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Gemeenteraad

Gemeente Meppel

dinsdag 16 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 Raad 
donderdag 18 mei 19.30 uur
- Re-integratiebeleid 2017
- Bestemmingsplan Oosterboerweg 101
- Herijking uitvoeringsplan structuurvisie
- Binnenstadplan & herinrichting   
   Prinsenplein, Groenmarkt
- 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. 

Burgemeester & Wethouders
Besluiten 9 mei
Gevelfonds
B&W stellen onder meer nadere regels 
vast voor het kernwinkelgebied.
Snippergroen
B&W stemmen onder meer in met een 
wijziging van de kaart.
Regenbooggemeente
B&W informeren de Raad over afhandeling 
van een motie.
Global Goals
B&W informeren de Raad over afhandeling 
van een motie.
Dorpsstraat 102
B&W starten uitkoop van een woning 
onder een hoogspanningsleiding.
Jaarrekening 2016
B&W informeren de Raad over de 
planning.

Verkeer

Herinrichting Nijeveenseweg
IMT Staphorst start maandag 22 mei met 
de aanleg van een gescheiden rioolsys-
teem in de Nijeveenseweg. Na aanleg van 
het riool wordt de rijbaan tijdelijk dicht 
geblokt. Tot begin augustus wordt het 
verkeer omgeleid.
Na een ‘zettingsperiode’ van 4 maanden 
volgt definitieve bestrating van de rijbaan, 
de trottoirs en de parkeerstroken. 
Dit straatwerk duurt tot eind 2017.  

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

vervolg Tijdelijk overlast
Oosterboerseweg werkzaamheden 
bestrating, in fasen tot eind mei

Vlaggen
Van zonsopgang tot zonsondergang:
woensdag 17 mei verjaardag koningin 
Máxima 

APV

n Meppel
Atalanta Streetwise ANWB, 30 mei 
Blankensteinweg 53 spring- & 
dressuurwedstrijd, 10 juni
Bleekerseiland Nacht zonder dak, 
30 juni & 1 juli 
Bremenbergweg vliegerfestival, 
25 t/m 28 mei
Kerkplein 9 horeca  
Kraloo publieksdag, 17 juni
Rembrandtplein opening, braderie & 
zwakalcoholhoudende drank, 20 mei
Sportpark Koedijkslanden 
pinkstertoernooi & zwakalcoholhoudende 
drank, 4 juni
Stoombootkade 10 horeca
n Nijeveen 
Tussenboersweg & omgeving 
wielerronde & tijdrit, 14 & 15 juli
  
Omgeving

Aanvraag 
n Meppel
Degel 3 woning
Emmastraat 74 opslagruimte
De Kampen 20 berging
Merelstraat 56 dakkapel
Schoener 4 woonhuis
Leonard Springerlaan 14a gewijzigd 
uitvoeren schuur
n Nijeveen
Het Nieveen 70 carport
n Rogat
Hessenweg 3 uitbreiden werkplaats 

Beschikking
n Nijeveen
Industrieweg 19 opslagbox gevaarlijke 
stoffen 

Wijziging openingstijd 
Donderdag 25 & vrijdag 26 mei is het 
Stadhuis gesloten. Burgerzaken is woens-
dag 24 mei extra open van 17.00-20.00 
uur. Uw afvalkalender geeft alle informa-
tie over inzameling van afval. 

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.

Hoe zorgen we ervoor dat Meppel 
de gezellige, levendige stad blijft 
die aantrekkelijk is voor inwoners 
en mensen in de regio? Heeft u 
ideeën hoe de kwaliteit van Meppel 
verbeterd kan worden en de bele-
ving in onze stad vergroot?

De afgelopen weken konden inwoners 
hun mening geven over de beleving en 
de kwaliteit van de stad. Raadsleden en 
burgemeester en wethouders waren za-
terdag 6 mei actief op het Kerkplein om 
ideeën van inwoners - inclusief jongeren 
- te inventariseren. 
Dinsdag 9 mei bespraken inwoners ver-
betermogelijkheden in de Grote Kerk. 
Van 10 tot 15 mei kon een ieder online 
aangeven wat belangrijk is voor de bin-
nenstad van Meppel. 

Bedankt!
De gemeenteraad en burgemeester & 
wethouders bedanken iedereen voor 
de bijdragen aan de dialoog en voor de 
getoonde inzet. 

Veel Meppelers denken mee over de kwaliteit van de stad!

De gesprekken zijn onderdeel van de 
herijking Structuurvisie en het Binnen-
stadplan die donderdag 18 mei worden 
behandeld door de gemeenteraad. 
De stukken zijn te lezen via
 www.meppel.nl
 
Verder
De gemeenteraad zal eind juni prioriteiten 

stellen met betrekking tot de kwaliteit 
van de stad. Wat wordt eerst uitgewerkt 
en aangepakt? 
De input van de inwoners wordt betrok-
ken bij de besluitvorming.

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

Openbare laadpalen voor elektrische auto’s
Woont u in de gemeente Meppel 
en maakt u gebruik van een elek-
trische auto, maar heeft u niet de 
mogelijkheid deze op eigen terrein 
op te laden? Dan is het mogelijk een 
openbare laadpaal aan te vragen voor 
plaatsing bij u in de buurt.

De gemeente heeft een over-
eenkomst gesloten met Allego, 
een exploitant van openbare 
laadpalen. 

Allego handelt uw aanvraag 
voor een laadpaal af en zorgt 
uiteindelijk voor de realisatie 
en het beheer van de laadpaal. 

U kunt uw aanvraag indienen 
via www.meppel.nl/
aanvraagoplaadpunt

Allego beoordeelt uw aanvraag en kijkt 
of een laadpaal op de gewenste plek 
mogelijk en haalbaar is. De gemeentelijke 
beleidsregels zijn hierbij leidend.

n  Nadere informatie vindt u via 
www.meppel.nl of telefoon 14 0522.

Mevrouw J. Schrale-Oranje houdt 
woensdag 24 mei van 16.00-17.00 uur 
spreekuur voor informatie en advies in in 
Spectrum Medisch Centrum, Schoolstraat 
4 Meppel.

Mevrouw Schrale is rechtstreeks bereik-
baar via ombudsvrouw@meppel.nl of 
telefoon 06-4685 7035.

Sociaal ombudsvrouw in Spectrum Medisch Centrum
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Cursus Politiek Actief 4

Public Affairs
Nooit beseft maar iedereen 
is lobbyist en mijn dochtertje 
Jasmijn van 7 is de beste lob-
byist. Iedereen lobbyt, overal, 
zeker aan de eettafel. Gaan 
we naar de camping in Neder-
land of huren we een huisje in 
Frankrijk? Jasmijn kan ge-
weldig goed uitleggen wat de 
belangen van pa & ma zijn om naar 
een bepaalde camping te gaan. 
En voor haar is daar toevallig die 
mooie trampo(line).

In jargon heet het geen lobbyen maar 
public affairs. En lobbyisten heten geen 
lobbyisten maar adviseurs. Bovendien 
zijn er meer do’s en don’ts in de grote 
mensenwereld dan thuis aan de eettafel 
waar een 7 jarige haar belangen deelt.

Gunfactor
Tijdens de cursus politiek actief kwam 
de sympathieke Madelon Smit, van Drö-
ge & van Drimmelen Corporate Commu-
nications & Public Affairs uit Den Haag, 
uitleg geven hoe de politieke hazen van 
het lobbywerk lopen. De gunfactor is 
key point in public affairs.
De cursisten stelden kritische vra-
gen. Lobbyen werd met een gezonde 
dosis wantrouwen bekeken. Is lobbyen 
achterkamertjespolitiek en niet trans-
parant? Madelon legde duidelijk uit dat 
zulke voorbeelden zeker bestaan, maar 
liet ook zien dat dat in veel gevallen 
lobbywerk juist heel democratisch kan 
zijn. 

Invloed & actie
Als burger invloed uitoefenen op de 
politiek is democratisch. Datzelfde 
geldt voor verenigingen, bedrijven en 
zelfs overheden onderling. De provincie 
Drenthe heeft zelf ook lobbyisten in 
dienst. Ik noem een besproken voor-
beeld wat juist laat zien dat eenmans-
actie zinvol en heel democratisch kan 
zijn. Twee bewoners in dezelfde straat 
spreken elkaar. In hun straat hebben 
meeuwen een imponerende chaos ge-
maakt van afval. 

De gemeente plaatst als reactie onder-
grondse vuilcontainers. Bewoner 1: 
“Ik moet nu twee straten verderop mijn 
vuilnis storten.” Bewoner 2: “Goed hé, 
heb ik geregeld, nu hebben we twee 
parkeerplaatsen extra in de straat.”

Strategie
Na uitleg en voorbeelden deelden de 
cursisten zich op in groepjes om een 
case uit te werken, een fictief zwembad 
in de gemeente moest sluiten wegens 
bezuinigingen. De groepjes cursisten 
moesten een korte lobbystrategie be-
denken om de sluiting te voorkomen.
Zoek belanghebbenden. Kan je de 
ouders van de kinderen met zwemles 
mobiliseren om druk uit te oefenen? 
Kan je de scholen in de omgeving, 
welke gebruik maken van het zwembad, 
een rol laten spelen? Kan je omwonen-
den, welke mogelijk last zullen krijgen 
van hangjongeren, bewegen in actie te 
komen?

Timing & vorm
Belangrijke punten in een lobby zijn 
een helder doel, juist gebruik van de 
mogelijkheden en een goede timing. 
Hoe later in het beslisproces je zit hoe 
lastiger het wordt om veranderingen te 
realiseren. 
De mogelijkheden om invloed uit te 
oefenen zijn talrijk: schrijf, bel, blog en 
borrel zijn de meest toegankelijke ma-
nieren, grootschaliger kan je zelfs een 
congres of protest organiseren of zelfs 
een petitie starten.

Deze avond heeft heel helder laten zien 
dat lobbyen mogelijk is voor iedereen 
op elke schaal.

                               Geert Starre

foto: Geert Starre

Extra glas- en textielbakken

We willen in Meppel met 
z’n allen naar minder rest-
afval. U brengt uw restaf-
val naar de ondergrondse 
container. 

Dat is beter voor het milieu en 
beter voor uw portemonnee. 
De gemeente gaat daarom 
nog meer voorzieningen aan-
brengen om afval te scheiden.
 
In het restafval zitten nog veel 
soorten afval die gescheiden kunnen wor-
den, onder andere glas en textiel. Om het 
u gemakkelijker te maken deze afvalstro-
men te scheiden, gaat de gemeente extra 
glas- en textielbakken plaatsen. Onlangs 
zijn al bakken geplaatst bij de carpool-
plaats aan de Nijeveenseweg.  
 

Extra glas- & textielbakken in uw 
omgeving?
U kunt de gemeente een tip doorgeven via 
postbus@meppel.nl 

Een advies: overleg vooraf met uw buren 
over uw tip, want het is natuurlijk beter 
als de buurt het hierover eens is. 

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

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! 

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

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 op verschil-
lende plaatsen in de wijken en het dorp.

Centrum - Koedijkslanden
Berggierslanden
Het team werkt op verschillende plaatsen 
in Koedijkslanden. Voor diverse klus-
sen is het team ook elders te vinden. Zo 
voert dit team de dieren in de herten-
kampen van Meppel en Nijeveen.

Oosterboer - Rogat
Het team schoffelt onkruid in de omge-
ving Sint Pietersland.

Algemeen
Het team knipt op verschillende plaat-
sen in Meppel machinaal heesters. Ook 
worden hoeken met heesters gerooid om 
er daarna gras te kunnen zaaien. 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

Nieuws van 
Wijkplatform 
KoeBerg

Openingsfeest wijkcentrum Koedijkslanden
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