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VERKIEZINGS-
PROGRAMMA
Meppel is een gemeente met potentie. Niet alleen onze ligging langs 
weg, water en spoor, maar ook onze handelsgeest kan voor verdere 
groei zorgen.

De afgelopen periode is de verkoop van woningen fors aangetrokken, 
maar ook op de industrieterreinen zien we weer meer interesse van 
bedrijven om zich hier te vestigen. Positief is ook de bouw van een 
nieuwe bioscoop, een voornemen voor een hotel en de nieuwbouw van 
ons ziekenhuis. Het lijkt dus wel alsof alle seinen op groen staan.

Toch moeten we hard werken om onze positie te behouden. De steden 
om ons heen zijn ook volop in ontwikkeling. Dit vraagt van Meppel dus 
om een stap extra te doen. Ons winkelhart staat bekend om de pleinen 
en terrassen. En ook onze evenementen maken ons trots. Maar we 
zien ook de problemen in de detailhandel. Evenementen kunnen alleen 
bestaan dankzij bedrijven die kunnen sponsoren. Omwille van een 
gezond ondernemersklimaat, is het investeren in ons visitekaartje (het 
centrum) van belang. De VVD wil hier vol op inzetten.

De gemeente is er voor haar inwoners en bedrijven en niet andersom. 
Voor de VVD staat de eigen verantwoordelijk voorop. Wij geloven in de 
kracht van het individu. Een overheid die alle problemen oplost bestaat 
niet. Maar de gemeente kan wel helpen. Het zit soms in kleine dingen. 
Meppel is bij uitstek een plek waar we omzien naar elkaar. En met elkaar 
een feestje kunnen bouwen. De herkenbare VVD-thema’s veiligheid, 
lage belastingen, werkgelegenheid, ondernemerschap, minder regels 
en meer bereikbaarheid zijn onze inzet om Meppel nog krachtiger te 
maken.
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Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Veel inwoners en 
bedrijven zijn onze ambassadeur. We geven met elkaar het 
verhaal van Meppel meer bekendheid. Vaak weten mensen van 
buiten niet welke unieke winkels en bedrijven hier gevestigd 
zijn. Ook ons onderwijs,  zwembad en sportverenigingen zijn het 
promoten meer dan waard. Samen staan we sterk en bereiken 
we nog meer. Ook de jeugd en ouderen moeten gehoord worden. 
Veel onderwerpen gaan hun direct aan. 

De VVD wil de komende periode nog meer gas gaan geven. 
Plannen zijn er genoeg. Financieel ontstaat er iets meer ruimte, 
zonder dat belastingverhogingen nodig zijn. Nu is het zaak om 
de ambities daadwerkelijk te realiseren. Dit vraagt daadkracht 
en een ambtelijke organisatie die stuurt op resultaten. De VVD 
gaat hier vol op inzetten. Kunnen wij op uw steun rekenen?
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BINNENSTAD
Onze pleinen, grachten en cultuurhistorische panden 
maken Meppel gezellig. Het aantrekkelijke winkelaanbod, 
de uitnodigende terrassen en unieke evenementen trekken 
toeristen uit het hele land. Een levendige binnenstad geeft 
een impuls aan de lokale economie. De VVD is trots op de 
ondernemers die zich hiervoor inzetten. 
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> De omzet van ondernemers komt voor 55% van buiten de 
gemeente Meppel. Om onze concurrentiepositie te verstevigen 
willen we blijven investeren in een aantrekkelijk winkelcentrum. 

> Nu voor de Keyserstroom (bioscoop) en Kromme Elleboog 
de plannen gereed zijn en de bouw begint, willen we snel een 
oplossing vinden voor o.a. de Swaenenborgh en Het Vledder.

> De plannen voor de binnenstad moeten een hoog 
kwaliteitsniveau hebben. Sturing op onderlinge samenhang en 
snelle realisatie is van belang. Om alle ambities te realiseren 
is veel geld nodig. Naast het binnenhalen van o.a. Europese 
subsidies, moet ook de gemeente hiervoor voldoende geld 
reserveren. 

> Naast het versterken van het cultuurhistorische karakter geeft 
goed onderhouden groen de binnenstad een prettiger klimaat. 

> Speeltoestellen, bankjes of een fontein maken de binnenstad 
plezieriger om te verblijven.

> Verrommeling (zoals een wildgroei aan fietsenstallingen) moet 
worden voorkomen.

> Tegelijkertijd is er ook leegstand in Meppel door een 
overcapaciteit van winkelmeters. We gaan voor een compact 
centrum. Subsidies om meters detailhandel weg te nemen, 
moeten het verschil maken en mogen geen verkeerde 
beleggingen van investeerders compenseren. Langdurige 
leegstand willen we tegengaan met een leegstandsverordening. 

> Een toegankelijke binnenstad is klantvriendelijk. We willen 
duidelijk vindbare en aantrekkelijke parkeerterreinen en 
uitnodigende looproutes richting de stad realiseren.

> We willen met acties van gratis parkeren op koopavonden 
extra klanten trekken. 
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> We zien graag op Het Bleekerseiland een stadsstrand met 
horeca.

> Een evenementenhal en een hotel zijn een welkome aanvulling 
voor Meppel.

> We schaffen simpele vergunningen af (bijvoorbeeld voor een 
klein terras) en vervangen deze door algemene regels. 

> De diverse belastingen beïnvloeden de concurrentiepositie 
op een negatieve manier. We willende precariobelasting voor 
ondernemers afschaffen.

> Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun 
zaak open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur 
voor nodig. De VVD wil winkels en horeca geheel vrijlaten in hun 
openingstijden. 

> Samenwerking brengt de binnenstad op een hoger niveau. 
Daarom steunt de VVD het traject van DeNieuweWinkelStraten 
en de M20.

> Het koppelen van offline en online biedt extra mogelijkheden 
om omzetten te verhogen en daarmee de levensvatbaarheid 
van Meppel te vergroten. We zijn voorstander van een online 
warenhuis (Doe normaal, koop lokaal) om lokale webwinkels te 
bundelen. 
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VERKEER
Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Om naar 
ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en 
vrienden op te zoeken. Zorgen voor een goede bereikbaarheid 
is één van de kerntaken van de gemeente. Meppel staat 
bekend om haar verbindingen, over de weg, het water en het 
spoor. De VVD wil deze centrale ligging maximaal benutten en 
aansluitingen verbeteren. 
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> De aantrekkende economie zorgt voor een toename van 
verkeer. Om niet in de file te staan moet de doorstroming bij 
de watertoren worden verbeterd. En in Den Haag moeten we 
aandacht vragen voor de doorstroming op knooppunt Lankhorst 
en de verbreding van de A28 richting Amersfoort.

> Meppel dient goed bereikbaar te zijn voor onze eigen 
inwoners, mensen die hier werken of bezoekers. Zo moet de 
automobilist gemakkelijker naar de randen van het centrum 
kunnen rijden.

> Vanuit een aantal buurten is de bereikbaarheid van het 
centrum onvoldoende. Bijvoorbeeld vanuit Berggierslanden 
moeten er voldoende alternatieven zijn om snel het centrum te 
bereiken.

> Grote herinrichtingsprojecten kosten veel geld en zijn 
niet altijd een verbetering. Voordat er nieuwe grootschalige 
projecten worden opgestart, bekijken we eerst of de huidige 
situatie niet eenvoudig verbeterd kan worden.

> Het nieuwe wegprofiel is niet overal even duidelijk. Een aantal 
zebrapaden geeft zowel voor de voetganger, als ook voor de 
automobilist meer duidelijkheid. 

> Met de herinrichting van de wegen zijn de straten en bochten 
te krap aangelegd. Op belangrijke kruispunten moet dit worden 
aangepast, om zo de doorstroming te bevorderen. 

> Verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk punt. We 
zijn voorstander van initiatieven waarin buurtbewoners en 
politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de 
buurt beter kan. 

> Onveilige punten, zoals kruispunt Setheweg, moeten met 
voorrang worden heringericht. 
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> Te hard rijden geeft veel overlast aan omwonenden. 
Extra obstakels is voor de VVD geen oplossing. Dit komt de 
doorstroming en overzichtelijkheid niet ten goede. Mensen zijn 
zelf verantwoordelijk voor dit gedrag. Verkeersacties zorgen voor 
bewustzijn en begrip.

> De fietser is kwetsbaar, om die reden wordt wat ons betreft de 
tunnel tussen Nieuwveense Landen en het centrum snel aangelegd. 
Op die manier kunnen fietsers uit Nijeveen en Nieuwveense 
Landen veilig oversteken en wordt de doorstroming op de rotonde 
bevorderd.

> Op veilige fietsroutes moet in de winter beter worden gestrooid. 

> Meppel is een aantrekkelijke fietsregio. We optimaliseren fietsstad 
Meppel, zodat niet alleen recreanten, maar ook scholieren en 
werkenden veilig en vlot op hun bestemming kunnen komen.

> Het stationsgebied verdient een impuls. Van Bekinkbaan tot de 
Reest is geen visitekaartje van Meppel. Bovendien blijft de druk van 
parkeren en fietsenstallingen groot. 

> We gaan blijvend aandacht vragen bij de NS en andere vervoerders 
voor meer en snellere verbindingen. Ook de parkeercapaciteit bij 
het station en bij de carpoolplaats van Meppel-Zuid verdienen onze 
aandacht.

> Het busvervoer heeft een belangrijke rol, vooral voor scholieren. 
De stadsbus voorziet daarnaast in een behoefte voor ouderen. Inzet 
is om de komende periode een rendabele bus te hebben.
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PARKEREN 
Wij willen dat er voldoende, nette en goed bereikbare 
parkeerplaatsen zijn vanuit alle windrichtingen. Daarmee 
laten we zien dat we een gastvrije gemeente zijn voor 
iedereen.
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> Daarom zijn we voorstander van de bouw van de 
parkeergarage aan de Kromme Elleboog. 

> Ná realisatie van de parkeergarage worden het Prinsenplein 
en de Groenmarkt autoluw. 

> Het Vledder moet snel worden afgerond.

> Een parkeerverwijssysteem voorkomt zoekverkeer naar een 
beschikbare parkeerplek. 

> Naast grote parkeerterreinen en garages, willen we bij winkels, 
zoals aan het Zuideinde, plekken realiseren om snel te laden en 
te lossen.

> Gemeenten om ons heen maken parkeren gratis of goedkoper, 
Het parkeertarief van Meppel moet concurrerend blijven met 
omringende grotere gemeenten. 

> De VVD wil in de binnenstad de maximale parkeerduur 
verlengen van 2 uur naar 3 uur.

> Indien er in een woonbuurt draagvlak is, kan er een 
vergunnings- of ontheffingszone worden ingericht.

> Verkeerd parkeren is voor velen een ergernis. Als je je aan de 
regels houdt, blijft het voor iedereen prettig. En anders verdien 
je een bon.

> Er moet hard worden opgetreden tegen overlast door truckers 
buiten de aangewezen parkeerplekken, zoals op Oevers E. 

> We willen Belparkeren promoten en parkeertijd online 
verlengen mogelijk maken.

> Camperaars moeten gemakkelijk een (grotere) parkeerplaats 
vinden. 

13



ONDERNEMER-
SCHAP
In een bloeiende economie zijn ondernemers onmisbaar. Zij 
investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het 
midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. 
Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het 
goed met de gemeente. 
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> Om Meppeler ondernemers ruimte te geven, willen wij lagere 
belastingen en minder regels. Zo wil de VVD openingstijden 
vrijgeven en de precariobelasting afschaffen.

> Ondernemers moeten kunnen ondernemen in een veilige en 
aantrekkelijke omgeving. Samen met parkmanagement willen we de 
uitstraling van onze industrieterreinen verbeteren.

> De Meppeler haven behoort tot de top tien van Nederlandse 
binnenhavens op het gebied van containeroverslag en tot de top 
twintig voor goederenoverslag. Zeker nu het vervoer over water 
wint aan populariteit, komt meer vraag naar watergebonden 
bedrijventerreinen. Berekend is dat er de komende jaren vraag is 
naar twintig hectare extra nat industrieterrein. Daar moeten we in 
investeren. 

> Ook andere industrieterreinen raken uitverkocht. Naast 
revitalisering van bestaande industrieterreinen, moeten we 
bij de provincie blijven lobbyen voor uitbreiding om onze 
concurrentiepositie ook in de toekomst veilig te stellen.

> Blankenstein is de gemeentelijke locatie voor kantoren, 
automobielbedrijven en bouwmarkten. Met de nodige leegstand 
verdient dit gebied de komende tijd extra aandacht.

> Het is niet de overheid die banen creëert, maar de gemeente 
kan wel belemmeringen voor ondernemers wegnemen en meer 
kansen bieden. Meedenken moet een eerste natuur worden voor 
ambtenaren. 

> We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.

> Waar mogelijk moeten opdrachten aan lokale ondernemers 
worden gegund.
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> Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang 
op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen 
binnen dertig dagen. 

> Door samen te werken met de economische sterke regio Zwolle, 
worden verbindingen gelegd. Hierdoor ontstaan kansen voor 
huidige en nieuwe bedrijven. 

> Onderwijs en bedrijfsleven werken samen om beter aan te 
sluiten bij de behoefte van de arbeidsmarkt. In lijn met de nieuwe 
omgevingswet moet de gemeente nu al meer ruimte geven 
aan ideeën van haar bedrijven. Aanvragen moeten niet worden 
afgewezen, in plaats daarvan moet de gemeente  mee denken in 
oplossingen. 

> Initiatiefnemers hebben het recht binnen een paar weken een 
gedegen antwoord te krijgen op hun verzoek. In Meppel mag “onder 
aan de stapel” niet meer voorkomen. 

> We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet 
onnodig gehinderd wordt. 

> Agrarische ondernemers moeten daarnaast hun activiteiten 
kunnen combineren met recreatie/toerisme of andere bedrijvigheid. 
Ook innovatieve bedrijfsmatige initiatieven moeten de ruimte 
krijgen. 

> Kansen voor het toerisme liggen niet alleen in de binnenstad, 
maar zeker ook richting Giethoorn, De Weerribben en het 
Dwingelderveld. Inzet op samenwerking en groei van de 
werkgelegenheid in die sector ondersteunen wij van harte.
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GELD
> De VVD is bij uitstek de partij die kan investeren en tegelijk op de kosten kan 
letten. 

> De gemeente moet eerst kritisch naar haar eigen uitgaven kijken, voordat ze 
de hand ophoudt bij haar inwoners en bedrijven.

> De woonlasten (OZB, reinigings- en rioolheffing) blijven zo laag mogelijk. 
Meppel heeft dankzij de VVD de laagste tarieven van alle omliggende gemeenten. 
Ook de komende jaren moet dit zo blijven. 

> De gemeente heeft de afgelopen jaren allerlei extra zorgtaken gekregen. 
Het zijn veelal open-einde-regelingen, waardoor het financiële risico van de 
gemeente fors toeneemt. Uitgangspunt voor ons is dat deze taken worden 
uitgevoerd binnen het budget dat de gemeente hiervoor van het Rijk krijgt.

> Mochten taken die gefinancierd worden door het rijk met minder geld 
uitgevoerd kunnen worden, dan moet het restant gebruikt worden voor het 
aflossen van de schulden en een kwaliteitsimpuls voor de stad. Potverteren mag 
niet aan de orde zijn. 

> De gemeente moet vol inzetten op haar contacten bij de provincie, het Rijk en 
Europa om subsidies binnen te halen. Subsidies zijn geen doel, maar een middel 
om onze grote plannen te realiseren.

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en 
ondernemingen. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door 
hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom 
zuinig en zinnig worden besteed. 
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CULTUUR
> Cultuur in Meppel is van iedereen. Voor ons zijn daarin cultuuronderwijs 
(met een vrij budget per school), talentontwikkeling en het beschermen van de 
vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.

> Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed en lokale gebruiken 
te koesteren. Daarbij horen ook momenten zoals de Sinterklaas-intocht, 
Koningsdag, het Jeugdappel, Sint Maarten en de avondvierdaagse. 

> De VVD is trots op alle evenementen. De gemeente moet hen ondersteunen 
en vooral niet met onnodige regels en extra kosten lastig vallen. Veiligheid 
tijdens evenementen staat voorop. De gemeente neemt hierin haar 
verantwoordelijkheid en springt bij. 

> Ook de omwonenden van een evenement moeten zich prettig blijven voelen. 
Samen met de organisatoren van evenementen maken we afspraken over een 
acceptabel geluidsniveau. 

> Subsidies zijn geen voorrecht van een kleine groep mensen. Cultuurgelden 
horen aan te sluiten bij onze waarden. De VVD wil inzetten op het versterken van 
het toerisme en grootschalige evenementen voor iedereen. Voorbeelden zijn het 
drukkerijmuseum en Donderdag Meppeldag.

> Ook initiatieven van de samenwerkende (cultuur)partijen in het 
cultuurplatform en eventdesk kunnen op onze steun rekenen.

> Schouwburg Ogterop is het culturele paradepaardje van Meppel. Een theater 
runnen is echter geen taak van de overheid. We zijn daarom voorstander van een 
zelfstandige positie voor Ogterop. 

> Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun 
eigen inkomsten binnenhalen (Cultureel ondernemerschap) Van gesubsidieerde 
instellingen verwachten we dat ze iets terug doen voor de gemeenschap (social 
return).

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote 
waarde voor de samenleving. Cultuur 
stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt 
tot innovatie. Dat heeft een positief effect 
op de economie en ons welbevinden.
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VEILIGHEID
In Meppel kunnen we genieten van onze vrijheden, zolang de 
veiligheid op orde is. Dat we daarvoor niet stil kunnen zitten, 
laat de wereld om ons heen zien. Het is belangrijk dat we 
ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. We vinden het 
normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. 
Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten 
pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor 
de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te 
kunnen doen.

19



> Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de 
bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te 
melden.

> Het is van belang dat er in Meppel voldoende politie beschikbaar 
is. Een volwaardig politiebureau in Meppel is hiervoor essentieel.

> Wijkagenten moeten bekend zijn en makkelijk aanspreekbaar. 

> Ook de jongerenwerkers en buurtsportcoaches dragen bij aan 
de veiligheid. De gemeente maakt een koppeling tussen welzijn, 
onderwijs, sport en veiligheid door probleemgedrag van jongeren 
zo vroeg mogelijk te signaleren, radicalisering tegen te gaan en hen 
individueel kansen te bieden om via school of werk terug te keren 
op het rechte pad. Gezamenlijk wordt iemand aangesteld die continu 
op straat is als ogen en oren in de wijk.

> Meer capaciteit voor Buitengewone Opsporingsambtenaren 
(BOA’s), zorgt er voor dat kleine ergernissen (zoals illegaal storten 
van afval en fietsen door de winkelstraat) worden aangepakt.

> Het strak volgen van veelplegers door de politie voorkomt 
criminaliteit. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per 
winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te 
gaan.

> Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, 
bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en helmcamera’s.

> Samen met horeca en evenementenorganisatoren moet ‘veilig 
uitgaan’ meer aandacht krijgen.

> De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, 
sociaal alarm en WhatsApp-groepen.

> Schade en de kosten van handhaving worden verhaald op 
diegenen die dit veroorzaken.
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> Een schone omgeving, met voldoende prullenbakken en geen 
graffiti, draagt bij aan het veiligheidsgevoel en voorkomt verdere 
verloedering. 

> Donkere plekken in de stad moeten worden tegengegaan. Door 
meer straatverlichting te plaatsen wil de VVD zorgen dat mensen 
zich veilig voelen. Een voorbeeld van een vervelende route is die 
naar Bad Hesselingen. De gemeente moet samen met het zwembad 
bekijken of de oude route weer open kan.

> Privacy is een groot goed, het is belangrijk dat de gemeente de 
digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met 
andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, 
tegen te gaan of te bestraffen. 
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Meppel is een tolerante en open gemeente, waar vrijheid 
en verdraagzaamheid belangrijke waarden zijn. Waar we 
gelijkwaardig zijn ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of 
geloof. Waar je zonder je onveilig te voelen hand in hand over 
straat kunt lopen. Er zijn in Nederland veel nieuwkomers die 
hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze 
samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de 
kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en 
verwachten dat ook van anderen. 

NIEUWKOMERS

> Van nieuwkomers verwachten wij dat ze een bijdrage leveren aan onze 
samenleving. 

> Iedereen die kan werken, werkt. 

> De Nederlandse taal beheersen is een belangrijke randvoorwaarde om mee 
te kunnen doen aan de samenleving. Dit is een eigen verantwoordelijkheid van 
de nieuwkomer. De gemeente ondersteunt dit door betaalbare cursussen en 
taalbuddy’s. Wie geen inzet pleegt Nederlands te leren, heeft geen recht op 
een uitkering.

> Voor discriminatie is er in Meppel geen plaats. De gemeente neemt een 
proactieve rol in het voorkomen dat personen haat kunnen zaaien en kunnen 
oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. 

> Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen 
plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. 
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WONEN
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. 
De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om 
te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op 
ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en 
dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te 
passen of door te stromen. 
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> Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit.

> Meppel is een groeigemeente. Hiervoor is het nodig dat er 
voldoende verschillende woningen beschikbaar zijn. 

> Een starterslening maakt eigen woningbezit onder jongeren 
mogelijk.

> Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte 
aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. 

> Nu moet je soms 7 jaar ingeschreven staan om in aanmerking 
te komen voor een passende huurwoning. Gesubsidieerde 
huurwoningen zijn er primair voor mensen die dat echt nodig 
hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op 
scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen. 

> Woonwijken kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit goedkope 
woningen. Voor de leefbaarheid is het nodig om een gevarieerd 
woningaanbod te bouwen. Zo is er niet alleen behoefte aan 
voldoende koopwoningen voor starters, maar ook de vraag naar 
(grote) kavels waar mensen een eigen huis kunnen bouwen 
neemt toe. 

> Tegelijkertijd zoeken mensen geen eenheidsworst. Bepaalde 
gebieden kunnen ruimte bieden aan nieuwe woonvormen als 
tinyhousing, waterwoningen, lofts en pakhuizen.

> Berggierslanden toont aan dat er behoefte is aan het hogere 
segment. In Nieuwveense Landen is ruimte genoeg om een deel 
hiervoor te ontwikkelen.

> Naast uitbreiding in Nieuwveense Landen en Danninge Erve 
zijn er ook voldoende plekken binnen de stad en dorpen die 
ook ingevuld moeten worden. Voor ons is het versterken van de 
aanwezige kwaliteit van belang. 
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> Vrijkomende schoollocaties bieden kansen voor combinaties van 
werken en wonen. Leegstaande winkelstraten kunnen nieuwe, hippe 
woonlocaties worden. En verlaten industrieterreinen maken wonen 
in een industriële omgeving mogelijk.

> De nieuwe asowet maakt ingrijpen bij grote  en herhaaldelijke 
woonoverlast mogelijk. We moeten mensen die hun buurt 
terroriseren hard aanpakken.
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Prettig wonen vraagt veel meer dan een goed huis. De buurt 
moet ook bevallen. Vandalisme, troep op straat, te hard 
rijden, hondenpoep, overlast, het is in de eerste plaats gedrag 
van onszelf en dus onze eigen verantwoordelijkheid. Laten we 
elkaar daarop aanspreken. Dat is wel zo eerlijk.

OPENBARE RUIMTE

> De afgelopen jaren is te veel bezuinigd op onderhoud. Het onkruid in de 
bermen staat te hoog, straten zijn slecht onderhouden en prullenbakken en 
bankjes zijn verwijderd. Hierdoor is het algemene straatbeeld geen visitekaartje. 
Nu er weer wat ruimte komt in de gemeentelijke financiën, moet het 
onderhoudsniveau weer omhoog. Bovendien mag het straatmeubilair best wat 
klasse uitstralen. 

> Een aantal wijken, zoals de Haveltermade en delen van de Koedijkslanden, is 
flink opgeknapt. Dit moet doorgaan, om verloedering te voorkomen. Zeker in een 
deel van de Oosterboer is een verbeterslag de komende jaren echt nodig. 

> Afkoppelen van hemelwater van het riool is duurzaam. Dit mag echter niet 
leiden tot wateroverlast in de wijk. 

> Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen 
van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan 
het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar 
groen, opruimen van zwerfvuil,  en buurtpreventieteams. Wij juichen deze 
initiatieven toe. 

> Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere 
overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk 
worden de kosten verhaald op de veroorzaker(s).

> Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met onze 
senioren, bijvoorbeeld door voldoende bankjes of goed begaanbare voetpaden. 
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KLIMAAT
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, 
water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van 
belang voor onze kinderen en kleinkinderen. We benaderen 
duurzaamheid vanuit de wisselwerking tussen economie, 
ecologie en de wensen uit de samenleving. Mooi voorbeeld 
hiervan is het collectief inkopen van zonnecollectoren.
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> Duurzaamheid wordt gestimuleerd door het aantal regels te 
verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet 
door subsidies. 

> Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van 
A naar B te komen. De gemeente werkt mee aan voldoende 
oplaadpunten.

> We zetten in op de verduurzaming van het woningbestand. Dit 
is goed voor het milieu en de portemonnee. En het zorgt er ook 
voor dat woningen langer geschikt zijn om in te blijven wonen 
(levensloopbestendig).

> De VVD kiest voor bewezen technieken en stelt de leefbaarheid 
van bewoners centraal. In nieuwbouw is onze ambitie om 
gasloos te bouwen. In plaats daarvan zetten wij samen met 
energiemaatschappijen in op o.a. aardwarmte en zonne-energie.

> Met extra bomen en water in de binnenstad wordt hittestress 
voorkomen in de zomer.

> Voldoende waterberging is van belang om wateroverlast in de 
toekomst te voorkomen. 

> Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels 
scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. 

> De gemeente geeft het goede voorbeeld door haar eigen 
energieverbruik te reduceren conform het klimaatakkoord 
van Parijs. Een voorbeeld hiervan is LED-verlichting in 
straatverlichting.

> De gemeente moet zich beperken tot haar eigen taken. Het 
runnen van een energiebedrijf zoals in Nieuwveense Landen is 
iets waar het bedrijfsleven/netwerkpartijen veel beter in zijn.
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AFVAL
> We willen met goede service en tegen lagen kosten de afvalinzameling 
organiseren.

> Een groenstortplaats in iedere buurt is een goede aanvulling voor snoeiafval.
> Als iemand meer of minder containers wil, moet dit kunnen. 

> Een beter milieu begint bij jezelf. De gemeente kan dit stimuleren. Bijvoorbeeld 
door meer prullenbakken te plaatsen en deze vaker te legen.

> We willen niet via belastingmaatregelen afvalscheiding afdwingen (DIFTAR)

> De gemeente moet actief handhaven op het plaatsen van afval naast de 
ondergrondse containers.

> Het afvalbrengstation is verhuisd naar Havelte. Om aantrekkelijk te blijven 
willen we dat de openingstijden worden verruimd. Klussen en tuinieren doe je 
immers ook op zaterdagmiddag.

Afval is tegenwoordig handel. Door goed te scheiden, 
zijn reststoffen geld waard. Dankzij deze ontwikkeling 
is de reinigingsheffing de afgelopen jaren fors gedaald. 
Als we allemaal een handje meehelpen (afvalscheiding en 
schoonhouden van stoep en straat), kan het tarief nog 
verder omlaag. 
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NIJEVEEN
Waar het Drentse platteland steeds vaker 
te maken krijgt met krimp, heeft Nijeveen 
volop kansen. De betrokkenheid van de 
Nijevener is groot.
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> Waar Meppel energieneutraal wil worden in 2040, heeft Nijeveen de ambitie 
om dit al in 2025 te realiseren. De gemeente moet dit actief steunen.

> De Nijevener wil zo lang mogelijk in het eigen dorp blijven wonen. We 
steunen dit van harte. De zorgvoorzieningen moeten bij deze behoefte 
aansluiten.

> Ook voor starters moeten er voldoende betaalbare woningen beschikbaar 
zijn, om de eigen jeugd een plek te kunnen bieden. 

> Sport is belangrijk in Nijeveen. Om die reden steunen we uitbreiding van 
de capaciteit voor de binnensport. Naast het investeren in De Eendracht, 
steunen wij ook het initiatief voor een opblaashal op korte termijn.

> De verdere groei van Nieuwveense Landen mag niet ten koste gaan van de 
snelle autoroute naar Meppel. Ook moet er aandacht zijn dat de dorpsstraat 
geen sluiproute wordt.

> Voor de fietsers richting Meppel moet er zo spoedig mogelijk een veilige 
fietstunnel worden aangelegd bij de watertoren.

> Landbouw is een belangrijke sector in Nijeveen. Toch is het van belang een 
oplossing te vinden voor het landbouwverkeer door het dorp.

> Om het aantal diefstallen en inbraken te beperken, is extra inzet van politie 
nodig.

> Recreatieplas Tussenboerslanden is een unieke accommodatie voor 
Nijeveen en de regio. Helaas is het de afgelopen tijd verwaarloosd. Door het 
beheer beter te regelen kan iedereen straks weer genieten van deze mooie 
plek.



ROGAT
> We steunen het initiatief van wijkplatform De Wiek om de kern van het dorp 
anders in te richten. Hierdoor komt de nadruk meer op leefbaarheid te liggen en 
wordt Rogat ook aantrekkelijker voor vaarrecreanten.

> Indien het aanpassen van de weg onvoldoende effect heeft, dan moet het 
alternatief van een rondweg achter de hand blijven.

> Er moet geïnvesteerd worden in recreatievoorzieningen, zoals extra bankjes, 
afvalbakken en stroomvoorzieningen in de haven. 

> De toegang van het dorp verdient een opknapbeurt. De wildgroei aan borden 
en onoverzichtelijke verkeersituatie pakken we aan. 

> Er zitten bijzondere ondernemers op Rogat. Zij moeten ruimte hebben om te 
ondernemen.

Gelegen naast de snelweg en de Hoogeveense Vaart heeft 
Rogat veel potentie. Zowel recreatief als economisch 
liggen hier kansen. Maar bovenal is het van belang de 
leefbaarheid voor haar bewoners te bewaken.
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SPORT
> De inrichting van de stad en parken daagt uit om zoveel mogelijk te 
bewegen; denk hierbij aan trapveldjes, een fiets- en hardlooproute en 
buitenfitnessapparatuur.

> De sportvoorzieningen in Meppel en Nijeveen zijn behoorlijk op orde. Wel moet 
er gekeken worden of er voldoende capaciteit is en of de tarieven acceptabel 
zijn.  

> Zo vinden wij dat er uitbreiding moet komen voor de zaalaccommodatie in 
Nijeveen. 

> Ook willen wij er voor zorgen dat de oude route naar Bad Hesselingen weer 
toegankelijk wordt. De huidige routes worden vooral ’s avonds en met slecht 
weer als onplezierig ervaren.

> Waar een vereniging door eigen inzet iets extra wil doen, moet hiervoor de 
ruimte zijn.

> Het is opmerkelijk dat de gemeente de velden van voetbal betaalt, maar niet 
van bijvoorbeeld tennis of hockey. We willen dat dit gelijkgeschakeld wordt.

> Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om 
de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp 
van buurtsportcoaches. 

> Een andere kans biedt topsport. Goed presterende sporters en aansprekende 
evenementen zijn een visitekaartje voor Meppel, dragen bij aan het gevoel van 
trots en zijn een inspiratiebron voor de jeugd. Diverse sporten worden in Meppel 
al op een hoog niveau bedreven (b.v. skeeleren, korfbal, basketbal en tennis). 
Meppel kan daar meer van profiteren. 

> Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt 
via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.  

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je 
gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. 
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WELZIJN 
EN ZORG
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek 
laat, helpen we elkaar. Noaberschap noemen we dat. Als dat 
niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de 
ondersteuning die je nodig hebt. Hierbij gaan we uit van wat 
mensen wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen.
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> Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven. 
Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij 
mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op 
kleine schaal. 

> Als je zelf de regie kan nemen, moet dat kunnen. Daarom 
blijft het Persoonsgeboden Budget (PGB) altijd een volwaardig 
alternatief.

> We staan mantelzorgers bij om te voorkomen dat 
mantelzorgers overbelast raken, bijvoorbeeld door respijtzorg.
 
> Investeren in preventie en (vroeg)signalering voorkomt hoge 
kosten en maatschappelijke problemen in de toekomst. Extra 
inzet verdient zich terug.

> Eenzaamheid (o.a. onder ouderen) neemt toe. 
Ontmoetingsplekken en de stadsbus dragen bij dat je 
makkelijker onder de mensen komt. Ook het trainen van 
digitale vaardigheden zijn essentieel om het contact met de 
buitenwereld te behouden.

> Een ontmoetingsruimte, zoals bijvoorbeeld De Poele, is 
goed voor de sociale samenhang. Activiteiten dichtbij huis 
zijn laagdrempelig. Door activiteiten te clusteren in een paar 
accommodaties blijven deze ook in de toekomst te betalen. 

> Meppel moet vol inzetten op de nieuwbouw van het 
ziekenhuis. Onze eerste prioriteit is er voor te zorgen dat dit 
een zo volwaardig mogelijk ziekenhuis wordt. Daarnaast zien 
we naast zorg en werkgelegenheid het nieuwe ziekenhuis als 
economische kans. De VVD wil medische bedrijven verleiden zich 
rondom het ziekenhuis te gaan vestigen.
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> Oplossingen bedenk je niet achter een bureau, maar in gesprek 
met de inwoners. Om die reden zijn we voor het verstevigen van de 
positie van de wijkregisseurs.

> Geef mensen ook de ruimte om zelf en met hulp van deskundigen 
de invulling van (zorg)behoefte vorm te geven. Er wordt nog te 
weinig gebruik gemaakt van de kennis die al aanwezig is bij mensen 
die langdurig gebruik maken van zorg of van de mensen die hen 
vertegenwoordigen. 

> Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de 
wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage.

> De zorgdiensten worden scherp ingekocht. Dat geldt ook voor 
collectieve voorzieningen.

> Marktwerking moet er voor zorgen dat de kwaliteit van zorg 
omhoog gaat en de kosten acceptabel blijven. 

> Om op termijn ook de zorgkosten te kunnen blijven betalen, zijn 
innovatieve oplossingen nodig. Hiervoor moet geld beschikbaar 
komen, immers de kosten gaan voor de baten uit. Dat kan alleen 
indien ook kritisch gekeken wordt naar het reguliere aanbod van de 
gemeente.

> Controle op de juiste en meest efficiënte besteding van 
zorgkosten is een taak van de gemeente.
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WERK EN 
INKOMEN
Werk is en blijft de beste remedie tegen armoede en 
eenzaamheid. Daarom heeft werkgelegenheid voor ons 
de hoogste prioriteit. Wie werkt, investeert in zichzelf en 
in de toekomst van onze samenleving. Iedereen die kan 
werken, moet ook werken. Wie in een uitkeringssituatie 
belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Eigen 
verantwoordelijkheid dient hierbij uitgangspunt te zijn.
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> We willen dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, 
er financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit 
belemmeren (de zogenoemde armoedeval) moeten worden afgeschaft. 
Generieke regelingen moeten plaats maken voor maatwerk via de 
bijzondere bijstand.

> Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de 
gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen 
de mogelijkheden van de wet.  

> Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een 
uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk 
steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. 

> Voor het ontvangen van een uitkering mag je een tegenprestatie 
verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of 
geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.

> Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken, is er langdurige 
ondersteuning. 

> De gemeente doet niet aan inkomenspolitiek. Aanvullende 
regelingen zijn bedoeld om mensen te kunnen laten deelnemen aan de 
maatschappij, zoals sport voor kinderen.

> Kinderen kunnen er niets aan doen dat zij in armoede opgroeien. 
Door hen te ondersteunen moet worden voorkomen dat armoede wordt 
doorgegeven aan de volgende generatie.

> Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen 
worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die 
wordt opgelegd. 
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> Met ondernemers en onderwijs wordt in beeld gebracht welk 
behoefte er naar personeel is in de toekomst. Het omscholen van 
mensen uit de ‘kaartenbak’ helpt in deze behoefte te voorzien.

> Het aandeel van mensen in de uitkering zonder startkwalificatie is 
groot. Scholing moet de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. 

> De economische sterke regio Zwolle levert veel banen op. De 
gemeente neemt hieraan actief deel om met één regionale set van 
eenduidige en eenvoudige regels mensen weer aan het werk te 
helpen.
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ONDERWIJS
De jeugd is de toekomst. En hoewel niet iedereen gelijk is, wil 
de VVD wel iedereen gelijke kansen bieden. Op school leren 
wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets 
aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en 
waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. 
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> Kinderen, die in hun voor- en vroegschoolse leeftijd achterstand 
hebben of voorlopen in hun ontwikkeling, moeten vroegtijdig worden 
gesignaleerd en ondersteund. Specifieke aandacht gaat uit naar de 
Nederlandse taalontwikkeling. Kinderopvang en peuterspeelzalen spelen 
hierin een belangrijke rol en moeten daarom voor iedereen toegankelijk 
zijn. 

> School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen 
hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van 
radicalisering, loverboys, huiselijk geweld en alcohol- en drugsgebruik. 
Hierbij moet samen worden gewerkt met politie en de jongerenwerkers.

> Huisvesting moet passend en modern zijn. Leegstaande ruimten 
kunnen worden verhuurd aan maatschappelijke partners. Maar bij 
ruimtegebrek gaat onderwijs altijd voor. 

> Nieuwveense Landen kent straks 1960 woningen. Een volwaardige 
school moet snel in deze wijk gebouwd worden. 

> Door krimp in het aantal leerlingen in de Oosterboer moet, samen met 
het onderwijs, een toekomstbeeld worden gemaakt, om leegstand te 
voorkomen.

> In brede scholen of integrale kindcentra verwacht de gemeente dat 
het onderwijs ook daadwerkelijk samenwerkt. Dit wordt als voorwaarde 
gesteld bij het verlenen van subsidies.

> Onze scholen moeten goed en veilig bereikbaar zijn. Nu leidt dit 
op verschillende plekken tot verkeerschaos, onveilige situaties en 
parkeerproblemen. Daarom moet opnieuw gekeken worden naar de 
verkeerssituatie van o.a. De Akker, Stadskwartier en Het Kompas/
Sprinkels. Door een andere wegindeling en meer parkeervakken wordt de 
situatie ook voor de omwonenden prettiger.



> De VVD is trots op de aanwezigheid van de internationale 
lerarenopleiding in Meppel. Deze school moet optimaal 
ondersteund worden, onder andere door te zorgen voor voldoende 
studentenhuisvesting.

> Ook zetten we in op een vergroting van het scholingsaanbod, 
vooral op het gebied van MBO en HBO. Met een levendige stad en 
een gevarieerd bedrijfsleven moeten we jongeren aantrekken en 
vasthouden. 

> Belangrijk is dat het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt. 
Samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven moeten we 
stimuleren. 

> Maar uiteindelijk moet de jeugd zelf de kansen pakken. De 
VVD accepteert geen jonge schoolverlaters zonder geldige 
startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Om die reden moet er 
krachtig worden opgetreden tegen het niet nakomen van de 
leerplicht.
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JEUGDZORG
Het liefst wil je dat ieder kind een fijne en liefdevolle 
opvoeding krijgt. Opvoeden en opgroeien laten een kind 
ontwikkelen tot een zelfverantwoordelijk en zelfredzaam 
individu. Helaas zijn er kinderen die geen gemakkelijke jeugd 
hebben. Omstandigheden kunnen het kind beperken in deze 
ontwikkeling. Zij verdienen onze hulp. Zodra kinderen in 
de knel komen en er niet in het belang van het kind wordt 
opgetreden, moet de overheid ingrijpen.
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> Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op 
tijd bij is om ouders en kinderen met een probleem te helpen. Om zo 
vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat 
de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en 
instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

> Hulpverleners moeten meer op straat zijn en minder achter het bureau. 
Om met jongeren in contact te komen is het opbouwen van vertrouwen 
nodig.

> Goede samenwerking tussen de gemeente en zorgaanbieders leidt tot 
minder langdurige inzet van zorg en is daarmee kostenbesparend.
 
> De verbinding tussen (Passend) Onderwijs en Jeugdzorg is prioriteit 
om tot verantwoorde behandeling en begeleiding te komen.

> Niet alleen grote, logge zorgaanbieders, maar ook lokale, 
laagdrempelige aanbieders moeten gevraagd worden mee te denken en 
te doen. 

> Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken 
bij jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze 
gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste 
oplossing zoekt. 

> Het kind/de jeugdige krijgt hulp zo dicht mogelijk bij huis, in onze 
gemeente. Hiermee wordt het eenvoudiger knelpunten weg te nemen.

> Jeugdzorg is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar houdt niet 
op bij de gemeentegrens. Daarom is het van belang samen te werken met 
gemeenten uit Drenthe en Overijssel. 
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De VVD tekent 
voor Meppel!

vvdmeppel.nl  


