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Gemeente Meppel
dinsdag 29 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
Gemeenteraad
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
- Motie tijdelijke contracten Reestmond
- Motie luierproject
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.

Vergadering Raadscommissie
Donderdag 7 april 20.00 uur
voorlopige agenda
- Presentatie Drenthe beweegt
- Verkoop Blankensteinweg 45
- Online jongerenpanel
- Herontwikkeling Kromme Elleboog

Vergadering Raadscommissie
sociaal domein
Donderdag 14 april 20.00 uur
voorlopige agenda
- Wijkservicepunt Koedijklanden Berggierslanden
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 7 april 19.30 uur
voorlopige agenda
- Presentatie Drenthe beweegt
- Verkoop Blankensteinweg 45
- Online jongerenpanel
- Herontwikkeling Kromme Elleboog
- Wijkgericht werken Koedijkslanden Berggierslanden en Oosterboer - Ezinge

Informatieplein
sociaal domein
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donderdag 14 april 19.30 uur
voorlopige agenda
- Wijkservicepunt Koedijklanden Berggierslanden
- Wijkgericht werken Nieuwveense
Landen en centrum
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 22 maart
Prins Hendrikstraat 34
B&W werken in principe mee aan bouw
van 5 woningen.
Gemeentefonds
B&W informeren de Raad over de
decembercirculaire.
Citymarketing
B&W stemmen onder meer in met
uitwerking van een scenario.
Kromme Elleboog
B&W vragen de Raad onder meer geen
wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij een schetsplan en een koop- en
samenwerkingsovereenkomst.
Bouwkavels centrum
B&W informeren de Raad.

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

Militaire oefening
102 Elektronische Oorlogvoering compagnie, 4 t/m 11 april

Verkeer
Straatverlichting
U kunt een storing melden via telefoon
14 0522. Wilt u ook het nummer van de
lantaarnpaal doorgeven? Het nummer
staat op gele stickers.

Staat u straks aan het roer in Meppel?
Gratis cursus
Politiek Actief
Het is belangrijk dat inwoners de
gemeenteraad weten te vinden,
maar ook weten wat de gemeenteraad doet. Samen met Prodemos,
Huis voor democratie en rechtsstaat, organiseert de gemeenteraad
een cursus Politiek Actief in
Meppel.
De cursus biedt u de gelegenheid om
een kijkje te nemen achter de schermen
van de lokale politiek. De raad hoopt u
enthousiast te maken om politiek actief
te worden, bijvoorbeeld als lid van een
politieke partij, in een adviesraad of als
raadslid, maar ook om te weten hoe
u meer invloed kunt uitoefenen op de
besluiten van de raad.
Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan u
denkt!
Gemeente
Steeds meer taken komen op het
bord van de gemeente: Waar beslist
nu eigenlijk de rijksoverheid over en
wat mag een gemeente zelf beslissen?
Gemeenteraad, burgemeester, wethouders, ambtenaren, wie doet nu eigenlijk
wat? Ik wil actief worden in de
Meppeler politiek, hoe pak ik dat eigenlijk goed aan?
In sneltreinvaart klaar voor de Meppeler
politiek. Tijdens vier avonden vergroot
u uw kennis over de politiek in het algemeen, leert u meer over de gemeentelijke politiek én leert u vaardigheden
zoals debatteren.

Programma
De cursus wordt gegeven in de avonduren vanaf 19.30 uur op
- dinsdag 24 mei introductie,
kennismaking, de gemeente
- dinsdag 31 mei de gemeenteraad
- dinsdag 7 juni debatteren
- donderdag 16 juni raadsvergadering
bijwonen & uitreiking certificaten.
Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven
presentaties en uiteraard ontmoet u lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te delen. Daarnaast
verbetert u ook uw vaardigheden, zoals
debatteren.
Voor wie?
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor
iedereen die erover nadenkt politiek
actief te worden, maar nog niet precies
weet wat de mogelijkheden zijn. Ook
voor inwoners die willen weten hoe zij
invloed kunnen uitoefenen op de lokale
besluitvorming is de cursus geschikt.
Deelname aan de cursus is gratis voor
inwoners van de gemeente, onder
voorwaarde dat de gehele cursus wordt
gevolgd. Meppel zoekt cursisten die de
ambitie hebben om actief te worden in
de lokale politiek. Of u die stap aan het
eind van de cursus ook daadwerkelijk
zet, is uiteraard geheel aan u.

n Meedoen
U kunt u aanmelden bij de griffie van de
gemeenteraad, via griffie@meppel.nl
Er kunnen maximaal 25 inwoners
meedoen; inschrijving vindt plaats op
volgorde binnenkomst.

APV
n Meppel
Koningsdag met vuurwerk, 27 april
Kerkplein Koningsnacht & Koningsdag,
zwakalcoholhoudende drank, 26 & 27 april
Prinsengracht 1 Koningsnacht &
Koningsdag, zwakalcoholhoudende drank,
27 april
Slotplantsoen Alex Anders Festival, zwakalcoholhoudende drank, 27 april
Zuideinde - noord vrijmarkt, 27 april

Omgeving
Aanvraag
n Meppel
Kromme Elleboog 5 & 5a verbouw
stallingsruimten
Het Vledder 20 woningen hoek Marktstraat - Burgemeester Knopperslaan

Verlengen beslistermijn
Stationsweg 70 wijzigen kleurstelling
monument

Beschikking
Meppel
Slingenberg kap bomen langs sloot en
achter speelveldje

Groen: wat gaan we doen

Winter in het groen
De wijkteams zijn nog bezig met winterwerk: struiken en bomen worden
gesnoeid of gezaagd. Het winterwerk
duurt niet lang meer. Het onkruid groeit
al en enkele wijkteams zijn begonnen
met het schoffelwerk.
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.
Oosterboer
Het team schoffelt en knapt plantvakken op in de vogel- en vlinderbuurt en
in Havelte.
Noord – Ezinge – Nijeveen
Het team is aan het werk in Nijeveen,

Frederiksoord en Wilhelminaoord. Er
worden heesters gesnoeid en er wordt
geschoffeld.
Centrum - Koedijkslanden –
Berggierslanden
Het team is bezig met onderhoud van
heestervakken in het rosarium in het
Wilhelminapark. Voor diverse klussen is
dit team ook in de rest van zijn wijk te
vinden.
Delen van het team werken in Diever
en Dwingeloo.
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.
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Woensdag 6 april raadgevend referendum
Referendum over associatieovereenkomst EU-Oekraïne
6 april wordt een raadgevend referendum
gehouden. U kunt dan stemmen over de
associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten
afspraken gemaakt met Oekraïne over
politieke en economische samenwerking,
en vooral over handel.
Vraag referendum
Op het stembiljet staat de volgende vraag:
bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en Oekraïne? De
Referendumcommissie heeft deze vraag
bepaald. Via de ‘wet tot goedkeuring’
wordt ingestemd met de associatieovereenkomst. De Eerste en Tweede Kamer
zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het
referendum kunt u laten weten of u het
daarmee eens bent of niet.
Elk stembureau in de gemeente
Woensdag 6 april kunt u in elk willekeurig
stemlokaal binnen de gemeente stemmen. Op uw stempas staat wel het adres
van een stemlokaal bij u in de buurt, maar
u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander
stemlokaal te stemmen dan kan dat.

Stemmen met een stempas én
identiteitsbewijs
Om overal in de gemeente Meppel te
kunnen stemmen heeft u een stempas
ontvangen. De stempas toont aan dat u
gerechtigd bent om te stemmen. Zonder
de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.
Het is daarom van groot belang dat u
de stempas niet vergeet mee te nemen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt
u, uiterlijk dinsdag 5 april tot 12.00 uur
een vervangende stempas aanvragen bij
Klantcontacten in het Stadhuis.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee,
bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs. U bent verplicht dit te tonen
aan de voorzitter van het stembureau.
Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen
mag zijn.

Deze gemachtigde kan iedereen zijn die
in de gemeente Meppel woont en ook een
stempas heeft ontvangen. Van belang is
wel dat de gemachtigde niet meer dan
twee machtigingen heeft aangenomen en
de volmachtstem gelijktijdig met de eigen
stem uitbrengt.
De kiezer die voor u gaat stemmen moet
ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u laten zien. Voor deze verkiezing
geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Uitslag
Sinds 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden
over nieuw aangenomen wetten en verdragen een verzoek indienen tot het houden

van een referendum. Een referendum
geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of
tegen een wet of verdrag uit te spreken.
Een vereiste voor de geldigheid van de
uitslag is: een opkomst bij het referendum
van minimaal 30 procent van het totale
aantal kiesgerechtigden. De uitslag van
een raadgevend referendum is raadgevend
en niet bindend.

n Informatie
www.meppel.nl/verkiezingen,
www.referendum-commissie.nl of
www.kiesraad.nl
postbus@meppel.nl of telefoon 14 0522
Stadhuis, maandag t/m vrijdag 9.30-13.30
uur & woensdag tevens 13.30-15.00 uur.

Iemand anders gaat voor u stemmen
Als u woensdag 6 april niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen,
dan kunt u iemand anders een volmacht
verlenen. Deze persoon mag dan namens
u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde
van uw stempas kunt u de naam invullen
van degene die voor u gaat stemmen.

Stembureaus
n Meppel
- Stadhuis Grote Oever 26
- Woonzorgcentrum Irene
Prinses Irenelaan 4
- School De Woldstroom Woldkade 1a
- Woonzorgcentrum Reestoord
Zuiderlaan 134
- Wijkcentrum Oosterboer
Brandemaat 5
- Het Erf (H. van Boeijen) Atalanta 2
- Verpleeghuis Reggersoord
Reggersweg 1
- Clubhuis Blue Devils
Sportpark Koedijkslanden

n Nijeveen
- Woonzorgcentrum Het Kerspel
Ds. Van Halsemastraat 12

De stembureaus zijn open van
7.30-21.00 uur.

n Mobiel stembureau bij station
Het mobiel stembureau bij het station
is open van 5.30-9.30 uur &
16.00-21.00 uur.

6 april: Referendum
Wet goedkeuring Associatieovereenkomst
tussen de EU en Oekraïne.
Neem je stempas en identiteitsbewijs mee.

