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Sterk Meppel heeft zich altijd 
ingezet voor een autoluwe bin-
nenstad en parkeren op het 
Vledder en het Kraton. Daar 
paste een parkeergarage aan de 
Kromme Elleboog absoluut niet 
in. Helaas gaat het niet altijd 
zoals we zouden willen. Op het 
Vledder wordt zoveel gebouwd 
dat er geen parkeerplekken over 
zullen zijn en het Kratonterrein 
is voor het grootste deel niet van 
de gemeente. Dan toch maar een 
parkeergarage aan de Kromme 
Elleboog?

De Kromme Elleboog eens op-
nieuw inrichten is geen overbodige 
luxe. Niet alleen omdat het een 
lelijk en rommelig stukje stad is, 
maar ook omdat de gebouwen van 
Boom Uitgevers leeg staan en er 
verpaupering dreigt. Als daar wo-
ningen en bedrijven gebouwd gaan 
worden, moeten daarvoor eigen 
parkeervoorzieningen komen. Ook 
de parkeerplaatsen die er nu zijn 
in dit gebied moeten dan worden 
vervangen.
Een andere wens van SteM is de ge-
parkeerde auto’s van het Prinsen-
plein en de Groenmarkt te halen. 
Dit heeft er in 2005 al toe geleid dat 
wij ons verzet tegen een parkeerga-
rage hebben gestaakt. Voor ons was 
wel een voorwaarde dat deze niet 
te groot mocht worden vanwege de 
aanzuigende werking en het mocht 
de inwoner van Meppel niets ex-
tra kosten. De bouw van een grote 
parkeervoorziening op het Kraton 
is en blijft voor ons de beste optie.

Compromissen
Tijdens de coalitieonderhande-
lingen heeft SteM, net als de VVD 
en PvdA, compromissen moeten 
sluiten. Zo is de harde eis dat de 
garage niet groter mocht worden 
dan strikt noodzakelijk afgezwakt 
en het mocht ook nog wat kosten. 
Want, zo was de redenering, er was 
voorlopig geen zicht op een grote 
parkeervoorziening op het Kraton. 

Daarbij biedt de ontwikkeling op 
de Kromme Elleboog inclusief de 
parkeergarage ook kansen voor de 
stad. Hieraan toegeven werd niet 
door de hele fractie toegejuicht, 
maar het is wel een feit waar we 
mee moeten leven.
Door het compromis kwam de 
weg vrij naar een ontwikkeling in 
het Kromme-Elleboog-gebied, die 
gunstig afwijkt van de plannen 
van vijf jaar geleden. Dat bleek bij 
de presentatie op 24 november. Er 
wordt op diverse plekken minder 
hoog en minder massaal gebouwd. 
Wel is er een nieuw bouwblok van 
elf meter hoog bedacht, vlak voor 
het pianohuis, waar Omroep Mep-
pel zit. De omwonenden zijn daar-
tegen in opstand gekomen. SteM 
kan zich er veel bij voorstellen, om-
dat dit ten koste gaat van de ‘tuinen 
van de stad’ en de parkeerplaatsen 
van de bewoners van de Keizers-
gracht.

Onbespreekbaar
Er moet een parkeergarage komen 
met 255 plaatsen waarvan er 200 
openbaar zijn. De winkeliersver-
eniging gaf aan dat dit te weinig 
is. Zij zou het liefst zien dat er een 
parkeergarage komt én dat er op 
de pleinen geparkeerd kan blijven. 
Voor Sterk Meppel is dit onbe-
spreekbaar.
Hoewel het financieel nog niet rond 
is, lijkt het om een gemeentelijke 
investering te gaan van 3,3 miljoen 
euro. Dat gaat de gemeente mini-
maal twintig jaar een behoorlijk 
bedrag per jaar kosten. Daarna zal 
het pas geld gaan opleveren. Hier 
zou een particuliere ondernemer 
natuurlijk nooit intrappen.
Verder is het heel onzeker hoe de 
komende jaren er economisch 
gaan uitzien. Als het gaat zoals nu 
is het mogelijk dat deze investering 
er nooit uit komt. Het lijkt ons goed 
dat de hele gemeenteraad goed na-
denkt of het in deze tijd van grote 
bezuinigingen verantwoord is zo’n 
grote investering te doen.
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Alleen geld telt
Onze samenleving verandert in 
hoog tempo. De neoliberale visie 
bepaalt hoe onze samenleving 
eruit komt te zien. ‘Linkse hobby’s’ 
als solidariteit en natuurontwik-
keling gaan op de schop. Een 
mooie kreet als ‘we gaan uit van 
de kracht van mensen’ betekent in 
feite dat het recht van de sterkste 
weer gaat gelden. Ieder voor zich! 
Concurrentie is goed. Niet alleen 
tussen bedrijven, maar ook tussen 
maatschappelijke organisaties, in 
de ziekenzorg en tussen burgers 
onderling. Alles in ons leven wordt 
momenteel bepaald door economi-
sche factoren.
Ook in Meppel. Ogterop moet steun 
vinden bij ‘vrienden’ en sponsors, 
zwembad Hesselingen moet een 
deel van zijn inkomsten uit com-
merciële activiteiten halen. En 
Scala, waar je als amateur muziek-
lessen of een cursus pottenbakken 
kunt volgen, moet zijn broek liefst 
maar helemaal zelf gaan ophou-
den en een commerciële organisatie 
worden. En zo kunnen we nog wel 
even doorgaan. De centen bepa-
len wat er met onze samenleving 
gebeurt, want ‘we kunnen het niet 
meer betalen’. 
Wat we schijnbaar wel kunnen 
betalen is tien miljard (per stuk) 
voor de JSF-straaljager. Dat levert 
immers banen en know how op. 
Tenminste, dat was de verwachting. 
Tien jaar later schijnt dat in de 
praktijk tegen te vallen. Wat we wel 
kunnen betalen is het Vion-terrein 
en een (lelijke en auto’s lokkende) 
parkeergarage in het centrum, 
want ‘dat komt ten goede aan de 
economie en schept dus banen’. Het 
is maar te hopen dat we niet over 
tien jaar ook daar moeten consta-
teren dat de praktijk tegenvalt. Dat 
we van dat geld beter een vriende-
lijke fietstunnel hadden kunnen 
bouwen.

HAN EN SAN

Onze maatschappij verandert, want 
dat is financieel blijkbaar nodig. Maar 
wij, inwoners van dit land, van Mep-
pel, veranderen daardoor ook. Som-
mige mensen worden minder tolerant 
of gaan aan vijanddenken doen. De 
bereidheid om met elkaar een zeker 
niveau van materiële welvaart te de-
len zakt daardoor zienderogen. 
Dat heeft gevolgen voor hoe we buiten de deur met elkaar omgaan. In 
de media krijgt degene met de meest gedurfde uitspraken de meeste 
aandacht, op straat en in het verkeer hebben veel mensen een kort lontje. 
Politici die deze situatie het meest versimpelen krijgen de meeste stem-
men of ze dat nou linksom of rechtsom doen. Ze spelen in op de angst 
dat het een ander beter gaat dan jou, of dat een ander van jouw belas-
tingcenten mooi weer speelt. Dat zorgt ervoor dat mensen terugvallen 
op de ‘eigen groep’. Ze zoeken geestverwanten en vinden elkaar in het 
uitsluiten van anderen (buitenlanders, uitkeringsgerechtigden). 

Sterk Meppel wil het anders aanpakken. Laten we de mensen uitsluiten 
die een kort lontje hebben. Laten we de mensen uitsluiten die het nor-
maal vinden iemand die ze niet kennen voor hoer uit te schelden. Laten 
we de mensen uitsluiten die denken dat zij zelf wel kunnen bepalen of het 
veilig is om door rood te rijden.
En vooral: laten we geestverwanten opzoeken. Een groep vormen van 
mensen die vriendelijk, beleefd en hulpvaardig zijn. Die oog voor elkaar 
hebben. Laten we een groep vormen van mensen die natuurlijk materiële 
welvaart willen, maar die het ook belangrijk vinden het milieu te sparen, 
onze materiële welvaart te delen en een fijne gemeenschap met elkaar 
op te bouwen.

Wij wensen u een goed en gezond 2012 toe en veel geestverwanten!
Redactie Stadswachter

Veel geestverwanten in 2012!

Dan toch maar een 
parkeergarage?

Onze allerlaatste hulpkreet om de 
klokkentoren aan de Grote Oever 
te redden. Vier SteM-actievoerders 
in dezelfde pose als een bekende 
band. Een prijsvraag: Schrijf of mail 
ons welke groep en welke LP hier 
wordt afgebeeld. De winnaar krijgt 
het boek: ‘Een kwart eeuw Meppel’ 
van Herman Jansen. Voor het adres 
zie achterop. (Zie ook pag. 7.) 

Dit nummer is het eerste van de 
31ste jaargang. We hebben de 
vlag niet uitgehangen, hadden 
het jubileum zelfs bijna over het 
hoofd gezien: de Stadswachter 
bestaat dus al dertig jaar. Dat 
mag in de krant. Als enige poli-
tieke partij in Nederland lukt het 
Sterk Meppel (vroeger de Stads-
wacht) al zo lang elk kwartaal 
een krant uit te brengen met ac-
tueel politiek nieuws.
(Zie ook pag. 4)

Stadswachter 
dertig jaar

Volgens de VVD krijgt Meppel te 
weinig bestuurlijke aandacht uit 
Assen, heeft Meppel niets met 
Drenthe en zijn de inwoners veel 
meer op Zwolle georiënteerd. 
Daarom wilde de fractie kijken 
naar wat het best is voor de toe-
komst. Er kwam dus een onder-
zoek of het de gemeente vrij staat 
zich bij Overijssel aan te sluiten 
en welke voor- en nadelen dat 
zou hebben. Daar heeft de VVD 
zelfs het landelijke nieuws mee 
gehaald. Verder komt het niet.

Al snel werd duidelijk dat de overi-
ge fracties niets voor een dergelijke 
uitruil voelden. SteM-fractievoor-
zitter Peter de Vries vond het een 
onderzoek op basis van zwakte: ‘we 
worden niet gezien door Drenthe’. 
Hij vergeleek de vraag van de VVD 
met het geklaag van een kind. ‘Jul-

lie zijn rotouders, ik ga wel bij mijn 
vriendje wonen!’ 
Ga uit van onze kracht, was zijn 
boodschap. Als we in Assen niet 
aan onze trekken komen, moeten 
we naar onszelf kijken en zorgen 
dat ze ons zien. Dan komt die be-
stuurlijke aandacht vanzelf. SteM 
voelt zich Drents en is daar trots op. 

Partners zoeken
Maar natuurlijk is er niets op te-
gen ook partners over de provin-
ciegrenzen te zoeken. Dat je bij 
Drenthe hoort, staat een samen-
werking met Zwolle, Kampen en 
Steenwijkerland zeker niet in de 
weg. Integendeel. Je krachten bun-
delen en met veel partners samen-
werken is niet meer dan logisch. 
Maar ook daar vanuit de eigen 
kracht en de eigen regie. 
(Zie ook pag. 5 ‘Meppel is Meppel...’

Meppel bij Overijssel?

Saaie boel. Jammer dat die Vion-
kwestie met een sisser afliep!



 DE STADSWACHTER
















 
















Jtax Jtax J v. DijkJ. VAN DIJK & ZN
i n t e r i e u r  &  k l e u r

Javastraat 1-3 t. 0522-256494 info@vandijk-interieur-kleur.nl
7941 XB Meppel f. 0522-258854 www.vandijk-interieur-kleur.nl

Beste lezers, zo tegen het eind van 
het jaar en met de feestdagen voor 
de deur is dit hét moment om de 
balans op te maken en naar de 
toekomst te kijken. We hebben naar 
mijn gevoel een stabiele politieke 
verstandhouding in Meppel en dat 
is maar goed ook met lastige zaken 
zoals De Plataan, Scala, de campus 
op Ezinge en Nieuwveense landen 
om er maar even een aantal te noe-
men. En natuurlijk ligt de parkeer-
garage ons zwaar op de maag.

Tijdens de onderhandelingen heb-
ben we toegestemd in de komst 
van de parkeergarage, maar niet 
afgesproken hoeveel het precies 
mag kosten. Die drie miljoen wordt 
uiteindelijk terugverdiend, maar 
het is wel veel geld. Daar zijn we 
nog niet uit. Gelukkig is de on-
derlinge sfeer goed in de raad. We 
tonen lef om zaken aan te pak-
ken en Meppel financieel gezond 
houden. Dit mag wat Sterk Meppel 
betreft niet ten koste gaan van de 
groep inwoners die het al moeilijk 
heeft in onze stad. Gelukkig hebben 
we dát tijdens de onderhandelin-
gen ook vastgelegd. Wat het Rijk 
ons oplegt moeten we volgen, maar 
meer ook niet. 

Op het moment zijn er ook een 
aantal leden actief geworden in 
ons bestuur. Daarbij denk ik aan 
Henk Rous, Eduard Annen, Bert 
Robbe en Felix Renken. Personen 

met een frisse kijk op de Meppeler 
politiek die we hopelijk ook met de 
verkiezingen op de Stemlijst terug 
zullen zien. Inbreng van jeugdige 
Meppelers zou voor ons ook een 
verrijking zijn. Ik reken er dan ook 
op dat we de tweede helft van deze 
bestuurstermijn nog meer inwoners 
enthousiast krijgen om mee te doen 
in de politiek in hun Meppel. Dus 
neem eens contact met mij op als je 
interesse hebt. 
En natuurlijk wil ik van deze gele-
genheid gebruik maken u persoon-
lijk fijne feestdagen te wensen en 
alvast een voorspoedig 2012. 

Peter de Vries
Fractievoorzitter Sterk Meppel

Stabiele verstandhouding
‘Wie de hitte niet verdraagt, moet 
uit de keuken blijven’, is een uit-
spraak die ik de laatste tijd vaak 
gedaan heb. Er wordt mij namelijk 
vaak gevraagd hoe ik het vind 
om al die ellende over mij heen te 
krijgen. En dan is een standaard 
opmerking als deze een makkelijke 
om duidelijk te maken dat ik best 
weet waar ik aan begon en dat ik er 
prima tegen opgewassen ben. 
Ik wist namelijk vooraf donders-
goed dat het bestuurlijk een zware 
periode zou worden. Dat ik niet 
zoveel mensen blij mocht gaan 
maken met een zak geld, maar dat 
het vooral aan zou komen op keu-
zes maken en schrappen. Je moet 
dus vooral niet alleen maar aardig 
gevonden willen worden als je in 
deze tijd wethouder wilt zijn.

Het wethouderschap is de mooi-
ste baan die ik me kan denken. 
Helemaal voor zo’n heerlijke 
actieve stad als Meppel. Ik geniet 
nog dagelijks enorm van dit werk. 
Zelfs, of misschien wel juist, in deze 
bestuurlijk moeilijke tijden. Want 
juist nu komt het aan op verbinden 
en inspireren, op bouwen op de 
veerkracht die er in onze samen-
leving zit, op samen de schouders 
eronder zetten. 

Maar zijn er dan helemaal geen 
dingen die ik vervelend vind? 
Heel eerlijk? Ja, er is iets dat ik wel 
vervelend vind. Dat is als ik word 

aangevallen over iets dat ik gezegd 
zou hebben, terwijl ik heel zeker 
weet dat ik dat niet gezegd heb, of 
dat het compleet uit zijn verband 
is gerukt. 
Dat is als ik poog heel goed uit te 
leggen waarom ik de keuzes maak 
zoals ik ze maak, dat ik met veel 
begrip en respect de gesprekken 
voer die gevoerd moeten worden, en 
dat er dan toch beweerd wordt dat 
het allemaal heel anders is gegaan. 
En dan kun je praten als Brugman, 
maar dan win je het nooit. Iedereen 
mag namelijk hardop roepen wat 
hij/zij ervan vindt. Brieven de 
samenleving ingooien waarin de 
grootst mogelijke onzin staat. 
Er mag van alles beweerd worden. 
Maar als wethouder hoor je dan 
niet terug te wijzen, laat staan op 
dezelfde manier terugslaan, maar 
het keurig professioneel te incasse-
ren. Ik kan toch niet hardop roepen 
dat die domme voorzitter er geen 
moer van snapt, alleen maar voor 
eigen parochie preekt en al mijn 
woorden verdraait? Of erger nog, 
dat hij/zij echt liegt om de raad of 
de publieke opinie aan zijn/haar 
kant te krijgen? 
Oké, soms krijg je dan even de kans 
om heel tactisch uit te leggen dat 
het in jouw beleving anders is ge-
gaan. Maar vaak is het kwaad dan 
al geschied.

Het is een les die je snel moet leren 
in dit vak. Zorgen dat je je eind-

punt goed in de gaten houdt en je 
niet te veel laat afleiden door de 
geluiden van buitenaf. Doe je dat 
wel, dan word je gezien als een 
slappe bestuurder die niet durft 
door te zetten. 
Maar tegelijkertijd moet je juist 
heel goed naar die signalen luis-
teren. Want als het protest breed 
gedragen wordt, moet je je koers 
wel bijstellen. Doe je dat niet, dan 
word je gezien als iemand die de 
feeling met zijn eigen samenleving 
compleet is verloren. Het is een 
zorgvuldig balanceren tussen een 
rechte rug hebben en openstaan 
voor de signalen van buitenaf. En 
dat is soms verdraaid moeilijk!

Myriam Jansen
Wethouder

Verdraaid
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 Van de wethouder SteMgeluid
Winter 2012

‘Een fietstunnel naar Ezinge is 
onzin’, was de stelling waarmee 
Sterk Meppel passanten aan-
sprak in winkelcentrum Koe-
dijkslanden. Er waren er maar 
weinig die het daarmee eens 
waren.

Sterk Meppel is regelmatig op lo-
catie te vinden om met bewoners 
te praten. Zaterdag 19 november 
stonden we weer in het winkelcen-
trum Koedijkslanden. Zoals altijd 
hanteerden we daarbij een actuele 
stelling om de discussie op gang te 
krijgen. Ditmaal luidde de stelling: 
‘een extra fietstunnel naar Ezinge is 
onzin’. 
In de politiek is deze extra fietstun-
nelverbinding vanaf Meppel-Zuid 
naar Ezinge een hot item. Wel ge-
wenst, maar er is helaas geen geld 
of juist ongewenst door sommige 

fracties die de Vleddertunnel en de 
tunnel onder het spoor door bij het 
station wel voldoende vinden.
In totaal was ruim 93 procent van 
de ondervraagden het niet met 
deze stelling eens. Die mensen wil-
den juist graag de extra verbinding 
om veilig naar Ezinge en bijvoor-
beeld ziekenhuis en Oosterboer te 
kunnen fietsen. De huidige route 
leidt dwars door de stad en is vaak 
een eind om. Reden voor veel men-
sen om de auto maar te pakken. 
De tunnel onder het station is vol-
gens velen niet geschikt voor veel 
fietsers. Treinende Koebergers ga-
ven aan dat het nu in het spitsuur  
’s ochtends al een puinhoop is.
Een enkeling vond een tunnel te 
duur of zei er geen gebruik van te 
gaan maken omdat hij/zij altijd de 
auto pakt.
Zoals altijd was het weer heel goed 

én ook gezellig om met bewoners 
te praten. Ook in de Koedijkslan-
den merkten we weer dat mensen 
het zeer op prijs stellen dat een po-
litieke partij zich ook laat zien bui-
ten de verkiezingsperiode om. Tot 
de volgende keer!

SteM-straatinterview 

‘Graag een fietstunnel’

De geleidehond van Han van Zand-
bergen vond de stelling maar matig 
interessant.

Eerst had je de hond, toen kwam 
de Mug, Sterk Meppel heeft ja-
renlang een onderscheiding uitge-
reikt aan een persoon, instelling 
of bedrijf die/dat bijzondere din-
gen doet in onze gemeente. Maar 
omdat de Mug als symbool door 
vele anderen werd overgenomen 
vond het SteM-bestuur de tijd rijp 
voor een nieuwe onderscheiding. 
Wessel en Onno de Ruiter hebben 
het nieuwe symbool gemaakt. Het 
prototype dat wethouder Myriam 
Jansen tijdens de ledenvergadering 
van 23 november 2011 uit handen 

van voorzitter Han van Zandbergen 
ontving werd door de vereniging 
enthousiast ontvangen.

Wethouder Jansen kreeg een duide-
lijke opdracht mee van het bestuur. 
Zij moet voor 1 maart 2012 een 
kandidaat zoeken voor de uitreiking 
van de eerste onderscheiding. My-
riam Jansen: ‘Ik denk al te weten 
aan welke persoon ik deze prachtige 
nieuwe onderscheiding ga uitreiken.’ 
Het nieuwe SteM-symbool zal elk 
jaar in de eerste week van septem-
ber worden uitgereikt.

SteM-Mug heeft een opvolger

Op de site van Sterk Meppel hou-
den we regelmatig een poll over 
een onderwerp uit de actualiteit. 
Met een simpel ja of nee kunnen 
bezoekers antwoorden op een 
vraag. Op die manier prikkelen 
we niet alleen lezers om hun me-
ning te geven, maar wij kunnen 
er zelf soms ook van leren. 

Een stelling had als onderwerp het 
verloren gaan van de eigen identi-
teit van Meppel. De gemeente bezit 
een aantal uniek te noemen bouw-
werken die typisch zijn voor Mep-
pel. Eén van die bouwwerken is de 
klokkentoren van de voormalige St. 
Stephanuskerk aan de Grote Oever. 
Omdat VVD, PvdA, D66 en Groen-
Links de sloop van de klokkentoren 
aan de Grote Oever niet hebben 
willen tegenhouden raakt Meppel 
weer een van haar unieke bouwob-
jecten kwijt. Mooi of lelijk doet dan 
niet ter zake, een zeer herkenbaar 
bouwwerk zal verdwijnen door de 
slopershamer (zie ook het artikel 
elders in de Stadswachter).
 
De stelling luidde (hier trouwens 
een toepasselijk woord):
Door sloop van unieke bouwobjecten 
en invulling met inwisselbare nieuw-
bouw raakt Meppel haar eigen en 
unieke identiteit steeds meer kwijt.
Omdat de stelling er slechts kort 
opstond, waren er maar veertien 
reacties. Tien daarvan waren het 
helemaal eens met de stelling. We 
krijgen intussen meer signalen 
binnen van mensen die helemaal 
verbaasd zijn dat deze toren gaat 
verdwijnen. Ook Oud Meppel en 

de Stichting Cuypersgenootschap 
hebben aangegeven het ongelofe-
lijk te vinden dat zelfs anno 2011 
nog dit soort unieke objecten ge-
sloopt worden.

Oud papier
Een andere stelling ging over het 
(niet) ophalen van oud papier in de 
zomer. In augustus ligt het opha-
len van oud papier stil, omdat er in 
die maand weinig vrijwilligers be-
schikbaar zijn. In de praktijk bete-
kent dit dat mensen twee maanden 
hun oud papier moeten bewaren. 
Voor velen is dit bezwaarlijk. Mis-
schien is het een idee bij de (onder-
grondse) containers ook een bak 
voor oud papier te plaatsen.
  
De stelling was:
De gemeente moet in zomermaan-
den een alternatief aanbieden voor 
inzameling oud papier.
Op deze stelling kwamen maar 
liefst 78 reacties binnen waarvan 
er 73 het eens waren met de stel-
ling. Blijkbaar is er gewoon te veel 
papier om nog ergens bij huis op 
te slaan tot de oudpapier-ophaal-
dienst weer start. 
Er zijn overigens plannen om over 
te gaan op het gebruik van speciale 
papiercontainers die vaker worden 
opgehaald. De vraag is dan wel 
weer of iedereen over de ruimte 
beschikt om nóg een container te 
plaatsen bij huis. We houden u van 
ontwikkelingen op de hoogte.

Voor de meest actuele poll kunt u 
onze site bezoeken. Doe mee en 
maak uw mening kenbaar!

Praat mee op www.sterkmeppel.nl

•Meppel raakt identiteit kwijt
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De Niermanschool kampt al 
jaren met een huisvestingspro-
bleem. Vele plannen voor ver- en 
nieuwbouw zijn al de revue 
gepasseerd, maar tot nu toe 
haalde nog geen enkel plan de 
eindstreep. Ondertussen zijn we 
16 jaar verder en zit de Nierman-
school nog steeds in het oude 
pand. Door herschikking in De 
Plataan lijkt daar verandering 
in te kunnen gaan komen. Begin 
december presenteerde onze 
wethouder de plannen. Zal de 
raad ermee akkoord gaan?

Toen wethouder Myriam Jansen 
aantrad, lagen er verschillende 
problemen die schreeuwden om 
een oplossing. De Niermanschool 
moest nodig een nieuw onderdak 
hebben. De bibliotheek zou bin-
nen een jaar failliet zijn als er niets 
gebeurde. De herontwikkeling van 
de locatie van de oude katholieke 
kerk leek niet van de grond te ko-
men, omdat het gebiedje daarvoor 
te klein was. En er moest acht ton 
worden bezuinigd op cultuur. Met 
het coalitieakkoord in de hand ging 
onze wethouder aan de slag. ‘Slim 
combineren’ en ‘zoveel mogelijk 
gebouwen afstoten’ is hierin een 
belangrijke boodschap.

Begin december kwam de wethou-
der met de plannen. Door met een 
verbouwing van ongeveer 1,5 mil-
joen het gebouw van De Plataan 
opnieuw in te richten, kan de Nier-
manschool er bij in. Er hoeft dan 
geen nieuwe school (2,2 miljoen) 
gebouwd te worden, de bibliotheek 
hoeft minder huur te betalen en 
de locatie waar de Niermanschool 
staat, kan worden verkocht aan Ac-
tium, zodat deze woningstichting 
de grond kan gaan ontwikkelen. 
Kortom, het lijkt zo’n mooie oplos-
sing voor alle problemen.

Speel-o-theek
Echter, het blijft mensenwerk. Ve-
len moeten opschuiven. De kern-
partners (Scala, Bibliotheek, Nier-
manschool met Speelwerk, Welzijn 
Ouderen en de beheersstichting) 
kunnen zich vinden in de plannen. 
Maar de speel-o-theek is er niet blij 
mee. Er lijkt voor haar geen ruimte 
meer te zijn in De Plataan. Ze heeft 
daarom de indruk dat onze wet-
houder geen belang hecht aan deze 
vrijwilligersorganisatie. 
SteM is van mening dat de speel-
o-theek belangrijk werk voor onze 
jeugd doet. Ze heeft een groot aan-
bod educatief verantwoord speel-
goed. Een uitkomst nu veel mensen 

het met wat minder moeten doen. 
SteM zou de speel-o-theek dan ook 
niet graag zien verdwijnen. 
Ook de wethouder ziet de meer-
waarde van de speel-o-theek, maar 
ze moet ook problemen oplossen. 
Integratie van de bibliotheek en de 
speel-o-theek had haar voorkeur. 
Maar dit bleek geen haalbare kaart 
voor beide partijen. Daarom werd 
aangeboden buiten de Plataan 
een goede locatie te zoeken. Maar, 
zo zeiden afgevaardigden van de 
speel-o-theek tijdens een bezoek 
aan onze fractievergadering, dat 
was geen optie. 
En dat betekent dat de raad voor 
een lastige keuze staat. Moet het 
hele plan met financiële voordelen 
voor De Plataan, Scala en de biblio-
theek afgeblazen worden omdat er 
geen plek meer voor de speel-o-
theek is? 
Sterk Meppel gaat akkoord met de 
herschikking omdat het de situ-
atie van de organisaties verbetert. 
Daarmee wordt veel in een klap op-
gelost. Elk probleem apart oplos-
sen zou veel meer kosten en daar is 
geen geld voor. Dat zou betekenen 
dat organisaties helemaal om kun-
nen vallen. SteM hoopt dus dat het 
plan doorgaat én dat er een oplos-
sing voor de speel-o-theek komt.

Verhuizing Niermanschool  
weer een stap dichterbij Dat een tussenhandelaar in een 

half uur een half miljoen verdient 
is natuurlijk schandalig, maar in 
de wereld van het vastgoed komt 
dat vaker voor. Daar heet dat slim 
zaken doen. Bij de aankoop van 
het Vionterrein door de gemeente 
zijn geen strafbare feiten ge-
pleegd.

D66 heeft, naast eigen zoekwerk, 
kritische vragen aan het college 
gesteld over de affaire rond de aan-
koop van het terrein van de voor-
malige exportslachterij Vion aan 
de Galgenkampsweg. Volkomen 
terecht. Bij een waardesprong, 
zoals daar is geconstateerd, is het 
goed uit te zoeken of er fouten zijn 
gemaakt waardoor Meppel schade 
heeft geleden.

Geen blaam
Uit de antwoorden bleek dat het 
college geen blaam treft. Het had 
geprobeerd de grond rechtstreeks 
van Vion te kopen maar kreeg daar 
nul op het rekest. De gemeente 
heeft met instemming van de ge-
meenteraad het Vionterrein plus 
de gebouwen voor een heel rede-
lijke marktconforme prijs van een 
tussenhandelaar gekocht. Dat de 
verkoper het een half uur eerder 
voor een halfmiljoen minder van 
Vion had gekocht, deed daar niets 
aan af. Als er al een partij bena-
deeld is, dan is het Vion.

D66 en het CDA vonden de ant-
woorden van het college kennelijk 
niet voldoende en trokken via een 
interpellatie alle registers open om 
de verantwoordelijk wethouder 
aan te pakken. Zij wilden daarbij de 
hele raad betrekken. Jammer voor 
hen, maar dat lukte niet. Daarvoor 
is de interpellatie niet het goede 
middel. Dat had het CDA toch 
moeten weten.

Dan maar een motie van afkeuring. 
Het college moest maar eens goed 
voelen hoe fout het wel had gehan-
deld. Wat een onzin. Hoe had het 
college dan moeten handelen? Het 
was niet op de hoogte van de waar-
desprong.

Niet actief
Ook zou het college de raad niet 
actief hebben geïnformeerd. Ook 
onzin, het college heeft gewoon 
een opdracht van de raad uitge-
voerd en het terrein voor 1,4 mil-
joen aangekocht. De zogenaamde 
waardesprong was weliswaar een 
onaangename verrassing maar was 
niet iets waarover de raad geïnfor-
meerd moest worden al was dat 
achteraf gezien misschien wel han-
dig geweest.

Om de soap compleet te maken 
vroegen D66 en CDA om een hoof-
delijke stemming. Ze kregen geen 
poot aan de grond.

‘Viongate’ blijkt ballon

Stichting het Cuypersgenoot-
schap* heeft de gemeente 
verzocht het pand Groenmarkt 2 
aan te merken als gemeentelijk 
monument. SteM vindt dit een 
uitstekend initiatief. Dit beeldbe-
palende pand, in de volksmond 
Het Klokkehuis geheten, dreigt te 
worden gesloopt als de plannen 
voor een parkeergarage aan de 
Kromme Elleboog doorgaan. 
Met sloop zou echter een voor 
Meppel bijzonder en zeldzaam 
negentiende-eeuws pand verlo-
ren gaan.

Het Klokkehuis is onder andere 
waardevol vanwege zijn voorname 
architectuur en nog vrij gaaf be-
houden karakter, ondanks dat het 
pand al jaren leeg staat in weer 
en wind. Sloop zal ook het karak-
ter van de Groenmarkt sterk aan-
tasten. Het Cuypersgenootschap 
vindt het daarom belangrijk dat de 
gemeente het pand aanmerkt als 
gemeentelijk monument en res- tauratie en herbestemming van dit 

nu wat vervallen pand zal stimule-
ren.
Het Klokkehuis werd vermoedelijk 
circa 1850-1860 door een voorals-
nog onbekende architect gebouwd 
in opdracht van houthandelaar 
Koop Alberts Klokke (1820-1878). 
Deze trouwde in 1851 met Jentje 
Schoonvelde (1828-1874). Het 
echtpaar kreeg negen kinderen. Vijf 
van hen overleden op jonge leef-
tijd. Vier dochters werden volwas-
sen en zijn altijd in het huis blijven 
wonen. Bekend is vooral Jentina 
(1858-1918). Zij was een voor Mep-
pel belangrijk amateurfotografe. 

Schandalig
Dit is intussen de derde keer bin-
nen een jaar dat de stichting zich 

met Meppel ‘bemoeit’, eerst rond-
om de voormalige bejaardenwo-
ningen aan de Woldkade, daarna 
de klokkentoren aan de Grote Oe-
ver en nu weer Het Klokkehuis aan 
de Groenmarkt. Eigenlijk is het 
schandalig dat de gemeente zich 
niet zelf realiseert wat voor bijzon-
dere bouwwerken Meppel heeft. 

(* Het Cuypersgenootschap is een 
landelijke stichting die zich inzet 
voor het behoud van bouwkun-
dig erfgoed uit de negentiende en 
twintigste eeuw).

Red Het Klokkehuis
Maandagavond 14 november 
heeft de gemeenteraad een infor-
matiebijeenkomst georganiseerd 
over het openbaar vervoer. Veel 
inwoners, maar ook de scholen in 
het voortgezet onderwijs pleitten 
voor een halfuur-dienstregeling 
naar alle richtingen. Het bedrijfs-
leven is afhankelijk van goede 
doorgaande verbindingen naar 
het Westen. We zullen moeten 
knokken om die te behouden en 
te verbeteren. Daarom wordt er 
een ‘denktank’ opgericht.

Twee jaar geleden heeft de ge-
meenteraad eenzelfde bijeenkomst 
gehouden, omdat de NS plannen 
had op het baanvak Zwolle-Gro-
ningen. Voor vooral GroenLinks 
en het CDA was dat aanleiding om 
te pleiten om van Meppel een vol-
ledig intercitystation te maken. 
Dat was voor Groningen, Assen en 
de NS onbespreekbaar. Hooguit 
was te praten over halfuurdienst 
van en naar Leeuwarden. Sterk 
Meppel en de reizigersvereniging 
openbaar vervoer (Rover) maakten 
zich toen sterk voor deze variant. 
Helaas heeft dit alles niets opgele-
verd. Door te pleiten voor een vol-
ledig intercitystation, en de manier 
waarop, hebben GroenLinks en het 
CDA hun hand overspeeld.

Hanzelijn
Het in dienst komen van de Hanze-
lijn in december 2013 was voor de 
gemeenteraad aanleiding om, in 
overleg met het college, weer een 
avond te organiseren. Het doel was 
om zeer breed te praten over de 
plannen van de NS, de wensen van 
onze inwoners, het bedrijfsleven 

en de scholen. Maar ook hoe Rover 
hier tegenaan kijkt.
De avond werd goed bezocht. NS-
vertegenwoordiger Van Munster 
besprak de dienstregeling 2012. 
Dan gaan er op de lijn Zwolle-Gro-
ningen twee intercitytreinen (die 
niet stoppen in Meppel) en twee 
sprinters per uur rijden. Op de 
Leeuwarder poot blijft alles in 2012 
gelijk. Dit betekent voor Meppel 
dat er één keer per uur een recht-
streekse verbinding met Schiphol 
blijft, met in Amersfoort een korte 
overstap richting Utrecht en Am-
sterdam CS.

Bij de komst van de Hanzelijn in 
2013 verandert er voor Meppel niet 
zo veel. De reistijd naar Schiphol 
wordt wat korter. Voor de richting 
Amersfoort en Utrecht CS moet er 
in Zwolle worden overgestapt en 
voor Amsterdam CS in Lelystad. 
Ook voor dat jaar is er nog geen 
halfuurdienst van en naar Leeu-
warden gepland. Deze komt op 
zijn vroegst in 2014. De NS sprak de 
verwachting uit dat deze trein dan 
ook zou doorrijden naar de Rand-
stad. Deze verbinding is voor het 
bedrijfsleven in Meppel van groot 
belang.
De scholen hebben vooral belang 
bij een halfuurdienst tussen Mep-
pel en Steenwijk Heerenveen en 
Leeuwarden. Dat geldt zowel voor 
de onderwijsinstellingen in Meppel 
als voor de scholen in Heerenveen 
en Leeuwarden.

Andere maatschappijen
De heer Dannes van Rover riep: 
‘Meppel let op uw saeck, want wat 
de NS nu voorspiegelt is absoluut 

‘Denktank’ voor goed 
openbaar vervoer

Het Klokkehuis aan de Groenmarkt, 
onder andere waardevol vanwege 
zijn voorname architectuur en zijn 
nog vrij gaaf behouden karakterniet zeker.’ Het is niet uitgesloten, 

dat bij de komende aanbesteding 
andere maatschappijen bieden op 
de stopdiensten. Als de gunning 
dan niet naar de NS gaat, is er een 
kans dat wij onze doorgaande ver-
binding met het Westen verliezen.
Gelukkig hebben mensen zich op-
gegeven om een ‘denktank’ te vor-
men en de boel samen met de raad 
in de gaten gaat houden om hoe 
dan ook te voorkomen dat Meppel 
zijn doorgaande verbinding met 
het Westen gaat missen. Sterk Mep-
pel roept iedereen die het openbaar 
vervoer een goed hart toe draagt 
op zich aan te melden bij de griffie 
griffie@meppel.nl 

Opgave bij 
Fedoki 
Woldstraat 27   
Meppel
0522-240942
info@fedoki.nl

22 OKTOBER
HALLOWEEN- 
SPOOKTOCHT

Kado- en 
Feestartikelen
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Weet u hoeveel kilometer u
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Joop Stempher
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De Vries Pobo Dekker Schoor-
steenveger

Nijmeijer

In de splinternieuwe kantine
van honkbalvereniging Blue
Devils gaven wethouder Bou-
mans en verkeerskundige De
Jonge voorlichting over de
maatregelen die genomen gaan
worden om de overlast van het
vrachtverkeer op die weg te ver-
minderen. De bewoners wilden
liefst een totaal verbod maar zij
kunnen goed leven met de ge-
boden oplossing.

Van burgerinitiatief tot collegebe-
sluit en uitvoering. De werkgroep
van bewoners aan de Randweg
heeft laten zien dat het mogelijk is.
Bij de presentatie van de plannen
legde de wethouder uit dat in goed
overleg maatregelen mogelijk zijn
waarmee iedereen kan leven. 
Er waren nogal wat belangen in
het spel. In de eerste plaats de be-
woners die ’s nachts uit hun slaap
werden gehouden en overdag ho-
rendol werden door het gedreun
van het vrachtverkeer. 
In de tweede plaats de onderne-
mers op Oevers die de bereik-
baarheid van hun bedrijven in ge-
vaar zagen komen. En tot slot een
groep die de Zuidelijke Rondweg
niet ziet zitten. Die vindt in deze
kwestie weinig steun. Volgens de
wethouder en de actiegroep
Randweg wordt het probleem pas
echt opgelost met de openstelling
van die rondweg. 

De wethouder had goede hoop
dat met alle betrokkenen over-
eenstemming bereikt zou wor-
den, zodat het besluit begin vol-
gend jaar van kracht kan worden. 

Gevaarlijk
Een totaal verbod van vrachtver-
keer op de Randweg was volgens
verkeersdeskundige De Jonge ab-
soluut niet haalbaar omdat dan al
het vrachtverkeer om de Noord
moest. Dat geeft bij de afslag
Noord van de A32 grote veilig-
heidsproblemen. De N375 is ter
hoogte van die afslag een van de
gevaarlijkste wegen in Drenthe. 
Het grootste gevaar wordt veroor-
zaakt door vrachtwagens naar
Meppel die daar de N375 moeten
oversteken. 
Daarom was het meest haalbare:
• het vrachtverkeer naar Meppel
overdag via de Randweg toe te
laten;
• het vrachtverkeer Meppel uit
over de Randweg te verbieden;
• in de nacht een totaal verbod.
Alle partijen konden hiermee
leven. Verder zou aan de Randweg
extra onderhoud worden verricht.
Dit heeft inmiddels plaatsgevon-
den. Sterk Meppel is geweldig blij
met deze tijdelijke oplossing.
Deze vorm van bewonerspartici-
patie werkt goed als er bij alle be-
trokkenen goede wil is. Voor ons is
dit een felicitatie waard.

Iedereen kan leven met 
oplossing RandwegIedere keer als er een lijst van

kapvergunningen in de krant
staat, krommen onze tenen zich.
Sterk Meppel is tegen een te grote
afname van het totale bomenbe-
stand. Uit een onderzoekje blijkt
dat het college zorgvuldig met de
kap omgaat, maar we blijven het
kritisch volgen.

Sterk Meppel is zuinig op de
bomen. Dus toen wij onlangs lazen
dat het college van B&W een besluit
had genomen om voor zichzelf een
kapvergunning voor 29 bomen aan
te vragen, stemde ons dat droef. De
fractie van Sterk Meppel vroeg zich
af of dit college wel zorgvuldig om-
gaat met de aanvragen van kapver-
gunningen. 
Zeker als de gemeente zelf eigenaar
is van de bomen. Voor ons aanlei-
ding om de verantwoordelijke wet-
houder aan zijn jasje te trekken.
Zijn antwoord was dat dit college
ook zuinig is op de bomen en het
bomenstructuurplan volgt waar-
aan het gemeentelijke beleid is op-
gehangen.

Gemotiveerd
Het gemeentelijke beleid houdt in
dat voor het kappen van bomen al-
tijd een vergunning moet worden
aangevraagd, ongeacht wie de ei-
genaar is of op wiens grond de
boom staat. Bij de aanvraag moet

altijd de reden worden aangegeven
om te kappen. Het college verleent
de kapvergunning alleen als een
boom bijvoorbeeld ziek is, te dicht
bij een huis staat, of een andere
boom in de weg staan. 
Verder bepaalt het college of er een
vervangende boom geplant moet
worden. Dat is niet altijd het geval.
Soms moeten bomen wijken om
andere bomen ruimte te geven.
Kortom, de kapvergunning wordt
volledig gemotiveerd. 

Wij vinden het alleen jammer dat je
naar het Stadhuis moet om die mo-
tivering te kunnen bekijken. Dat de
volledige motivatie niet in de krant
kan worden vermeld, begrijpen wij.
Dit brengt veel advertentiekosten
met zich mee. 
Maar het zou toch mogelijk moeten
zijn de afwegingen van B&W via de
gemeentelijke website te bekijken?
Sterk Meppel heeft er bij de wet-
houder op aangedrongen dit mo-
gelijk te maken. 

ZUINIG OP DE BOMEN

De gemeenteraad wil een geur-
onderzoek uit laten voeren. Kos-
ten 24.000 euro. Alleen de manier
waarop is een vraagpunt. Is de
voorgestelde methode betrouw-
baar genoeg of gooien we 24.000
euro in het water? 

Het verzoek om de geursituatie te
onderzoeken kwam van de PvdA.
Sterk Meppel heeft zich hierbij aan-
gesloten, omdat geuronderzoek
belangrijk is bij het beoordelen van
een milieuvergunning voor catego-
rie-5 bedrijven (zoals de asfalt-
fabriek van Heijmans). Ook de pro-
vincie ziet het belang van een
onderzoek in en wilde financieel
wel wat bijdragen. Logisch, want
bij het verlenen van milieuvergun-

ningen heeft de provincie die gege-
vens nodig. Die krijgt zij nu op een
koopje van Meppel.

Betrouwbaarheid
Het onderzoek dat het college
voorstelt gebeurt niet concreet
door middel van metingen, dat is te
duur. Het onderzoek wordt achter
het bureau gemaakt op basis van
kengetallen, ervaringscijfers enz.
aan de hand van gegevens die be-
drijven zelf aanleveren. Maar is dat
wel betrouwbaar genoeg? Daar zijn
inmiddels vraagtekens bij te zetten. 
Tijdens de zitting van de Raad van
State over de milieuvergunning van
Heijmans bleek uit kritische vragen
van mevr. Sorgdrager (staatsraad)
dat conclusies op aannames daar

twijfels opriepen. Een geurdeskun-
dige uit de provincie Gelderland
bevestigde dat een objectieve be-
oordeling van geurhinder op basis
van aannames nog moeilijker is.

Het onderzoekbureau stelt dat de
resultaten voor 90 procent be-
trouwbaar zijn. SteM twijfelt daar-
aan. Zijn de resultaten later bestand
tegen bezwaar en beroep? Als dat
laatste niet het geval is, gooit de ge-
meente 24.000 euro in het water.
Voor een definitief besluit genomen
wordt zal een onafhankelijke des-
kundige de raad moeten overtuigen
om in te stemmen met dit voorstel.

Stankonderzoek betrouwbaar?

Veel inwoners van Nijeveen sto-
ren zich al jaren aan de vernie-
lingen die plaatsvinden in de
nacht van oud op nieuw. Dit was
voor de Dorpsvereniging en het
jongerenwerk aanleiding om tot
actie over te gaan. Door middel
van posters en flyers spreken zij
de jeugd aan in de hoop hen aan
te zetten tot beter gedrag. 

Zo wordt de jeugd bijvoorbeeld
gevraagd om het carbid schieten
alleen op het evenemententer-
rein te doen en wordt hen aan-
gaande vernielingen een spiegel
voorgehouden.
En perfect initiatief! Wij hopen
dat Nijeveen dit jaar een leuke
jaarwisseling zonder vernielin-
gen beleeft.

Nijeveen spreekt jeugd aan 
op nieuwjaarsoverlast

De brandweer moest uitrukken
om een brandje in de verpauper-
de boerderij op de hoek Kra-
looweg/Oosterboerweg te blus-
sen. De buurtbewoners maken
zich zorgen. Sterk Meppel trok
aan de bel.

Op de hoek van de Oosterboerweg
en de Kralooweg staat een oude
boerderij al weer anderhalf jaar
leeg. Sinds die tijd is het pand een
gewild object voor jongelui die er
op ‘ontdekkingstocht’ gaan. De
boerderij werd na een paar meldin-
gen van de buurt dichtgetimmerd,
maar blijkbaar niet goed. Via de
schuur kan iedereen er toch bin-
nenkomen. Laatst was er zelfs een
brandje gesticht. 
Buurtbewoners maken zich zorgen
over de situatie. Elisabeth Bakke-
nes heeft namens SteM vragen ge-
steld. Hoe zien de plannen van de
eigenaar eruit? Is het beleid nog
steeds de boerderij te behouden?
Het antwoord van het college viel
niet mee. Eigenlijk kan het niets

doen. Er is al een paar keer overlegd
met eigenaar Brands Vastgoed,
maar er is nog steeds geen bouw-
plan ingediend. 
Erger is dat de gemeente ook geen
enkele mogelijkheid heeft om de
eigenaar tot spoed te manen. We
moeten dus maar afwachten wan-
neer het Brands Vastgoed uitkomt
om met een bouwplan te komen. 

Bovendien is het pand inmiddels
zo verpauperd dat behoud waar-
schijnlijk niet meer realistisch is.
Het enige lichtpuntje is dat wet-
houder Van Dijk (Sterk Meppel)
aangaf dat het bouwplan hetzelfde
formaat moet hebben als de huidi-
ge boerderij. Brands Vastgoed heeft
beloofd dat het pand beter dichtge-
timmerd wordt.

Zorgen over krot Oosterboerweg

Over het personeelsbeleid heeft de raad niets te zeggen. Het hoort bij
uitvoering van beleid en is dus een taak en verantwoordelijkheid van
het college. De enige manier waarop de raad stuurt is door vast te stel-
len wat het college moet doen en welk beleid er gevoerd moet worden.
Het college past zijn ambtelijk apparaat daarop aan.

Heel Meppel schrok op toen er twee ambtenaren uit hun functie werden
gezet. Wat was er aan de hand? Zelfs enkele raadsleden stelden vragen
waarin de suggestie doorklonk dat het college het niet goed had gedaan.
Toch was het een stap die kennelijk genomen moest worden om met de or-
ganisatie daar te komen waar het college wil.

De raad roept altijd dat er efficiënter gewerkt moet worden en dat het col-
lege daarvoor moet zorgen. Maar dan moeten wel de goede mensen op de
goede plekken zitten. Als de taak van een gemeente veranderd (in dit geval
moeten er steeds meer projecten ontwikkeld gaan worden), kan het ook
zijn dat er andere mensen nodig zijn. Daar moet je als organisatie op in
kunnen spelen. En soms betekent dat afscheid nemen van oude medewer-
kers die overigens op zorgvuldige wijze worden begeleid naar een nieuwe
baan. 

Sterk Meppel is ervan overtuigd dat het college op de goede weg is met haar
personeelsbeleid. Zij past haar apparaat aan bij de ontwikkelingen die er
moeten komen. Dat dit soms vervelend overkomt voor sommige mensen,
snappen wij.
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Al sinds de zomer van 1981 valt 
elk kwartaal op iedere mat in 
de gemeente Meppel de krant 
van Sterk Meppel, voorheen 
Stadswacht. De club veranderde 
bij de herindeling van 1998 van 
naam, de krant hield vast aan 
zijn actienaam: Stadswachter. Al 
zo lang zo regelmatig een eigen 
krant (8 pagina’s op A3-formaat), 
dat lukt gen enkele andere partij 
in Nederland. Een onbescheiden 
beschouwing.

Toen De Stadswacht (voorloper van 
SteM) in 1981 met een eigen krant 
begon, had de politieke vereniging 
zelf ook niet kunnen bedenken dat 
zij dit zo lang vol zou houden. Na 
een paar jaar van voorbereiding 
verscheen in juni van dat jaar de 
eerste Stadswachter. Een krantje 
op A4. 
De Stadswacht vond het toen al 
belangrijk dat de inwoners van 
Meppel wisten wat er over hun 
stad werd beslist en dat zij zich 
met meer onderwerpen bezighield 
dan alleen het openhouden van de 
grachten. Sterk Meppel gaat op die 
lijn verder, vandaar dat de Stads-
wachter nog steeds bij elke wisse-
ling van de seizoenen verschijnt. 
Vier keer per jaar deur-aan-deur, 
na de gemeentelijke herindeling in 
1998 met een oplage van 14.000 ook 
in de buitengebieden van Meppel.
En al die jaren heeft de Stads-
wachter op vrijwilligers gedraaid. 
Het schrijven van de artikelen, het 
maken van de foto’s, de opmaak, 
de eindredactie, het verspreiden 
van de krant... allemaal het werk 
van vrijwilligers. Alleen het druk-
ken van de krant brengt kosten met 
zich mee. Die worden gedekt uit 
de advertenties die de Meppeler 

middenstand ieder kwartaal weer 
plaatst.

Politieke geschiedschrijving
Mede dankzij het uitkomen van 
deze krant is de historie van De 
Stadswacht/Sterk Meppel en waar 
zij zich in bepaalde periodes mee 
bezighield, terug te lezen, politieke 
geschiedschrijving uit de eerste 
hand. 
En wat dan onontkoombaar is: de 
Stadswachter is altijd de toeter ge-

weest voor acties. Zoals voor het be-
houd van grachten en bruggen, maar 
ook, zoals kort geleden nog, onder 
hoongelach van andere partijen, te-
gen de komst van een vervuilende 
asfaltfabriek, tegen te hoge gebou-
wen, voor groen in de stad, voor het 
behoud van de leefbaarheid. 

Dwars
De krant heeft altijd zijn dwarse 
karakter behouden, wat wel eens 
tot zure commentaren leidt, vooral 
als SteM, zoals ook deze periode 
weer, collegeverantwoordelijkheid 
draagt. Een eigen wethouder en 
toch zo’n kritische opstelling! 
Berucht onder bestuurders die te 
weinig in de spiegel kijken is onze 
valse redactieterriër Wijnand. On-
der die schuilnaam zet deze co-
lumnist al decennia zijn schijn-
werper op misstanden, uitglijers en 
ijdeltuiterij. Cynisch, ironisch, cha-
grijnig of hilarisch... al naar zijn pet 
staat. Wie is die azijnpisser? wordt 
er regelmatig een visje uitgegooid 

bij de redactie. Goed geprobeerd 
hoor, maar ook bij dit jubileum zul-
len we zijn identiteit niet verraden.

Handgeschreven
We kunnen het ons nauwelijks 
meer voorstellen. Van het begin 
tot halverwege de jaren negentig 
leverde iedereen zijn of haar kopij 
op papier af, soms handgeschre-
ven. De coördinator verzamelde, 
rekende een beetje uit hoeveel 
ruimte de A4tjes in beslag zouden 
nemen en bracht de stapel papier 
naar de drukker. Zetters tikten de 
kopij over, opmakers maakten er 
pagina’s van, Stadswachtleden cor-
rigeerden die op papier, zetters 
voerden de correcties uit, drukkers 
drukten er een krant van. 
Nu doen we alles digitaal. Voordat 
de krant van de pers schuift, komt 
er geen papier aan te pas. Nou ja, er 
wordt nog wel eens een notitieblok 
gebruikt bij interviews en redactie-
vergaderingen. Maar dat zal ook 
niet lang meer duren, gezien het 
aantal iPads op de tafel.
En verder? Ja, op den duur zal ook 
de Stadswachter het loodje wel leg-
gen. Dat krantje op A3-papier dan. 
We hebben nog geen woeste plan-
nen om een app voor tablets te 
laten ontwikkelen, maar de tijden 
gaan snel. De internetsite van Sterk 
Meppel www.sterkmeppel.nl wordt 
in ieder geval al drukbezocht.
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Op de ledenvergadering 
van 20 november 1978 
had Wim Derksema een 
oproep gedaan om stuk-
jes in te leveren voor 
een nulnummer van een 
Stadswachtkrant. Samen 
met Wim Drost, Roelof 
Spijkerman en Nynke 
Zuijdendorp wilde hij 
proberen een eigen 
krant voor heel Meppel 
te maken. Er kwamen 
wel wat teksten binnen, 
maar toch lukte het niet 
een krant van de grond 
te tillen. 
In 1981 werd Roelof Spij-
kerman penningmeester. 
Hij pakte voortvarend 
het idee van een eigen 
krant opnieuw op. Op 27 
mei kon hij melden dat 
de eerste krant organisa-
torisch rond was. Egbert 
Bijzitter van drukkerij Veenstra & de Vries in de Woldstraat bleek de laag-
ste prijs te vragen: 780 gulden voor 9000 krantjes. Enkele leden stelden 
zich garant voor dat bedrag, want adverteerders waren er voor het eerste 
nummer nog niet. Ab van ’t Riet maakte het straten- en verspreidings-
plan, Elly Jansen ontwierp een krantenlogo in gotische letters.
Leden die de eerste keer niet konden meehelpen met de verspreiding 
moesten voor straf de volgende keer twee wijken lopen, schreef de secre-
taris schertsend in de notulen. De pers kondigde het verschijnen van de 
eerste krant, De Stadswachter, op 12 juni groots aan. Vier keer per jaar 
stond erbij. Maar of dat zou lukken? 
Voor continuïteit was een goede financiële basis nodig. Vanuit de kas 
werd 800 gulden per jaar vrijgemaakt. De rest moest met advertenties 
opgebracht worden. Roelof Spijkerman, zelf ondernemer in Meppel, had 
genoeg contacten om voor het tweede nummer zes adverteerders te vin-
den. Al vrij snel draaide De Stadswachter kostendekkend en kreeg ze 
hetzelfde formaat als het huis-aan-huisblad ‘De Nieuwe Meppeler’ van 
Veenstra & de Vries. 
(Bron: Een Kwart eeuw Meppel – Herman Jansen)

Hoe het begonAl dertig jaar Stadswachter

Altijd is de krant volgeschreven 
door raadsleden, wethouders 
en andere betrokken leden. En 
dan stond er altijd iemand aan 
het eind van de rit die de boel 
in goede banen leidde. Hij of zij 
noemde zich ‘coördinator’, of ‘re-
dactieadres’, of ‘eindredacteur’ 
of ‘hoofdredacteur’... de Stads-
wachter is in de loop der jaren op 
de rails gehouden door heel ver-
schillende mensen.
Wim Drost was de pionier. Tus-
sen juni 1981 en maart 1983 was 
hij het gezicht van de Stadswacht 
en ook de krant. Vanaf het ze-
vende nummer stond de krant 
onder leiding van Dick Laning. 
In de periode van juni 1983 tot 
en met december 1984 groeide 
hij zo in het redacteurschap, dat 
hij besloot zichzelf om te scholen 
van beroepsmilitair tot journalist. 
Hij maakte daarna carrière bij de 
Zwolse Courant, inmiddels on-
derdeel van De Stentor. 
Na die tijd hebben Anneke Ei-
lander en Henk Kiewiet de tent 
nog voor langere of kortere tijd 
gerund, totdat Dick Minkjan de 
nieuwe coördinator werd, van 
juni 1987 tot december 1994, tus-
sendoor een paar jaar afgewisseld 

door Henk Schoemaker. Vanaf 
1994 tot maart 1998 leidde Diana 
Wester-Selles de Stadswachter in 
goede banen.
Toen journalist Kees Schoonder-
woerd haar een handje kwam 
helpen kon ze de leiding met een 
gerust hart overdragen. Het werd 
allemaal professioneler, er trad 
een echte redactie aan. Iedereen 
had inmiddels een pc, er kwam 
nauwelijks meer papier aan te 
pas. En ook geen zetter dus. Later 
werd ook de vormgeving in eigen 
hand genomen, eerst jarenlang 
door Sandra Makkinje, sinds haar 
vertrek uit Meppel door Henk Tie-
mens. 

Advertenties zijn de kurk waarop 
de Stadwachter financieel drijft. 
In het begin werden ze geworven 
door de penningmeester, totdat 
Elly Jansen in 1985 de klus over-
nam van Anneke Eilander. Tot 
enkele jaren geleden heeft ze dat 
werk verricht. Sindsdien halen 
bestuursleden Han van Zandber-
gen en Anko Scholtens de adver-
tenties binnen. Spin in het web 
van de bezorging was jarenlang 
Jenny Schipper. Die taak is nu 
overgenomen door Jeanet Kraaij.
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Politiek? Ik blijf het een niet te genezen afwijking vinden. Ik snap 
gewoon niet hoe dat werkt in het hoofd van die mensen. Die raads-
leden die vroom beweren dat ze het beste met hun stad voorhebben 
en vervolgens uit hun dak gaan als ze hun eigen gemeente in de 
prut kunnen duwen. En daarna dan weer schijnheilig in de raad 
verkondigen dat er vooral wel goed samengewerkt en gecommuni-
ceerd moet worden.

Neem nou de keet die jongetje Veldhorst van de D66 heeft geschopt. 
Heel Twitter verstomde toen hij dacht eindelijk een scoop te heb-
ben met die #Viongate. Vincent had in die slachterij een echt mes 
gevonden. Stralend rende hij naar zijn moeder om haar te vertel-
len dat hij het nu helemaal ging maken. 
De landelijke pers halen, net als die VVD-er Roelof Pieter Koning 
met zijn Zwolle-ballonnetje, dat wilde hij. Meppel zou in het 
nieuws komen als die gemeente waar het geld over de balk werd 
gesmeten. En hij was de klokkenluider die zijn nek had uitgesto-
ken voor het algemeen belang. Mamma zou alle kranten kopen om 
te laten zien dat haar zoon de politicus van het jaar moest worden. 

Maar wat keek hij beteuterd toen hij zelf in dat slagersmes liep. 
‘Niets laakbaars gebeurd.’ Eigenlijk snapte hij het antwoord van 
het college wel. Hij kon het zelf niet meer opbrengen om een motie 
van afkeuring in te dienen. Dat mocht CDA-er Klaas Neutel doen, 
altijd van harte bereid om aan dit soort missies een bijdrage te 
schenken. 

Vincent pruttelde nog wat na op Twitter. Daar laat hij zich ten-
minste de mond niet snoeren, daar kan hij onbelemmerd met zijn 
#hashmes blijven zwaaien. En dat allemaal tot heil van de gehele 
mensheid!

Vionkeet

www.verstandvanleren.nl

Meppel heeft veel te danken aan 
het provinciale bestuur van Drenthe. 
De gemeente had in 1971 het plan 
al klaar om een enorm parkeerter-
rein aan te leggen op één van de 
mooiste plekjes van Meppel: het 
Bleekerseiland mét het omringende 
water. Daarna zouden ook de grach-
ten aan de beurt zijn. Toenmalig 
burgemeester Eijsink had een sterk 
geloof in steen en beton, dus al het 
water ging de stad uit. Maar de pro-
vincie Drenthe stak daar een stokje 
voor door het bestemmingsplan op 
dit specifieke punt af te keuren. 
Vijf jaar later probeerde het toen-
malige gemeentebestuur het op-
nieuw. Er werd een Knelpuntennota 
gepresenteerd die precies liet zien 
waarom het absoluut noodzakelijk 

was om al het water in de stad te 
dempen. Maar toen stak er een 
storm van protest op onder de be-
volking en werd onze voorganger 
de Grachtwacht opgericht; de inwo-
ners van Meppel wilden de sfeer en 
het karakter van de stad behouden. 

Ondanks de enorme steun onder 
de bevolking was de politiek niet 
gevoelig voor de argumenten van 
de actiegroep. Alweer kwam er hulp 
vanuit de provincie. Burgemeester 
Eijsink vertrok naar Zeist en werd 
opgevolgd door Van den Noort, een 
kandidaat die niet in de top 3 van 
de gemeenteraad stond. Hij kreeg 
van de provincie een opdracht mee: 
kies voor het openhouden van de 
grachten en voor de cultuurhistori-

sche waarden van de binnenstad en 
doorbreek de impasse tussen voor- 
en tegenstanders van demping. 
Dat lukte Van den Noort, ongetwij-
feld mede dankzij het geld dat al 
jaren klaar lag om de kaden te res-
taureren. De miljoenen van de pro-
vincie stroomden daarna binnen. 

Ook het Rijk deed op voorspraak 
van de provincie een forse duit in 
het zakje. Van de resultaten van deze 
strijd kunnen we nu nog iedere dag 
genieten. Meppel heeft dankzij de 
provincie (en de Stadswacht) zijn ge-
weldige sfeer en historisch karakter 
grotendeels weten te behouden.

Zonder de hulp van Drenthe was 
dit niet meer te zien geweest.

Voor Sterk Meppel staat de aan-
dacht voor de mens en de men-
selijke maat in onze gemeente 
centraal. Zo hebben we ook naar 
de begroting gekeken die op 9 
en 10 november jl. in de raad 
werd besproken. SteM kiest voor 
een gezonde en stimulerende 
leefomgeving, die de bewoners 
een gevoel van veiligheid en van 
vertrouwen geeft. 

We denken eerst aan mensen voor 
we denken over stenen. Daarom is 
onze aandacht vooral gericht op 
het eigene van Meppel, het milieu, 
duurzaamheid en de bestrijding 
van armoede. Wij willen dat Mep-
pelers optimaal kunnen leven en 
samenleven. 
Het verschuiven van verschillende 
taken van het rijk en de provincie 
naar de gemeente geeft het ge-
meentebestuur daartoe een goede 
mogelijkheid. Want wie kent de be-
hoefte van de inwoners van Mep-
pel beter dan de gemeente? Maar 
door de snoeiharde bezuinigingen 
die we door het kabinet opgelegd 
krijgen wordt het werk wel erg 
zwaar gemaakt. 
Veel inwoners zullen door landelijk 
beleid geconfronteerd worden met 
negatieve effecten. Hieronder kunt 
u over enkele onderwerpen lezen 
hoe Sterk Meppel denkt.

Mantelzorg
De overheid trekt zich steeds ver-

der terug als het gaat om zorg en 
ondersteuning. Het kabinet vindt, 
dat u voor hulp eerst kunt terugval-
len op uw familie, vrienden en bu-
ren. Tegelijkertijd zorgt datzelfde 
kabinet er via de huishoudinko-
menstoets voor dat jonge thuiswo-
nende mantelzorgers met een baan 
snel het huis uit zullen gaan als de 
ouder een bijstandsuitkering heeft. 
SteM maakt zich hier zorgen over. 
Daarom hebben wij het college ge-
vraagd deze werkende mantelzor-
gers tegemoet te komen. 

Armoedebeleid
Sterk Meppel staat voor een goed 
armoedebeleid dat gebaseerd is 
op rechtvaardigheid, meedoen, 
betrokkenheid en het voorkomen 
van sociale uitsluiting en langdu-
rige armoede. Goede voorlichting 
is belangrijk. de SteM-fractie heeft 
het college gevraagd bijvoorbeeld 
in de gemeentegids pagina’s met 
informatie over dit onderwerp op 
te nemen. Die gemeentegids wordt 
tenslotte bij ieder gezin bezorgd. 

Wijkgericht werken
SteM  zet zich al jaren in om wijk- 
en buurtgericht werken vorm te ge-
ven. Dat geeft u namelijk meer grip 
op hoe uw leefomgeving eruit komt 
te zien. Wethouder Myriam Jansen 
is hard aan het werk en laat al veel 
concrete resultaten zien. Alleen het 
voorstel om wijkbudgetten in te 
voeren laat nog even op zich wach-

ten, omdat eerst goed bepaald 
moet worden wie waar over beslist. 

Speeltoestellen
Sterk Meppel heeft in een eerder 
stadium al eens aandacht gevraagd 
voor het betrekken van bewoners 
en speeltuinverenigingen bij het 
onderhoud van de speeltoestellen 
in hun eigen omgeving. In omrin-
gende gemeenten is hier al posi-
tieve ervaring mee opgedaan. Het 
college heeft toegezegd dit nader 
te onderzoeken. Wij zijn benieuwd 
wanneer en hoe er uitvoering aan 
wordt gegeven.

Afvalstoffenheffing
Wij krijgen vaak te horen dat inwo-
ners het onbegrijpelijk vinden dat 
eenpersoons-huishoudens even-
veel afvalstoffenheffing moeten 
betalen als meerpersoonshuishou-
dens. In omliggende gemeenten 
betalen alleenstaanden vaak flink 
wat minder. 

SteM is van mening dat dit ook in 
Meppel mogelijk moet zijn. De 
motie die wij hierover indienden 
hebben wij ingetrokken, nadat het 
college had gemeld dat het onder-
zoekt of het mogelijk is Diftar in te 
voeren. Bij Diftar betaalt u echt al-
leen voor de hoeveelheid afval die 
u zelf aanlevert. 

Arbeidsbeperkingen
De komende jaren krijgt de ge-

meente de taak Wajongers met 
werkcapaciteit en WSW-ers naar 
een baan op de gewone arbeids-
markt te begeleiden. Wij hebben 
het college daarom opgeroepen 
een toekomstvisie te ontwikkelen, 
zodat meer mensen met beper-
kingen ook echt een baan kunnen 
vinden. De motie werd unaniem 
aangenomen. 

Andere fracties
Natuurlijk waren er moties van 
collega-fracties die we graag steun-
den als ze bij onze idealen aanslo-
ten. Om er enkele te noemen. SteM 
heeft de PvdA-motie gesteund om 
nieuwe zorgconcepten te stimule-
ren en te onderzoeken of de wijk-
verpleging terug kan komen. 

Ook de CDA/VVD-motie om een 
overlegplatform voor ZZP-ers 
(Zelfstandigen Zonder Personeel) 
te stimuleren kon op onze steun 
rekenen. 

De D66-motie om de openingstij-
den van de bruggen te onderzoe-
ken vonden we ook een uitstekend 
idee. 

Op onze website www.sterkmep-
pel.nl kunt u de volledige algeme-
ne beschouwingen van onze fractie 
nalezen. 
Op de gemeentelijke website www.
meppel.nl vindt u ook de teksten 
van de andere fracties.

Begroting 2012: 

Voor de mens en de menselijke maat

Meppel is Meppel dankzij Drenthe

Om het jaar wijst de provincie 
een gemeente in Drenthe aan 
die cultuur met extra aandacht 
bovenaan de agenda mag zetten. 
Hier stelt de provincie 90.000 
euro voor beschikbaar, mits de 
gemeente er eenzelfde bedrag 
naast legt. Meppel heeft zich aan-
gemeld voor 2013/2014 met als 
thema: ‘Meppel, stad van verbin-
dingen!’

Het lijkt misschien tegenstrijdig 
met al die bezuinigingen in te zet-
ten op Culturele Gemeente Dren-
the. Maar het college vindt het 
juist nu belangrijk te laten zien dat 
je heel veel kunt bereiken. Ook de 
culturele instellingen hebben zin in 
deze uitdaging. Een kans in tijden 
waar zo weinig mogelijk lijkt.
Als de provincie besluit deze ereti-
tel aan Meppel toe te wijzen, wor-
den de gelden door de gemeente en 
de culturele instellingen samen op-
gebracht. Wethouder Myriam Jan-
sen: ‘Door bijvoorbeeld één van de 
honderd voorstellingen bij Ogterop 
aan te laten sluiten bij het thema, 
zet je bestaande middelen anders 
in. Zo kunnen we samen deze ex-
tra activiteiten mogelijk maken en 
Meppel cultureel laten bruisen.’
Als de provincie Meppel aanwijst 
als Culturele Gemeente wordt dit 
vanaf januari samen met zoveel 
mogelijk culturele, recreatieve, on-
dernemende en toeristische part-
ners opgepakt.

Kandidaat 
Culturele 
Gemeente
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En ook wat de komst van Heijman
betekent voor de komst van ander
bedrijven (soort zoekt soort?) en
voor het vertrek van andere soorten
ndustrie die we juist willen behou

den.

Meer grip
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moment van vernietiging van d
vergunning door de Raad van Stat
om te zorgen dat ze meer grip krijg

Parallelweg 23, 7941 HH Meppel
Tel.: 0522 - 255332
Fax: 0522 - 245485

www.saabspecials.nl
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* fleetmarking* stickers
* autoreklame* lichtreklame* reklameborden* muurschilderingen* dekoraties

* gevelletters* standbouw
* glasreklame

In het vierde deel van deze serie 
zijn we op bezoek gegaan bij de 
wijkvereniging Oosterboer. Een 
jaar geleden trad een volledig 
vernieuwd bestuur aan. Een 
bestuur met oog voor de vrijwil-
ligers en het verbinden van men-
sen in de wijk, maar ook voor 
vernieuwing van activiteiten.

In het begin van de jaren zeventig 
werd de voorloper van de wijkver-
eniging opgericht, de belangen-
vereniging IJsselheem. Woningen 
aan o.a. de Bevrijdingslaan, Be-
zettingslaan en Verzetslaan waren 
niet goed gebouwd. In 1978 waren 
de problemen opgelost en werd de 
belangenvereniging omgezet in de 
huidige wijkvereniging.
 
Die vond een plekje in de Ooster-
boerschool, waar veel activiteiten 
werden georganiseerd. Vanaf het 
allereerste begin was ‘Tante Jos’ 
(Schouten) actief als vrijwilliger. Zij 
zette o.a. de oppascentrale op en 
de burenhulp, maar startte bijvoor-
beeld ook een disco voor de jeugd. 

Het aantal inwoners van de wijk 
groeide gestaag door, net als het 
ledenaantal van de wijkvereniging. 
Op het hoogtepunt waren ruim 
900 huishoudens lid. Maar ook het 
aantal kinderen in de Oosterboer 
groeide behoorlijk en de school 
wilde daarom de verenigingsruim-

te gaan gebruiken als leslokaal.
In 2002 kon het gloednieuwe wijk-
gebouw ‘De Boerhoorn’ aan de 
Brandemaat in gebruik worden ge-
nomen. In deze nieuwe thuisbasis 
voor de wijkvereniging organiseren 
de vrijwilligers nog steeds veel en 
gevarieerde activiteiten, zoals brid-
gen, klaverjassen, darten. Maar 
ook voor de gymnastiek, de peuter-
speelmorgen en de creatieve och-
tenden is veel belangstelling. De 
kinder- en jeugdactiviteiten wor-

den in de aparte gezellige jeugd-
ruimte ‘De Flits’ georganiseerd. 

Nieuwe bestuur
Ongeveer een jaar geleden trad er 
een volledig vernieuwd bestuur 
aan, dat de vrijwilligers en de be-
woners van de Oosterboer nog 

meer bij de activiteiten in het wijk-
gebouw wil betrekken. Ook is het 
hard aan het werk om alle activitei-
ten door te lichten. 
Het bestuur merkt dat die manier 
van werken vruchten afwerpt. 
Vroegere vrijwilligers komen terug 
om weer taken op zich te nemen 
en het aantal deelnemers van acti-
viteiten neemt weer toe. Een mooi 
voorbeeld is het biljarten. Verbin-
ding wordt ook gezocht door sa-
men met alle belanghebbenden 
plannen te maken voor het veldje 
naast het wijkcentrum. Er worden 
binnenkort doelen geplaatst, zodat 
het veld gebruikt kan worden voor 
sportactiviteiten.
Maar andere organisaties weten 
de wijkvereniging ook te vinden. 
Leerlingen van AOC Terra maken 
momenteel drie complete plannen 
om de - inderdaad wat saaie - grote 
zaal op te knappen. Leerlingen van 
AOC Terra Groen gaan de ruimte 
om het gebouw aanpakken. 
Over het contact met de gemeente 
is het nieuwe bestuur erg tevre-
den. Er wordt geluisterd en positief 
meegedacht. Ook het bezoek van 
wijkwethouder Ton Dohle viel in 
goede aarde bij de wijkvereniging. 
Namens zijn collega-wethouder 
Myriam Jansen liet Dohle weten 
dat de wijkvereniging niet gekort 
wordt op de subsidie. Daar staat 
Sterk Meppel vanzelfsprekend he-
lemaal achter. 

Dorpen en wijken actief

4. Wijkvereniging Oosterboer

Het nieuwe bestuur, vlnr: Wichard 
Hoekstra (bestuurslid), Johan Koos 
van Lenthe (voorzitter) en Bertha 
Nijhuis (secretaris).

Van Daalen
Heerengracht 3, Meppel
Telefoon 0522-252626

Keuze uit meer dan 1500 lijsten
Kunstschildersmaterialen
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Van Daalen

In de vorige Stadswachters wer-
den Jaap de Boer van Herberg ’t 
Plein, Ronald Bimolt van CarX-
pert, Jan Koop de Wolde van cam-
ping de Kikkerije en Jan Dolsma 
in het zonnetje gezet als bijzon-
dere Meppeler ondernemers. Wij 
weten dat er meer ondernemers 
zijn die een grote bijdrage leveren 
aan de Meppeler samenleving. 
Daarom deze rubriek. Deze keer 
aandacht voor Dirk Bouma van 
zwembad Bad Hesselingen.

Als hij eenmaal op zijn praatstoel zit, 
is hij bijna niet meer te stuiten. Zo-
veel weet hij te vertellen als het om 
sport en beweging gaat en dan voor-
al als het over exploitatie van zijn  
zwembadbedrijf gaat. Een bedrijf 
dat veel last heeft van de gemeen-
telijke bezuinigingen. Volgens hem 
zijn die alleen op te vangen, als hij 
de ruimte krijgt om activiteiten rond 
het zwembad te kunnen creëren. 

Fitness
Overigens, met die nevenactivitei-
ten is hij altijd al bezig geweest. Hij 
heeft een zeer vooruitziende blik. 

Zo voorspelde hij jaren geleden al 
dat de fitnesscentra een ‘booming 
business’ zou worden. Dus een fit-
nessbedrijf aan het zwembad kop-
pelen zou ongekende mogelijkhe-
den creëren. De tijd was daar toen 
niet rijp voor. 
Zo ziet hij al enige tijd in de op-
komst van de camper een schitte-
rende mogelijkheid om vakantie-
gangers te lokken. Hiervan zou niet 
alleen de Meppeler middenstand 
profiteren, maar ook het zwembad. 
Meer inkomsten voor het zwem-
bad maakt hem minder afhankelijk 
van subsidies. 
Jammer dat hij bij deze ontwik-
kelingen erg afhankelijk is van de 
politiek. Zonder met een beschul-
digende vinger te wijzen steekt 
hij niet onder stoelen of banken 
dat hij zich belemmerd voelt zijn 
ideeën snel te ontwikkelen. Hij en 
zijn team hebben nog veel in petto. 
We zouden er deze hele krant mee 
kunnen vullen.

Het nieuwe schoolzwemmen
Het zwembad ontwikkelt op dit mo-
ment het nieuwe schoolzwemmen. 

Niet het halen van het diploma staat 
hierin centraal, maar het in eerste 
instantie vertrouwd raken met het 
water en zich kunnen redden. Het 
moet geïntegreerd worden in het re-
guliere bewegingsonderwijs. 
Het is allemaal nog in ontwikke-
ling. Het team is ervan overtuigd 
dat dit met de medewerking van de 
scholen van de grond te krijgen is. 
Sterk Meppel ziet hier goede kan-
sen, waarbij de gezondheid en het 
welzijn van het kind centraal staat.
Maar dit alles is niet het enige. In 
de ‘benchmark’ komt Bad Hesse-
lingen als nummer één uit de bus 
van Noord-Nederland. Waar de 
zwemmers mochten kiezen en dan 
gaat het om beleving, eindigde Bad 
Hesselingen op nummer twee ach-
ter de Huttenheugte. Een gewel-
dige prestatie. 
Wat SteM nog het meeste aan-
spreekt is dat onlangs ons Meppe-
ler zwembad is uitgeroepen tot het 
duurzaamste en groenste zwem-
bad van Nederland. Dirk bena-
drukte dat dit alles mogelijk is door 
de inzet van het hele team plus be-
stuur en de steun van de gemeente.

De spraakmakende ondernemer 5

Dirk Bouma ziet alleen kansen

Het plan van de gemeente voor 
de fietsroute van de Berggiers-
landen via de Rembrandtlaan 
en Govaert Flinckstraat ziet het 
er goed uit, wat SteM betreft. 

Eindelijk worden er op die route 
een aantal lastige punten aange-
pakt. Allereerst de heel onover-
zichtelijke oversteek vanaf de 
rotonde van de Europalaan van 
de Randweg naar de Rembrandt-
laan. Dit wordt een plateau waar-
bij de fiets voorrang krijgt. De 
Rembrandtlaan wordt zodanig 
ingericht dat de auto in feite de 
gast is in de fietsroute. 
In het midden van de straat wordt 
een verhoogde scheidingstrook 
gemaakt die het inhalen van 
fietsers bemoeilijkt. Verkeer van 
rechts krijgt voorrang. De Govaert 
Flinckstraat krijgt een vergelijk-
baar profiel, maar daar wordt de 
scheidingstrook niet verhoogd. 
Door deze herinrichting krijgt de 
Rembrandtlaan nu het karakter 
van een laan met hagen en bo-
men.

Fietser voorrang
Een aantal bewoners vinden dat 
de veiligheid van de fietsers bij 
voorrang van rechts hier niet is 
gediend. SteM kan zich hierbij 
wel iets voorstellen. Een veilige 
fietsroute is een route waar de 
fietser voorrang heeft, zoals op 
andere punten.

Auto te gast
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Hoofdvaartsweg 104, Assen

tel. (0592) 39 90 90

Haakswold 21, Ruinerwold

tel. (0522) 48 18 59

tuinontwerp, aanleg 

en onderhoud
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WOLDSTRAAT 59, MEPPEL
0522-260530

OONNDDEERRDDEELLEENNHHUUIISS

PPOOBBOO PPLLEENNTTYYPPAARRTTSS
Eerste Hulp Bij Onderdelen

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

Nijmeijer

Cafe-Rest-Zalencentrum

NIJMEIJER
Uw adres voor:

feestavonden*bruiloften*recep-
ties*koud/warm buffet*diner

*vergaderingen*thema avonden*
laat het ons verzorgen

Marktstraat 43
7941 KP Meppel
tel: 0522-252532
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Aan de Burg. Weimalaan in 
Nijeveen staan nu woningen van 
ruim 9 meter hoog die de koren-
molen De Sterrenberg de wind uit 
de zeilen nemen. Sterk Meppel 
heeft dit probleem aangekaart 
tijdens de raadsvergadering van 9 
naovember jl. 

Tijdens de inspraakavonden had 
het college toegezegd te allen tijde 
overleg te plegen met de molenaars 
en de Drentse Molenstichting. Dit 
is in de beginfase ook gebeurd, 
de bomen in het nieuwe centrum 
moesten aan een bepaalde hoogte 
voldoen en de woningen aan de 
Weimalaan mochten niet verhinde-
ren dat de wind rechtstandig op de 
wieken komt. 
Hier werd allemaal aan voldaan, 
totdat Actium besloot uit econo-
misch belang een bouwaanvraag in 
te dienen voor een hoger woning-
type. De gemeente gaf daarop een 
vergunning af zonder rekening te 
houden met de molenbiotoop. En 
zonder de molenaars te informe-
ren. Pas tijdens de bouw kwamen 
de molenaars tot de ontdekking 
dat de woningen veel hoger wer-
den dan de toegezegde 7,90 meter. 
Nu staat er een dermate hoog ob-
stakel, dat  de molenaars bij een 
bepaalde windrichting zijn aange-
wezen op elektrisch malen. Daar is 
een windmolen natuurlijk niet voor 
gebouwd. 
De gemeente vindt het vervelend 
wat er gebeurd is, maar beroept 
zich erop dat nergens in het be-
stemmingsplan is aangegeven dat 
ze rekening moet houden met de 
molenbiotoop. Sterker nog: die 
clausule is bewust uit het plan ge-

houden, anders kon daar helemaal 
niet worden gebouwd. En de ge-
meente is ook niet verplicht zich 
daaraan te houden.
Op bijgaande foto is duidelijk te 
zien, wat het probleem is, Actium 

had niet hoger moeten bouwen dan 
het platte gedeelte.

De wind uit de zeilen

Zoals het er nu uit ziet zal het 
bestemmingsplan Nieuwveense 
Landen in januari 2012 aan de 
raad worden aangeboden. Als de 
raad positief beslist, betekent dit 
voor Nijeveen dat de rechtstreekse 
aansluiting op de rotonde bij de 
watertoren komt te vervallen. Daar 
zijn ze in het dorp niet blij mee.

Als een bewoner uit Nijeveen in de 
toekomst met de auto naar Mep-
pel wil rijden, moet hij ter hoogte 
van de bosjes rechtsaf slaan om 
via de nieuwe ontsluitingsweg aan 
te komen bij de rotonde Handels-
weg. Daar moet de keuze worden 
gemaakt uit een aantal mogelijkhe-
den om in het centrum van Meppel 
te komen:
via de N 375 richting rotonde wa-
tertoren, of
via de Zomerdijk, of 
via de Industrieweg.
Dat is geen ideale oplossing, zeker 
niet als niet het centrum maar het 
ziekenhuis of de A 28/A32 de be-
stemming is. In Nijeveen zijn de be-
woners bang dat het verkeer rich-
ting de A 32 door de Dorpsstraat zal 
gaan. Daar zit geen enkele Nijeve-
ner op te wachten. Er is weliswaar 
een oostelijke ontsluiting gepland, 
maar het zal nog jaren duren voor-
dat die wordt aangelegd.

Bezwaren
Sterk Meppel heeft vanaf het begin 
van de plannen voor de Nieuw-
veense Landen een uitgesproken 
mening gehad over de ontsluiting 

voor het gebied zelf en het daar-
achter liggende dorp Nijeveen: een 
korte rechtstreekse ontsluiting aan 
de Oostkant richting de scheeps-
werf. Wij werden hierin onder-
steund door de Dorpsvereniging 
Nijeveen en de Nijeveense Han-
delsvereniging. Deze hebben in-
middels bezwaren gemaakt tegen 
het bestemmingplan. 
De SteM-fractie heeft destijds een 
motie ingediend, die gesteund 
werd door de VVD en het CDA, met 
het verzoek aan het college een 
onderzoek te doen naar de mo-
gelijkheid van een derde en snelle 
aansluiting met Meppel en als dat 
op korte termijn niet te realiseren 
was ervoor te zorgen dat er in het 
bestemmingsplan voldoende ge-
legenheid en ruimte is om alsnog 
deze ontsluiting mogelijk te ma-
ken. Verder ligt er een verzoek van-
uit de gemeenteraad om de huidi-
ge route via de watertoren zo lang 
mogelijk open te houden.
Om onbegrijpelijke redenen heeft 
het college deze motie van tafel 
geveegd en houdt het vast aan de 
twee gespreide ontsluitingen. Ver-
der lijkt het erop dat de verbinding 
via de watertoren al in de beginfase 
moet sneuvelen.
Dit is voor Sterk Meppel de reden 
om zich nu te beraden op welke 
wijze wij weer aandacht kunnen 
wekken voor een derde ontsluiting 
en hiervoor alsnog politieke steun 
kunnen krijgen. Daarbij hebben 
wij ook de steun van de inwoners 
van Nijeveen hard nodig.

Nijeveen wil directe 
verbinding met de stad

In de vorige Stadswachter kon 
u lezen dat we blij waren dat 
er kinderopvang in de Berg-
gierslanden gaat komen, maar 
vraagtekens zetten bij de ruimte 
die daarvoor beschikbaar komt. 
Onbedoeld heeft dit stukje 
voor verwarring gezorgd. Onze 
excuses!

Er waren mensen die nu de in-
druk kregen dat er op een zeer 
krappe locatie gebouwd gaat 
worden waar je je kind dus maar 
beter niet naar toe kunt brengen. 
Dat is niet het geval. Het Kinder-
kasteel (de organisatie daar de 
kinderopvang gaat realiseren) 
heeft juist gekozen voor een rui-
me opzet van de binnenruimtes 
en het speelterrein. Zowel binnen 
als buiten zijn de ruimtes ander-
half tot twee keer zo groot als wet-
telijk verplicht is.
Ons artikel was dan ook geen kri-
tiek op de organisatie, maar ging 
over de zorgen van omwonen-
den en de rol van de gemeente. 
De omwonenden maken zich 
namelijk zorgen over het aantal 
parkeerplekken en vragen zich 
af of er overlast zal ontstaan door 
het halen en brengen van kinde-
ren. De redactie was van mening 
dat de gemeente hier beter in had 
kunnen meedenken zodat deze 
zorgen waren voorkomen.

RECTIFICATIE

Kinderopvang 
zit niet krap

De raad heeft besloten dat de 
klokkentoren aan de Grote Oever 
gesloopt mag worden. Sterk Mep-
pel had nog, samen met de Chris-
tenUnie, een motie ingediend om 
het te voorkomen, maar die kreeg 
alleen de steun van het CDA. 
Zonde.

In oktober 2011 meldde het college 
dat de klokkentoren bij de voor-
malige katholieke kerk onderhoud 
nodig heeft, er was op verschil-
lende plaatsen betonrot gevonden. 
De eigenaar van de toren, woning-
corporatie Actium, werd verzocht 
passende maatregelen te nemen, 
omdat door de ontstane situatie de 
openbare veiligheid in het geding 
zou komen. Op basis van deze aan-
schrijving vroeg Actium een sloop-
vergunning aan en de gemeente 
zag geen formele gronden om dat 
te weigeren. De toren is geen mo-
nument.
Maar monument of niet, of je de 
toren nu mooi of lelijk vindt, deze 
toren is wel een uniek bouwobject 
uit 1961. Zoals hij er nu uitziet heeft 
de toren inderdaad een grauwe uit-
straling, maar als je daar doorheen 
kijkt en de toren gerenoveerd en 
schoongemaakt voor je ziet, dan 
krijg je weer de indruk zoals die ook 
op ansichtkaarten uit die tijd is te 
zien. Meppel was toen nog trots op 
de toren en de kerk. 

Reddingspoging
De ChristenUnie en SteM sloegen 
de handen ineen en ondernamen 
een tweede poging om de toren te 

redden. In 2006 had de toenmalige 
raad er ook al eens voor gezorgd 
dat de toren behouden bleef.
Tijdens de begrotingsvergadering 
van 10 november kwam er een 
motie een motie op tafel waarin 
het college werd opgeroepen met 
Actium in gesprek te gaan over in-
trekking van de sloopaanvraag, re-
novatie van de toren en inpassing 
in de nieuwe plannen. Ook werd 
gevraagd de klokkentoren op de 
lijst van waardevolle objecten en 
gebouwen te zetten (gemeentelijke 
monumentenlijst).
Tijdens de stemming bleek helaas 
alleen het CDA ook gevoelig te zijn 
voor onze argumenten en dat bleek 

niet genoeg om een meerderheid te 
halen. GroenLinks gaf nog aan dat 
het Drents Plateau de toren niet 
de moeite waard vond om te be-
houden en daarom was die fractie 
tegen de motie. SteM is juist van 
mening dat de gemeente zélf moet 
kijken wat zij belangrijk vindt en 
niet alleen moet afgaan op wat het 
Rijk, de Provincie of Drents Plateau 
ergens van vinden. De inwoners 
van Meppel kennen hun eigen his-
torie immers het beste. 
De VVD en de PvdA hebben helaas, 
zoals onlangs nog, al vaker laten 
blijken niet bijster geïnteresseerd 
te zijn in de bouwkundige historie 
van hun eigen gemeente.

Sterk Meppel is teleurgesteld om-
dat Meppel weer één van haar 
bijzondere bouwobjecten gaat 
verliezen en langzamerhand een 
klein Almere dreigt te worden door 
inwisselbare nieuwbouw. Na de 
sloopwoede uit de jaren zestig tot 
en met tachtig hebben veel volks-
vertegenwoordigers blijkbaar niet 
geleerd dat eenmaal verdwenen 
gebouwen voor altijd weg zijn en 
de stad opnieuw een deel van haar 
unieke karakter kwijtraakt. Ook 
nog in 2011. 

Jammer dat de klokkentoren weg moet

Wanneer de woningen klaar zijn 
wordt de molen vaak de wind uit 
de zeilen genomen.

Zo, als hier in 1970, zou de toren 
er wel weer bij kunnen staan. 
(Foto: Oud Meppel)
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* Kruis aan wat van toepassing is.

Naam: ........................................................ Geboortedatum: ....................................................

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

Postcode: ..................................................... Woonplaats: ..........................................................

Telefoon: ..................................................... E-mailadres: ..........................................................

Deze bon kunt u opsturen naar de ledenadministratie van STERK MEPPEL,
t.a.v. Annette Ferguson, Jan Steenstraat 85, 7944 TX Meppel.

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

Onze raadsleden en wethouder

Myriam Jansen
(wethouder)

Kruisstraat 11
7941 AM Meppel

tel.: 852522
e-mail: m.jansen@meppel.nl

Peter de Vries
(fractievoorzitter)
Het Vledder 35

7941 KL Meppel
tel.: 260305

e-mail: p.devries@meppel.nl

Henk Schoemaker
(vice-fractievoorzitter)

Julianastraat 26
7941 JC Meppel

tel.: 258141
e-mail: h.schoemaker@meppel.nl

Elisabeth Bakkenes
Oosterboerweg 94
7943 KD Meppel

tel.: 259026
e-mail: e.bakkenes@meppel.nl

Jan Wessels
Emmastraat 68

7941 HS Meppel
tel.: 255520

e-mail: j.wessels@meppel.nl

Frans Venema
(fractie-penningmeester)

De Veurdele 49
7948 DL Nijeveen

tel.: 491660
e-mail: f.venema@meppel.nl

Jan Vonk
(fractie-secretaris)

Jan Steenstraat 83, 
7944 TX Meppel

tel.: 259543

e-mail: j.vonk@meppel.nl

Ken uw gemeente
Uitslag 77
Op de foto in het vorige nummer
staat een van de bruggetjes aan de
Goeman Borgesiussingel. Die ston-
den op het punt gesloopt te wor-
den. Gelukkig is de gemeente hier-
op teruggekomen. Veel leze rs

h e r kenden het. Yvonne op de
Weegh was na loting de gelukkige
prijswinnaar. Elke week fietst zij over
het bruggetje naar het gebouw van
het Nederlandse Rode Kruis waar zij
vrijwilligster van is. 

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.

78
Het J. Postemaplein is een oud plein
in Meppel. Veel lief en leed wordt er
d a g e l i j ks gedeeld. We re l d n i e u ws
wordt er besproken, liefdes ontstaan
daar, maar er worden ook liefdes
verbroken. Kortom een plein waar

veel gebeurt! Weet u waar het plein
ligt? Kunt u ons er iets meer over
vertellen?
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.

Inzenden voor 1 mei 2011 naar: 
Redactie Stadswachter
Resedastraat 14 
7943 AD Meppel 
of mailen naar
stadswachter@home.nl 

30e Jaargang, nr 2
Een uitgave van Politieke Vereni-
ging Sterk Meppel.
<www.sterkmeppel.nl>

Verschijnt in een oplage va n
14.000 exemplaren en wordt in
Meppel, Ni j e veen, Rogat, Bro e k-
huizen, Schiphorst, Haakswold en
Nijentap huis aan huis bezorgd.

REDACTIE
Resedastraat 14, 7943 AD Meppel
stadswachter@home.nl
Kees Schoonderwoerd
(hoofdredacteur) tel. 262 728
Elisabeth Bakkenes, tel. 259 026
fam.bakkenes@home.nl
Jan Vonk, tel. 259 543
janvonk@zonnet.nl 

AAN DIT NUMMER WERKTEN
VERDER MEE:
Frans Bultje, Herman Jansen, My-
riam Jansen, Jan Willem van Kas-
teel, Henk Ro u s, Frans Ve n e m a ,
Peter de Vries, Jan Wessels

FOTO’S:
Menno de Bo e r, Ma rco Ha ve r s,
Elly Jansen, Herman Jansen, Frans
Venema, Jan Vonk

VERSPREIDING:
Centrale coördinatie:
Jeanet Kraaij, tel. 490699
Meppel-Noord: 
Peter de Vries, tel. 260 305
Meppel-Zuid: 
Eduard Korpel, tel. 251 304
Centrum-Ezingebuurt: 
Jenny Schipper, tel. 244 270.
Oosterboer: 
Henk Rous, tel. 254 282
Nijeveen: 
Frans Venema, tel. 491 660
Overige buitengebied:
Dick Minkjan, tel. 259 107

ADVERTENTIES:
Han van Zandbergen, tel. 490280

BESTUUR STERK MEPPEL:
Secretariaat: Eduard Annen, 
Lepelaar 5, 
7943 SJ Meppel, tel. 853 069
secretariaat@sterkmeppel.nl
Voorzitter: Han van Zandbergen
Penningmeester: 
Anko Scholtens, We rkhorst 19,
7944 AD Meppel, tel. 442 705.
postbank: 5474975
bank: 59.77.36.936

LEDENADMINISTRATIE: 
Annette Ferguson, 
Jan Steenstraat 85,
7944 TX Meppel, tel. 259 125
adferguson@versatel.nl

BEZORGERS:
Herman Antonides, Duco Andree,
Fred Ba k k e n e s, André Ba n n i n k ,
Hems Barink, Theo van den Berg,
Bouke Bro u we r, Ha rm Di n g s t é ,
Joke Dingsté, Ge ra rd Doets,
Romke E. Egbers, Linda Feenstra,
Annette Ferguson, Jan Gelderloos,
Koop de Grouw, Geke Harens, Jan
Ha re n s, Ma rco Ha ve r s, He n k
Heite, Nelleke Hooijschuur, Tine-
ke Hoving, Jan Huizinga, Herman
Jansen, My riam Jansen, Ha r ry
Keyl, Eduard Korpel, Henk Kreeft,
Rita Landaal, Jeanet Kra a i j, Ja n
Meer, Dick Minkjan, Barbara Mos-
sel, Piet Mossel, Hannie Mulderij,
Ge r rit Mu n s t e rman, Rolf Ne s,
Harm Nijhuis, Monique Oechies,
Elio Panneman, Rita Ra n d a a l ,
Renske, Henk Rous, Jenny Schip-
per, Henk Schoemaker, Jan Schoe-
maker, Lies Schokker, Anko Schol-
tens, Kees Schoonderwoerd, Joke
Sinnema, Wim Start, Harm Steen-
beek, Theo Timpen, Atze Jan van
der Vegt, Frans Venema, He n d ri
Venema, Trudy Venema, Ed Verwe-
ij, Jan Vonk, Else de Vries, Peter de
Vries, Harrie op de Weegh, Josée
Welbergen, Janneke Wessels, Wel-
moed We s s e l s, Ilona We ve r, Ha n
van Zandbergen.

DRUK:
Veenstra & de Vries

Peter de Vries (r.) overhandigt
Yvonne op de Weegh het boek
‘Een kwart eeuw Meppel’ van Her-
man Jansen en een fles Bruisend
Meppel.

Peter de Vries
(fractievoorzitter)
Het Vledder 35

7941 KL Meppel
tel.: 260305

e-mail: p.devries@meppel.nl

Frans Venema
(fractie-penningmeester)

De Veurdele 49
7948 DL Nijeveen

tel.: 491660
e-mail: f.venema@meppel.nl

Jan Vonk
(fractie-secretaris)

Jan Steenstraat 83, 
7944 TX Meppel

tel.: 259543
e-mail: j.vonk@meppel.nl

Jan Wessels
Emmastraat 68

7941 HS Meppel
tel.: 255520

e-mail: j.wessels@meppel.nl

Myriam Jansen
(wethouder)

Kruisstraat 11
7941 AM Meppel

tel.: 852522
e-mail: m.jansen@meppel.nl

Henk Schoemaker
(vice-fractievoorzitter)

Julianastraat 26
7941 JC Meppel

tel.: 258141
e-mail: h.schoemaker@meppel.nl

Elisabeth Bakkenes
Oosterboerweg 94
7943 KD Meppel

tel.: 259026
e-mail: e.bakkenes@meppel.nl
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Uitslag 80
De opgave in vorige Stadswachter 
was toch lastiger dan we verwacht 
hadden. Het ging om een foto van 
het beeld: ‘Grande Allegoria’ in 
het Wilhelminapark.  Dit beeld da-
teert uit de jaren 60 (1966) en het 
legt het accent op het menselijke 
lichaam. Johan Sportel kwam als 
winnaar uit de bus.

De heer Sportel koos als prijs het 
boek ‘Een kwart eeuw Meppel’ van 
Herman Jansen.

81

De volgende opgave betreft een 
bijzonder bouwobject in Meppel. 
Weet u waar dit bouwobject staat? 
Kunt u ons er iets meer vertellen?

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 karakteristie-
ke gebouwen 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.

Inzenden voor 1 februari 2012 
naar: 
Redactie Stadswachter
Resedastraat 14 

7943 AD Meppel 
of mailen naar
stadswachter@home.nl 

SteM-fractieleider Peter de Vries 
(rechts) overhandigt de heer Spor-
tel zijn prijs: het boek en de fles 
Bruisend Meppel.

Han van Zandbergen 
(duo-raadslid)

Hofstedestraat 7 
7942 GV Meppel

tel.: 795117
e-mail: contact@hanvanzandbergen.nl


