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Gemeenteraad

Gemeente Meppel

dinsdag 9 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
donderdag 11 mei 20.00 uur
-  Bestemmingsplan Oosterboerweg 101
-  Herijking uitvoeringsplan structuurvisie
-  Binnenstadplan & herinrichting 

Prinsenplein, Groenmarkt

Vergadering Raad 
donderdag 18 mei 19.30 uur
voorlopige agenda 
-  Re-integratiebeleid 2017
-  Gemeentelijk vastgoed

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
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 2 mei
Erfgoedverordening
B&W sturen de Raad een memo.
Bruggen & sluizen
B&W gaan onder meer een overeenkomst 
met Rijkswaterstaat aan over bediening 
op afstand.
B&W stemmen in met gunning van een 
bestek en informeren de Raad.

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
Hoofdstraat standplaats Fairtrade Week, 
13 mei 
Kerkplein informatiemarkt gemeente, 
6 mei 
Grote Kerkstraat 3 Ibiza lounge, 5 mei
Leeuwentand 24 verjaardag, 12 mei 
Rembrandtlaan & De Wheem 
standplaatsen Ziggo 
Sportpark Ezinge De 4 van Meppel, 9, 
16, 23 & 30 mei

Omgeving

Aanvraag 
n Meppel
Blankensteinweg 42a camperstalling 
Fonteinkruid 2 dakkapel
Zomerdijk 1 billboard 
Zuideinde 60 sloop & bouw bijgebouw
n Nijeveen
Dorpsstraat 77, 79 & 79a veranderen 
1 wooneenheid in 3
Namweg 2 bedrijfshal

Beschikking
n Nijeveen
Binnenveen 2a kinder- & 
poppenwagenmuseum
 
Melding Wet milieubeheer
n Meppel
Pieter Mastebroekweg 28 magazijn

Activiteit Landmachtdagen
n Meppel
Zuiderlaan 43 Gemechaniseerde brigade, 
18 mei bassischool Het Kompas

Cursus Politiek Actief 3

Speeddaten met raadsleden
Op de derde cursusdag van de 
cursus Politiek Actief hadden de 
cursisten de mogelijkheid om te 
speeddaten met raadsleden van de 
gemeentes Meppel en Westerveld.

In de voorgaande cursusdagen waren 
de formele mogelijkheden besproken 
om als burger 
invloed uit te 
oefenen, zoals in-
spreken. Maar veel 
mogelijkheden zijn 
beperkt of vereisen 
formaliteiten, zoals 
aanvragen bij de 
griffie. Dat maakt 
het al een stuk 
minder laagdrem-
pelig. Vandaar 
mijn vraag tijdens 
het speeddaten 
aan verschillende 
raadsleden: noem eens een voorbeeld 
waarbij een vraag, een telefoontje of 
e-mail al een relevante invloed heeft 
gehad. Ik kreeg mooie voorbeelden.

Klaas-Jan Dunnink duo-raadslid in 
Meppel: 
“Een heel mooi voorbeeld is dat ik op 
13 maart bij mijn zusjes op haar ver-
jaardag was, en dat mijn broer en mijn 
zwager begonnen over het voormalig 
terrein van de ROVA, dat het daar een 
grote rommel was. Daar is iemand an-
ders ingekomen. Over de rommel werd 
geklaagd. 

Diezelfde avond had ik fractieverga-
dering. Daar heb ik dat gedeeld, toen 
heeft een collega fractielid daar meteen 
vragen aan burgemeester & wethou-
ders over gesteld. Kan dat allemaal wel, 
wat is de controlerende taak van de 

gemeente hierin? Diezelfde week stond 
het in het Dagblad van het Noorden, 
de Meppeler Courant; ook de eigenaar 
heeft in de krant gestaan met artikelen. 
Rondom het onderwerp kwam heel veel 
reuring, in de maatschappij, in de poli-
tiek en bij het bedrijf over iets wat op 
een verjaardag even werd genoemd.”

Hans Boersma raadslid in Meppel: 
“Ik kreeg een telefoontje van een bur-
ger uit Meppel, hij gaf aan dat richting 
het Sportpark Ezinge, dat daar een 
mooi fietspad loopt, maar dat er hele-
maal geen verlichting was. Dus naar de 
toegang naar Stad & Esch. Het hele tra-
ject van de stoplichten tot Stad & Esch, 
daar stonden geen lantaarns. 

Ik heb de wethouder gevraagd in een 
raadsvergadering: bent u hiervan op 
de hoogte? Hij zou er gelijk naar gaan 
kijken. Op de gemeentewerf hadden ze 
nog armaturen. De melding kwam in 
oktober. Het lukte niet met de feestda-
gen om er stroom op te krijgen omdat 
Essent dat moet regelen, maar de ar-
maturen stonden er al voor het nieuwe 
jaar, in januari brandden ze.”

                                    Geert Starre

foto: Geert Starre

In Amsterdam klagen inwoners 
steen en been over de sterk 
gestegen toeristenstroom. 

Kan Meppel, Mokum van het 
Noorden, hiervoor een oplossing 
bieden? 

De gemeenteraad wil graag met onder-
nemers, instellingen en belangstellen-
den hierover in gesprek.  

Maandag 29 mei organiseert de raad 
vanaf 19.00 uur de themabijeenkomst 
Toerisme Meppel ‘van onder- naar 
beter belicht’ in Restaurant  
De 3 Kalkovens, Steenwijkerstraatweg 
98 Meppel. 

n  U kunt zich aanmelden via 
www.meppel.nl/themabijeenkomst

Toerisme en Meppel?

MEPPEL,
MOKUM van het 
Noorden.

Van 6 t/m 14 mei is 
het landelijke Fairtrade 
Week. Het thema is: 
Celebrate Fairtrade! Op 
zaterdag 13 mei vindt u de Werkgroep 
Fairtrade Meppel met een kraam in de 
Hoofdstraat. De leden van de werk-
groep kunnen alles vertellen over fair-
trade, Dit keer bijzondere aandacht 
voor duurzame bloemen, fairtrade 
wasmiddel en misschien is er ook wel 
een fairtrade chocolaatje te halen. 

Celebrate Fairtrade 
Fairtrade vieren kan met een klein gebaar, 
zoals een h’eerlijke chocoladereep voor je 
partner of een rondje fairtrade koffie voor 
je collega’s. In duizenden supermarkten 
en winkels zijn tijdens de Fairtrade Week 
diverse fairtrade producten in de aanbied-
ing. De meest aantrekkelijke aanbiedingen 
worden gebundeld in de Fairtrade Week 
actiefolder, die huis-aan-huis verspreid 
wordt.

Seepje Winactie met Wereldse 
Wasmand 
Seepje en de Wereldwinkel presenteren 
een frisse voorjaarsactie voor iedereen 
die houdt van ‘eerlijk wassen en poetsen’. 
Vanaf midden april maken klanten bij 
aankoop van een Seepje artikel kans op 
een Wereldse Wasmand ter waarde van 
€ 29,95! 
Bij de kraam van de Werkgroep Fairtrade 
Meppel kunnen kinderen een bellenblaas 
maken.

Celebrate Fairtrade met 
bloemen! 
Je kunt fairtrade ook vieren 
met een bos fairtrade of andere 

duurzame bloemen. Binnen de bloe-
mensector zijn vrijwel alleen fairtrade 
rozen beschikbaar. Daarvan komt namelijk 
zo’n 90% uit lage-lonen-landen, zoals Ke-
nia en Tanzania. Andere bloemen worden 
veelal in Nederland gekweekt. Duurzame 
bloemen zijn herkenbaar aan andere 
keurmerken, zoals het label Fair Flowers 
Fair Plants en het MPS-kenmerk, het Milieu 
Programma Sierteelt (MPS). De Werkgroep 
Fairtrade Meppel informeert je er graag 
over bij haar kraam. 

Bijzondere chocolade 
Op het moment dat ‘we have a dream’ 
hand in hand loopt met ‘we will do it’ ont-
staat er iets nieuws. Zo begonnen Rod-
ney en Enver een chocoladefabriek. Niet 
een gewone reep, nee, één die gemaakt 
is van biologische cacao bonen, gekocht 
bij boeren voor een eerlijke prijs en met 
zo min mogelijk vervuiling van begin tot 
eindproduct. Dus biologisch, fair en ‘zero 
waste’. En dat maakt het eten van deze 
chocola tot een extra groot feest. 
Wil jij deze chocola ook eens proeven? 
Kom dan op zaterdag 13 mei langs bij 
de Werkgroep Fairtrade Meppel. Frans de 
Grebber zorgt voor een proeverijtje. De 
werkgroep staat van 11.00-16.00 uur in 
de Hoofdstraat. Geen tijd? De repen zijn te 
koop bij Frans de Grebber en de Ekoplaza 
in Meppel.

Fairtrade Week: Celebrate Fairtrade!
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Meppel

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 in de omge-
ving Rechteren.

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 nog kort in Oosterboer 
en daarna op andere plaatsen in Meppel 
machinaal heesters. 
Op verschillende plaatsen in Meppel wor-
den 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

Denk en praat mee 
over de kwaliteit 

van uw stad!

Hoe zorgen we ervoor dat Meppel de ge-
zellige, levendige stad blijft die aantrek-
kelijk is voor inwoners en mensen in de 
regio? Heeft u ideeën hoe de kwaliteit 
van Meppel verbeterd kan worden en de 
beleving in onze stad vergroot?
De gemeente nodigt iedereen van harte 
uit om zijn of haar input over de kwaliteit 
van hun stad te delen. Als inwoner kunt u 
op verschillende manieren meedenken en 
-praten. 

Op de volgende momenten kunt u nog 
meedenken en –praten:

l Bijeenkomst in de Grote of  
   Mariakerk
Op dinsdag 9 mei in de Grote of Maria-
kerk, Kerkplein 4 Meppel, kunt u ook 
meedenken en –praten over de kwaliteit 
van Meppel. Inloop vanaf 19.30, start om 
20.00 uur. Na een welkomstwoord door 
burgemeester Korteland wordt samen 
met inwoners besproken wat de verbeter-
mogelijkheden kunnen zijn. De bijeen-
komst duurt tot 22.00 uur.

l Online uw mening geven
Kon u op zaterdag 6 mei of kunt u op 
dinsdag 9 mei niet aanwezig zijn om uw 
input te delen met de gemeente? Geen 
nood. Online kunt u aangeven wat u 

Is Meppel klaar voor de toekomst?
De samenleving verandert in hoog 
tempo. Diverse ontwikkelingen 
geven de samenleving een ander 
aanzien. Digitalisering, sociale media 
en vergrijzing zijn slechts enkele 
belangrijke trends die zich voordoen. 
Dit alles heeft zijn weerslag op de 
leefbaarheid van Meppel. Voldoet 
de huidige infrastructuur nog voor 
inwoners en bezoekers om Meppel 
snel en effectief te bereiken? Is het 
huidige woonklimaat nog acceptabel 
voor de Meppelers en sluiten de 
wijken wel goed aan op de stad?

Overal in Nederland, ook in de ge-
meente Meppel, zetten mensen zich 
in voor de samenleving. Vaak onop-
vallend en achter de schermen. 
Deze personen zouden best in het 
zonnetje gezet mogen 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.  
 

Kent u iemand die een Koninklijke 
Onderscheiding verdient?

Dat kan vrijwilligerswerk 
zijn, maar ook een bij-
zondere invulling van een 
betaalde hoofdfunctie of 
een combinatie van beide. 
Vrijwilligers die zich 15 
jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor 
organisaties op gebieden als sport, kunst, 
cultuur, kerkelijk leven of natuur, kun-
nen in aanmerking komen voor een lintje. 
Voorstellen ter gelegenheid van Konings-
dag 2018 kunt u t/m 31 juli indienen.

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

belangrijk vind voor de binnenstad van 
Meppel. Via het gemeentelijke Facebook/
Twitter account kunt u van 10 mei tot 
15 mei uw mening geven over de kwaliteit 
van Meppel.

l En daarna?
Deze inspraakronde maakt onderdeel uit 
van de herijking Structuurvisie en het Bin-
nenstadplan. De betreffende stukken zijn 
in te zien op www.meppel.nl
Op basis van deze twee plannen gaat de 
gemeenteraad eind juni 2017 prioriteiten 
stellen met betrekking tot de kwaliteit 
van de stad. Wat wordt eerst uitgewerkt 
en aangepakt? De input van de inwoners 
wordt betrokken bij deze besluitvorming.

Correctie 
Gemeentegids 2017
Per abuis is het telefoonnummer van 
het Wmo+loket weggevallen in de 
Gemeentegids. Voor advies en hulp bij 
wonen, zorg en welzijn belt u 14 0522. 

Sportinstuif 17 mei 
Woensdag 17 mei organiseert Sportteam 
Meppel Actief een sportinstuif van 14.00-
15.30 uur voor kinderen van 2 t/m 7 jaar 
in Sporthal De Aanloop, Woldkade 7a 
Meppel.  
 
Tijdens de Sportinstuif zijn verschillende 
verenigingen aanwezig om activiteiten 
aan te bieden. Het JOGG - Jongeren 
Op Gezond Gewicht - team Meppel is 
aanwezig met een gezonde traktatie. 
Deelname aan de sportinstuif is gratis en 
aanmelden is niet nodig! 
In de sportinstuif werken Meppeler 
Meppers, MSC Meppel, NVC Nijeveen, 
FC Meppel Gymnastiek, BV Nijeveen, 
MLTC Meppel, Handbalvereniging Meppel 
AZ, Kindercircus Okidoki, Speelotheek 
De Boemerang samen.

Anjeractie 2017 steun 
cultuur en natuur in 
de buurt
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 

n Kijk voor informatie op www.meppel.nl 
of stuur een mail naar postbus@meppel.nl

Afgelopen zaterdag konden inwoners hun 
mening over de beleving en de kwaliteit 
van de stad laten horen. Raadsleden, 
burgemeester en wethouders waren in 
het centrum aanwezig om de ideeën 
van de inwoners -inclusief jongeren- te 
inventariseren. 

Een greep uit de ideeën die werden 
genoemd: oude schepen in de grachten 

zodat meer waterbeleving ontstaat, 
minder reclameborden in de Hoofdstraat, 
bankjes en een hippe schoenenwinkel in 
het centrum en de doorgang van 
De Swaenenborgh naar de Hagenstraat 
in ere herstellen. 
Veel Meppelers en bezoekers uit de 
omgeving zijn het met elkaar eens: 
Meppel is zelfs met alle wensen en 
ideeën een gezellige stad!

Meppelers houden van gezellige stad
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Nieuws van Wijkplatform KoeBerg

 

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 

Alle textiel hoort in de textielbak.  
Let u erop, dat u niet al te grote zak-
ken hiervoor gebruikt. Grote zakken 
zorgen namelijk voor verstopping van 
de inworpzuil. U kunt beter twee wat 
kleinere zakken gebruiken dan één 
grote zak.

Alle textiel in de textielbak 
Wat mag er in de textielbak? Niet alleen 
kleding, maar ook schoenen, lakens en 
dekens, lappen, tassen en riemen, gordij-
nen, petten en hoeden, huishoudtextiel en 
zachte knuffels kunt u inleveren. 

Ook niet draagbare kleding, met bijvoor-
beeld een scheur of beschadiging, wordt 
opnieuw gebruikt. De lappen stof of ver-
sleten textiel worden namelijk gerecycled 
tot losse vezels. Hiervan worden nieuwe 
producten gemaakt als paardendekens, 
isolatiemateriaal en kunstobjecten. Textiel 
dat ernstig bevuild is met bijvoorbeeld olie 
of verf hoort niet in de textielcontainer, 
maar bij het restafval.

Extra textielcontainers 
Gemeente Meppel wil toe naar minder 
restafval. 

Daarom plaatst de gemeente extra tex-
tielbakken. Deze komen aan de Wold-
kade, nabij Witte de Withstraat, en op de 
carpoolplaats aan de Nijeveenseweg. In de 
wijk Oosterboer wordt textiel maandelijks 
huis-aan-huis ingezameld met het VET-
goed - vetten, elektrische apparaten en 
textiel. 
U vindt de inzameldagen op de Afvalka-
lender.

Sympany 
Alle ingezamelde textiel gaat naar Sym-
pany. 80% van de door Sympany ingeza-

melde kledingstukken wordt door iemand 
anders gedragen, waarmee op de produc-
tie van nieuwe kleding wordt bespaard. 

Door textiel apart te houden, ondersteunt 
u goede doelen. Sympany organiseert met 
de opbrengst namelijk alfabetiserings- en 
vak- en ondernemerstrainingen voor kans-
arme jonge vrouwen in de Democratische 
Republiek Congo. 

Sympany steunt ook de Stichting Paardrij-
den Gehandicapten Meppel. 
n  Kijk ook eens op www.sympany.nl

Textiel weg? Gebruik kleinere zakken

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.nl

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

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 vrijwil-
lige 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 samen te brengen. Op een 
gemakkelijke en laagdrempelige manier 
kunnen vrijwilligers en hulpvragers ver-
binding 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 structu-
rele basis. 

Op Meppelvoorelkaar kan je zelf aangeven 
waar je kracht en interesses liggen. 

Infoavond over Meppelvoorelkaar.nl

Vraag en aanbod weer met elkaar verbin-
den in georganiseerd verband of van per-
soon tot persoon, maakt onze samenle-
ving sociaal sterk en toekomstbestendig.

Zaterdag 20 mei is de feestelijke 
opening van het nieuwe wijkcentrum 
Koedijkslanden. 

Met de hele wijk vieren we dat het nieuwe 
winkelcentrum af is, dat de appartemen-
ten bewoond zijn, dat het wijkplatform 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, 
enthousiasmeren, activeren en verbinden. 
Om zo betrokken te zijn bij jouw 
buurt! 

n  Meer informatie over het wijkplatform 
vind je op www.wijkplatformkoeberg.nl of 
volg ons op Facebook.

Openingsfeest wijkcentrum Koedijkslanden


