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Gemeenteraad

Gemeente Meppel

dinsdag 23 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

Besluiten Raad 18 mei
Re-integratie
De Raad stelt onder meer beleid 2017 
vast.
Oosterboerweg 101
De Raad stelt onder meer een bestem-
mingsplan vast. 
Uitvoeringsplan structuurvisie
De Raad stemt onder meer in met 
herijking. 
Gemeentelijk vastgoed
De Raad stemt onder meer in met een 
geactualiseerd overzicht.
Tijdelijke dienstverbanden 
Reestmond
De Raad roept B&W op uiterlijk 1 januari 
2018 voor het Meppeler deel van de 
tijdelijke Wsw-dienstverbanden een vast 
Wsw-dienstverband bij Reestmond in te 
kopen. 
Informatie
Alle stukken vindt u via www.meppel.nl of 
de Griffie.

Burgemeester & Wethouders
Besluiten 16 mei
Rechtsbescherming
B&W informeren de Raad onder meer over 
behandeling van klachten en bezwaren in 
2016.
Centrum voor jeugd & gezin
B&W compenseren huisvestingslasten van 
Icare en de GGD in 2017.
Keukentafelgesprekken
B&W bieden de Raad onder meer 
resultaten van een onderzoek aan.
Universiteitsstad
B&W informeren de Raad over uitvoeren 
van een motie.
Crisis jeugdhulp
B&W beantwoorden raadsvragen.

vervolg Besluiten
Jeugdzorg
B&W beantwoorden raadsvragen.
Verkeer & vervoer
B&W vragen de Raad onder meer een 
plan vast te stellen.

Commissie bezwaarschriften
Openbare hoorzitting woensdag 7 juni
19.00 uur: bezwaar tegen een besluit van 
Burgemeester & Wethouders op een Wet 
openbaarheid van bestuur - verzoek.

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

Verkeer

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

APV

n Meppel
wandelvierdaagse, 29 mei t/m 1 juni
binnenstad Urban Challenge, 4 juni
Hesselterweg 82 zwakalcoholhoudende 
drank North Park Party, 27 & 28 mei
Hesselterweg 82 zwakalcoholhoudende 
drank bruiloft 7 & 8 juni
Kerkplein 9 twee kansspelautomaten

Omgeving

Aanvraag 
n Meppel
Botter kavel 1 woning
Theo van Doesburgplantsoen kap 15 
bomen voor reconstructie 
Marten Ottenlaan 8 zonnepanelen 
Nieuwveense Landen kavel 47 woning
Praam 1 schutting
Zeefdruk 11 schutting
Zuideinde 60 steiger

Beschikking
n Meppel
Boeg 4, Dek 1 t/m 17 oneven, Mast 1 
t/m 15 oneven 18 woningen
Degel 4 woning 
Zuideinde 60 slopen & vervangen 
bijgebouw
n Nijeveen
Bramenweg 5 kapschuur
Schuurmansweg 1 zeven woningen

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.

Cursus Politiek Actief 5 en 6

Laatste cursusdag
Onderdeel van de cursus en tevens 
laatste cursusdag is het bijwonen 
van een raadsvergadering. 
Tijdens de laatste raadsvergadering 
werden zeer diverse onderwerpen 
behandeld. 

Onderwerpen met grote gevolgen voor 
individuele personen, zoals de tijdelijke 
contracten van werknemers van Reest-
mond. Onderwerpen met grote financi-
ele gevolgen, zoals herinrichtingen van 
stadsdelen, en luchtige onderwerpen als 
het wel of niet slopen van een schuil-
plaats in het Wilhelminapark.

Ingewikkeld en simpel tegelijk
Vooral de grotere dossiers zijn lastig te 
volgen. Door de complexiteit van het 
onderwerp, mijn gebrek aan dossier-
kennis, maar ook door het gebruikte 
jargon. Denk hierbij aan perspectief-
nota’s, reactienota’s, moties, moties 
vreemd aan de orde van de dag, amen-
dementen en artikel 32 vragen. Een 
aantal uitdrukkingen 
kan ik plaatsen, maar 
ook niet meer dan dat.

Het lijkt alsof ik met die 
constatering de hele 
cursus ondermijn, maar 
het tegendeel is waar. 
Waarom zou je het 
eigenlijk moeten begrij-
pen? Het antwoord is 
simpel. Als je als burger 
invloed wil uitoefenen - doel van de 
cursus - hoef je de complexe systemen 
en het jargon ook niet te doorgronden; 
je bent immers vertegenwoordigd door 
raadsleden. En de cursus laat je veel 
mogelijkheden zien om deze invloed uit 
te oefenen.

Tijdens de vergadering werd meerdere 
keren geschorst. Dat is een mooi mo-
ment om vragen te stellen aan raads-
leden of wethouders maar ook aan de 
griffie.

Contact houden
Als burger heb je in de raadsverga-
dering zelf weinig invloed. Je mag 
inspreken, maar dat is niet laagdrempe-
lig. Contact onderhouden met raadsle-
den wel. Cursisten hebben tijdens een 
eerdere cursusdag al speeddates gehad 
met raadsleden. Dit heeft al tot meer-
dere nieuwe contacten gezorgd.

Het college en de raad hebben in de 
raadsvergadering tijd besteed aan het 
bespreken van burgerparticipatie. 
De afgelopen weken konden inwoners 
hun mening geven over de beleving van 
de kwaliteit van de stad op het Kerk-
plein, in de Grote Kerk en online. 
Een mogelijkheid om heel laagdrempe-
lig je mening te geven en op deze wijze 
invloed uit te oefenen.

Schuilen in het park
Ik kom nog even terug op de schuil-
plaats in het Wilhelminapark (een dakje 
op palen) omdat dat een eenvoudig on-
derwerp is, waarin duidelijk de verhou-
dingen in de raadzaal te zien zijn.

Het college (college van wethouders 
en de burgemeester) heeft een lijst 
opgesteld met al het vastgoed van de 
gemeente Meppel en de toekomst er-
van. Zo werd bijvoorbeeld besproken of 
de gemeentewerf verkocht kon worden. 

Ook had het college ervoor gekozen de 
schuilplaats te slopen. 

Maar daar hebben de raadsleden een 
stokje voor gestoken. De raad heeft 
besloten en dus het college de opdracht 
gegeven om het dak te renoveren. Van 
de reeds aangevraagde sloopvergun-
ning zal geen gebruik gemaakt mogen 
worden.

Certificaat en inzet Meppel & 
Westerveld
Deze afsluitende avond was een mooie 
avond waarin alle onderdelen van de 
cursus bij elkaar kwamen. Kroon op de 
cursus was het certificaat welke door de 
‘eigen’ burgemeester werd uitgereikt. 
Bedankt ProDemos, gemeente Meppel 
en Westerveld voor jullie inzet en mooie 
invulling van de cursus.

   Geert Starre

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. 
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De gemeente doet zijn 
uiterste best om de om-
geving van ondergrond-
se containers netjes te 
houden. Van maandag 
t/m vrijdag wordt een 
ronde langs de locaties 
gereden en wordt rom-
mel weggehaald. 

Posters en graffiti worden 
zo snel mogelijk verwij-
derd. Maar de gemeente 
kan het niet alleen en 
heeft ook uw hulp nodig. 
U heeft de mogelijkheid een ondergrondse 
container te ‘adopteren’.

Wanneer u een ondergrondse container 
adopteert, ontfermt u zich over die contai-
ner. Wanneer er afval naast ligt of er zijn 
posters op geplakt of er is graffiti gespo-
ten, meldt u dat bij de Reiniging. Die zorgt 
ervoor dat het zo snel mogelijk wordt 
opgeruimd. 

Samen!
Als u ziet dat iemand de afvalregels over-

treedt, kunt u hem of haar 
erop aanspreken, of - wan-
neer u dat liever niet zelf 
doet - de handhavers van 
de gemeente informeren. 
U kunt een ondergrondse 
container alleen adopteren 
of samen met uw gezin of 
enkele buurtgenoten.

Wat levert het op?
Adoptie van een container 
levert u een schone straat op 
en een prettige buurt. 
Wanneer u zich aanmeldt, 

ontvangt u een ‘adoptiepakket’ met onder 
meer werkhandschoenen en een adoptie-
pas om de container te gebruiken wanneer 
er afval naast is geplaatst.

Aanmelden
Wilt u een container adopteren of wilt u 
eerst meer informatie? Bel 14 0522 of mail 
naar postbus@meppel.nl

n  De gemeente is blij met inwoners die 
iets willen doen voor een schone en veilige 
omgeving.

Adopteer een ondergrondse afvalcontainer

De gemeente doet dit jaar mee aan de 
Week van de Begraafplaats en organi-
seert een open dag op zaterdag 
3 juni van 10.00-15.00 uur. Het thema 
is duurzaamheid. Er zijn verschillende 
activiteiten. De Poort is ook open 
3 juni.

Tijdens deze open dag kunt u op de 
begraafplaats zien hoe een graf gegraven 
wordt. Verder worden er diverse machines 
tentoongesteld waarmee de begraafplaats 
op een duurzame manier onderhouden 
wordt. Ook is er een demonstratie van het 
restaureren van oude graven door Cupe-
rus en de vrijwilligersgroep laat zien hoe 
ze bezig is met de restauratie van oude 
graven. Oud Meppel is aanwezig om uitleg 
te geven over het gravenarchief.

De Poort
De gehele dag is De Poort open voor 

bezichtiging, informatie over begraven of 
cremeren, een kop koffie of thee en voor 
informatie over onder andere duurzaam 
begraven. Verder zijn er diverse demon-
straties. 
Verder kunt u onder begeleiding van een 
ervaren gids een rondleiding bijwonen. 
Tijdens deze rondleiding vertelt de gids 
u verhalen over de geschiedenis van ver-
schillende graven op de begraafplaats. 

Kinderen
Ook aan de kinderen is er gedacht. Voor 
hen is er de mogelijkheid een fluitje te 
maken van een stukje vlierenhout.
Bij Cuperus kunnen kinderen tijdens de 
open dag steentjes versieren en er kunnen 
fluitjes en een pijl en boog gemaakt.

n  Informatie over de Week van de 
Begraafplaats vindt u op 
www.weekvandebegraafplaats.nl  

Open dag begraafplaats Meppel

Cafeïne is een stof die van nature 
voorkomt in koffie, en in kleinere hoe-
veelheden in thee. 

Ook energiedrankjes, cola, ijsthee, choco-
lade en chocolademelk bevatten cafeïne. 
In energiedrankjes zit een vergelijkbare 
hoeveelheid als koffie. Zo kun je onge-
merkt veel cafeïne binnenkrijgen. 

Effecten op de gezondheid
Veel is nog onduidelijk over de mogelijke 
effecten van cafeïne op jonge leeftijd. On-
derzoek bij kinderen is namelijk beperkt. 
Kinderen vormen een risicogroep omdat 
de ontwikkeling van het zenuwstelsel mo-
gelijk door een overmaat aan cafeïne kan 
worden aangetast. In onderzoek van het

Voedingscentrum bij 11 tot 18-jarigen 
zegt 66% van de jongeren minder goede 
ervaringen met energiedrank te hebben, 
zoals druk en hyperactief zijn, slaappro-
blemen en instorten na een actieve fase. 
Scandinavië meldt dat te veel cafeïne bij 
kinderen kan leiden tot angstgevoelens en 
slaapstoornissen.  

Cafeïne-advies voor kinderen
Vanwege de onduidelijke effecten op de 
gezondheid krijgen kinderen tot 13 jaar 
het advies om geen dranken met veel 
cafeïne te nemen, zoals koffie of energie-
drank. Voor jongeren tussen de 13 en 18 
geldt het advies van maximaal 1 drank 
met veel cafeïne.  

Werk samen met gemeente en politie aan 
veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen 
aan Burgernet deelnemen, hoe groter de 
kans dat een verdacht of vermist persoon 
wordt opgespoord.  
 
Wanneer u deelnemer bent, ontvangt 
u een spraak- of sms-bericht met het 
verzoek in uw buurt uit te kijken naar een 
persoon of voertuig. 

ZienHoren Bellen

Ik ben aangemeld bij Burgernet omdat:
- ik samen met andere inwoners de gemeente Dronten veiliger wil maken en houden
- iedereen kan helpen als iemand in gevaar is
- ik mee wil helpen om te zorgen dat minimaal 1000 inwoners zich aanmelden

Ik sta achter Burgernet!  U toch ook?  kijk op www.burgernet.nl 

   Aat de Jonge,
   Burgemeester gemeente Dronten

Help mee aan de veiligheid in de gemeente Dronten, 
doe mee aan Burgernet! 

Heeft u informatie dan kunt u 
rechtstreeks met de meldkamer bellen 
via het gratis Burgernetnummer 0800-
0011. 

n  Meld u aan via www.burgernet.nl of 
download de app gratis in de stores.

Help mee aan de veiligheid in de gemeente Meppel
Doe mee aan Burgernet

Hoe gevaarlijk is cafeïne? 

Voorjaar in het groen
Bijna alle bomen en heesters zijn uitge-
lopen. De meeste bollen zijn intussen 
uitgebloeid en sommige mensen vragen 
zich af waarom er op die plaatsen niet 
direct gemaaid wordt. Dit gebeurt pas 
nadat het blad van de bollen is verdord. 
Tot die tijd hebben de bollen hun blad 
nog hard nodig om zich weer op te laden 
voor het volgende jaar. Als er direct 
gemaaid wordt, worden de bloemen 
elk jaar kleiner; totdat er uiteindelijk 
niets meer overblijft.  In het groen zijn 
de voorjaarswerkzaamheden, zoals het 
knippen, schoffelen en opruimen, volop 
begonnen. Tenslotte is de aannemer be-
gonnen met het maaien van de bermen.

Noord – Ezinge – Nijeveen
Het team schoffelt onkruid in Nijeveen.

Centrum - Koedijkslanden
Berggierslanden
Het team werkt in de omgeving Gerard 
Doustraat. 

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 
Bevrijdingslaan.

Algemeen
Het team knipt op verschillende plaatsen 
in Meppel machinaal heesters. Na Pink-
steren start het knippen van hagen in 
Meppel en Nijeveen. 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

Meppel
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Afval 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

Wethouder Stam 
zet jonge dichters 
in het zonnetje

Bram Veltink, 
CBS De Akker
1ste prijs

De natuur is van iedereen
Elk stukje land en elke steen
De mooie kleuren
En lekkere geuren
Je hebt ook nog de rust
Ja, ik zeg dit bewust
Elk jaargetijde is bijzonder
De natuur is en blijft een prachtig wonder

Vorige week woensdag reikte wet-
houder Stam prijzen uit aan de win-
naars van de gedichtenwedstrijd van 
de Boomfeestdag. 
Leerlingen van groep 8 die de 
Natuurspeurderstocht liepen, konden 
meedoen. Bram Veltink, Marieke van 
Helden en Jael Deurloo ontvingen 
ieder een insectenhotel. 

Jael Deurloo, 
Johannes 
Calvijnschool
3de prijs

Lente
Als de lente aanbreekt
wordt het langzaam weer groen
Dan kunnen we weer genieten van de zon
en andere leuke dingen doen
Langzaam zien we de knoppen groeien
En weken later de eerste bloemen bloeien
Lente is vol nieuw leven

Marieke van Helden, 
Johannes 
Calvijnschool
2de prijs

Ik wou dat ik een takje was
Een takje lang en dun
Een takje tussen het groene gras
Dan liet ik me meevaren met de golven
Meevaren met de wind,
als een klein kind
Ik zou even nergens aan denken, 
even helemaal rust
En als de wind ging liggen,
voelde ik me helemaal gerust
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