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Gemeenteraad

Gemeente Meppel

dinsdag 2 mei 2017

telefoon: 14 0522
www.meppel.nl
postbus@meppel.nl
bezoek: Grote Oever 26 7941 BJ Meppel
post: Postbus 501 7940 AM Meppel
www.twitter.com/gemeentemeppel
www.facebook.com/gemeentemeppel

Bekendmaking digitaal
De bekendmakingen van vergunningen 
vindt u op www.overheid.nl of 
www.officielebekendmakingen.nl

Vragen aan de 
gemeente?
Kijk op www.meppel.nl 
of bel 14 0522

Vergadering Raadscommissie 
Sociaal Domein
woensdag 3 mei 20.00 uur
-  Re-integratiebeleid 2017
-  Onderzoek groenonderhoud Sterk 

Meppel 
-  Erfgoedverordening
-  Gemeentelijk vastgoed

Vergadering Raadscommissie
donderdag 11 mei 20.00 uur
-  Bestemmingsplan Oosterboerweg 101
-  Herijking uitvoeringsplan structuurvisie
-  Binnenstadplan & herinrichting 

Prinsenplein, Groenmarkt

U bent van harte welkom. 
Via www.meppel.nl kunt u vergaderingen 
live of achteraf zien en horen. U kunt 
gebruik maken van het spreekrecht als 
u zich 32 uur voor de vergadering meldt 
bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl 
of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV 
Meppel zie www.rtvmeppel.nl (ook voor 
kabelfrequenties en -kanalen) of via de 
ether 93 MHz. 

Informatieplein Sociaal Domein
woensdag 3 mei 19.30 uur
-  Re-integratiebeleid 2017
-  Erfgoedverordening
-  Gemeentelijk vastgoed
-  Vastgoed Reestmond

Informatieplein
donderdag 11 mei 19.30 uur
-  Bestemmingsplan Oosterboerweg 101
-  Herijking uitvoeringsplan structuurvisie
-  Binnenstadplan & herinrichting   

Prinsenplein, Groenmarkt

Op het Informatieplein hebt u een extra 
mogelijkheid om bij de (duo-)raadsleden 
iets wat u belangrijk vindt onder de 
aandacht te brengen. 

Burgemeester & Wethouders
Besluiten 25 april
Pesten op school
B&W beantwoorden een vraag uit de 
raadsvergadering van juli 2016.
Jeugdgezondheidszorg
B&W geven Icare € 481.959 subsidie voor 
2017.
Sportvelden
B&W vragen de Raad onder meer voor de 
Perspectiefnota 2018-2021 onderhoud en 
investeringen op te nemen.
Stad & Esch
B&W wijzen een vergoeding van 
verhuiskosten af.

vervolg Besluiten
Meppel ambassadeurs
B&W stemmen onder meer in met door-
ontwikkeling.
Structuurvisie
B&W vragen de Raad onder meer voor de 
Perspectiefnota 2018-2021 een uitvoe-
ringsplan te herijken.

Verkeer

Tijdelijke overlast
n Meppel
Breitnerhof, Theo van Doesburg-
plantsoen, Piet Mondriaanstraat, 
Jan Tooroplaan diverse werkzaamheden 
tot eind 2017
Oosterboerseweg werkzaamheden 
bestrating, in fasen tot eind mei

APV

n Meppel
Groenmarkt, Stoombootkade,  
De Wheem, Woldstraat zwakalcohol-
houdende drank, Koningsdag 27 april 
hoek Hoofdstraat - Kruisstraat stand-
plaats Socialistische Partij, diverse dagen 
2017
Kerkplein standplaats
Kerkplein live muziek, Koningsnacht  
26 & 27 april
Prinsenplein naast terras Herberg 
‘t Plein zwakalcoholhoudende drank,  
Koningsnacht & Koningsdag, 26 & 27 april
Slotplantsoen zwakalcoholhoudende 
drank, Alex Anders Festival, 27 april 
De Wheem standplaats Shoebox

Omgeving

Aanvraag 
n  Meppel
sectie B perceel 2518 kap 2 dode bomen
Douwemaat sectie F perceel 805 
bedrijfshallen 
Leonard Springerlaan 14a aanpassing 
schuur

Beschikking
n  Meppel
Havixhorst 35 woning
Industrieweg 19 portakabins 
Kromme Elleboog 69 uitbreiden woning
Zeefdruk 11 terras op uitbouw
n  Nijeveen
Kolderveense Bovenboer 9 paardenstal 
& rijhal

    Wijziging openingstijd
 - Vrijdag 5 mei zijn alle diensten 
     gesloten.
   Uw afvalkalender geeft alle informatie.
 - Woensdag 3 mei is burgerzaken  
      extra open van 17.00-20.00 uur.

Vlaggen
4 mei Nationale Dodenherdenking, vlag 
halfstok, van 18.00 uur tot 21.10 uur 
5 mei Nationale Bevrijdingsdag, van 
zonsopgang tot zonsondergang

Sociaal ombudsvrouw  
in Spectrum Medisch  
Centrum 
Mevrouw J. Schrale-Oranje houdt woens-
dag 10 mei van 16.00-17.00 uur spreek-
uur voor informatie en advies in in Spec-
trum Medisch Centrum, Schoolstraat 4 
Meppel. Mevrouw Schrale is rechtstreeks 
bereikbaar via ombudsvrouw@meppel.nl 
of telefoon 06-4685 7035.

Informatiegids 2017
Vorige week is de Informatiegids 2017 
huis-aan-huis bezorgd. De bezorger 
respecteert stickers tegen ongevraagd 
drukwerk. De Informatiegids 2017 kunt 
u krijgen in het Stadhuis.

Programma:

19.00-19.30 uur  informatiemarkt ondernemers toerisme / recreatie in Meppel
19.30-20.30 uur   gastsprekers
 Henk ten Hulscher, wethouder - stand van zaken 
 toerisme Meppel
 Dick Dijkstra, directeur Recreatieschap - toerisme in Drenthe 
 en Nederland
 Hans van Leeuwen, trendwatcher - nieuwe ontwikkelingen 
 toerisme
20.30-20.45 uur   pauze
20.45-21.45 uur   discussie met panel
21.45-22.00 uur   samenvatting opbrengsten
22.00-22.30 uur   afsluiting met hapje & drankje

De Raad organiseert maandag 
29 mei een themabijeenkomst om 
te verkennen hoe de toeristische 
aantrekkelijkheid van de gemeente 
kan worden vergroot. 

Ondernemers en instellingen op het 
gebied van recreatie en toerisme en 
belangstellenden zijn van harte welkom 
om 19.00 uur in Restaurant De 3 Kalk-
ovens, Steenwijkerstraatweg 98 Meppel.

Ondernemers én vertegenwoordigers 
van instellingen / stichtingen op het ge-
bied van toerisme en recreatie worden 
van harte uitgenodigd om in samen-
spraak met de Raad kaders op te stellen 
om de toeristische mogelijkheden van 

de gemeente Meppel te vergroten: 
- Wat kunnen we in de gemeente aan-

passen / verbeteren waardoor Meppel 
toeristisch aantrekkelijker wordt?

- Hoe kunnen we daarbij optimaal / 
slim gebruik maken van de bestaande 
toeristische trekkers in de regio?

- Waardoor / waarmee kan / wil Meppel 
zich onderscheiden?

- Zijn er nieuwe toeristische trekkers 
binnen te halen?

 

Aanmelden
n  Geef via www.meppel.nl/ 
themabijeenkomst kansen of beperkin-
gen aan. In de presentaties en discus-
sies wordt hier op ingegaan.

Van onder - naar beter belicht: 
themabijeenkomst toerisme

Cursus Politiek Actief 2

Zoeken naar antwoord!
Meer invloed in de politiek kan je 
leren. Daar is gewoon een cursus 
voor. In totaal zes avonden, drie 
in de raadzaal in Diever en drie 
avonden in de raadzaal in Meppel, 
geeft stichting ProDemos de cursus 
Politiek Actief.

Door de samenwerking tussen gemeen-
ten Westerveld en Meppel zijn met-
een leuke details zichtbaar. De eerste 
cursusdag werd geopend door de twee 
burgemeesters van Meppel en Wes-
terveld. Heel bijzonder was dat beiden 
hun ambtsketting droegen. Dat is een 
grote zeldzaamheid. Een burgemeester 
te gast in een andere gemeente draagt 
deze namelijk zelden. Echter in verband 
met deze cursus wel.

Waar gebeurt 
het?
De cursus is beslist 
meer dan luisteren. 
Als groep van maxi-
maal 25 cursisten 
is veel interactie 
mogelijk. Vooral 
de lastige indeling 
van het systeem 
gemeente wordt 
zeer toegankelijk en 
inzichtelijk gemaakt 
door gezamenlijk 
magneetkaarten 
op een poster te 
plakken met een stroomschema van de 
krachtenvelden. Lijkt lastig, bovendien 
gaat de cursus in hoog tempo, maar 
als je er middenin zit is het prima te 
volgen.

Wie is verantwoordelijk?
Veel zaken zijn formeel geregeld en 

hebben hun eigen jargon. Toch is er 
verrassend veel invloed mogelijk op 
informele en laagdrempelige manier. 
Je kunt bellen, mailen en vragen stel-
len. Maar aan wie? En hoe weet je 
wat er voor onderwerpen behandeld 
worden? Dat is vaak een stuk lastiger, 
omdat de gemeente uit meer organen 
bestaat dan je op afstand ziet.

Heel dichtbij
Cursusdag drie op woensdag 3 mei 
zal hier een concreet voorbeeld van 
worden. De cursisten gaan dan speed-
daten met raadsleden van Meppel en 
Westerveld.

Tradities
De lokale politiek kent niet alleen for-
maliteiten maar ook symboliek. 

Zo stond in de raadzaal de Nederlandse 
vlag, in verband met de lintjesregen. En 
om de cursusdag af te sluiten, de dag 
voor Koningsdag, werd er gezamenlijk 
een oranjebitter gedronken. De lokale 
politiek is een wereld op zich, maar wel 
verrassend toegankelijk. 

                                      Geert Starre

foto: Geert Starre
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Woensdag 3 mei praat de raadscom-
missie over de nieuwe erfgoedveror-
dening. Met de erfgoedverordening 
worden monumenten, archeologische 
monumenten, verzamelingen en 
kunstwerken beschermd als dit uit 
cultuurhistorisch oogpunt wenselijk 
is. 

Landelijk zorgen de Erfgoedwet en over 
enkele jaren de Omgevingswet dat erf-
goed integraal onderdeel uitmaakt van de 
kwaliteit van de leefomgeving. De regeling 
voor monumenten wordt verder vereen-
voudigd. De gemeente is straks verplicht 
een openbaar raadpleegbaar erfgoedregis-
ter in te richten. 

Gemeentelijke adviescommissie
De monumentenstatus van de reeds 
aangewezen monumenten verandert niet. 
De gemeentelijke monumentencommissie 
blijft tot de inwerkingtreding van de Om-
gevingswet bestaan. Op het moment dat 
beschermde gemeentelijke, of aan de ge-
meente toevertrouwde, cultuurgoederen of 
verzamelingen aangewezen worden, komt 
hiervoor een onafhankelijke adviescom-
missie. Na vaststelling door de raad zal de 
verordening met terugwerkende kracht tot 
1 juli 2016 in werking treden.

U bent van harte welkom!  

Bredere bescherming van monumenten 
en verzamelingen

Voorjaar in het groen
Bomen en heesters zijn uitgelopen. 
De teams doen voorjaarswerk, zoals 
knippen, schoffelen en opruimen. 

Noord – Ezinge – Nijeveen
Het team schoffelt onkruid en plant 
heesters in het noordelijk deel van het 
centrum en in Haveltermade.

Centrum - Koedijkslanden
Berggierslanden
Het team werkt in de omgeving Jacob 
van Ruisdaellaan. Voor diverse klussen is 
het team ook elders te vinden. Zo voert 
dit team de dieren in de hertenkampen 
van Meppel en Nijeveen.

Oosterboer - Rogat
Het team schoffelt in de omgeving 
Waardeel.

Algemeen
Het team knipt op verschillende plaatsen 
in Oosterboer machinaal heesters. 
Ook worden enkele heestervakken 
gerooid. Op verschillende plaatsen in 
Meppel worden nog jonge heesters 
geplant. Waar nodig worden bulten met 
klein groenafval opgehaald. 

Bomen
Het team is bezig met de hoogwerker-
route in Haveltermade.

Meppel & Westerveld 
In Meppel en Westerveld zijn zes teams 
actief in wijken en woonkernen. 
Het Team Algemeen en het Team Bomen 
zijn actief in de beide gemeentes. 

   Groen: wat gaan we doen

4 mei vindt elk jaar de Nationale 
Herdenking plaats. Tijdens deze do-
denherdenking worden om 20.00 uur 
in het hele land twee minuten stilte 
in acht genomen. Met de Stille Tocht 
door Meppel betuigen we respect aan 
de slachtoffers en de nabestaanden. 
In de stilte kan een ieder persoonlijk 
denken aan de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en conflicten en 
vredesmissies nadien.

18.30 uur vertrek 
Wilhelminapark - Verzetsmonument  
Wilhelminapark - Zuideinde - Hoofdstraat 
- Grote Kerkstraat - Synagogestraat - 
Slotplantsoen - Monument Joodse slacht-
offers -Touwstraat - Kruisstraat - Molen-
straat - Noordeinde - Galgenkampsbrug 
- Steenwijkerstraatweg -Zomerdijk- 
Algemene Begraafplaats.

Bij het Monument Joodse slachtoffers in 
het Slotplantsoen zullen kransen gelegd 
worden door Stichting Joods Monument en 
Burgemeester Richard Korteland met  
Ton Henzen namens Comité 4 & 5 mei.

De Stille Tocht eindigt bij het monument 
op de Algemene Begraafplaats waar om
-  19.59 uur  taptoesignaal, trompet
-  20.00 uur  2 minuten stilte
-  20.02 uur  Wilhelmus 1ste en 
   6de couplet.

U kunt met een bus terug naar het  
Wilhelminapark of naar de Grote Kerk. 

In de Grote Kerk begint om 21.00 uur een 
concert georganiseerd door de Stichting 
Joods Monument. 

Vlag half stok tussen 18.00-21.10 uur.

4 mei Stille Tocht Meppel

U kunt gebruik maken van het spreek-
recht in de raadscommisisie als u zich 
32 uur voor de vergadering meldt bij de 
griffier, e-mail griffie@meppel.nl of tele-
foon 14 0522.  
 
Informatieplein
n  Op het Informatieplein van woensdag 
3 mei om 19.30 uur hebt u een extra mo-
gelijkheid om bij de (duo-)raadsleden iets 
wat u belangrijk vindt onder de aandacht 
te brengen. 

En natuurlijk kunt u altijd contact opne-
men met raadsleden of fracties!

Waar laat ik die oude tv? Wat doe ik 
met een pizzadoos? Mag een gloei-
lamp in de glasbak? 
 
Veel mensen willen afval scheiden, 
maar weten soms niet waar welk afval 
hoort. Milieu Centraal heeft hier een 
handig hulpmiddel voor: 

www.afvalscheidingswijzer.nl

Van zwavelzuur tot een tandpastatube, 
u kunt hier nagaan waar u dit het beste 
kunt laten. Door afval te scheiden blijft 
er minder gewoon huisvuil of restafval 
over. U bespaart grondstoffen en ener-
gie door uw afval te scheiden.

Tip: Afvalscheidingswijzer.nl

Woensdag 26 april werden door 
burgemeester Richard Korteland 
in het Stadhuis Koninklijke Onder-
scheidingen uitgereikt reiken aan 
vier inwoners van de gemeente, die 
zich op bijzondere wijze verdienste-
lijk hebben gemaakt.

Mevrouw Uilkje Steenhuisen-Tigchelaar, 
de heer Joop Stokkers, de heer Hans 
Pastoor en de heer Koert Bosman zijn 
nu allen Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. De uitreiking is terug te zien via 
www.meppel.nl/ 
koninklijkeonderscheidingen

Traditie Koningsdag 
De dag voor Koningsdag is altijd de dag 
van de Lintjesregen, de Algemene Ge-
legenheid tot verlening van Koninklijke 
Onderscheidingen ter gelegenheid van 
de viering van de verjaardag van Zijne 
Majesteit Koning Willem-Alexander. 

Kent u iemand die een Koninklijke 
Onderscheiding verdient? 
Overal in Nederland, ook in de ge-
meente Meppel, zetten mensen zich in 
voor de samenleving. Vaak onopvallend 

en achter de schermen. Deze personen 
zouden best in het zonnetje gezet mo-
gen worden. Kent u zo iemand en vindt 
u dat deze persoon erkenning verdient?

De meest waardevolle waardering is het 
toekennen van een Koninklijke Onder-
scheiding of ‘lintje’. Iedereen mag zo’n 
lintje aanvragen. Iemand kan een lintje 
opgespeld krijgen als sprake is van per-
soonlijke bijzondere verdiensten voor de 
samenleving.  
 
Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar 
ook een bijzondere invulling van een 

betaalde hoofdfunctie of een combina-
tie van beide. Vrijwilligers die zich 15 
jaar of langer onbaatzuchtig inzetten 
voor organisaties op gebieden als sport, 
kunst, cultuur, kerkelijk leven of natuur, 
kunnen in aanmerking komen voor een 
lintje. Voorstellen ter gelegenheid van 
Koningsdag 2018 kunt u t/m 31 juli 
indienen.

n  Informatie www.meppel.nl 
of neem contact op via 
postbus@meppel.nl of telefoon 14 0522. 

Lintjesregen: 
vier inwoners met bijzondere verdiensten

foto: Frans Nooren

foto: Gerard van Velzel
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Meppel
De een heeft jeuk of opgezette ogen, de 
ander niesbuien, of zelfs ademhalings-
moeilijkheden. Sommige mensen hebben 
de ervaring dat ze ook klachten krijgen 
van het eten van sommige voedingsmid-
delen.

Kruisreacties: bij hooikoorts geen 
appels eten? 
Mensen met hooikoorts zijn allergisch voor 
bepaald stuifmeel van bomen, planten of 
grassen. Sommige mensen met hooikoorts 
krijgen ook allergische reacties bij het eten 
van bepaalde voedingsmiddelen. 
Zo kan iemand met een allergie voor ber-
kenpollen ook allergisch zijn voor appels, 
peren, kersen en hazelnoten. Dit noemen 
we kruisreacties. 

Vermoedelijk komt dit omdat bepaalde al-
lergenen in voeding en in pollen aan elkaar 
verwant zijn.

Last? Ga naar de huisarts
Kruisreacties komen lang niet altijd voor, 
en ook niet bij iedereen. Merk je bij jezelf 
dat je heftig reageert op een bepaald voe-
dingsmiddel terwijl je ook hooikoorts hebt? 
Ga niet zelf uitproberen met het weglaten 
of juist gebruiken van bepaalde voedings-
middelen.
Het beste is om naar de huisarts te gaan. 
Die kan vaststellen of het om een allergi-
sche reactie gaat en je dan doorverwijzen 
naar een diëtist. 

Hooikoorts kan echt een vervelende 
kwaal zijn

Donderdag 11 mei organiseert het Wijk-
platform KoeBerg een informatieavond 
over het digitale platform Meppelvoorel-
kaar.nl. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in 
De Koeberg aan het Rembrandtplein.  
De toegang is gratis. 
 
Meppelvoorelkaar is de 
plek voor vrijwillige inzet, 
klusjes en ontmoeting, 
voor iedereen in de 
gemeente Meppel! Bent 
u nieuwsgierig of heeft u 
vragen, kom dan kijken 
en luisteren en ga met 
ons in gesprek! U bent 
van harte welkom! 
 
Meppelvoorelkaar biedt 
hét middel aan om de 
toenemende behoefte 
van vraag en aanbod sa-
men te brengen. Op een 
gemakkelijke en laag-
drempelige manier kun-

nen vrijwilligers en hulpvragers verbinding 
met elkaar zoeken. 
 
Het gebruik van de website is uiteraard 
geheel gratis en vrijblijvend. Zo kan ieder 

zijn of haar talent 
inzetten voor andere 
inwoners of voor een 
maatschappelijke 
organisatie, incidenteel 
of op een structurele 
basis.  
 
Op Meppelvoorelkaar 
kan je zelf aangeven 
waar je kracht en in-
teresses liggen. Vraag 
en aanbod weer met 
elkaar verbinden in 
georganiseerd verband 
of van persoon tot 
persoon, maakt onze 
samenleving sociaal 
sterk en toekomstbe-
stendig. 

Zaterdag 20 mei is de feestelijke opening 
van het nieuwe wijkcentrum Koedijkslan-
den. Met de hele wijk vieren we dat het 
nieuwe winkelcentrum af is, dat de appar-
tementen bewoond zijn, dat het wijkplat-
form 10 jaar bestaat, dat De Koeberg zijn 
deuren opent en dat het kunstwerk ‘De 
Praam’ in gebruik wordt genomen! Kom 
je ook?

Meer info
Als wijkplatform willen we inspireren, en-
thousiasmeren, activeren en verbinden. 

Om zo betrokken te zijn bij jouw buurt! 
Meer informatie over het wijkplatform 
vind je op www.wijkplatformkoeberg.nl of 
volg ons op Facebook.

Opening wijkcentrum 

Koedijkslanden

Datum: 

20 mei 2017

Hele ochtend, middag t/m begin avond overige activiteiten: 

onder andere braderie, kinderactiviteiten en muziek

UITNODIGING

Graag tot ziens!

Officiële opening: 

10.00 uur

Nieuws van 
Wijkplatform KoeBerg

Openingsfeest wijkcentrum Koedijkslanden

 

Info-avond 
 

 
 

Wanneer: 11 mei 2017 
      19.30-21.30  
Waar:   De Koeberg 

Rembrandtplein 
 
De toegang is gratis 
Aanmelden is niet nodig. 
 
 
Georganiseerd door wijkplatform KoeBerg 
 

www.meppelvoorelkaar.nl 
www.wijkplatformkoeberg.nl 

Infoavond over Meppelvoorelkaar.nl

De 72ste Anjeractie van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds komt er aan: 
dit jaar van maandag 15 t/m zaterdag 
20 mei. 
Elke collecterende organisatie ontvangt 
de helft van het opgehaalde bedrag retour 

voor de eigen clubkas, de andere helft 
komt ten goede aan cultuur en natuur in 
Drenthe.

n Informatie vindt u via
www.cultuurcollecte.nl 

Anjeractie 2017 steun cultuur en natuur 
in de buurt

MeppelWoont.nl
Het actuele woning- en kavelaanbod, 
eenvoudig te vinden op een handige 
kavelkaart. 

Nu ook op uw tablet en 
smartphone
Het complete nieuwbouwoverzicht 
van de hele
gemeente. 

Digitale nieuwsbrief
Het laatste nieuws in uw mailbox: abonneer u via MeppelWoont.nlAfval naar brengstation Havelte

U vindt het afvalbrengstation aan de 
Oeveraseweg 19 Havelte. Het station is 
open van dinsdag t/m vrijdag van 12.30-
16.00 uur en zaterdag van 8.30-12.00 uur. 

Toegang met milieupas 
U krijgt toegang tot het afvalbrengstation 
met de milieupas. Dezelfde pas die veel 
inwoners gebruiken voor het storten van 
restafval in ondergrondse containers. 

Neem uw pinpas mee!
Een deel van uw afval kunt u gratis 
storten, voor een ander deel betaalt u 
€ 0,05 per kg. Betalen kan alleen met 
pinpas. 

n  Informatie meppel.nl/afval


