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Gemeente Meppel
dinsdag 22 maart 2016
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 31 maart 19.30 uur
- Vaststellen fractieondersteuning 2015
- Woonvisie 2016-2020
- Interimcontrole 2015 accountant
- Financiële positie
- Parkeerplaatsen campers binnenstad
- Motie speelvoorziening Het Vledder
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

Burgemeester & Wethouders
Besluiten 15 maart
Wijkanalyses
B&W informeren de Raad over de stand
van zaken.
Kredietbank
B&W wijzen wethouder Ten Hulscher aan
als lid van het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling.
Maatschappelijke initiatieven
B&W informeren de Raad onder meer
over wijzigingen in de werkwijze van het
aanjaagbudget.

Wijziging openingstijden
Vrijdag 25 maart en maandag 28 maart
is het Stadhuis gesloten.
Informatie over afvalinzameling rond de
feestdagen vindt u op uw afvalkalender
of via www.meppel.nl

Beperkte dienstverlening
vergunningen
Door onderhoud aan de systemen is
vrijdag 1 april inzage in vergunningsgegevens niet mogelijk.

Commissie bezwaarschriften
Openbare hoorzitting woensdag 6 april.
- 19.00 uur: bezwaar tegen een besluit
van Burgemeester & Wethouders om
vergunning te verlenen voor het plaatsen van een geluidsscherm op het dak
van Prinsenplein 29 Meppel.
- 20.00 uur: bezwaar tegen een besluit
van Burgemeester & Wethouders om
een drank- en horecavergunning en
horeca-exploitatievergunning te weigeren voor Kolderveense Bovenboer 48
Nijeveen
- 20.30 uur: bezwaar tegen een besluit
van Burgemeester & Wethouders om
een Wob-verzoek gedeeltelijk buiten
behandeling te laten.

APV
n Meppel
grasveld bij De Boerhoorn volleybaltoernooi, 13 & 14 juni
Prins Hendrikkade Theater te water,
4 & 5 juni
Voorstraat 8 & 13 kansspelautomaten

Omgeving
Aanvraag
n Meppel
Heerengracht 16a wijzigen bestemming
van kantoor in wonen
Omslag 22 t/m 30 negen woningen
Meppelerdiep kap 19 populieren

Beschikking
n Meppel
Hoofdstraat 51 intern verbouwen,
markies, ingang achterzijde, veranderen
voorgevel
Lucas Van Leydenstraat 15
dakuitbouw

www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/
Campagnes

denkt u mee?

Wie wordt onze
nieuwe burgemeester?

Naar welk type persoon moeten we volgens u op zoek?

De heer Tichelaar stelde enkele verduidelijkingsvragen. Onder meer over de
rol van de burgemeester in de regio,
als ambassadeur, bij de economische
versterking van Meppel en als een
aanspreekbaar en betrokken persoon
in kernen en wijken van de gemeente.
Helderheid
Doel van het gesprek tussen de Commissaris van de Koning en de gemeenteraad was helderheid te krijgen over
de vacaturetekst. Nu weten belangstellenden naar welk type burgemeester
Meppel op zoek is.
Vacature
De oproep is 18 maart gepubliceerd in
de Staatscourant. Sollicitanten kunnen reageren tot 8 april. Een vertrouwenscommissie van raadsleden brengt
daarna advies uit over de de meest
geschikte burgemeesterskandidaat.

Vrijdag 25 maart vanaf 16.00 uur en zaterdag 26 maart vanaf 10.00 uur staat de
Pipo-wagen bij het nieuwe winkelcentrum
Koedijkslanden.
Leden van het Wijkplatform KoeBerg willen
graag in gesprek met buurtbewoners. Over
functionele kunst die op het toekomstige
winkelplein komt. Over het nieuwe wijkservicepunt dat nu in de steigers staat.
En natuurlijk ook over jouw buurt en over
activiteiten van het Wijkplatform. Kom je
ook gezellig buurten bij onze Pipo-wagen?
Nieuwsbrief in De Nieuwe Meppeler
van 5 april
De eerste nieuwsbrief van het jaar is in de
maak. Deze wordt tegelijk met De Nieuwe
Meppeler op dinsdag 5 april bezorgd.

enkel als het nodig is

in de wijk

continu over alles wat speelt

burgervader-/moeder

op het stadhuis

n Informatie www.meppel.nl/
Hartelijk dankenvoor uw deelname!
burgemeester
www.rijksoverheid.nl

Houd dus goed je brievenbus in de gaten!
Mocht je een nee-nee sticker hebben, dan
kun je een exemplaar bij de Jumbo ophalen. Je kunt natuurlijk ook onze nieuwsbrief digitaal lezen op onze website!
Kopij voor de volgende editie kun je tot
15 juni mailen naar
info@wijkplatformkoeberg.nl
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 of
Twitter @wagen_pipo

Noord – Ezinge – Nijeveen
Het team is aan het werk in Nijeveen in
Vledder. Er worden heesters gesnoeid
en er wordt geschoffeld.

Het winterwerk duurt niet lang meer.
Het onkruid groeit al en enkele wijkteams zijn begonnen met het schoffelwerk.

Centrum - Koedijkslanden –
Berggierslanden
Het team is bezig met onderhoud van
heestervakken aan de wandeldreef en
omgeving. Voor diverse klussen is dit
team ook in de rest van zijn wijk te
vinden. Delen van het team werken in
Diever en Dwingeloo.

Oosterboer
Het team schoffelt en knapt plantvakken op aan de Torenvalk en omgeving
en in Uffelte.
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Benoeming
Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van M
De houding van mijn
dan zie ik iemand die…
burgemeester is
Naar verwachting
kan de gemeenteraad
26 mei een kandidaat-burformeel
informeel
Mijn burgemeester
gemeester
voordragen,
waarna de
is
Minister een besluit kan nemen.

Winter in het groen
De wijkteams zijn nog bezig met winterwerk: struiken en bomen worden
gesnoeid of gezaagd.

Meppel & Westerveld
De teams werken ook in de gemeente
Westerveld. In Meppel en Westerveld
zijn zes teams actief zijn in wijken en
woonkernen.
Het Team Algemeen en het Team Bomen zijn actief in de beide gemeentes.
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Geef nu uw mening via: www.Burgemees
Vertrouwenscommissie
De gemeenteraad benoemde in de
vertrouwenscommissie:
Mijn burgemeester
Mijn burgemeester
gevaar
als gezicht van de
mevrouwbij dreigend
Bakkenes
(Sterk Meppel),
de
heer Schipper (PvdA),
met elkaar om tafel
hard optreden gemeenschap
burgemeester
Mijn burgemeester
mevrouwMijnWolvekamp
(CDA),
richt zich op uitdagingen
is bij evenementen
de heer Veldhorst (D66),
van vandaag
van de toekomst zichtbaar aanwezig
betrokken op de
de heer Topma (SP),
Mijn burgemeester
Mijn burgemeester
richt
zich
op
heeft
ervaring
vanuit
mevrouw Booij (ChristenUnie),
mevrouw
Van Eerdenmensen
(GroenLinks)
en
taken
politiek en bestuur
samenleving of
Mijn burgemeester
Mijn burgemeester
de heer Perquin
(VVD) als voorzitter.
is een
communiceert

Groen: wat gaan we doen

Concept: Senza Communicatie
Vormgeving, beeld en productie: Rpublic reclameburo Groningen

n Informatie over andere campagnes

De gemeenteraad heeft 17 maart
de schets voor het profiel van een
nieuwe burgemeester vastgesteld.
In de raadsvergadering werd deze
vacaturetekst aangeboden aan de
Commissaris van de Koning, de
heer Tichelaar.

Pipo-wagen bij nieuwe winkelcentrum
Koedijkslanden

Motorrijderscampagne vraagt aandacht voor
veilig motorrijden
Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
en de politie vragen dit voorjaar aandacht
voor veilig motorrijden en geven motorrijders tips om goed beschermd op pad
te gaan. Wilt u kans maken op een gratis
rijvaardigheidstraining, ga dan naar de
Facebookpagina www.facebook.nl/
veurjoarindekop
In de periode van 14 maart tot 11 april
is er wekelijks een winnaar, u maakt dus
meer dan één keer kans! Niet gewonnen?
Niet getreurd: het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe geeft iedere Drentse
motorrijders in dezelfde periode 20 procent korting op een motorrijvaardigheidstraining.Kijk voor tips, motornieuws en
informatie over de kortingsactie op
www.facebook.com/veurjoarindekop of
volg @Veurjoarindekop op Twitter
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Profielschets nieuwe burgemeester
vastgesteld

Algemeen
Het team knipt machinaal heesters in
Koedijkslanden. Daarnaast worden er
door de hele gemeente bulten met klein
groenafval opgehaald.
Bomen
Het team snoeit vanaf een hoogwerker
bomen in Dwingeloo.

Maak Meppel Meppeler
met uw initiatief
Gemeente Meppel stelt aanjaagbudget beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven
Nieuwe initiatieven gezocht! Voor de tweede keer kunnen alle inwoners, ondernemers, instellingen kans maken op een
deel van het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt. In 2016 gaat
het om € 200.000. Heeft u een initiatief of idee dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Meppel? Doe dan een aanvraag
via www.meppel.nl/aanjaagbudget of kom naar de aanjaagbijeenkomst op 13 april.

Waarom een aanjaagbudget?
In het collegeprogramma 2014-2018
Inzet gevraagd hebben burgemeester & wethouders aangegeven deze
bestuursperiode te willen werken met
een aanjaagbudget maatschappelijke
initiatieven. Dit budget kan initiatieven ondersteunen die een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van Meppel. Het kan om initiatieven gaan die
anders misschien niet of moeilijk van
de grond zouden kunnen komen.
In 2015 hebben 8 initiatieven gezamenlijk in totaal bijna € 75.000 ontvangen. In 2017 en 2018 is er net als
dit jaar € 200.000 beschikbaar.
Maak Meppel Meppeler
Wethouder Koos de Vos is enthousiast over het aanjaagbudget en roept
mensen op zich aan te melden:
“In 2015 hebben we 22 initiatieven
ontvangen waarvan er 8 een deel van
het aanjaagbudget hebben ontvan-

gen. Dit jaar willen we nóg meer
actieve inwoners, ondernemers of
instellingen stimuleren om gebruik te
maken van dit aanbod. Heeft u een
briljant idee dat ook nog bijdraagt
om Meppel nog wat mooier of beter
te maken? Of als dat zo mooi heet:
Meppel Meppeler maken? Meld u dan
vooral aan. Zodat we met uw hulp
samen aan onze gemeente kunnen
werken.”
Waar moeten initiatieven
aan voldoen?
Een belangrijke voorwaarde om in
aanmerking te komen voor het budget
is, dat het initiatief een bijdrage levert
aan de ontwikkeling van Meppel. In
het collegeprogramma zijn in ieder
geval acht opgaven benoemd die een
bijdrage leveren aan de ontwikkelingen. Levert een initiatief een bijdrage
aan één of meerdere van deze opgaven, dan vergroot dat de kans op een
deel uit het aanjaagbudget.

Van zorg tot cultuur, van structurele
verbeteringen tot frisse impulsen
voor de Meppeler maatschappij, van
fysieke plekken tot digitale omgevingen. Voorbeelden van vorig jaar zijn
onder andere: een lift in Wijkcentrum
De Poele, een bijdrage voor molen De
Vlijt om toerisme te bevorderen, en
een koffiehoekje om een ontmoetingsplek voor jongeren te realiseren.
Wie beoordeelt de aanvragen?
Een onafhankelijke aanjaagcommissie
beoordeelt de initiatieven en brengt
advies uit aan burgemeester & wethouders. Dit is dezelfde commissie als
vorig jaar.
Aanjaagbijeenkomst 13 april
De gemeente organiseert samen met
de onafhankelijke aanjaagcommissie
een aanjaagbijeenkomst op woensdag
13 april van 19.30 tot 21.30 uur.
Om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen en vragen te stellen.

Iedereen is van harte welkom. De
locatie wordt nog bekendgemaakt.
Aanmelden t/m 30 april
Initiatieven voor dit jaar kunnen
tot en met 30 april 2016 ingediend
worden. De voorstellen gaan daarna
ter beoordeling en advisering naar
de aanjaagcommissie. De commissie brengt vervolgens advies uit aan
burgemeester & wethouders.
De initiatiefnemers ontvangen eind
juli informatie over de uitkomst.
Meer informatie
Op www.meppel.nl/aanjaagbudget
zijn een uitgebreide toelichting en de
criteria te vinden. Geïnteresseerden
kunnen het aanmeldingsformulier
invullen. Voor overige vragen over dit
onderwerp kunt u ook bellen met de
gemeente via 14 0522 of mailen naar
postbus@meppel.nl

