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Inleiding



Het gaat de goede kant uit met Meppel. Mensen wonen en werken met veel plezier in onze 
fijne gemeente. Onze inwoners en ondernemers durven te bouwen aan Meppel. We hebben 
door de coronacrisis zware jaren achter de rug. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat het 
goed gaat met Meppel. Dat vraagt inzet, lef en een beetje liefde. We staan dan ook voor enkele 
grote uitdagingen op het gebied van wonen, economie en onze lokale voorzieningen. Want om 
Meppel ook de komende vier jaren, en de jaren daarna bloeiend te houden moeten we aan de 
slag blijven.  Graag neem ik je mee in onze ambitie voor de gemeente Meppel. 

De Meppeler VVD wil gaan bouwen in Meppel. En dat is ook hard nodig. In Meppel moet je 
namelijk een fijn huis kunnen vinden. De woningmarkt zit op slot en dat merken we ook in onze 
gemeente. Door het tekort aan woningen krijgen starters maar moeilijk een kans. Daarom willen 
wij zo snel mogelijk dat het bouwtempo wordt verhoogd. Dit betekent niet alleen uitbreiden in 
Nieuwveenselanden. Ook in het centrum zijn er kansen. Leegstaande winkels en kantoren zijn 
bij uitstek geschikt om te transformeren naar woningen. 

Op die manier houden we ook onze binnenstad gevuld en gezellig. De afgelopen jaren is er 
mede dankzij de VVD Meppel enorm veel werk verzet in de binnenstad. Maar leegstand blijft 
op de loer liggen. Door onnodige regels te schrappen en vergunningen te versimpelen geven 
we ruimte aan onze lokale ondernemers. Tegelijkertijd zetten we in op een veilige en schone 
binnenstad, die kwaliteit uitstraalt. We willen blijven investeren, en rotte kiezen zoals de Swae-
nenborgh en het Bleekerseiland aanpakken. 

Door te bouwen aan Meppel, werken we aan onze lokale economie. Het MKB is de banenmo-
tor van onze gemeente. Maar de ruimte is schaars. Het is belangrijk dat we snel aan de slag 
gaan met nieuwe bedrijfslocaties. Daar geven wij ruim baan voor ondernemers die durven te in-
vesteren in de banen van de toekomst. Ook blijven we werken aan een goede bereikbaarheid.

Op het gebied van duurzaamheid gaat er de komende jaren veel gebeuren. Dit is te belangrijk 
om aan anderen over te laten. De Meppeler VVD ziet mooie kansen, maar zal altijd op de be-
taalbaarheid letten. Wij verplichten niemand. We staan voor een slimme aanpak van verduur-
zaming en de energietransitie. Inwoners moeten de voordelen van de duurzame keuzes kunnen 
merken.

Tot slot mag u van ons natuurlijk altijd verwachten dat we naar onze gemeente kijken met een 
liberale bril. Waarden als vrijheid en verantwoordelijkheid staan daarbij voor ons centraal. We 
willen verder bouwen aan een tolerante stad waar je jezelf kan zijn. Dit doen we samen met een 
doorlopende inzet op de herkenbare thema’s, ook lokaal rechts van het midden. Lage woon-
lasten, kritisch op onnodige regels en een gemeente die met jou meedenkt. 

We hebben nog veel meer plannen en ideeën om te bouwen aan Meppel. Dit kan je verder 
lezen in ons verkiezingsprogramma of op onze website. Samen met een geweldige lijst kandi-
daten wil ik mij hier als lijsttrekker voor gaan inzetten. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt, 
bouw je mee aan Meppel? 

Robin van Ulzen 
Lijsttrekker VVD Meppel 
robin@vvdmeppel.nl

  Inleiding
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Een woning, aan de slag



  Een woning, aan de slag
Actie is nodig op de woningmarkt. Meppel is een populaire gemeente om naartoe te ver-
huizen. Maar we willen ook voor onze inwoners voldoende woningen. Met name starters 
hebben het op dit moment zwaar. De VVD Meppel wil versnellen met de woningbouw. 
Door verouderde plekken in de randen van de stad aan te pakken en geschikt te maken 
voor wonen zorgen we voor nieuwe betaalbare woningen. Ook in Nieuwveense Landen 
gaan we hard aan de slag. In Meppel moet je goed kunnen wonen. Daarom bouwen we 
voor onze inwoners die nu zoekende zijn, maar verwelkomen we ook nieuwe Meppelers.

Wat wij willen:

Het is de prioriteit van de VVD Meppel dat er voldoende nieuwe koop- en huurwoningen worden 
gebouwd. Het bouwtempo moet omhoog.

Meppel groeit. Daarom zetten we in op een veelzijdig woningaanbod. We staan positief tegenover 
de verstedelijking.

We willen zo snel mogelijk verkennen en actie om de woningbouw in Nieuwveense Landen te ver-
snellen en uit te breiden. 

Koopwoningen voor starters en jonge gezinnen zijn wat de VVD Meppel betreft als eerste aan de 
beurt. 

De VVD Meppel zet in op kwaliteit bij zowel in- als uitbreidingslocaties. Projecten zoals bijvoorbeeld 
de kop van het Vledder en Berggierslanden tonen de vraag hiernaar aan. De gemeente moet aan 
de slag met het beschikbaar maken van geschikte locaties. 

Meppel is goed, en wordt nog beter door in te zetten op woningbouw en kwaliteit. 

Doorstroming op de woningmarkt willen we stimuleren. Door het bouwen van hoogwaardige & 
levensloopbestendige appartementen krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen 
niet langer onnodig een eengezinswoning bezet houden en regelen we eerlijke toegang tot de hui-
zenmarkt voor starters.  

Ook op plekken zoals verouderde winkelgebieden en bedrijventerreinen is een transformatie naar 
wonen mogelijk. Juist deze gebieden lenen zich voor bijzondere woonvormen, zoals lofts, studio’s en 
tiny houses. Dit moet met zo weinig mogelijk regels mogelijk worden gemaakt. 

Daarnaast willen we bij nieuwe projecten voldoende ruime kavels. Je eigen droomhuis bouwen moet 
in Meppel mogelijk zijn. In onze gemeente is ruimte voor het topsegment.

We benutten de mogelijkheden van de Omgevingswet om in aangewezen gebieden welstandsvrij 
te bouwen en de invloed van de welstandcommissie te beperken.  

Initiatieven zoals collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) dragen we een warm hart toe. We 
beschouwen dit als een middel om te bouwen voor onze eigen inwoners. Ook hiermee wordt de 
doorstroming voor jong en oud verbeterd.

Eigen bezit geeft vrijheid. Om de starters in Meppel een duwtje in de goede richting te geven willen 
we doorgaan met de starterslening.

Gesubsidieerde huurwoningen zijn er vooral voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente 
spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen.

We bouwen niet méér sociale woningbouw dan nodig en we stimuleren investeringen die leiden tot 
meer woningen voor mensen met een middeninkomen. 

We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning maar schaffen hun 
voorrangspositie bij sociale huurwoningen af.
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Onze binnenstad.
Het hart van Meppel



Wat wij willen:

We willen een aantrekkelijke binnenstad waar je graag wilt zijn. Hiervoor moeten we durven te 
investeren. De bedrijveninvesteringszone kan op onze steun blijven rekenen.

We willen een aantrekkelijke binnenstad waar je graag wilt zijn. Hiervoor moeten we durven te 
investeren. De bedrijveninvesteringszone kan op onze steun blijven rekenen.

Leegstand gaan we tegen door te werken aan een compact centrum, waarin detailhandel, 
horeca, wonen en werken goed gemengd kunnen worden. De vestigingsmogelijkheden van 
nieuwe initiatieven willen we versoepelen.

De gemeente moet inzetten op het binnenhalen van Europese en landelijke subsidies om de 
Swaenenborgh en andere verouderde plekken te kunnen aanpakken. De VVD Meppel wil ook 
dat hiervoor geld en middelen worden ingezet.

Onze binnenstad is goed bereikbaar met de auto, de fiets en te voet. We willen schone en 
herkenbare parkeerterreinen, waar je achteraf kunt betalen.

We zien steeds vaker dat branches vervagen, zoals een hapje en een drankje tijdens een win-
kelbezoek. Dat heet blurring. Onnodige regels die dit tegenhouden willen we schrappen.

Door in te zetten op water en groen, creëren we een schone en klimaatadaptieve binnenstad, 
ook de gracht moet schoon zijn en bereikbaar voor bootjes

Het Prinsenplein krijgt een flinke opknapbeurt. Wij willen het Prinsenplein levendig houden, met 
ruimte voor terrassen. 

Het cultuurhistorische karakter van onze binnenstad willen we behouden en versterken. Nieu-
we ontwikkelingen die daarbij passen zijn zeer welkom.

De VVD Meppel blijft onverminderd inzetten op een transformatie van het Bleekerseiland tot 
een gezellige openbare plek aan het water. 

We zoeken de samenwerking op tussen fysiek en digitaal winkelen. Onze binnenstad moet 
altijd goed online vindbaar zijn.

Onze lokale winkeliers maken onze binnenstad. We willen Meppel op de kaart zetten als 
broedplaats voor startende detaillisten. Goed acquisitiebeleid maakt hier deel van uit.

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.

We zijn voor deregulering: we schaffen simpele vergunningen af.

De diverse belastingen beïnvloeden de concurrentiepositie op een negatieve manier. We wil-
len de precariobelasting voor ondernemers afschaffen.

We willen met acties van gratis parkeren extra klanten trekken.

De afgelopen jaren is er veel werk verzet in onze binnenstad. Het gebied rondom de 
Kromme Elleboog heeft een grote opknapbeurt gekregen. Dit betekent niet dat we 
kunnen stilzitten. De coronacrisis heeft er bij onze winkeliers en horecaondernemers 
diep ingeslagen. De VVD Meppel wil blijven inzetten op een gezellige en aantrekkelij-
ke binnenstad waar je kan winkelen, wonen, werken, recreëren en feesten.

Onze binnenstad. Het 
hart van Meppel
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Waar gewerkt wordt



In Meppel kan je werken. Of het nu is in de gezellige binnenstad, op kantoor, thuiswerkend 
of in de industrie. Elke dag gaan veel mensen in onze gemeente naar hun werk toe. In de 
gemeente Meppel hebben we meer banen dan beroepsbevolking. Onze locatie, gunstig 
en goed bereikbaar in de economische topregio Zwolle biedt kansen om hier te onder-
nemen. Ondernemers krijgen in Meppel ruim baan om te ondernemen. Zo stimuleert de 
gemeente de banenmotor.

Wat wij willen:

  Waar gewerkt wordt

Ondernemers verdienen de ruimte. Zij maken immers de lokale economie en zorgen voor banen. De 
gemeente moet een gezond ondernemersklimaat stimuleren. Daarom staan wij voor lage belastin-
gen en minder regels.

De gemeente is goed bereikbaar en reageert adequaat op verzoeken en aanvragen. We willen niet 
dat een bedrijf in de wachtstand wordt gezet, omdat de overheid de zaken niet orde heeft. Meeden-
ken is de standaard. Meppel is MKB-Vriendelijk

De VVD Meppel legt de rode loper uit voor een hotel in Meppel.

De bestaande bedrijventerreinen zijn nagenoeg vol. We willen niet dat bedrijven Meppel gaan ver-
laten omdat zij hier niet kunnen uitbreiden. Het heeft daarom grote prioriteit om aan de slag te gaan 
met nieuwe locaties voor bedrijven.

Meppel is geen grote gemeente in oppervlakte. Daarom moeten we keuzes maken. De VVD Meppel 
gaat voor werkgelegenheid. Wij willen dat de gemeente slimme en duurzame bedrijven verwelkomt 
op het gebied ten noorden van de Oosterboer langs de A32. Liever banen dan windmolens.

Het motto ‘doe normaal, koop lokaal’ geldt ook voor de gemeente. Daarom willen wij dat binnen de 
mogelijkheden van de wet zoveel mogelijk lokaal wordt gegund.

Ook de winkels en bedrijven buiten het centrum weten zelf het beste wanneer ze open kunnen gaan.

De haven van Meppel heeft een prominente positie in de regio. De vele bedrijven die in de Meppeler 
haven zijn gevestigd werken samen met ons havenbedrijf. Zo wordt Meppel een logistieke hub. De 
VVD Meppel wil verder inzetten op een uitbreiding van de haven.

Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehin-
derd worden. Daarom geven wij hun de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, 
zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.

We kijken ook verder dan onze eigen omgeving. Regionaal samenwerken is van groot belang. Een 
baan in Steenwijk kan een nieuwe inwoner voor Meppel betekenen.  Daarom is de VVD Meppel voor 
regionale samenwerking op het gebied van economie en bereikbaarheid. De Regio Zwolle speelt 
hierin een sleutelrol.
 
Op het gebied van toerisme en recreatie liggen er veel kansen. Onze ligging ten opzichte van twee 
nationale parken benutten we nu onvoldoende. Wij steunen ondernemers die hier kansen in zien. Wij 
streven naar verzelfstandiging van de stadscamping.
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Het gaat goed met onze gemeente als zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen gaan. 
Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met 
andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in 
zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van Meppel.

Wat wij willen:

We willen dat zoveel mogelijk Meppelers aan het werk gaan. Bij het om- en bijscholen richten we 
ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wan-
neer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut werk en 
leerwerkplekken.

We willen bedrijven en ondernemers betrekken in ons participatiebeleid. Zo creëren we kansen voor 
werkzoekenden.

Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is 
al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het belangrijk vinden dat 
mensen blijven meedoen in de samenleving.

Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je inkomen omhoog gaat. 
Regels die dit in de weg staan schaffen we af. Zo voorkomen we nieuwe armoedevallen.

Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand ontvangt 
maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering. Uitke-
ringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn kunnen als tegenprestatie verplicht worden te 
werken aan inburgering en integratie.

Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulp-
verlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij schuldhulpverle-
ning hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners. Wanneer er 
signalen zijn dat schulden ontstaan bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan.

  En waar werken loont
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Nijeveen. Een stoer dorp



  Nijeveen. Een stoer dorp
Een actief dorpsleven, ruim wonen en volop in beweging. Nijeveen laat zien dat het voor-
uit durft te kijken. Er liggen kansen maar ook uitdagingen. Nijeveen is een populaire plaats 
om in te gaan wonen. Maar we moeten zorgen dat de eigen jeugd ook een betaalbare 
woning kan vinden. Ook moet je in Nijeveen kunnen ondernemen. De dorpskern van Nije-
veen is niet hetzelfde als het centrum van Meppel. Regels die hierin belemmeren willen we 
schrappen. Nijeveen kent sterke verenigingen die van grote waarde zijn voor de gemeen-
schap.

Wat wij willen:

In Nijeveen moeten voldoende woningen zijn voor de Nijevener. Doorstroming binnen het dorp willen 
we stimuleren door bijvoorbeeld afspraken te maken met de woningcorporaties. Ook moeten de 
zorgvoorzieningen op peil blijven.

Nijeveen is bij uitstek geschikt om samen met lokale starters te kijken naar het realiseren van star-
terswoningen. Door samen te werken gaat de woning ook naar diegenen die het nodig hebben. De 
gemeente moet hier actief in meewerken.

Wanneer er ontwikkelingen zijn moet de gemeente niet alleen kijken naar beleid, maar ook de 
dorpsvisie raadplegen.

Nijeveen kent sterke verenigingen die van grote waarde zijn voor de gemeenschap. Een voorbeeld 
hiervan is Duurzaam Nijeveen en Ondernemend Nijeveen. De gemeente moet dergelijke initiatieven 
actief ondersteunen.

De rotonde ter hoogte van de Schalle is de entree van Nijeveen. Dit gebied mag gerust een opknap-
beurt krijgen. Daarnaast mag de Dorpsstraat geen sluiproute worden voor verkeer uit Nieuwveense-
landen. 

Sporten kan in Nijeveen. Ook als je naar school gaat in de Nieuwveenselanden. 

In Nijeveen moet je veilig zijn, en je veilig voelen.  We willen in gesprek of de huidige inzet en aanwe-
zigheid van handhaving en politie voldoende is. Bewoners kunnen door middel van een inlooppunt 
hun meldingen doorgeven of zorgen uiten.

Wij willen betere verlichting op de fietsroute langs de Meppelerweg.

We vragen aandacht voor dorpsgericht werken en vinden dat dit weer nadrukkelijker op de kaart 
mag worden gezet.
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Bereikbaarheid



  Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is fatsoenlijk van A naar B kunnen gaan. Daarom willen wij dat je veilig en 
vlot op de fiets de kinderen naar school kunt brengen. Maar ook makkelijk de wijk uit kunt, 
met de auto naar het werk. En onze binnenstad moet goed bereikbaar zijn voor bezoekers 
van buitenaf. Niet iedereen kan immers op de fiets naar het centrum. Meppel ligt gunstig 
bij wegen, spoor en water. Dat biedt ons kansen. De VVD Meppel vindt dat de gemeente 
moet blijven werken aan een goede bereikbaarheid.

Wat wij willen:

Vanuit de woonwijk moet je makkelijk naar het centrum kunnen gaan. Dit vraagt om duidelijke invals-
wegen die voldoende capaciteit aankunnen. Niet vanuit elke buurt is dit even goed geregeld. Koe-
dijkslanden en Berggierslanden zijn hier een voorbeeld van.

Een goede doorstroming is belangrijk. Op de drukkere wegen zoals de Parallelweg en de Leonard 
Springerlaan zijn we daarom voor rijbaanscheiding. Zo kan de auto doorrijden, en is de fietser veilig 
op het fietspad.
 
De wegen moeten veilig worden ingericht. Maar te hard rijden blijft gedrag van de bestuurder. 
Hobbels zoals die in de Rembrandtlaan werken eerder averechts. Daarom is de VVD Meppel geen 
voorstander van extra obstakels.
 
De gemeente maakt actief bekend wanneer er werkzaamheden plaatvinden in de openbare ruimte. 
Natuurlijk via de gemeentepagina, maar ook digitaal. In de planning moet rekening worden gehou-
den met evenementen en drukke periodes.
 
Het grootschalig aanpakken van de weg leidt niet altijd tot een verbetering. Daarom wil de VVD Mep-
pel dat er eerst wordt gekeken of het ook anders kan, voordat met dure herstructureringswerkzaam-
heden worden gestart.
 
Daarbij geldt dat we onderhoud zoveel mogelijk in één keer proberen te doen om overlast te beper-
ken. Daarbij is helder wat de omleidingsroute is. Zo voorkomen we ‘zoekverkeer’.
 
Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met goede verbindingen naar de 
omliggende plaatsen. Buslijn 20 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Nijeveen met het OV. Hier 
zijn we scherp op.
 
We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en gemeente samen onderzoeken 
hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.
 
De kern van Rogat wordt heringericht. De entree van Rogat en verkeerssituatie ter plekke kunnen 
verbeteren door maatregelen te nemen bij het kruispunt ter hoogte van de Raket. 
 
De P+R parkeerplaats achter het station staat vaak vol. Daarom willen hier samen met NS en ProRail 
kijken naar een uitbreiding. Een extra Kiss & Ride strook kan hier veel verschil maken. Ook blijven we 
aandacht vragen voor goede verbindingen met het OV.
 
De fietsroute over de A32 langs de Blankensteinweg mag nodig aangepakt worden. Dit is een popu-
laire weg van de Oosterboer naar het centrum.
 
Meppel is het knooppunt naar Noord-Nederland. Daarom ondersteunen we een inzet en verbetering 
van het bestaande spoor. Ook willen we dat de gemeente aandacht vraagt in de regio en daarbuiten 
voor de doorstroming op de A28.
 
Om Meppel als regiostad aantrekkelijk te houden wil de VVD Meppel inzetten op snelle fietsroutes 
van en naar buurgemeenten. Op die manier kun je vanuit de dorpen makkelijk met de (elektrische) 
fiets naar Meppel.
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Parkeren
We verwelkomen bezoekers van buiten Meppel in onze binnenstad, dat is goed voor onze 
lokale economie. Bezoekers moeten fatsoenlijk en makkelijk kunnen parkeren. Daarom 
moeten er in het centrumgebied altijd voldoende parkeervoorzieningen zijn om je auto of 
fiets te kunnen parkeren. Maar ook in de woonwijken zouden een paar extra plekken niet 
misstaan. Na een dag werken wil je immers snel weer thuis zijn.

Wat wij willen:

De VVD Meppel is een voorstander om de maximale parkeerduur op straat te veranderen van 2 naar 
3 uren. Ook willen we de tijden waarop je moet betalen voor het parkeren, tegen het licht houden.

De VVD Meppel is een voorstander om de maximale parkeerduur op straat te veranderen van 2 naar 
3 uren. Ook willen we de tijden waarop je moet betalen voor het parkeren, tegen het licht houden.
 
Niet iedereen die in de stad werkt, parkeert daar ook. Daarom willen wij dat de gemeente gaat zoe-
ken naar verbeteringen. Zo halen we de parkeerdruk weg in de gebieden rondom het centrum.
 
Ook de fiets moet je goed en veilig kunnen stallen. Daarom wil de VVD Meppel dat er in de binnen-
stad duidelijke plekken komen waar je de fiets kan parkeren.
 
De auto’s van vandaag de dag hebben niet meer het formaat van een Dafje. Als de gemeente nieu-
we parkeerplaatsen aanlegt in de openbare ruimte moeten ze van een realistisch formaat zijn.
 
Wij willen dat de gemeentelijke parkeergarages goed verlicht en schoon zijn. Ook moet je 24-7 kun-
nen in- en uitrijden.
 
Waar mogelijk stimuleren we dubbelgebruik, ook in onze parkeergarages. Zo creëren we plekken 
voor bezoekers, bedrijven en voor bewoners.
 
We willen op logische plekken in de binnenstad laad- en losplekken creëren. Zo kunnen onderne-
mers makkelijk bevoorraden en houden we de binnenstad toch autoluw.
 
De opbrengsten van parkeren worden gebruikt voor een goede bereikbaarheid van de stad.
 
Een paar extra parkeerplekken in de woonwijk kan geen kwaad. Bijvoorbeeld in de Oosterboer, in de 
vlinderbuurt. Zo kan een hoop ergernis worden voorkomen en kan iedereen op een fatsoenlijke plek 
parkeren.
 
De VVD Meppel is niet tegen een parkeervergunningszone maar het is belangrijk dat er voldoende 
draagvlak is in de buurt.
 
Niet iedereen kan zijn elektrische auto op eigen terrein opladen. Daarom willen wij dat de gemeente 
het huidige systeem vernieuwt om een laadpaal aan te vragen voor in de openbare ruimte.
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De overheid werkt 
voor jou

Als je belasting betaalt verwacht je daar ook iets voor terug. Het afval moet tijdig worden 
opgehaald en de straten moeten schoon zijn. De gemeente moet zorgvuldig en veilig met 
je gegevens omgaan. Daarnaast is het de taak van de gemeente om de openbare ruimte 
en infrastructuur op voldoende niveau te houden. Kortom, de dingen regelen die in ons 
eentje niet waren gelukt. De belastingen moeten laag zijn en doelmatig worden besteed. 
De VVD Meppel wil dat de gemeente echt voor jou werkt. 

Wat wij willen:

De gemeentelijke woonlasten in Meppel blijven zo laag mogelijk. De VVD Meppel heeft de laatste 
jaren laten zien dat zij durft te investeren in onze stad, en tegelijkertijd de lasten laag kan houden.

Een gebalanceerde begroting is ons uitgangspunt. We geven dan ook niet méér uit dan er binnen-
komt. Structurele uitgaven dekken we met structurele middelen. En meevallers gebruiken we niet 
voor structurele extra uitgaven.

Overschotten op de begroting en meevallers willen wij inzetten om de lokale lasten te verlagen of te 
investeren in de kwaliteit van onze gemeente. Zo houden we in Meppel een aantrekkelijk vestigings-
klimaat.
 
Verbonden partijen, subsidieontvangers en gemeenschappelijke regelingen ontvangen belastinggeld 
van onze inwoners. Daarom zijn we scherp op hoe deze partijen met hun financiën omgaan. Deze 
middelen moeten inzichtelijk zijn, en zo effectief mogelijk worden besteed.

Goed besteed belastinggeld

De gemeente werkt voor jou
Wat wij willen:

Brieven en mails van de gemeente moeten makkelijk leesbaar zijn. Onze informatie is zoveel mogelijk 
openbaar en terug te vinden op internet. We vinden dat de gemeente inzicht moet geven in hoe er 
wordt omgegaan met belastinggeld.

Wij zijn tegen diftar, en zien oplossingen in betere na-scheiding. Niet straffen met diftar maar belonen. 
In de openbare ruimte zorgen we voor voldoende prullenbakken.
 
Al onze omringende gemeenten pakken de afvalinzameling anders aan. Zodoende willen wij laten 
onderzoeken of het zinvol is om de afvalinzameling anders te organiseren. Daarbij staan lage lasten 
en goede service voorop.
 
We willen een goed werkend en betaalbaar riool. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan 
gebruik maakt bijdraagt aan de kosten. Of je nu een huis huurt of een huis bezit. De rioolheffing mag 
niet hoger zijn dan nodig.
 
De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up-to-date is, zodat privacygevoelige informatie van 
inwoners beschermd is tegen hacks en cyberaanvallen.
 
Brieven en mails van de gemeente moeten makkelijk leesbaar zijn. Onze informatie is zoveel mogelijk 
openbaar en terug te vinden op internet. We vinden dat de gemeente inzicht moet geven in hoe er 
wordt omgegaan met belastinggeld.
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Waar we ons veilig 
voelen, en veilig zijn

Veilig voelen en veilig zijn vraagt inzet van de gemeente en politie. Veilig voelen is jezelf 
kunnen zijn, hand in hand over straat lopen, en veilig je kinderen buiten laten spelen. Om 
die normale dingen in het leven te blijven waarborgen zet de VVD Meppel in op goed func-
tionerende handhaving die in contact staan met onze inwoners.

Wat wij willen:

Onze inwoners zijn de ogen en oren van Meppel. Daarom moeten inwoners gemakkelijk hun tips en 
zorgen kwijt kunnen over verdachte of onveilige situaties.

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven, zoals WhatsApp Buurtpreventie. Deze informatiebron 
informeert de wijkagent over ontwikkelingen in de wijk. Het is belangrijk dat de wijkagent makkelijk 
benaderbaar is, en voldoende tijd heeft om daadwerkelijk in de wijk aanwezig te zijn.
 
Meppel is een trotse regenbooggemeente. Dit dragen we actief uit. In onze gemeente moet ieder-
een zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld tegen LHBTIQ+ keihard aan en 
zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.
 
De focus op veiligheid in de binnenstad is goed en dat moet zo blijven. Gemeente, politie en justi-
tie evalueren periodiek of de huidige inzet volstaat. In Meppel moet je gezellig naar de stad kunnen 
gaan.
 
We willen de donkere plekjes van onze gemeente bestrijden. Daarom willen we verlichten waar het 
moet. Daarbij maken we gebruik van technologische ontwikkelingen met intelligente verlichting in de 
openbare ruimte.
 
De VVD Meppel zet in op meer bevoegdheden en capaciteit voor de BOA’s. Daarmee heeft de politie 
meer tijd en ruimte voor het aanpakken van grote vergrijpen. De gemeente bestrijdt kleine ergernis-
sen zoals fietsen in de winkelstraat, de politie pakt criminelen.
 
We investeren in beter beheer van openbare ruimte. Een schone stad is een veiligere stad. Dus vol-
doende prullenbakken, aanpakken van vandalisme en graffiti.
 
In het welzijnswerk wordt actief samengewerkt met politie en wijkagenten om overlast gevende 
groepen aan te pakken. Ook het sociaal wijkteam denkt hier proactief over mee en buurtsportcoa-
ches dragen hierbij een voorbeeldrol. Op drugsoverlast moet sterk worden gehandhaafd. 
 
Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en wit-
waspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het 
faciliteren van criminele activiteiten.
 
Rogat, Broekhuizen en het buitengebied moeten nadrukkelijker in beeld komen als het gaat om vei-
ligheid. Meer aanwezigheid, of een rondje door de buurtschap kan al een groot verschil maken.
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  Duurzaam. Logisch
Duurzame keuzes maken vinden we normaal. Duurzaamheid biedt namelijk kansen. Kiezen 
voor het goed isoleren van je huis, de aanschaf van zonnepanelen of een elektrische auto. 
Het zijn keuzes die geld kunnen opleveren en bijdragen aan een fijne duurzame leefomge-
ving. Bedrijven staan in de startblokken om te verduurzamen en moeten medewerking krij-
gen van de gemeente. De VVD Meppel staat voor een slimme aanpak van verduurzaming 
en de energietransitie. We geven ruimte aan ondernemerschap en innovaties die werken 
aan de energie van morgen. Inwoners moeten de voordelen van de duurzame keuzes 
kunnen merken. De VVD Meppel zal namelijk altijd goed letten op de betaalbaarheid. Dan is 
niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.

Wat wij willen:

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Dit doen we door het gebruik van ledverlichting, te 
kiezen voor een duurzaam wagenpark en onze gebouwen klaar te maken voor een duurzame toe-
komst.

De gemeente voert actief beleid om bedrijven die willen verduurzamen te steunen. Wanneer het ef-
fectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten en diensten duur-
zaam en circulair in.
 
In de toekomst zullen de wijken overgaan op een andere warmtevoorziening dan aardgas. Dit wordt 
geregeld in de warmtetransitie. Voordat een wijk wordt aangepakt moet het alternatief overtuigend 
werkzaam, bewezen en betaalbaar zijn. De VVD Meppel wil niet dat de woonlasten stijgen.
 
We zien al in de praktijk dat de techniek soms wordt ingehaald. MeppelEnergie en biomassa is niet 
geworden wat er ooit van werd verwacht. De VVD Meppel wil daarom laten onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om ook hier van warmtevoorziening te veranderen.
 
Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn. 
Wij verplichten geen mensen van het gas af te gaan.
 
We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen door procedures 
simpeler te maken. Duurzame keuzes kunnen gestimuleerd worden door bijvoorbeeld de leges.
 
Wij kiezen voor het eindresultaat. De gemeente wil 10 jaar eerder dan de landelijke doelstelling 
klimaatneutraal zijn. Het is goed denkbaar dat in de komende jaren er nieuwe en beter betaalbare 
technieken beschikbaar komen. Hier moeten we voor open staan. Daarom is 2040 een doel maar 
geen deadline. 
 
Het wordt tijd dat de woningcorporaties echt aan de slag gaan met onderhoud en verduurzaming. 
Daarom willen we hierover goede prestatieafspraken.
 
Meppel heeft niet veel buitengebied en daarom zijn we tegen de plaatsing van grote zonneweides.
 
Initiatieven vanuit de samenleving worden niet gehinderd. De opgaven op het gebied zijn zo groot 
dat we verder moeten kijken dan onze gemeentegrenzen. Een voorbeeld van regionale kracht is de 
gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. 
 
De oplossingen voor deze enorme transitie liggen in de markt, niet in het gemeentehuis. Daarom 
moet de gemeente naar buiten, en het samen doen.
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  Stad van mensen

Goed onderwijs is van belang voor de rest van je leven. Op school sluiten kinderen vriend-
schappen en leren ze (sociale) vaardigheden die van onschatbare waarde zijn. School 
moet een veilige plek zijn. Elk kind in Meppel moet dan ook het type onderwijs kunnen 
krijgen wat nodig is. Soms hebben kinderen door een leerachterstand, hoogbegaafdheid 
of een beperking een extra zetje nodig. Wij willen dat dit zoveel mogelijk in het reguliere 
onderwijs gebeurt.

Wat wij willen:

Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de 
gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat biedt de gemeente 
ondersteuning. Die rol pakt de gemeente ook als het gaat om het voorkomen van thuiszitters in het 
onderwijs.

We sturen en monitoren op samenwerking tussen Jeugdzorg en passend onderwijs.
 
Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sport-
veld of online is. In onze stad zetten we ons actief in voor het sluiten van een afspraken die pesten 
tegengaan.
 
Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal) achter-
standen bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdag-
verblijven.
 
De school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij 
het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport 
en cultuur.
 
De onderwijshuisvesting in Meppel is behoorlijk op orde. De VVD Meppel is altijd voor een school in 
Nieuwveenselanden geweest. Deze gaat er nu komen. Daar waar langdurige krimp ontstaat moet de 
gemeente in gesprek met de schoolbesturen.
 
We zijn trots op onze internationale PABO. Meppel heeft potentie op het gebied van hoger onderwijs. 
Daarom willen we blijvend inzetten op goede studentenhuisvesting. De gemeente kan stimuleren om 
tot een brede campus te kunnen komen. Blankenstein heeft hiervoor potentie.
 
Scholen zijn goed en veilig bereikbaar met de auto, te voet en de fiets. Daarom willen we de Kiss & 
Ride stroken uitbreiden. Ook zorgen we voor een veilige toegang tot de school door duidelijke wan-
del- en fietsroutes.
 
Belangrijk is dat het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen het onder-
wijs en het bedrijfsleven moeten we stimuleren.

Onderwijs
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Sporten is vooral leuk om te doen. Het verbindt en geeft plezier en ontspanning. Door te 
sporten blijven we gezond. De dynamiek in sportief Meppel en Nijeveen is groot. Van het 
voetbalveld tot korfbal, van hockey tot atletiek. In onze gemeente is voor elk wat wils. Ook 
wordt in onze gemeente wordt topsport beoefend. Sporters zijn een visitekaartje voor 
Meppel, dragen bij aan het gevoel van lokale trots en zijn een inspiratiebron voor de jeugd. 
In onze gemeente willen we een breed aanbod van sport, maar gericht zijn op de vraag. 
Sporten is toegankelijk voor jong en oud.

Wat wij willen:

We zorgen voor voldoende plekken om te kunnen sporten en spelen in de openlucht, gewoon in de 
wijk. Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruim-
te kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te 
denken.

We zien ook dat de jeugd goede ideeën heeft. Door een klein budget beschikbaar te stellen, wil de 
VVD Meppel hier ruimte aan geven. Denk hierbij aan een trapveldje in de buurt.
 
Ook dient de gemeente de vraag en capaciteit van de sportvoorzieningen te monitoren. Aan de 
hand hiervan kunnen we gericht sportclubs en verenigingen accommoderen. We staan voor recht-
vaardige tarieven, waarbij er geen willekeurig onderscheid wordt gemaakt tussen de gebruikers.
 
Wat opvallend blijft is dat de gemeente wel zorg draagt voor het voetbalveld, maar bijvoorbeeld niet 
voor het tennis- of hockeyveld. De VVD Meppel wil dit gelijktrekken. De afgelopen jaren heeft de VVD 
Meppel hier blijvend aandacht voor gevraagd.
 
Samen kom je verder. Wanneer sportclubs besluiten om hun krachten te bundelen willen wij dat de 
gemeente zich mede inzet om het maximale uit de samenwerking te halen.
 
Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo kun-
nen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de sportfaciliteiten.
 
Nieuwe sportaccommodaties bouwen en beheren is geen monopolie van de gemeente. We staan 
open voor samenwerkingen om vitale sportclubs passend te kunnen vestigen. Bestaande accom-
modaties moeten goed met de fiets bereikbaar zijn.
 
Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt een gedeelte van de 
sportsubsidie hiervoor.

Sportief Meppel
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Meppel is de evenementenstad van Drenthe. Elkaar weerzien op een donderdag Meppel-
dag, struinen langs het water tijdens het grachtenfestival en jezelf verwonderen tijdens 
Puppet International. Het kan allemaal in Meppel. Onze evenementen geven de gemeente 
kleur en daar is de VVD Meppel trots op. Onze Schouwburg kan positief bijdragen aan het 
vestigingsklimaat van onze gemeente, maar de VVD Meppel verbindt hier wel voorwaar-
den aan.

Wat wij willen:

De evenementen maken Meppel. De gemeente draagt actief bij aan het realiseren van Meppel als 
evenementenstad. Dit doen we door te werken met korte procedures en geen onnodige belemme-
ringen op te leggen.

De gemeente neemt verantwoordelijkheid om samen met de organisatoren ervoor te zorgen dat 
overlast kan worden voorkomen. De VVD Meppel ondersteunt de inzet van Meppel Event Desk op dit 
gebied.
 
We zien een mooie toekomst voor een verbouwd schouwburg Ogterop. Maar niet in eigendom van 
de gemeente Meppel. Daarom willen we ons theater verzelfstandigen. De financiering voor een ver-
bouwd Ogterop moet worden gevonden binnen de bestaande exploitatie.
 
Cultuur is belangrijk, maar niet gratis. Cultuurgelden horen aan te sluiten bij de doelen van de ge-
meente. We zijn tegen een wildgroei van kleine individuele subsidies. Ontvangers mogen gerust het 
ontvangen subsidiebedrag vermelden, zoals ook gebeurt met particuliere giften.
 
De VVD Meppel wil inzetten op doelmatige besteding van de cultuurmiddelen. Daarbij kiezen we voor 
regionale publiekstrekkers die de positie van Meppel kunnen versterken.
 
Wij verwachten dat culturele organisaties ook eigen inkomsten binnenhalen. De VVD Meppel wil dit 
koppelen aan de maximale subsidiering.
 
De VVD Meppel is voorstander van samenwerking tussen cultuur, toerisme en erfgoed, zodat de vele 
kleine organisaties hierdoor sterker worden. De gemeente dient de subsidie hierop af te stemmen.
 
Cultureel centrum de Plataan is haar oorspronkelijke functie aan het verliezen. Euro’s die bedoeld zijn 
voor cultuur stoppen in een gebouw vinden wij geen goede besteding van belastinggeld.

Cultuur en evenementen
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  Meedoen & integreren
Meppel is een tolerante gemeente met liberale waarden. We verwachten dat nieuwkomers 
zich hier ook aanpassen. Als je de verworven vrijheden van onze samenleving omarmt, 
dan hoor je erbij. Lang is gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen 
verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht 
anders is dan waar je vandaan komt. Van nieuwkomers verwachten we dat ze bijdragen 
aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze nor-
men en waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.

Wat wij willen:

We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden 
en geïntegreerd zijn onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn 
daar trots op en verwachten dat ook van anderen.

De gemeente neemt verantwoordelijkheid om samen met de organisatoren ervoor te zorgen dat 
overlast kan worden voorkomen. De VVD Meppel ondersteunt de inzet van Meppel Event Desk op 
dit gebied.
 
We zien een mooie toekomst voor een verbouwd schouwburg Ogterop. Maar niet in eigendom 
van de gemeente Meppel. Daarom willen we ons theater verzelfstandigen. De financiering voor een 
verbouwd Ogterop moet worden gevonden binnen de bestaande exploitatie.
 
Cultuur is belangrijk, maar niet gratis. Cultuurgelden horen aan te sluiten bij de doelen van de ge-
meente. We zijn tegen een wildgroei van kleine individuele subsidies. Ontvangers mogen gerust het 
ontvangen subsidiebedrag vermelden, zoals ook gebeurt met particuliere giften.
 
De VVD Meppel wil inzetten op doelmatige besteding van de cultuurmiddelen. Daarbij kiezen we 
voor regionale publiekstrekkers die de positie van Meppel kunnen versterken.
 
Wij verwachten dat culturele organisaties ook eigen inkomsten binnenhalen. De VVD Meppel wil dit 
koppelen aan de maximale subsidiering.
 
De VVD Meppel is voorstander van samenwerking tussen cultuur, toerisme en erfgoed, zodat de vele 
kleine organisaties hierdoor sterker worden. De gemeente dient de subsidie hierop af te stemmen.
 
Cultureel centrum de Plataan is haar oorspronkelijke functie aan het verliezen. Euro’s die bedoeld zijn 
voor cultuur stoppen in een gebouw vinden wij geen goede besteding van belastinggeld.
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Jeugdhulp

Wat wij willen:

ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp 
effectief geboden kan worden.

De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor resultaatge-
richte cursussen, zodat nieuwkomers de taal leren en gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij ver-
wachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. Wanneer iemand niet 
voldoende Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen boetes volgen of korten we de 
uitkering. 
 
Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om achterstan-
den vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij het taalonderwijs voor jonge kinderen.
 
Voor uitgeprocedeerde asielzoekers of illegale migranten is in Meppel geen plaats. De gemeente 
ondersteunt hen niet met hulp en verleent geen opvang.
 
We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen subsidies ver-
strekken aan organisaties die dat juist niet doen, omdat ze bijvoorbeeld gericht zijn op het behoud 
van de eigen cultuur, of omdat ze democratische waarden ondermijnen. We leiden ambtenaren 
actief op om huwelijksdwang te herkennen.

Ieder kind moet fijn en liefdevol binnen het gezin kunnen opgroeien. Er kunnen echter 
omstandigheden zijn dat kinderen geen gemakkelijke jeugd hebben en worden beperkt in 
hun ontwikkeling. Als ouders en kinderen een probleem hebben, dan kunnen ze hulp zoe-
ken bij jeugdzorg. Dat is voor veel mensen een enorme drempel. De VVD Meppel wil daar-
om jeugdzorg dichtbij huis, want de gemeente kent haar inwoners namelijk het best. Wij 
willen één hulpverlener met wie de ouders/ verzorgers en kinderen een vertrouwensband 
kunnen opbouwen. Eén hulpverlener, die samen met het gezin naar de beste oplossing 
zoekt. Doelgericht en betrokken, zonder onnodige rompslomp met steeds verschillende 
gezichten.
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Zorg
De gemeente heeft een belangrijke taak in de zorg en de volksgezondheid. Iedereen ver-
dient goede zorg, en iedereen moet kunnen rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. 
Dat betekent goed benaderbare huisartsen. Gesteund door voldoende ondersteuners. De 
zorg is goed geregeld, maar daarmee zijn we er nog niet. We moeten blijven letten op de 
betaalbaarheid van onze zorg.

Wat wij willen:

we blijven het liefst zo lang mogelijk in onze eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen 
van meer leeftijdsbestendige woningen. Zo kunnen mensen met ondersteuning zelfstandig blijven 
wonen.

Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven pas-
send is.
 
Mantelzorgers zijn voor veel zorgbehoevenden de helden in hun leven. Hun behoeften houden onze 
aandacht.
 
Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het bijdraagt 
aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met woningbouwcorporaties om be-
staande woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van nieuwe 
woningen voor ouderen en mensen met een beperking.
 
Als een woningaanpassing onevenredig duur is kan ook van de bewoner gevraagd worden om bin-
nen de wijk te verhuizen naar een woning die al geschikt is.
 
De VVD Meppel stelt het belang van elke hulpvrager centraal. De VVD Meppel wil een integrale aan-
pak en wil dat er daadwerkelijk gewerkt wordt vanuit het principe één plan, één gezin, één hulpverle-
ner. De gemeente biedt ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd worden door bureaucrati-
sche regels en schotten tussen sectoren.
 
We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, zodat het past bij hun wen-
sen. Dat is goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb).
 
Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken, 
buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen we voor basisondersteu-
ning in het dagelijks leven.
 
Als volwassen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben helpen wij hen daarheen op weg. 
Hiervoor kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners bij de huisarts, huisartsen en sociale wijk-
teams. Zij wijzen hen door naar de juiste ondersteuning.
 
Wij willen een goede grip op de resultaten en uitgaven in het Sociaal Domein en hechten belang aan 
een goede monitor Sociaal Domein.
 
Er moet meer aandacht komen voor evenwichtige regels voor kleine aanbieders, omdat zij maatwerk 
leveren, innoveren en de gevestigde orde scherp houden.
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Aan de slag voor 
Meppel


