaal
in tranen. Ook tijdens de vierde be-
klimming van de Mont Ve n t o u x
heeft iedereen de top van de mee-
dogenloze berg bereikt.

Er zijn al veel initiatieven geweest
om het milieu minder te belasten.
Soms gaat dat niet helemaal naar
wens. Ondanks alle inzet lukt het de
gemeente namelijk niet om alle mi-
lieudoelstellingen te halen. Door
het oud papier beter te scheiden van
ander afval maakt de gemeente in
ieder geval een goede stap. Niet
elke bewoner bewaart het oud pa-
pier nu apart voor de inzameling
door de verenigingen. Door aan de
b ewo n e rs een oudpapierkliko te
geven die door de gemeentereini-
ging wo rdt opgehaald kan deze
doelstelling wel gehaald wo rd e n .
Helaas gaat dit dan ten koste van de
verenigingen die nu geld verdienen
door, samen met de gemeente, het
oud papier op te halen.

De stelling was: Als de milieudoel-
stellingen gehaald kunnen worden,
door een oudpapierkliko aan elk
huishouden te geven, moet de ge-
meente daar zeker op overstappen.
Zelfs als de verenigingen het daar
niet mee eens zijn.
In totaal kwamen er 93 reacties: 24

voor en 69 tegen. Uit erva r i n g
weten we dat mensen niet nóg een
kliko bij huis willen. Maar het zal
ook meespelen dat de verenigingen
anders een forse inkomstenbron ver-
liezen.

Een andere stelling ging over ge-
luidsoverlast. Tijdens festiviteiten in
de stad is er altijd gezellige muziek
te horen. Zoals bij het Grachtenfesti-
val, het WK voetbal op de Wheem
en de Donderdag Meppeldagen.
Toch horen we van vers c h i l l e n d e
mensen dat het geluid best wat min-
der hard kan allemaal: ‘De muziek is
soms een kilometer ver nog te
horen’. Anderen maken zich meer
zorgen over mogelijke gehoorscha-
de bij toeschouwers. Anderen vin-
den dat dit er helemaal bij hoort.

De stelling was: Muziek in de stad
tijdens festiviteiten is geweldig leuk,
maar de volumeknop mag wel wat
lager gezet worden.
Ook hier waren weer 93 reacties.
Het grappige was, dat de aantallen
voor- en tegenstemmers nu precies
andersom waren ten opzichte van
de oudpapierstelling: 69 voor en 24
tegen. Veel mensen ervaren dus ge-
l u i d s overlast bij ev e n e m e nten of
maken zich zorgen over gehoorscha-
de bij omstanders. 

Voor de meest actuele poll kunt u
o n ze site bezo e ken. Doe mee en
maak uw mening kenbaar!

Wat doet een wethouder eigen-
lijk? Op e n i n g s wo o rdjes houden
en ve rg a d e ren? Ja , dat zijn we l
t wee belangrijke onderd e l e n
van het takenpakket. Er wo rd t
vo o ral veel ve rg a d e rd over de
toekomst van Me p p e l . Wat moet
er de komende tijd gebeure n ?
Waar willen we heen? Maar de
b e l a n g rijkste taak van een we t-
houder is te zo rgen dat alles
goed loopt. Dat de gemeen-
t e a m b t e n a ren weten wat er
moet gebeuren de komende tijd
en dat de juiste beslissingen
wo rden genomen.

Bij deze een greep uit de bezighe-
den van onze wethouder, Myriam
Jansen, van de afgelopen maanden,
naast de vaste vergaderingen met
de ambtenaren, de Vereniging van
Drentse Gemeenten, het college en
natuurlijk de fractie van Sterk Mep-
pel:

• Schuldhulpve rl e n i n g : in het
kader van de nieuwe wet op de
s c h u l d h u l p verlening, worden ge-
meentes verplicht een breder pak-
ket van preventieve maatregelen te
treffen. De nota is bijna klaar. Bin-
nenkort komt onze wethouder met
een voorstel naar de raad.

• Scholenbezoek: Myriam Jansen is
op bezoek geweest bij een aantal
basisscholen en is van plan de ko-
mende tijd alle basisscholen te be-
zoeken en te horen wat er speelt.

• Sluitende aanpak onderwijs: er is
hard gewerkt aan de nieuwe nota
rond de sluitende aanpak in het on-
derwijs. Binnenkort komt het voor-
stel naar de gemeenteraad. Tevens
wordt bekeken of er (op initiatief
van de ChristenUnie) opnieuw ge-
start kan worden met de educatie-
ve agenda.

• Gesprekken: contacten leggen is
een belangrijke taak van de we t-

houder, zodat ze makkelijk de juis-
te mensen kan aanspreken op het
moment dat er iets speelt. De afge-
lopen maanden heeft zij (naast alle
g e s p rekken met de ambtenare n )
gesprekken gevoerd met o.a. de di-
recteuren van de GGZ, enkele huis-
a rtsen in Meppel, Co rine Vo l l e n-
b e rg (directeur Stichting We l z i j n ) ,
Jan Tingen (directeur Gemeentelij-
ke Kredietbank), bestuur en nieu-
we directeur van de bibliotheek in
Meppel, bestuur en directeur van
Scala, bestuursleden van de Wmo-
raad, Pl a t f o rm Ma n t e l zo rg e r s, El s
van der Veen (Netwerk Dementie),
Me v rouw Tu renhout (dire c t e u r
StaMM), Contactpunt Mantelzorg,
en vele anderen.

• Architectenkeuze: voor de nieuw-
bouw van Stad&Esch moest een ar-
chitect gekozen worden. My ri a m
Jansen zat in de stuurgroep.

• Wijkgericht werken: een belang-
rijk speerpunt van onze raad. Onze
wethouder is actief bezig om hier
een flinke sprong vooruit te maken.
Op 30 september worden de vorde-
ringen aan de raad gepresenteerd
in een werkvergadering.

• Wet Maatschappelijke On d e r-
steuning (Wmo): de Wmo moet ge-
kanteld worden. Waar de gemeente
zich eerst richtte op meer zelfstan-
digheid, moet nu meer initiatief
vanuit de mensen zelf komen. Dit
vraagt om activering van de men-
sen en dus een nieuwe aanpak.

• Ni e u we directeur Og t e ro p : My-
riam Jansen is actief betrokken ge-
weest bij de zoektocht naar een
nieuwe directeur voor Schouwburg
Ogterop.

• Centrum Jeugd en Gezin (CJG):
het CJG staat nog in de kinder-
schoenen en nu al moet er bezui-
nigd worden. De wethouder zoekt
samen met de ambtenaren en be-

trokken partijen naar een zo goed
mogelijke invullen van deze taak-
stelling.

• Brede School: bijna alles is klaar
voor de Brede School. Daar moest
nog wel even over vergaderd wor-
den. Iedere maand is er een verga-
dering van de stuurgroep, waar de
wethouder voorzitter van is.

• Bezoeken: Myriam Jansen is de
afgelopen maanden onder meer op
bezoek geweest bij het Preuvement
in Nijeveen, de opening van de ten-
toonstelling van AOC Terra, uitrei-
king van de nieuwe wandeltocht
door Nijeveen, de kunstkring in de
Wo l d s t raat, Picknick in the Pa rk ,
Scala, een aantal basisscholen, het
Wa t e r s c h a p, de opening van de
sportkooi en de fietsvierdaagse.

• Ko e b e rg Zu i d : niet alleen de
Brede School komt in de Koedijks-
landen, ook krijgt de jaren 60/70-
wijk een facelift.

Jongerenbeleid: er wordt een inte-
graal beleidsstuk ontwikkeld om te
laten zien op welke weg het college
bezig is. Jeugd en Alcohol, Jeugd en
Overgewicht en Jongeren en Werk
zijn belangrijke thema’s in de raad.
Op 14 oktober wordt dit onderwerp
in een werkvergadering besproken.

• Voorwoord boek: Myriam Jansen
heeft het vo o rw o o rd geschre ve n
voor het boek van Jaap Veen over de
geschiedenis van het railvervoer in
Meppel.

• Niermanschool: nu het plan met
Actium voor de nieuwbouw van de
Niermanschool niet doorgaat, is de
wethouder op zoek naar andere
mogelijkheden.

• Vo e d s e l b a n k : My riam Ja n s e n
heeft zich actief ingezet om een op-
lossing te vinden voor onderd a k
van de voedselbank.
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Praat mee op 
www.sterkmeppel.nl

Op de site van Sterk Meppel hou-
den we regelmatig een poll over
een onderwerp uit de actualiteit.
Op een vraag kun je met een
simpel ‘eens’ of ‘oneens’ ant-
woorden. Op die manier prikke-
len we niet alleen lezers om hun
mening te geven maar kunnen
wij er zelf ook van leren.

Wat doet een wethouder zoal?

Tijdens de Donderdag Meppel-
dag optocht heeft Sterk Meppel
ook dit jaar weer een kleurplaat
uitgedeeld. De prijsuitreiking was
op zaterdag 4 september in de
winkel Mocca d’Or aan de Wold-
straat.

De kleurplaat is geïnspire e rd op
‘Alice in Wo n d e r l a n d’. Alice is
samen met knotshaas op theevisite
bij de hoedenmaker. De plaat was

zeer in trek bij de jeugd. Voor de
jury de moeilijke taak om de win-
naars te kiezen uit de vele inzen-
ders, maar het is gelukt! 

Jeanet Kraaij en Annette Ferguson
van Sterk Meppel deelden de prij-
zen uit aan de gelukkige winnaars.

De winnaars:
Leeftijdsgroep t/m 5 jaar
1e prijs: Julie Zandbergen 

2e prijs: Noah Nijenbrink 
3e prijs: Ivan Staal

Leeftijdsgroep 6 t/m 10 jaar
1e prijs:Noa Treep
2e prijs: Esmee Supèr
3e prijs: Ruth Sietsema 

Leeftijdsgroep 10 jaar en ouder
1e prijs: Nathan de Wolde
2e prijs: Maran Staal
3e prijs: Yonathan Teffera 

PRIJZEN IN KLEURPLAATWEDSTRIJD

Meppel 0522-252494

HEMA

Topprestatie op Mont Ventoux
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Wijnand

Twitter? Ik vind het niks.Waarom zou je jezelf zo uitkleden voor de
hele wereld? Waar is die goeie ouwe tijd gebleven toen we nog de
pest hadden aan Big Brother? Je verzetten tegen cameratoezicht en
dan jezelf zo te kijk zetten! Exhibitionisme, behaagzucht, ijdeltui-
terij, opschepperij, narcisme, nymfomanie...? Kies maar.
Onstuitbaar schuiven er steeds meer mensen aan op Twitter, dat
heb je met dat soort hypes. Artiesten, journalisten en politici waren
er natuurlijk het eerst bij. Van artiesten begrijp ik het: zij willen
niets liever dan gezien worden. Van journalisten snap ik het ook
nog wel een beetje: zij schrijven graag. Naief als ik ben dacht ik dat
het ze niet om eigen glorie ging. Maar ook bij hen zie ik zoveel ego-
tripperij, dat ik twijfel aan hun motieven.
En dan politici… Dat dát narcisten zijn, wisten we natuurlijk al.
Die hebben een boel aandacht nodig, de een nog meer dan de
ander. Ook in Meppel zie je er steeds meer in de etalage verschijnen.
De een doet het heel gedoseerd en zakelijk, de ander ziekt en provo-
ceert met de ene na de andere beschuldiging.

Myriam Jansen was een van de eerste twitteraars. Ocharme! Toen ze
nog aspirant-wethouder was, waagde ze het kritiek te uiten op de
raadscommissie geloofsbrieven. En natuurlijk, dat pikte die com-
missie niet: als notabel wethouder laat je het achterste van je tong
niet zien! Nou, dat doet ze ook niet meer, Myriam stuurt alleen
huis-tuin-en-keuken-tweets rond. Ze reageert zelfs niet op het ge-
zuig van haar toegewijde vriendin, GroenLinksraadslid Willie Ol-
degarm, als die voor de zoveelste keer weeklaagt dat ze Jansens
voorganger, CDA(!)wethouder Ko Scheele, zo mist. Daar niet op re-
ageren, wat een moeite moet dat kosten! 

GroenLinks is trouwens helemaal actief op Twitter. Ook duopassa-
gier Hans Kuipers legt vaak uit hoe goed ie wel is. In de verkie-
zingsstrijd was ook het hele CDA op Twitter te vinden. Maar daar-
van zie je nu alleen Henk ten Hulscher terug. Klaas Neutel is veel te
berekenend om daar nu nog tijd in te stoppen. Ondertussen zit de
halve raad op Twitter, met CU-raadslid Gert Stam in de voorhoede.
Het is een gezellig gekwek, met strijkages, stekeligheden en stem-
mingmakerij over en weer.

Wie het leest? Ze lezen elkaar, en verder hebben ze hooguit 200 vol-
gers. Goed voor eenderde zetel, maar die krijgen ze natuurlijk niet.
Die volgers gaan natuurlijk niet stemmen op die kwebbels. Serieu-
ze stemmers willen liever iemand die zich bezighoudt met politiek.

Gekwebbel

www.zwembaddeduker.nl

Conferentiecentrum

Tot grote verbazing van iedereen
werden vijvers gegraven naast de
voetbalkooi in Nijeveen.

Tot grote verbazing van de gebrui-
kers, de jongerenwerker, de Dorps-
vereniging (DVN) en de inwoners
van Nijeveen was een graafmachi-
ne druk aan het werk bij de pas ge-
opende en druk gebruikte voetbal-
kooi. Er verscheen aan beide zijden
van de kooi een grote en diepe vij-
ver, waar de ballen, die zo nu en
dan buiten de kooi belanden, niet
uit zijn te krijgen.
Een ander groot probleem was dat
ouders het niet meer ve rt ro u wd
vonden hun jonge kinderen naar
deze plaats te laten gaan. 
Sterk Meppel was het helemaal met
de kritiek eens en ondernam dan
ook meteen actie naar het college,
evenals de DVN. Uiteindelijk is be-
sloten de vijvers te dempen en deze

verderop opnieuw te maken, voor
w a t e ropslag ten behoeve van het
naastgelegen industrieterrein. Dat
hier sprake is van een slechte com-
municatie en onbegrijpelijke fou-

ten mag duidelijk zijn. Daar windt
het Stadhuis ook geen doekjes om.

VOETBALKOOI OMRINGD DOOR VIJVERS

Zo’n vijver waar je de bal niet uit
krijgt, maar ook je kind niet...

De verborgen schatten van de
Haveltermade was de titel van
een lezing die de architectuurhis-
toricus Hans de Man hield. Hij
deed dit voor de leden van de ge-
meenteraad bij de opening van
het politieke seizoen. Het was een
goed verhaal, waardoor je met
andere ogen naar de wijk gaat
kijken.

De Haveltermade is een mooi voor-
beeld van een tuinwijk. Deze wijze
van bouwen was een reactie op de
zeer slechte huisvesting van arbei-
ders in de 19e en begin van de 20e
eeuw. Nederland liep hierin voor-
op. Veel tuinsteden zijn ontworpen
in de jaren 30.
Tijdens de Tweede We re l d o o r l o g
lag de bouw van nieuwe woningen
stil. Daarna moest er een enorme
inhaalslag worden gemaakt. Er was
g e b rek aan bakstenen, aan ge-
schoolde arbeidskrachten en aan
geld. 

Airey-woningen
Eigenlijk was er gebrek aan alles.
Daarom werden er begin jaren 50
veel zogenaamde Aire y- w o n i n g e n
gebouwd. Deze huizen waren van
betonelementen en betre k k e l i j k
e e n voudig in elkaar te zetten. Ze
waren bovendien goedkoop. Ook in
de Haveltermade zijn deze wonin-
gen gebouwd. Ze zijn inmiddels
heel zeldzaam geworden. St e rk

Meppel staat geheel achter het idee
dat deze juweeltjes van oorspron-
kelijke woningen behouden moe-
ten blijven.
De Ha ve l t e rmade herbergt nog
meer juwe e l t j e s. Het betreft de

scholen die daar in jaren vijftig zijn
gebouwd. Vooral de Koningin Beat-
rixschool en de scholen op het
scholeneiland (de huidige St e n-
denhogeschool, Vila Mobila en de
Diedel) behoren daar toe.
De Koningin Be a t rixschool is in
1952 gebouwd. Het was de eerste
zogenaamde Groningse school in
Nederland. Dit type school was een
uitvinding van de stadsarc h i t e c t
van Groningen, Jaap Wilhelm. Deze
was zijn tijd ver vooruit. De school
was zo ontworpen dat ieder lokaal
een afzonderlijke unit was, met een
eigen ingang en toilet. 

Brede School
Grappig dat we nu in het ontwerp
van de nieuwe brede school in de
Koedijslanden dit weer zien terug-
komen om op deze manier de
kleinschaligheid in het grote geheel
enigszins te waarborgen. 
De scholen op het scholeneiland
zijn in tegenstelling tot de Beatrix-
school nog helemaal in de origine-
le staat. Ze bevatten bijzo n d e re
kunst. Vo o ral de wandschilderi n g
van Stien Eelsingh in de Diedel, de
vo o rmalige kleuterschool de Du i-
ventil, is heel bijzonder. 
Deze scholen zijn zo uniek dat er
veel over is gepubliceerd, ook in het
buitenland. Daarom is SteM erg blij
dat deze scholen nu een bescherm-
de status hebben. 

Verborgen schatten in Haveltermade

De brug naar Vila Mobila, ook een
monumentenstatus waard, dreigde
te worden gesloopt...

De Koningin Beatrixschool, in 1952
gebouwd, was zijn tijd ver vooruit

Doordat steeds meer informatie
van het internet te plukken is,
hebben de bibliotheken te maken
met een dalend aantal bezoekers.
Dat betekent niet dat ze niet
meer nodig zijn, wel dat hun
functie verandert. Ook de biblio-
theek in Meppel moet zich dus
aanpassen aan haar veranderen-
de rol. Dat lukt maar moeizaam.

De bibliotheek heeft een belangrij-
ke functie in onze samenleving. Je
kunt er terecht als je een leuke
roman wil lezen maar ook voor in-
formatieve boeken, kinderboeken,
k ranten, tijdschriften enzovo o rt .
Ook als het gaat om digitale infor-
matie loopt de bibliotheek voorop.
Te n m i n s t e, als ze genoeg onder-
steuning krijgt van gemeente en
provincie. 
En daar zit de pijn. Al jaren geeft de
bibliotheek in Meppel aan dat ze

met een tekort kampt, vooral ver-
oorzaakt door de hoge huur die ze
moet betalen. Huur die naar de ge-
meente gaat voor het ruime pand
dat speciaal voor de bibliotheek is
n e e rg ezet. Da a rdoor blijft er niet
voldoende geld over voor de be-
drijfsvoering en is het moeilijk mee
te gaan in de noodzakelijke veran-
deringen. En alsof dat niet genoeg
is, is de verwachting dat de biblio-
theek de komende jaren te maken
krijgt met kortingen op de subsi-
dies die ze o.a. van de prov i n c i e
krijgt. 
Dat kan de opmaat zijn naar een
steeds groter tekort en dus een
steeds minder goed functionere n d e
bibliotheek, die uiteindelijk haar
b e s t a a n s recht verliest. Dat mag niet
g e b e u ren. St e rk Meppel vindt het
b e l a n g rijk dat de bibliotheek goed
f u n c t i o n e e rt, zodat iedereen toe-
gang heeft tot cultuur en educatie. 

Bibliotheek in zwaar weer

De Airey-woningen, begin jaren
vijftig gebouwd, zijn nu zeldzaam
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Ton Dohle, twee jaar geleden aangetreden
als wethouder van buiten de gemeente-
raad. Een echte Meppeler met een flinke
hoeveelheid bestuurlijke ervaring als
raadslid en Statenlid voor de VVD.

Waarom ben je de politiek in gegaan?
Je bent met je eigen stad bezig en doet dingen
die relevant zijn voor de samenleving. Poli-
tiek is dus leuk en zinvol. Bovendien moet
een wethouder goed kunnen organiseren. Ik
zit wat dat betreft goed op mijn plaats. 

Wat wil je bereiken in de komende periode?
Een belangrijk speerpunt vind ik het aanpak-
ken van de (jeugd)werkloosheid. We hebben
in Meppel een sterke positie wat de werkgele-
genheid betreft. Er zijn meer banen dan ar-
beidskrachten. Toch hebben we nog steeds
veel mensen die we rk zoeken. Dat komt
omdat we als Meppel een regiofunctie heb-
ben. In plaatsen als De Wolden, Staphorst,
We s t e rveld en Steenwijkerland wonen ook
mensen die in Meppel we rken. Da a ro m
waren we ook zo boos dat we in de Omge-
vingsvisie Drenthe niet meer ruimte voor uit-
breiding van de bedrijventerreinen krijgen.
Daar treffen ze niet alleen Meppel mee, maar
ook alle omliggende gemeenten. 
De komende periode zullen we we rk va n
werk maken en meer banen in de markt gaan
scheppen. Ons doel voor deze periode is om
te zorgen dat we in Meppel een werkloosheid
krijgen die beneden het landelijke gemiddel-
de ligt.

Ook Nieuwveense Landen is een belangrijk
speerpunt. Dat moet van de grond komen,
anders verliezen we erg veel geld. De plannen
die er inmiddels liggen, zijn wezenlijk anders
van opzet geworden. We hebben goed geke-
ken naar de vraag op de markt en hebben
veel goedkope bouw toegevoegd zoals wo-
ningen voor starters. Daar is behoefte aan. 
Uniek is daarbij dat we die wijk zeer duur-
zaam gaan ontwikkelen. Wat dat betre f t
lopen we echt voorop. VROM, Economische
Zaken, Energy Valley en de Provincie Drenthe
zijn heel geïnteresseerd in hoe we het duur-
zaamheidaspect in gaan vullen. Daar gaan
we ons de komende jaren echt voor inzetten. 

Hoe ga je als wethouder met de gemeenteraad
om?
Het is een tendens dat de politiek steeds
vaker tot een soort vechtcultuur ve rw o rd t .
Maar volgens mij zit niemand daar op te
wachten. De raad niet, het college niet en de
inwoners ook niet. Laten we wel wezen: we
hebben afgesproken dat we er met elkaar de
schouders onder gaan zetten. En natuurlijk
zijn er verschillen in wat je het beste voor
Meppel vindt, maar daar moet je toch op een
nette manier met elkaar uit kunnen komen?
En soms krijg je als wethouder inderdaad op
je donder omdat dingen niet goed gaan. Nou,
dan heeft de raad groot gelijk. Maar dat is na-

tuurlijk ook op een nette manier te verwoor-
den.  In Meppel valt het tot nu toe mee, dus ik
hoop dat we dit soort tendensen hier buiten
de deur kunnen houden.

Je bent toch één van de boegbeelden van de
VVD. Hoeveel ruimte krijgt je eigen fractie?
Een liberaal moet niet te veel knellende ban-
den ervaren. Maar we zijn een nieuwe club.
Roelof Pieter Koning en ik zijn de enige oud-
jes. Ik ben wel geregeld bij de fractievergade-
ringen aanwezig, maar probeer mij daar te-
rughoudend op te stellen. 

Is het binnen de VVD mogelijk dat een wet-
houder en de fractie twee totaal tegengestelde
standpunten innemen, bijvoorbeeld zoals bij
Sterk Meppel en de Brede School KoeBerg ge-
beurd is? 
Als elkaar overtuigen niet lukt moet je je kno-
pen tellen en weet je of je voldoende draag-
vlak kunt houden voor je voorstel. Maar be-
langrijker is hoe je ermee omgaat. Moet je
door dit verschil in inzicht het vertrouwen in
elkaar opzeggen of kun je beiden met het
standpunt van de ander leven? Het moet dan
natuurlijk niet gaan over dingen die in het co-
a l i t i e a k k o o rd vastliggen, maar dat spre e k t
voor zich. Bij alle andere onderwerpen is dat
heel goed mogelijk binnen de VVD. Als het
vertrouwen er maar blijft.

Kun je ons tot slot nog iets vertellen over jezelf
dat al niet ruim bekend is in Meppel?
Nou, als wethouder zit je al in een glazen
kastje. Ik houd de gordijnen waar dat moge-
lijk is liever gesloten.          

Koos de Vos, vier jaar geleden aangetreden
als raadslid, is sinds de verkiezingen wet-
houder voor de PvdA. Een geboren Meppe-
ler die zich in zijn vrije tijd tot voor kort
graag inzette als vrijwilliger bij verschil-
lende verenigingen.

Je hebt een interessante baan bij de FIOD ach-
tergelaten om de politiek in te gaan. Waarom
deze keuze? 
Het klinkt misschien raar, maar ik heb altijd
al gedacht dat ik ooit wethouder zou willen
worden. Ik wil graag beïnvloeden, ideeën in-
brengen, vind het leuk om met mensen om te
gaan en om leiding te geven aan processen.
Als je zo rgt dat er in de gemeenteraad 12
mensen zijn die hetzelfde denken, die je kunt
overtuigen van jouw visie, heb je direct in-
vloed op de ontwikkeling van je stad. Dat is
toch geweldig, dat je kunt doen wat je denkt
dat goed is voor Meppel. Het enige waar ik
wel eens last van heb is hoe dingen in de
krant komen. Mensen denken dat als iets in
de krant staat dat het dan waar is, terwijl het
soms ongenuanceerd is of gewoon niet juist.
En… soms duurt het wel erg lang voor een
project op gang is. 

Wat wil je bereiken in de komende periode?
Ik wil dat mensen Meppel zien als een stad
waar veel kan, waar veel mag. Waar antwoord
wordt gegeven op vragen die er zijn. Excel-
lente dienstverlening heb ik dat genoemd.
Dat moet in alles tot uitdrukking gaan

komen. Hoe je bij het loket geholpen wordt.
Hoe je benaderd wordt als je met een idee
komt of een probleem hebt. Dat je voelt dat
er naar je geluisterd wordt en dat er meege-
dacht wordt. Dat is overigens niet hetzelfde
als je zin krijgen. Het kan zijn dat er naar je
geluisterd wordt, dat de argumenten meege-
nomen worden, maar dat er toch een andere
beslissing wordt genomen. 
En mijn tweede speerpunt is dat de projecten
die op de plank liggen in 2014 óf klaar zijn óf
dat er op zijn minst mee begonnen is. Dus
dan denk ik aan de Brede School KoeBerg,
S c h o l e n p a rk Ez i n g e, aan de Ni e u w ve e n s e
Landen en het Vledder. 

Hoe ga je als wethouder met de gemeenteraad
om?
Omdat ik zelf raadslid was voor ik wethouder
werd kan ik de positie van de raad goed in-
voelen. Je hebt als raadslid altijd een infor-
matie-achterstand. En omdat het werk ge-
woon in de vrije tijd gedaan wordt, is er vaak
ook te weinig tijd om je echt te verdiepen. Bo-
vendien is er regelmatig verloop in de ge-
meenteraad. Dus de historische context van
sommige beslissingen is ook wel eens weg.
Wat hebben we in het verleden al besloten,
wat is er daarna gedaan en wat is de volgende
stap waar we nu over besluiten? Ik heb alleen
invloed op dat laatste, dus ik wil ervoor zor-
gen dat in mijn stukken die historische con-
text wordt betrokken. Dat maakt de discussie
voor de raad makkelijker. 

Is het binnen de PvdA mogelijk dat een wet-
houder en de fractie twee totaal tegengestelde
standpunten innemen, bijvoorbeeld zoals bij
Sterk Meppel en de Brede School KoeBerg ge-
beurd is? 
Ik heb het tot nu toe bij de PvdA niet meege-
maakt dat de wethouder en de fractie van
mening verschillen. In principe denk ik dat
het moet kunnen. We hebben collegiaal be-
stuur. Dat betekent dat je als college van bur-
gemeester en wethouders soms een meer-
derheidsbesluit neemt. Als dat een besluit is
dat niet in het coalitieakkoord of het uitvoe-
ringsprogramma is geregeld dan zou je daar-
over van mening kunnen verschillen. Maar
hoe je daar vervolgens mee omgaat, dat is de
belangrijkste vraag. Je moet wel met respect
met elkaar om blijven gaan. Het verschil in
standpunten kunnen respecteren. En als het
om heel principiële verschillen gaat dan zou
ik mij zelfs kunnen voorstellen dat je als wet-
houder uiteindelijk de conclusie trekt dat je
opstapt. Maar eerlijk gezegd kan ik mij niet
goed voorstellen dat het ooit zo ver zal
komen. Je moet als wethouder toch draag-
vlak hebben en dat zal ik altijd zoeken.

Kun je ons tot slot nog iets vertellen over jezelf
dat al niet ruim bekend is in Meppel?
Ja wel, met alle plez i e r. Maar laten we dat
maar niet in de krant zetten. 

Even kennismaken: de andere wethouders
Wat bezielt iemand eigenlijk om de politiek in te gaan? Om wethouder te worden? En wat

willen die wethouders nog bereiken in een periode die vooral gekenmerkt gaat worden
door bezuinigingen? Onze eigen wethouder, Myriam Jansen, komt in deze krant vaak aan
het woord. Laten we het aan het begin van de nieuwe periode ook de andere wethouders

eens vragen.

Ton Dohle

Koos de Vos

Wa a rom laat het nieuwe uitvo e r i n g s p ro-
g ramma van het college zo lang op zich
wachten?
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik het ook wel
lang vind duren. Echter, soms lopen dingen
anders dan je het liefst zou willen. Het mak-
kelijkste antwoord is dat we ook wachtende
zijn op hoe de bezuinigingen landelijk uit-
pakken. Nu het kabinet is gevallen en het
formatieproces tergend langzaam verloopt,
zit iedereen in spanning te wachten op de
uitkomsten. Het zou vervelend zijn als het
college allemaal grootse ambities verkon-
digde, die straks niet waargemaakt kunnen
worden, omdat we alleen bezig moeten met
bezuinigen. Maar desondanks kan het col-
lege wel kenbaar maken waar de ambities
liggen en op welke manier we de komende
vier jaar willen omgaan met het besturen
van de stad in de lijn zoals we dat bij de co-
alitievorming hebben afgesproken. 
Maar ook zo’n uitvo e ri n g s p ro g ramma is
maar niet zo geschreven. We zijn dus druk
doende, maar het gaat zoals het gaat. Juist
dit stuk moet goed zijn en daar zijn we dus
e x t ra kritisch op. Het is misschien een
cliché, maar ik heb liever een goed door-
wrocht plan waar we echt de komende vier
jaar iets aan hebben, dan dat we nu snel een
stuk pro d u c e ren dat we toch bij moeten
stellen.
Wat vind je van de bezuinigingen die door
het rijk zijn aangekondigd?

Pijnlijk. Vo o ra l
voor de mensen
die extra steun
nodig hebben in
o n ze maat-
schappij. De ge-
meenten wor-
den flink gekort
en zoals het nu
lijkt, gaat dat
vo o ral ten koste
van de sociale
onderwerpen. Zo moet er flink bezuinigd
worden op de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning) waarin wordt geregeld hoe
mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee
kunnen doen in de maatschappij. Oo k
w o rdt het sociale we rk vo o rz i e n i n g s c h a p
(Reestmond) hard aangepakt. De economie
wordt gestimuleerd en dat is natuurlijk ook
nodig. Maar als het ten koste van de ‘armen’
en ten gunste van de ‘rijken’ gaat, stimuleert
het de tweedeling in de maatschappij. Dat
zou ik een slechte ontwikkeling vinden.

Hoe zit het met dat onderzoek naar de toe-
gankelijkheid van gebouwen?
Wethouder Scheele deed die belofte aan de
raad, toen SteM vroeg om de trouwzaal in
de Secretarie toegankelijk te maken voor ie-
dereen. Toen ik die belofte tegenkwam op
de actielijst, ben ik uit gaan zoeken hoe het
stond met de uitvoering. Scheele heeft des-
tijds de vraag ook bij de Wmo-raad neerge-
legd, maar een echt onderzoek is er nooit
gekomen, mede door wisseling van mensen
in die raad. Nu heb ik er alle vertrouwen in
dat we dit onderwerp alsnog kunnen op-
pakken.

�Zeg wethouder...
Doorgaans ondersteunen wij het beleid van
dit college, dat tenslotte mede door Sterk
Meppel in het zadel is geholpen. Maar soms
blijven wij met vragen zitten. SteM-wethou-
der Myriam Jansen krijgt ze op haar bord.
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11 november is uitgeroepen tot
de Dag van de Duurzaamheid. In-
woners, verenigingen, instellin-
gen, bedrijven en gemeenten
kunnen zich aanmelden op
www.dagvandeduurzaamheid.nu
om mee te doen.

Wubbo Ockels, astronaut en hoog-
leraar aan de TU Delft, vindt dat ie-
d e re Nederlander recht heeft op
een duurzame toekomst. Dit lukt
alleen door gezamenlijk als bevol-
king op te staan en een 100 procent
schoon Nederland te eisen. T N T-
directeur Peter Bakker doet ook een
o p roep om actie te ondern e m e n :
‘Want als het 5 voor 12 was toen Al
Gore zijn film lanceerde, hoe laat is
het nu dan? De urgentie is helder.‘

Hieruit blijkt dat je inzetten voor
d u u rzaamheid niet alleen vo o r
hobbyisten is, maar voor iedereen.
Je inzetten voor duurz a a m h e i d
mag geen links monopolie zijn; alle
politieke stromingen moeten het
hoog in het vaandel hebben. In
Meppel dringt dat besef door. Zo is
er raadsbrede steun voor een zeer
d u u rzame ontwikkeling in de
Ni e u w veense Landen. Dat moet
een energ i e n e u t rale wijk word e n .
Het coalitieakkoord van SteM, VVD
en de PvdA gaat verder. Deze coali-
tie wil dat heel Meppel energieneu-
traal wordt. 

Instellingen en bedrijven
SteM vindt dat Duurzame ontwik-
keling niet alleen een onderwe r p
voor de overheid is. Ook instellin-
gen en bedri j ven kunnen op dat
terrein veel doen. Daarom zijn wij

blij met het initiatief op donderdag
11 november de grootste duur-
zaamheidsdag van Nederland te
organiseren. Er zullen op die dag
vele honderden activiteiten plaats-
vinden.

Een aantal bedrijven, instellingen
en gemeenten hebben zich al met
een activiteit aangemeld. Zo orga-
niseert de gemeente Breda op die
dag een bijeenkomst over duur-
zaam ondernemen. De ondern e-
mers worden opgeroepen inspira-
tie op te doen en collega’s te
ontmoeten die duurzaam onder-
nemen als hun business zien. 
Het bedrijf Oce nodigt op die dag
klanten, leve ra n c i e r s, medewe r-
k e r s, maatschappelijke org a n i s a-
ties en overheden uit mee te den-
ken over sociale en milieugerichte
v raagstukken om het duurz a a m-
heidbeleid beter te kunnen afstem-
men op de belangen van alle be-
trokkenen. In Friesland wordt een
elfstedentocht met elektrische au-
t o’s georg a n i s e e rd. Het start s c h o t
wordt in Leeuwarden gegeven door
Henk Kroes, de oud-voorzitter van
de Vereniging ‘De Friesche Elf Ste-
den’.

Doe mee!
Kan Meppel wel achterblijve n ?
SteM vindt van niet. Daarom doen
wij een dringend beroep op de ge-
m e e n t e, de ondernemers de ve r-
enigingen en instellingen initiatie-
ven te ontplooien, zodat ook in
Meppel op de Dag van de Du u r-
zaamheid activiteiten zullen
plaatsvinden. Wij zijn graag bereid
me te denken en mee te doen.

11 november: Dag
van de Duurzaamheid De verbouwing aan de vroegere

winkel van Hans & Anneke heeft
voor opschudding gezorgd. De ei-
genaar wilde de vloer vlak maken
en daarvoor een Middeleeuwse
kelder slopen. Paniek bij onder
andere de Stichting Oud Meppel
en de Archeologische Vereniging
Meppel...

Afgelopen zomer is de verbouwing
van de vo o rmalige kledingzaak
Hans & Anneke in de Hoofdstraat
59 begonnen. De eigenaar wil er
een nieuw ‘winkelconcept’ in on-
derbrengen, waarvoor hij de vloer
vlak wilde maken. Wie de winkel in
oude gedaante kent, weet dat er
een verhoging in zat. Dat was niet
voor niets, want onder die verho-
ging zit een kelder. En niet zomaar
een kelder, maar een zogenaamde
k ru i s g e we l f k e l d e r, waarbij de ge-
we l ven rusten op Be n t h e i m e r
zandsteen zuiltjes. 

Strijd om het behoud
Nadat de sloop al deels begonnen
was, kwam Stichting Oud Meppel
in actie. De Archeologische Vereni-
ging Meppel we rd erbij gehaald,
evenals de Bond Heemschut (orga-
nisatie die strijdt voor het behoud
van gebouwen en landschappen
met historische waarde). Na over-
leg met eigenaar en gemeente werd
via de rechter een bouwstop afge-
dwongen om zodoende de moge-
lijkheid te krijgen de kelder nog
nader bouwhistorisch te onderzoe-
ken. 

Het Drents Plateau was voor de
s l o o p a a n v raag al ingeschakeld
door de gemeente om de aanvraag
te toetsen. In eerste instantie gaf
het een positief advies voor de ge-
deeltelijke sloop, maar daar kwam
het later op terug. Helaas was het
toen niet meer mogelijk de kelder
te behouden in de originele staat.
De sloopvergunning was afgegeven
en met geen mogelijkheid meer in
te trekken. 
Het gewelf is nu deels gesloopt,
maar de aannemer heeft gelukkig
de zuilen wel laten staan. Vanuit de
winkel is er straks de mogelijkheid
om door glazen platen in de ver-
lichte kelder te kijken. Maar dat
hier onherstelbare schade is aange-
bracht aan een historisch unicum
zal voor generaties na ons onbegrij-
pelijk zijn.

Hoe is dit nu te voorkomen?
Sterk Meppel ijvert al langer voor
een monumentenlijst van Meppel,
w a a rop duidelijk is aangegeve n
waar voorzichtigheid vereist is bij
sloop- of ve r b o u w i n g s p l a n n e n .
Lang niet alles is in kaart gebracht,
w a a rdoor dit soort zaken nog
steeds plaats (kunnen) vinden. In
2004 is in de Kru i s s t raat nog het
oudste stenen huis van Meppel ge-
sloopt; ook hiervan was niet be-
kend dat het om een histori s c h

pand ging uit eind 15de eeuw, en de
sloopvergunning was al afgegeven. 
Oudere Meppelers weten dat er in
de jaren 60 t/m 80 al veel bijzonde-
re panden ve rd wenen zijn. Ma a r
dat in onze huidige tijd nog steeds
h i s t o rische en unieke objecten
kunnen ve rdwijnen of deels ge-
sloopt worden, is niet meer te ver-
kopen aan de generaties na ons.
St e rk Meppel zal zich opnieuw
gaan inzetten voor zo’n monumen-
tenlijst.

Rond 1450 had de Grote of Maria-
kerk in Meppel dringend geld
nodig. Het kerkhof moest worden
v e rg ro ot va nwege het to e n e m e n
van het aantal inwoners en het koor
moest worden vernieuwd om het
a a ntal alta ren te kunnen uitbre i-
den. Daarom verkocht pastoor Ho-
moet in 1454 een stuk pastorie-
grond tussen de Wildemanssteeg
(Woldstraat) en Papensteeg (Grote
Kerkstraat) aan Roelof Snoeck. Op
die grond werd in de tweede helft
van de vijftiende eeuw een rij hui-
zen gebouwd. Daartoe behoord e
ook het hoekpand, waaronder zich
een grote kelder bevond met een
kruisgewelf rustend op twee zuilen. 
Het moet een rijke familie geweest
zijn die zo’n grote kelder liet bou-

wen eind 15de eeuw. Voor het on-
derste deel van de twee zuilen is
Bentheimer zandsteen gebruikt (uit
D u i tsland afkomstig). Za n d s t e e n
was kostbaar en werd voornamelijk
gebruikt voor monumenten en in
belangrijke gebouwen als kerken,
kastelen en paleizen (Paleis op De
Dam). Maar ook voor molenste-
nen, gevelstenen en slijpstenen. 
Die steen had oorspronkelijk een
lichtgele kleur maar werd door ver-
wering steeds grijzer. Sporen van
beitels van de steenhouwers die de
steen precies op maat moesten
maken, zijn er nog op te zien. Ook
sleep men vroeger messen op
zandsteen, zoals de slijpsporen op
een losstaande zuil aantonen. 
In de Middeleeuwen bouwde men

kelders met een gewelf dat rustte
op zuilen. Dat was de enige manier
om een sterk dak te krijgen waarop
v e rder kon wo rden gebouwd. In
deze kelder zaten zes bogen vanaf
de twee zuilen naar de wanden. De
twee zuilen waren ook onderling
verbonden, door een sterke half-
rond gemetselde boog. Eveneens
langs de wanden zijn gemetselde
bogen aangetroffen.  
Er zijn in Drenthe (en misschien wel
in geheel Noord-Nederland) geen
a n d e re kruisgewe l f ke l d e rs onder
g ewone huizen bekend, die zo
groot en zo oud zijn als deze kelder.
Wat er ook aan de huizen veran-
derde, de kelder onder dit pand
bleef tot 2010 zoals hij was.
(Bron: Stichting Oud Meppel)

Middeleeuwse kelders half gesloopt

Omdat de kerk geld nodig had

Zaterdagochtend 25 september
stond er weer een delegatie van
Sterk Meppel in de Hoofdstraat
om in gesprek te komen met de
inwoners van stad, dorp en om-
geving. Ditmaal hadden we een
vraag over het culinair festival, of
dit al of niet thuishoort in het
Slotplantsoen bij het Joods mo-
nument.

De vraag luidde:
De locatie van Meppel Culinair in
het Slotplantsoen is...
A. Geen gebrek aan respect vo o r
o n ze ve rm o o rde stadsgenoten,
omdat:
- het zo lang geleden is;
- het monument midden in de stad
staat;
- het alleen een symbool is;
- respect van binnenuit komt

B. Wel een gebrek aan respect voor
o n ze ve rm o o rde stadsgenoten,
omdat:
- deze gebeurtenis altijd (en juist
nu) in ons geheugen gegrift moet
blijven;
- midden in de stad niet wil zeggen
dat alles moet kunnen;
- symbolen juist om respect vragen.

We kregen wisselende re a c t i e s,
waarbij opviel dat de jeugd er wat
minder gevoelig tegenaan kijkt dan
de wat oudere Meppelers. Vaak viel
de opmerking: ‘We hebben toch
pleinen genoeg waar dat soort eve-
nementen gehouden kan worden?
A n d e rzijds: ‘Helemaal niet ve r-
keerd om het daar te houden. Dan
k rijgt het monument ook meer
aandacht. 
Iemand kwam met het idee meer
activiteiten in het Noorderpark te
ontplooien. Er is daar veel ruimte
en er is weinig kans op overlast. Al
met al werd het weer gewaardeerd
dat SteM weer in de Ho o f d s t ra a t
stond. 

Ook andere vragen kregen we te
horen. Bijvoorbeeld waarom het zo
lang duurt totdat de brug in de Ha-
veltermade weer klaar is. Tot over-
maat van ramp hadden vandalen
de nacht ervoor de houten fiets-
brug in de brand gestoken en was
deze nu afgezet. 

Gelukkig hebben we ook love n d e
w o o rden gehoord, zoals van een
vakantieganger die vol lof was over
Meppel en de omgeving.

Straatinterview SteM:

Meppel Culinair bij 
Joods monument?

Zoals het was...

Het gewelf is gesloopt



2 STADSWACHTER Herfst 2010

Het politieke jaar is weer gestart. Wel een rare start. Doordat ze er in
Den Haag met elkaar nog niet uit zijn, weten we in Meppel ook nog niet
waar we aan toe zijn! En heeft u naar de Troonrede geluisterd? Al die
ambtelijke taal, daar snapt toch niemand iets van? Maar ik heb wel be-
grepen dat chronisch zieken en ouders met kinderen volgend jaar al be-
hoorlijk getroffen worden en dat terwijl we wel 22 miljard investeren in
asfalt en spoor. En dan moeten de echte bezuinigingsplannen nog
komen. Als dit de signalen zijn van hoe er bezuinigd gaat worden dan
ben ik daar niet blij mee.

Maar het is gelukkig niet alle-
maal kommer en kwel. Integen-
deel. Meppel heeft zich de laatste
tijd weer goed op de kaart gezet
met de grote groep sportievelin-
gen die de Mont Ventoux hebben
beklommen. Mijn complimen-
ten daarvoor. Ook de Donderdag
Meppeldagen waren weer super-
gezellig en goed georganiseerd.
En het culinair festival Meppel
met Smaak was weer een schot
in de roos.
Drie gezellige avonden in de
Markthallen. Veel bezoekers en
ook weer veel gemengde gevoe-
lens rond de aanstaande sloop
van die hallen. Ook ik vind het
vervelend dat de afspraak die we zes jaar terug met de wethouder had-
den gemaakt (pas slopen als er een alternatief is) duidelijk niet is nage-
komen. En nu hebben we er niets meer over te zeggen: de grond is al in
handen van projectontwikkelaars. Als het maar enigszins mogelijk is
om met een alternatief te komen, moeten we daarvoor gaan. Maar of
dat op een betaalbare manier kan? 

We doen al onze uiterste best, maar de komende jaren gaan we nóg
meer energie steken in het ontmoeten van Meppelers. Ik zou graag zien
dat het vertrouwen in de politiek weer omhoog gaat. Daar willen we, de
fractie en ik, een speerpunt van maken de komende periode van vier
jaar. Dus we gaan voor de ontmoeting.Want we hebben elkaar nodig.

Peter de Vries 
Fractievoorzitter Sterk Meppel

SteMgeluid

Toen ik aan deze column begon
stonden er 34 nieuwtjes van Mep-
pel op de gemeentelijke site. Niet
allemaal even belangwekkend.
Sommige waren al lang achter-
haald (maanden oud!), maar
toch. De digitale techniek raast
als een wervelwind door onze
maatschappij. Je kunt tegenwoor-
dig makkelijker met je telefoon of
iPod met een simpele vingerbewe-
ging een stapel gegevens van elke
gemeente inzien (met iGGIS), dan
een wethouder te spreken krijgen.
En omdat elke gemeente vanaf 1
januari 2010 wettelijk verplicht is
haar plannen digitaal op
www.ruimtelijkeplannen.nl te
zetten, wordt het steeds belangrij-
ker om daar af en toe eens op te
kijken.

Ik verbaas me elke dag opnieuw
over de vele grote veranderingen
die de digitale techniek in ons
leven teweegbrengt. Niet alleen bij
de gemeente. Onze hele maat-
schappij wordt erdoor geraakt.
Wie gebruikt er nou nog een foto-
rolletje? Waar zijn de telefooncel-

len gebleven? Wie verstuurt er nog
lange brieven? 
Steeds minder mensen boeken hun
va k a n t i e , hun vliegreis of hotel via
een re i s b u re a u . De ve rt ro u w d e
tante post is niet voor niets in gro t e
p roblemen gera a k t . In t e r n e t w i n-
kels zien hun ve rkoopcijfers elke
jaar gro e i e n . Ook in Meppel moe-
ten we vanaf 1 december gelove n
aan de OV- c h i p k a a rt .
Het is vandaag de dag een hele
toer om steeds maar weer nieuwe

dingen te moeten leren, keuzes te
moeten maken, verleidingen van
de reclame om over te stappen te
doorzien. Ik zie genoeg mensen
om me heen die afhaken. Ik ben
een digibeet, roepen ze dan met
enige trots. Ik doe niet mee aan al
die nieuwerwetse dingen, zeggen
ze dan.

Het wordt je ook niet makkelijk
gemaakt om mee te blijven doen.
Het is bijna altijd via (soms En-
gelstalige) papieren informatie
dat je het nieuwe moet doorgron-
den. Kon je vroeger zelf aan je
auto wat sleutelen, tegenwoordig
kijkt de computer de auto na en
staat er op het scherm wat eraan
mankeert.
Wie mee wil blijven doen moet
zichzelf continu bijscholen. Het is
echt levenslang leren geworden.
Voor iedereen. En wat is de rol
van de gemeente daarin? 
We hebben in ons land nog altijd
meer dan een miljoen mensen die
niet of nauwelijks kunnen lezen
en schrijven. Wat moeten die met
de nieuwe ontwikkelingen? Wat
staat er over deze ontwikkelingen
en het helpen van mensen om
aansluiting te houden in het co-
alitieakkoord? Misschien kun je
het eruit afleiden, maar genoemd
staat het nergens! 

Herman Jansen

Vanaf de zijlijn

Langzamerhand begint de rich-
ting van de bezuinigingen door te
sijpelen. Wat het precies betekent
voor Meppel is nog niet helder,
maar in grote lijnen kan ik al wel
wat zeggen. Eén ding is overdui-
delijk: bijna alle bezuinigingen
vallen binnen mijn portefeuille.
Mijn collega-wethouders zeggen
dan lachend, dat ik daar zelf voor
gekozen heb. Ik wilde toch zo
graag de maatschappelijke en
culturele portefeuille? Ja, ik wilde
niets liever. Het is ontzettend be-
langrijk dat we niet alleen bezig
zijn met stenen stapelen, maar
dat we ook oog hebben voor de
‘zachtere’ onderwerpen.

Ruim vier jaar geleden werd de
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) ingevoerd. De bedoe-
ling van deze wet was dat zoveel
mogelijk mensen zelfstandig aan
de maatschappij kunnen mee-
doen. Ik bestempelde het destijds
als ‘ordinaire bezuinigingsslag’,
omdat er minder voor de mensen
gezorgd zou worden. En dat was
het ook. Maar we hadden geen
keuze. In een verzorgingsstaat als
Nederland waren de hoge kosten
niet meer op te brengen.
Ondertussen zijn we vier jaar ver-
der en een heel stuk op dreef met
deze Wmo. En juist als we een
beetje beginnen te wennen, komt
er nog een bezuinigingsslag over-
heen. Ik vraag mij af of de pijn
wel eerlijk wordt verdeeld. Vol-
gens mij krijgen juist de meer
kwetsbare mensen de zwaarste
klappen. Op veel medicijnen

moet nu bijvoorbeeld bijbetaald
gaan worden. Maar hoe kan een
bijstandsgezin (dat moet rondko-
men met 50 euro per week) in één
keer voor 35 euro medicijnen
kopen?

En dan cultuur. Volgens veel men-
sen kost cultuur alleen maar geld.
Maar niets is minder waar. Er zijn
de afgelopen jaren interessante
onderzoeken gedaan naar het be-
lang van cultuur. Neem bijvoor-
beeld het rapport van onder-
zoeksbureau Nijffer.
De conclusie uit dit rapport is dat
er vier factoren zijn die een stad
aantrekkelijk maken om in te
wonen: bereikbaarheid, de kwali-
teit van de woningen, een histori-
sche binnenstad én de culturele
voorzieningen. In het onderzoek
wordt aangetoond dat er een di-
recte relatie is tussen de prijs van
de koopwoningen en het niveau
van de culturele voorzieningen.
Ook schreef het adviesbureau
LAgroup in 2005 de publicatie
‘Wat cultuur verdient’. Uit het on-
derzoek blijkt dat op het eerste ge-
zicht de economische impact van
cultuur gering lijkt, maar dat uit
de bestedingen in bijvoorbeeld de
horeca blijkt dat de economische
impact veel groter is.

Andere studies wijzen bovendien
uit dat vooral mensen met een
hogere opleiding willen wonen in
steden met een gevarieerd cultu-
reel aanbod. Bedrijven kunnen in
hun vestigingsgedrag anticiperen
op een woonklimaat in een stad

waar hun potentiële werknemers
op afkomen.

Het is dus van groot belang dat
Meppel juist in deze zware tijden
haar culturele voorzieningen in
stand weet te houden. En nee, dan
gaat het er niet zozeer om dat
alles moet blijven zoals het is,
maar wel dat we creatief moeten
zoeken naar oplossingen. Door
bijvoorbeeld sommige instanties
meer samen te laten werken, zou
je geld kunnen besparen.
Persoonlijk zie ik dat liever, dan
dat we voorzieningen moeten
missen. Hoe we de bezuinigingen
precies gaan doorvoeren, is nog
niet bekend. Maar ik zou er trots
op zijn als we over vier jaar onze
voorzieningen nog steeds hoog
hebben kunnen houden door in
creativiteit samen te werken. El-
kaar te versterken door te verbin-
den!

Myriam Jansen
Wethouder

Rare start

Digitaal

Bezuinigingen

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.

www.sterkmeppel.nl

Ac ht e rg ronden? Discussies, Com-
mentaar? Zie www.sterkmeppel.nl
Op de website van SteM kunt u ons
v e r k i e z i n g s p ro g ramma dow n l o a d e n ,
daar vindt u de laatste berichten, ac-
t i e s, agenda, weblog, opinies, enz.
enz.
Ook voor uw eigen wensen, opmerkin-
gen, commentaar kunt u daar terecht.

Van de wethouder

D o n d e rdag 23 september is Han
van Za n d b e rgen geïnsta l l e e rd als
duoraadslid voor SteM. Han is een
zeer betrokken en actieve man, die
zich al jaren inzet voor de politieke
vereniging Sterk Meppel. 
Hij heeft veel bestuurlijke ervaring.
Zijn handicap (Han is blind) vormt
geen belemmering voor het werk

dat hij doet. Met behulp
van moderne apparatuur
en een enorm geheugen
functioneert hij prima.
Ook de griffie zet zich in
om voor Han het volledig
f u n c t i o n e ren als duo-
raadslid mogelijk te
maken. Hier wordt de slo-
gan dat iedereen mee
moet kunnen doen waar-
gemaakt en daar zijn wij
best trots op.
Wij zien Han als een waar-
devolle aanvulling in de
ra a d s c o m m i s s i e. Hoewe l
hij voor de verkiezingen

had aangegeven dat maatschappe-
lijke zaken en ruimtelijke zaken zijn
belangstelling hebben, gaat hij zich
vooral toeleggen op de gemeentefi-
nanciën. Dat zal hem veel leerwerk
opleveren, maar die uitdaging gaat
hij graag aan.
Wij wensen Han geluk met zijn be-
noeming.

Han van Zandbergen duoraadslid

Burgemeester Jan Westmaas feliciteert het
nieuwe duoraadslid



De landelijke bezuinigingen zijn
nog niet eens bekend, maar er
zijn in Meppel al signalen dat er
voorzieningen in het gedrang
komen. Het cultureel centrum
Scala is er daar één van.

Scala is opgezet als gemeenschap-
pelijke regeling voor de gemeenten
Meppel, Steenwijkerland, We s t e r-
veld, Staphorst en De Wolden. Je
kunt daar terecht om te zingen,
schilderen, musiceren, dansen en
vele andere vormen van creativiteit
te beoefenen.
In 2008 is de regeling opgeheven en
ging Scala verder als stichting. De
gemeenten maakten de afspra a k
dat ze in ieder geval nog vier jaar
hun betalingsverplichtingen na
zouden komen om Scala financiële
ruimte te geven om te groeien in
deze rol. In 2012 zijn deze vier jaar
voorbij. 
De gemeente Staphorst heeft nu al
gemeld dat ze deze subsidie vanaf
2012 met een ton gaat korten (ruim
60%) en ook de andere gemeenten
gaan bezuinigen. De gemeente
Meppel, die in haar eentje al 70
p rocent van de subsidiekosten
voor haar rekening neemt, kan dat
niet opvangen. St e rker nog, ook
Meppel zal moeten bez u i n i g e n .
Dat betekent dus dat Scala het
zwaar krijgt en creatief moet wor-
den om op een andere manier haar
inkomsten aan te vullen. 

Duur gebouw
Net als bij de bibliotheek (zie elders
in deze Stadswachter) spelen de
hoge huisvestingslasten een belang-
rijke rol. Het lijkt wat kindera c h t i g

om te zeggen: ‘daar hebben we ja-
renlang voor gewaarschuwd’, maar
het is wel waar. St e rk Meppel was
geen voorstander van de nieuwe
h u i s vesting. Niet omdat we de mu-
ziekschool geen warm hart toedra-
gen. Integendeel. We waren toen al
bang dat dit pre s t i g i e u ze gebouw
een molensteen om de nek van Scala
zou worden. En natuurlijk spelen
ook de forse bezuinigingen en het
toenemende aanbod van part i c u l i e r
m u z i e k o n d e rwijs een flinke rol. 
St e rk Meppel vindt de culture l e
vo o rzieningen in Meppel belang-
rijk. Het hoge voorzieningenniveau
is een belangrijke reden voor be-
drijven om zich in Meppel te vesti-
gen en arbeidsplaatsen hier naar
toe te brengen. Daarom zullen col-
lege en gemeenteraad alles op alles
moeten zetten om Scala te helpen
in de zoektocht naar oplossingen
om onze culturele vo o rz i e n i n g e n

op de been te houden. Niet door er
meer geld in te stoppen (dat er niet
is), maar door inhoudelijk mee te
zoeken naar creatieve oplossingen.

Voor zware, milieubelastende in-
dustrie, zoals een asfaltfabriek, is
in Meppel definitief geen plek
meer. Dit blijkt uit de woorden
van wethouder Dohle.

Na de mededeling van de firm a
Heijmans (asfalt) zich niet te vesti-
gen in Meppel was het theoretisch
nog altijd mogelijk dat een dergelij-
ke milieubelastende industrie zich
op Oevers C zou vestigen. De kans
was echter niet meer zo gro o t ,
omdat de raad in 2007 al een motie
van SteM had aangenomen, waarin
het college we rd opgeroepen te
komen met een uitgiftenotitie
w a a rin bedri j ven à la He i j m a n s
we rden uitgesloten. Die notitie
kwam niet. Wat wel kwam was een

lijst met criteria waaraan bedrijven
we rden getoetst alvo rens de ge-
meente grond aanbood.
Om de zaak definitief te maken,
moet het geregeld worden in het
bestemmingsplan. Volgens we t-
houder Dohle is dat nu gebeurd .
Met aanpassingen van het bestem-
mingsplan Oevers D steekt Meppel
een stokje voor de komst van bij-
voorbeeld een asfaltfabriek of een
afvalverbrandingsoven.
Dat is voor SteM en voor alle inwo-
ners goed nieuws. Eindelijk is de
zaak nu definitief geregeld. Meppel
kan nu niet meer worden opge-
zadeld met dergelijke milieubelas-
tende bedrijven. Wij danken ieder-
een die zich heeft ingezet om dit
resultaat te bereiken.

Wethouder My riam Jansen ove r-
handigde vrijdag 10 september op
de Ni e rmanschool de eerste Kl a s-
s e ! k a s . Met de Klasse!kas wil de
gemeente in samenwe rking met
de Gemeenschappelijke Kre d i e t-
bank (GKB) leerlingen leren om
ve ra n t wo o rd om te gaan met geld.

Steeds meer jongeren komen fi-
nancieel in de problemen. Ee n
zorgwekkende ontwikkeling. Men-

sen met financiële problemen heb-
ben meer kans om in een isolement
te komen. Hierdoor lopen ze veel
schade op, ook emotioneel. Bij on-
derzoek naar de oorzaak van deze
financiële problemen, kwam naar
vo ren dat veel mensen nooit ge-
leerd hadden om met geld om te
gaan. Daarom besloot de gemeente
Meppel de Klasse!kas gratis be-
schikbaar te stellen voor alle basis-
scholen in Meppel. De Klasse!kas is
ontwikkeld door de GKB en Bureau
voor Levend Leren. Door jongeren
in een vroeg stadium te leren ver-
antwoord en ondernemend om te
gaan met geld, hoopt de gemeente
schulden op latere leeftijd te voor-
komen.
De leerlingen krijgen zelf de be-
schikking over een beperkt geldbe-
d rag. Dit kunnen ze bijvo o r b e e l d
gebruiken om hun klas in te rich-
ten, materialen te kopen of uitstap-
jes te organiseren. Volgens de ont-
wikkelaar leren kinderen zo om de
verantwoordelijkheid te nemen.
Sterk Meppel vindt dit een goede
zet. Vooral in deze crisistijden zie je
dat het aantal mensen oploopt dat
een beroep moet doen op de GKB.
Vaak ligt de oorzaak ook bij het uit-
g a ve n p a t roon van de mensen.
Door kinderen vroeg te leren met
geld om te gaan, kan een deel van
de problemen voorkomen worden.

De parkeerregeling in het Meu-
gien en de herinrichting van de
wijk blijven bij bewoners irritatie
oproepen. Ze zijn het goed zat en
trekken voor de zoveelste keer
aan de bel.

Van de zomer spraken SteM, VVD
en PvdA met het actiecomité uit het
Meugien. Het ging over toezeggin-
gen van het college over het parke-
ren in de wijk die niet nagekomen
w a ren, de bezoekerspas die zo u
verdwijnen en de vorm waarin be-
taald moest worden.
Voor dat laatste hadden de bewo-
ners een eigen voorstel. De delega-
tie stelde in een gesprek met wet-
houder Dohle de gri e ven van de
bewoners aan de ord e. Deze be-
loofde te onderzoeken waarom de
zaken niet goed verlopen ware n ,
met name wat betreft de hoogte
van het tarief voor de ontheffing.
Verder zou hij bekijken of het door
de bewoners aangedragen alterna-
tief van de parkeerpas een optie

zou zijn.
Het lijkt erop dat er helemaal niets
gebeurd is, want bewoners van het
Meugien kregen weer een acceptgi-
rokaart toegestuurd. Dat schoot bij
velen in het verkeerde keelgat. Dat
was tegen de afspraak. Ook ove r
hun alternatief hebben ze nooit
wat vernomen, kregen wij te horen.

Vragen
SteM is zeer verbaasd. We hadden
toch mogen aannemen dat na het
gesprek met de wethouder de be-
woners meer serieus genomen
zouden worden. Dat in ieder geval
de afspraken nagekomen zo u d e n
worden. Om een goed beeld te krij-
gen moeten we wel precies weten
wat de afspraken en toezeggingen
zijn. Daarom hebben wij het colle-
ge gevraagd ons aan te geven welke
afspraken er precies gemaakt zijn
en welke toezeggingen er zijn ge-
daan. Als het college in gebreke is
g e b l e ven zullen we het daaro p
zeker aanspreken.

Daar komt bij dat de bewoners on-
t e v reden zijn over de uitwe rk i n g
van de herinrichting. De inrichting
van de straten is zo krap dat de wijk
moeilijk bereikbaar is voor de
b ra n d we e r. De bewoners vreze n
schade aan hun auto’s als de brand-
weer snel moet ingrijpen, er zijn al
auto’s beschadigd. Ze vragen zich af
wie er voor de schade opdraait. 

Maandag 18 oktober 19.00 uur
houdt het actiecomité in het club-
huis ’t Meugien een protestbijeen-
komst.

We weten het: een broedende kip
moet je niet storen. Maar in de
wandelgangen van het Stadhuis
lopen een paar vossen te blikker-
tanden: zit dit nieuwe college
niet wat lang op de eieren? Al
vier maanden is er een coalitie-
akkoord en nog steeds hebben
B&W dat toch bedaarde stuk niet
weten te vertalen in een deugde-
lijk uitvoeringsplan voor de ko-
mende vier jaar.

Rustig maar, dat heeft te maken
met die ellenlange kabinetsfor-
matie in Den Haag, zeggen ze.
Achttien miljard willen de drie
onderhandelaars van VVD, PVV
en CDA bezuinigen. Daarvan zal
een fiks deel terechtkomen op het
bordje van de gemeenten, dus
ook dat van ons. Maar hoeveel
en waar we moeten snijden...?
Hoe kunnen we nu een plan
maken als we niet weten hoe of
wat? 

Niet achter de komma, nee.
Maar dat wil toch niet zeggen
dat je niet met een voorlopig be-
leidsplan kan komen? Zaken als
‘excellente dienstverlening’ en de
aanpak van werkloosheid heb-
ben vooral met de inzet te
maken. Met mentaliteit. Die kun
je toch makkelijk op tafel leg-
gen? Voor de grote investeringen
hou je een slag om de arm, maar
ook daar kun je prioriteiten ken-
baar maken.

Laten we maar aannemen dat
we te maken hebben met de stilte
voor de storm. Dat B&W zorg-
vuldig te werk gaan en betrouw-
bare plannen voorbereiden.
Maar als dit een symptoom is
van besluiteloosheid, dan zijn
we minder geamuseerd. Het
wordt tijd dat dit college zijn ge-
zicht laat zien. Met twee wethou-
ders die zich profileren als com-
municatie-experts zou dat
mogelijk moeten zijn.

Sttt...!
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