
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Voor een MEPPEL dat we door willen geven



Voor u ligt het verkiezingsprogramma van CDA-Meppel
voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Het CDA kiest voor een verantwoordelijke samenleving
waarin iedereen kan meedoen en zich veilig voelt, er
ruimte is voor initiatief van bewoners, bedrijven en
organisaties, en waarin mensen kunnen rekenen op steun
als dat echt nodig is. Het CDA kiest niet voor de korte
termijn, maar voor een programma om Meppel ook voor
toekomstige generaties een fijne en leefbare gemeente te
houden, met een bruisende stad en mooie en vital
buitengebieden. In het programma geven we concreet
aan wat we aan willen pakken en geven we een beeld van
waar we als christendemocratische partij voor staan.

De afgelopen vier jaar heeft het CDA deel uitgemaakt van
het bestuur van de gemeente Meppel. Samen met andere
partijen is het gelukt om Meppel verder te ontwikkelen,
bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein,

wonen en het op orde brengen van de gemeentelijke
financiën. We zijn trots op wat we hebben bereikt, maar
het werk voor Meppel is nog niet af. Ook in de periode
2018 – 2022 wil het CDA graag een bijdrage leveren om
Meppel verder vooruit te helpen.
Het CDA gaat de verkiezingen in met een enthousiast en
ervaren team van mensen dat zich in wil zetten voor een
sterke en sociale samenleving, voor een Meppel dat we
door willen geven.

Bestuur en fractie CDA-Meppel

Dit verkiezingsprogramma is geschreven voor de
gemeente Meppel. Daar waar we het hebben over Meppel
doelen we op de stad Meppel, het dorp Nijeveen en
de buurtschappen Rogat, Broekhuizen en Schiphorst.

#GR2018 Voor een Meppel dat we door willen geven

Voorwoord



De kracht van onze samenleving ligt
in een gedeeld besef van onderlinge
verbondenheid, tussen jong en oud,
arm en rijk, alleenstaanden en
gezinnen.

Die sterke samenleving is bestand
tegen de grote veranderingen van
deze tijd. Dat vraagt om een sterker
wij-gevoel en de overtuiging dat we
met elkaar verder komen.

We zetten in op veiligheid,
gezondheid van mensen, wijken om
te wensen en een dienstbare
gemeente.

#GR2018 Voor een Meppel dat we door willen geven

Sterke Samenleving

Bron: Ebel Zandstra via Das Mooi



#GR2018

Sterke Samenleving
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

1. Meppel blijft een veilige 
leefomgeving.

Veiligheid is een basisbehoefte in een 
samenleving waar mensen zich thuis 
en geborgen voelen. 

De gemeente betrekt inwoners bij de veiligheid in hun eigen buurt. De 
gemeente zet zich in om het aantal deelnemers aan Burgernet te 
vergroten. De gemeente faciliteert initiatieven als WhatsApp
buurtpreventie, bijvoorbeeld door het verstrekken en plaatsen van 
borden. Waar nodig passen we verlichting aan om de veiligheid te 
verbeteren. 

Veiligheid en zorg zijn nauw met elkaar verbonden, bijvoorbeeld waar 
het gaat om de zogeheten ‘verwarde personen’. Het college borgt 
samenwerking tussen beide domeinen.

Huftergedrag wordt niet getolereerd. Dat geldt ook voor kleine 
irritaties als hondenpoep of onveilig rijgedrag. We zetten extra in op 
toezicht en handhaving waar het gaat om overlast en gevaarlijk gedrag. 

Geen uitbreiding van het aantal coffeeshops in Meppel of versoepeling 
van de regelgeving. 

2. Behoud van het 
politiebureau en voldoende 
politiecapaciteit.

Inwoners moeten snel en gemakkelijk 
fysiek contact met de politie kunnen 
krijgen

We willen de fysieke aanwezigheid van een politiebureau in Meppel 
behouden. Evenals voldoende capaciteit om de belangrijke functie van 
wijkagent goed invulling te kunnen geven.

Wij willen dat de politie voldoende zichtbaar blijft om het 
veiligheidsgevoel van de inwoners te versterken.

Voor een Meppel dat we door willen geven



#GR2018

Sterke Samenleving
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

3. Meppel is verkeersveilig. Waar mensen bewegen zijn 
verkeersstromen, in alle vormen en 
maten. De gemeente moet borgen dat 
deze goed en veilig naast elkaar 
kunnen bestaan

We stimuleren het gebruik van de fiets in Meppel. Dat betekent:
- toekomstbestendige fietspaden geschikt voor (snelle) elektrische 

fietsen; 
- een onderzoek naar fietsveiligheid in relatie tot bijvoorbeeld 

voorrangssituaties bij rotondes en kruispunten;
- het ondersteunen van private initiatieven voor oplaadpunten, 

bijvoorbeeld bij ondernemers. 

De Stadsbus is een goed alternatief voor WMO-personenvervoer op 
afroep. Het is een mooi voorbeeld van hoe het fysieke het sociale 
domein raakt. We willen dit voortzetten bij voldoende belangstelling.

Maatschappelijke voorzieningen zijn veilig te bereiken voor zowel 
ouderen als kinderen. Er zijn voldoende veilige en herkenbare routes 
en oversteekplaatsen. 
De Voetgangers Oversteek Plaats voor het station tegenover de 
Emmastraat moet veiliger worden.
Bij de ontwikkeling van het gebied Noordpoort is een veilige oversteek 
voor fietsers van de rotonde bij de watertoren noodzakelijk en deze 
moet er daarom zo snel mogelijk komen.

4. Gemeente en inwoners 
samen, maken Meppel.

De gemeente is ‘slechts’ één van de 
partners in het maatschappij. 
Samenwerking op gelijke voet leidt tot 
besluiten met draagvlak. 

De Gemeente Meppel werkt nauw en zoveel mogelijk op gelijke voet 
samen met maatschappelijke partners in de gemeente. 

Right to Challenge: als inwoners of organisaties zaken zelf beter 
kunnen en willen doen, laten we de bal bij hen. 

Voor een Meppel dat we door willen geven



#GR2018

Sterke Samenleving
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

5. Inwoners zijn tevreden over 
de dienstverlening van de 
gemeentelijke organisatie. 

De gemeente Meppel zijn we met 
elkaar. Het is daarom van belang dat 
de organisatie past bij de Meppeler
samenleving. Inwoners verwachten 
een gemeentelijke organisatie die er is 
voor hun belangen.  

Dienstverlening staat voorop. De gemeente is bereikbaar, 
klantvriendelijk en denkt met de inwoners mee. Ambtenaren gaan de 
wijken in en bespreken situaties ter plaatse.

De gemeente blijft met bedrijven en organisaties in gesprek over 
regelgeving, vergunningen en leges om hen zo veel mogelijk te 
ontzorgen. 

Er komt een nieuwe omgevingswet. Deze wet vervangt veel bestaande 
wetten in het ruimtelijk domein en maakt procedures eenvoudiger. Als 
eerste moet er een nieuwe omgevingsvisie komen: een samenhangend 
plan voor de Meppeler leefomgeving. We betrekken inwoners bij het 
opstellen van deze visie en de invoering van de nieuwe wet. We 
nodigen de samenleving uit om met initiatieven te komen. 

Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde zijn. Dat betekent 
ook het verder terugdringen van de schuldenlast van Meppel en 
zorgen voor voldoende reserves.

Samenwerking met andere gemeenten juichen wij toe als dit ten 
goede komt aan de dienstverlening en/of de kracht van de organisatie. 
Wij leren graag van elkaar.

Voor een Meppel dat we door willen geven



#GR2018

Sterke Samenleving
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

6. Inwoners van Meppel 
bewegen.

Sport en bewegen is gezond, zowel 
fysiek als mentaal. 

Wij zorgen voor goede sportvoorzieningen die toegankelijk zijn voor 
iedereen. We ondersteunen Meppel Actief. Topsporters kunnen een 
voorbeeld zijn voor anderen om ook te gaan sporten en bewegen. We 
steunen daarom zowel de breedtesport als de topsport. 

De leefomgeving is groen, onderhouden en nodigt uit tot bewegen. 
Het draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. 
Mensen met een beperking, zoals rollator, rolstoel, of 
blindegeleidestok, kunnen veilig naar buiten.

7. Meppel is goed bereikbaar. De ligging van Meppel heeft potentie. 
Een trotse Drentse stad, een goed uur 
vanaf Amsterdam! Bereikbaarheid is 
van vitaal belang voor de toekomst van 
Meppel.

Een goede aansluiting op de snelwegen en provinciale wegen is voor 
Meppel van belang. Ook hebben we aandacht voor een goede 
ontsluiting van het centrum, onze wijken en kernen.  Knelpunten zoals 
aangegeven in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP 
2017) krijgen voorrang.  Er komt een goede verbinding tussen 
Nijeveen, Nieuwveense Landen en Meppel.

Verkeer moet zo veilig en makkelijk mogelijk de wijken uitgeleid 
worden. We rijden 30 waar het moet, 50 waar het kan. 

We gaan duurzaam om met onze infrastructuur. Geen discussie over 
het afbreken van de Bekinkbaan. 

Voor een Meppel dat we door willen geven
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Sterke Samenleving
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

8. Wijken en kernen om te 
wensen.

Onze binnenstad is het hart van 
Meppel. De woonwijken, het dorp 
Nijeveen en de buurtschappen zijn de 
woonkamers van onze inwoners. 
Mensen willen zich hier thuis voelen. 

We willen een nieuwe discussie over het onderhoudsniveau voor 
openbaar groen. En extra investeren in een hogere ambitie van de 
gemeente op dit gebied. Gemeente en inwoners werken samen op het 
gebied van groenonderhoud, zwerfvuil en overlast om de wijken en 
buurten leefbaar te houden. 

Gezinswoningen zijn belangrijk voor Meppel als woonstad. Dat hangt 
samen met fijne, groene en gevarieerde woonwijken. We stimuleren 
levensloopbestendig wonen en houden daar rekening mee bij 
ontwikkelingen in een wijk. 
Lege plekken in de binnenstad willen we opvullen, bijvoorbeeld met 
woningen voor een gemengde doelgroep (jong/alleenstaand/ouder).

We bouwen vanaf nu duurzaam en zo dicht mogelijk bij “0 op de 
meter”. Hetzelfde geldt voor de woningbouwcorporaties waar het gaat 
om de sociale woningbouwopgave van de gemeente. Met de 
woningbouwcorporaties worden afspraken gemaakt over 
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. De doelstelling is 
energieneutraal in 2040. Daarnaast willen we de discussie opstarten 
over verduurzaming van particulier woningbezit en hoe de gemeente 
hierbij kan ondersteunen. 

We steunen lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zoals 
Nijeveen Energieneutraal. Investeringen in duurzaamheid komen ten 
goede aan de inwoners.  

Voor een Meppel dat we door willen geven
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Sterke Samenleving
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

8. Wijken en kernen om te 
wensen - vervolg

Onze binnenstad is het hart van Meppel. 
De woonwijken, het dorp Nijeveen en 
de buurtschappen zijn de woonkamers 
van onze inwoners. Mensen willen zich 
hier thuis voelen. 

We willen zo weinig mogelijk overlast van de aanvliegroutes naar 
Lelystad. De gemeente volgt de discussie actief en zet zich in voor 
minimale overlast, samen met andere gemeenten en de provincie.

We hebben blijvend aandacht voor voorzieningen op wijkniveau. Geen 
centralisatie naar de binnenstad, maar dichtbij in je eigen wijk. 

Wijken werken actief samen. We stimuleren en faciliteren de 
oprichting en ondersteuning van wijkteams, wijkplatforms en 
activiteiten op wijkniveau. Wijkplatforms kunnen zich verder 
ontwikkelen en meer verantwoordelijkheid en zeggenschap krijgen; 
van mee-praten naar mee-beslissen. We willen meer wijkregisseurs.

Voor een Meppel dat we door willen geven



Het debat over de zorg moet
over mensen gaan en veel
minder over geld en regels.

Het CDA kiest voor preventie,
goede algemene
voorzieningen, omzien naar
elkaar en een overzichtelijke
organisatie van de zorg.

#GR2018 Voor een Meppel dat we door willen geven

Zorg voor Elkaar

Bron: Isala



#GR2018

Zorg voor Elkaar
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

1. Voorkomen is beter dan 
genezen

Een goede voorlichting en preventie 
voor een gezonde levensstijl zorgen 
ervoor dat veel problemen kunnen 
worden voorkomen of in een vroeg 
stadium worden aangepakt. 

We willen een goede voorlichting over het belang van bewegen en 
gezonde voeding op scholen, maar ook bij relevante maatschappelijke 
organisaties en verenigingen. 

Preventie en voorlichting is een primaire verantwoordelijkheid van 
ouders, daarbij ondersteund door maatschappelijke organisaties, 
scholen en de gemeente. De gemeente stimuleert de inzet en 
samenwerking van alle betrokken partijen.  

Samen met horeca en maatschappelijke organisaties inzetten op een 
ontmoedigingsbeleid voor alcoholgebruik en drugs door jong en oud.

2. Iedereen kan meedoen op 
de arbeidsmarkt en in de 
samenleving.

Het hebben van (een vorm van) werk is 
belangrijk voor het meedoen in de 
samenleving. 

We willen het beleid voortzetten om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zoveel mogelijk - en met ondersteuning - werk te bieden 
bij reguliere organisaties, bedrijven en gemeente. 

Voor mensen met een uitkering, blijven we samen zoeken naar een 
zinvolle vorm van (vrijwilligers)werk. Dit is belangrijk voor de binding 
met de samenleving. 

Stabiliteit en continuïteit in de begeleiding vinden we belangrijk. 

Voor een Meppel dat we door willen geven



#GR2018

Zorg voor Elkaar
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

3. Mensen hebben zelf de 
regie, zo nodig met 
ondersteuning. 

Voor allerlei voorzieningen en 
ondersteuning wordt steeds meer een 
beroep gedaan op de mensen zelf. 
Mensen moeten dit echter wel 
kunnen. 

Uit onderzoek blijkt dat de 
veronderstelde zelfredzame burger 
vaak helemaal niet zo zelfredzaam is. 
Vooral ouderen en laagopgeleiden 
hebben problemen met digitale 
aanvragen en ingewikkelde 
procedures.

Gemeente en maatschappelijke organisaties streven naar eenvoudige 
procedures en ondersteunen waar nodig. 

We willen mensen verleiden om zelf de regie te pakken. We helpen en 
ondersteunen als dat nodig is, waarbij we aansluiten op de eigen 
kracht van mensen. 

Laaggeletterdheid is een onderschat probleem. Wij willen in beeld 
krijgen hoe groot het probleem in Meppel is. De gemeente komt 
samen met zorgverleners en maatschappelijke organisaties met een 
actieplan als daarvoor aanleiding is. 

Meppel moet een gemeente zijn met gebouwen, vervoer en 
voorzieningen die zijn ingericht op mensen met een beperking. De 
gemeente geeft het goede voorbeeld. 

4. Goede en toegankelijke 
algemene voorzieningen

Goed gebruik van algemene 
voorzieningen voorkomt dat een 
onnodig beroep op duurdere zorg 
wordt gedaan Het helpt ook bij het 
vroegtijdig onderkennen van de 
behoefte aan meer specifieke zorg. 

Goede en toegankelijke algemene voorzieningen in de wijken en het 
stimuleren van het gebruik ervan: mensen moeten weten wat er in de 
wijk beschikbaar is en waar dat te vinden is. Huisartsen, sociale teams 
en wijkpunten kunnen hier een rol in spelen.

Voor een Meppel dat we door willen geven



#GR2018

Zorg voor Elkaar
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

5. We zien om naar elkaar. Als inwoners elkaar kennen, weten wat 
er speelt en op een eenvoudige manier 
elkaar kunnen helpen, heeft dat een 
positieve invloed op het persoonlijk 
welbevinden. Zorgvragen kunnen tijdig 
worden onderkend.

Heel veel zorg wordt geleverd door de 
directe omgeving van 
zorgbehoevenden; ze moeten dit wel 
kunnen blijven doen. 

Mensen in de wijk en de directe 
omgeving kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan het bestrijden van 
eenzaamheid.

We blijven investeren in samenhangende, pluriforme en sociale wijken 
met aandacht voor elkaar. Hobby- en sportverenigingen spelen daarbij 
een belangrijke rol. 

Ouderen wonen langer thuis. We willen hen actief betrekken bij 
activiteiten in de wijk. We signaleren op tijd of ouderen nog zelfstandig 
kunnen wonen. Wijken moeten “seniorvriendelijk” zijn (geen drempels 
en schuine of slecht onderhouden trottoirs; wel bankjes).

Mantelzorgers doen hun werk met liefde en toewijding. Ze moeten dit 
wel kunnen blijven doen. Daarom willen we investeren in respijtzorg, 
ondersteuning van mantelzorgers en een goede waardering, inclusief 
een passende mantelzorgvergoeding. We versoepelen de regelgeving 
omtrent mantelzorgwoningen. 

6. We werken samen met 
professionals.

Effectieve zorg is alleen mogelijk als 
alle betrokken partijen samenwerken.

Een goede samenwerking en duidelijke rolverdeling tussen vrijwilligers 
en professionals vinden wij belangrijk. Via sociale teams kan de 
gemeente daar een verbindende rol in hebben. 

Voor een Meppel dat we door willen geven



#GR2018

Zorg voor Elkaar
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

7. Zorg is in Meppel effectief en 
overzichtelijk.

Mensen moeten op een inzichtelijk 
manier de zorg kunnen krijgen die ze 
nodig hebben, zonder onnodig 
ingewikkelde procedures en met 
ruimte voor maatwerk. 

Vereenvoudigen van te ingewikkelde procedures en zoveel mogelijk 
werken op basis van vertrouwen. 

Verschillende “potjes” en beleidsterreinen ontschotten waardoor 
slimmere en eenvoudiger combinaties mogelijk zijn. Een voorbeeld is 
het realiseren van mantelzorg woningen; hier raakt het fysieke domein 
het sociale domein. Meppel heeft met een voorbeeld landelijk 
aandacht gekregen. We willen deze aanpak ook in andere gevallen 
toepassen. 

De uitvoering van “één gezin, één plan, één regisseur” verder 
verbeteren. 

Meer bekendheid geven aan het bestaan en de rol van de sociale 
ombudsfunctionaris.

8. De financiën worden 
efficiënt benut.

Kosten van de zorg voor de gemeente 
zijn beheersbaar en passen binnen de 
door het rijk verstrekte budgetten.

We willen inzetten op innovatie in de zorg om zorg beter en efficiënter 
te maken. Bestaande regelgeving passen we aan als die nieuwe 
ontwikkelingen onnodig in de weg staat.
Eigen bijdrage voor zorg is prima, maar moet geen knelpunt worden, 
bijvoorbeeld als door de eigen bijdrage er geen ruimte meer is om aan 
sociale activiteiten mee te doen.  Ongewenste stapeling van bijdragen 
op tijd signaleren (keukentafelgesprek) en zorgen voor maatwerk. 

Voor een Meppel dat we door willen geven



Een sterke economie is
belangrijk voor de toekomst
van Meppel.

Het CDA staat voor samen-
werking in de regio, een
aantrekkelijke binnenstad, een
goed vestigingsklimaat en
ruimte voor ondernemers en
agrariërs.

#GR2018 Voor een Meppel dat we door willen geven

Sterke Economie

Bron: Ontdek Meppel



#GR2018

Sterke Economie
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

1. Een aantrekkelijke 
binnenstad, voor inwoners, 
regio en land. 

De binnenstad van Meppel is het 
hart van onze gemeente; een 
plek waar mensen samenkomen 
en samenwerken. Een levendige 
binnenstad heeft 
aantrekkingskracht op 
ondernemers, consumenten en 
bezoekers. Meppel is toe aan 
een krachtige kwaliteitsimpuls. 

Met alternatief gebruik van 
leegstaande panden kunnen we 
ruimte creëren voor 
bijvoorbeeld creatieve bedrijven, 
start-ups, tijdelijke 
tentoonstellingen etc. 
Dit creëert dynamiek en 
levendigheid, met circulair 
gebruik van de ruimte. 

We rollen het actieplan Binnenstad verder uit en gaan actief aan de slag met 
het herinrichten van onder meer het Vledder, Bleekerseiland en 
Prinsengracht. We willen investeren in kwaliteit.  

We ondersteunen de inzet van Stichting Citymarketing om te komen tot één 
merk ‘Meppel’. 

We willen het verblijfsklimaat in de binnenstad verbeteren. Het moet prettig 
vertoeven zijn in onze huiskamer. Daarom: meer groen en water in de stad!  
Bijvoorbeeld door meer waterbelevingsplekken en meer beleving bij de 
huidige havens. 

We willen meer (hippe) bankjes in de binnenstad. 

Geen auto’s op het Prinsenplein en Groenmarkt, zodra de parkeergarage aan 
de Kromme Elleboog gereed is.  

Leegstand blijft een aandachtspunt in onze binnenstad. We willen om tafel 
met vastgoedeigenaren om gezamenlijk te zoeken naar alternatief gebruik 
van leegstaande panden. 

We willen een fietsvriendelijke gemeente. Voor de binnenstad betekent dat: 
veilige parkeerplekken aan de aanloopstraten, met oplaadpunten voor 
elektrische fietsen, bij voorkeur in samenwerking met ondernemers. 

De binnenstad moet ook bereikbaar blijven voor de auto. Voor elektrische 
voertuigen willen we meer laadpalen.   

Voor een Meppel dat we door willen geven



#GR2018

Sterke Economie
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

2. Samen staan we sterk: we 
benutten de kracht van 
regionale samenwerking.



Een sterke economie is ook: 
werkgelegenheid voor iedereen. Dat 
betekent de komst van nieuwe 
bedrijven in een aangenaam 
vestigingsklimaat. Dat bereiken we 
onder andere door regionaal samen te 
werken met sterke economische 
partners als Port of Zwolle en de Regio 
Zwolle. 

Het gemeentebestuur van Meppel blijft actief participeren in en 
samenwerken met netwerken van organisaties en bedrijven. 

We blijven investeren in samenwerking in de regio en met 
buurgemeenten. De Regio Zwolle en de Port of Zwolle zijn onze 
belangrijkste economische samenwerkingspartners. 

We onderhouden goede banden met de provincie Drenthe. 

3. Meppel is een innovatieve 
gemeente onder andere op 
het gebied van 
duurzaamheid.

Duurzaamheid is ook goed omgaan 
met wat je al hebt, bijvoorbeeld 
leegstaande gebouwen of hergebruik 
van materialen. Daar zetten we op in 
en stimuleren innovatie. 

We stimuleren Meppeler inwoners en ondernemers om meer in te 
zetten op circulaire economie en het duurzaam hergebruik van 
materialen, panden en grondstoffen. Ook de gemeente hergebruikt 
haar panden en maakt deze zo mogelijk geschikt voor bijvoorbeeld 
bedrijfsverzamelgebouwen voor jonge start-ups. 

Belangrijk is kennisdeling tussen ondernemers, overheden en 
onderwijs op het gebied van circulaire economie en nieuwe 
initiatieven. De gemeente kan hierbij de rol van verbinder op zich 
nemen. 

4. Ondernemers komen graag 
naar Meppel.

Een goed vestigingsklimaat zorgt voor 
meer ondernemerschap binnen onze 
gemeente. Dat draagt bij aan de 
werkgelegenheid en onze lokale 
economie. 

Nieuwe ondernemers heten we welkom in Meppel, Nijeveen en de 
buurtschappen. In het bijzonder bedrijven die werkgelegenheid 
bieden.  

In overleg met ondernemers verminderen we de regeldruk. 

We staan open voor innovatieve ideeën zoals ‘blurring’.  

Voor een Meppel dat we door willen geven
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Sterke Economie
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

5. Een bloeiende agrarische 
sector. 

Agrariërs zijn de grootste 
landschapsbeheerders van ons land. 
Daarnaast garanderen zij onze 
voedselzekerheid. Zij zijn een 
belangrijke economische motor voor 
onze regionale economie. 

We geven de agrarische sector de ruimte om te blijven ontwikkelen. 
Tegelijkertijd stimuleren we verduurzaming van panden en 
bedrijfsvoering. We steunen initiatieven, zoals het initiatief van 
agrarische ondernemers om via het ondernemersfonds asbestdaken 
aan te pakken.

Agrariërs kunnen met hun vragen bij de gemeente terecht. De kennis is 
daar op peil.

6. Gemeente is 
voorbeeldwerkgever.

De gemeente is ook een belangrijke 
werkgever in onze regio. De 
organisatie draagt 
verantwoordelijkheid om zorgvuldig 
met haar werknemers om te gaan en 
heeft een voorbeeldfunctie naar 
ondernemers in onze gemeente. 

De gemeente is voorbeeldwerkgever en biedt zowel participatiebanen 
aan, als maatschappelijke stages en stageplekken voor het MBO en 
HBO. 

De gemeente biedt jonge medewerkers perspectief door uitzicht op 
een vast contract en stimuleert persoonlijke ontwikkeling van vaste 
medewerkers. 

7. Meppel trekt meer 
bezoekers.

Meppel manifesteert zich vaak nog op 
het niveau van de volksaard: 
afwachtend en bedachtzaam. We zijn 
trots op onze stad en laten deze graag 
zien aan bezoekers. 

We zetten in op een samenhangend product. We verbeteren samen 
met ondernemers het toeristisch product en aanbod in Meppel. De 
opbrengst van de toeristenbelasting wordt hieraan besteed. 

We positioneren onze gemeente in relatie met de omgeving, een stad 
omringd door natuur en water. Er is hier en in de omgeving veel te 
beleven. We zoeken dan ook de samenwerking met omliggende 
gemeenten en partijen op, zoals de Nationale Parken. 

Voor een Meppel dat we door willen geven



#GR2018

Sterke Economie
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

8. Steeds meer bedrijven 
vestigen zich in Meppel.

Bedrijven zorgen voor 
werkgelegenheid en economische 
bedrijvigheid.

We willen ook in de toekomst over voldoende bedrijventerreinen 
beschikken. Met de provincie overleggen we hierover. Knellende 
regelgeving pakken we waar mogelijk aan.

Oevers S en Noord III willen we ontwikkelen. Het vitaal houden van 
bestaande bedrijventerreinen is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van ondernemers en gemeente. 

Snel internet is een voorwaarde voor goede bedrijfsvoering. Dit moet 
op alle terreinen, én in het buitengebied, beschikbaar zijn. 

Voor een Meppel dat we door willen geven



Wij zien families als het fundament voor onze
samenleving, waar mensen voor elkaar zorgen
en verantwoordelijkheid nemen. Bijna iedereen
groeit op in een gezin en binnen een familie.

Traditionele gezinnen, gezinnen binnen andere
culturen en “nieuwe” gezinnen krijgen de
ruimte om zich te ontwikkelen.

Familie en gezin spelen een grote rol bij het
overdragen van de normen en waarden van
onze cultuur. Dat vinden wij belangrijk.

#GR2018 Voor een Meppel dat we door willen geven

Familie & Gezin

Bron: Das Mooi
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Familie & Gezin
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

1. Onze inwoners kunnen werk 
en opvoeding van hun 
kinderen op een goede 
manier combineren. 

In steeds meer gezinnen werken beide 
ouders. Dat is goed voor de 
arbeidsparticipatie van met name 
vrouwen, maar ook noodzakelijk voor 
de gezinsinkomsten. Wij zien het als 
taak voor de gemeente om die 
combinatie zo goed mogelijk te 
faciliteren. 

In iedere wijk is goede kinderopvang aanwezig.  Scholen en 
kinderopvang werken nauw samen en sluiten op elkaar aan. Ruimte 
voor particuliere initiatieven op het gebied van kinderopvang, zoals 
gastouderschap.  

De gemeente ondersteunt initiatieven voor opvangvoorzieningen in 
Bergierslanden en Nieuwveense Landen. 

2. Leefbare en kindvriendelijke 
buurten.

Een diverse, leefbare en 
kindvriendelijke buurt zorgt voor een 
stimulerende en veilige leefomgeving. 
Wij zien dit als een kwaliteit van 
Meppel.

Zorgen voor gevarieerde wijken met goede voorzieningen. In iedere 
wijk zijn voldoende speelvoorzieningen voor alle leeftijden, van wip-kip 
tot trapveldje. 
Kinderen en jongeren kunnen via veilige routes naar school en 
(sport)vereniging. 

3. Geen enkel kind groeit op in 
armoede.

Gezinnen en kinderen die in armoede 
leven de mogelijkheid geven om mee 
te doen in de samenleving.

We willen kinderen die opgroeien in armoede de gelegenheid geven 
deel te nemen aan een vereniging, sport of een culturele activiteit. 
Ieder kind moet deel kunnen nemen aan de activiteiten op school. 

We ondersteunen armere gezinnen bij het vinden van betaald werk, 
noodzakelijke kinderopvang en/of het oplossen van financiële 
problemen. Verplichte tegenprestaties voor uitkeringen mogen het 
opvoeden van kinderen niet in de weg staan. 

Voor een Meppel dat we door willen geven



Familie & Gezin
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

4. Zorg voor gezinnen is goed 
geregeld. 

Om problemen vroegtijdig te 
onderkennen en effectieve hulp te 
verlenen.

Hulpverleners, (sport)verenigingen, scholen, kerken en gemeente 
werken samen om problemen binnen gezinnen snel te onderkennen 
en te zorgen voor hulp. Hulp wordt geboden binnen een integrale 
aanpak en er is ruimte voor maatwerk. De lokale toegang tot zorg 
wordt door de praktijkondersteuning bij de huisartsen versterkt en dit 
houden we daarom in stand. Er moet voldoende budget zijn voor 
zware zorg en zorg bij complexe thuissituaties. 

Maatschappelijke organisaties, hulp- en zorgverleners, zoals 
verloskundigen, en gemeente zetten zich in om problemen binnen 
gezinnen vroegtijdig te onderkennen en samen te zoeken naar een 
oplossing.
We willen aandacht voor de gevolgen van scheidingen, voor zowel kind 
als gescheiden ouders. Daarbij willen we een passend aanbod van hulp 
zoals gezinstherapie, omgaan met gevolgen van scheidingen, etc.

We steunen initiatieven zoals buurtgezinnen (een sterk gezin helpt een 
zwakker gezin), maatjesprojecten en steunouders. 

Voor een Meppel dat we door willen geven#GR2018



Het CDA staat voor de gedeelde
waarden die ons verbinden,
voor de traditie van tolerantie
en verantwoordelijkheid.

Voor een Meppel dat we door willen geven

Waarden & Tradities

Bron: Organisatie Donderdag Meppeldag

#GR2018



Waarden & Tradities
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

1. Inwoners laten Meppel 
bloeien.

Mensen wónen niet alleen in de 
gemeente Meppel, maar maken 
deel uit van de samenleving 
waarin ze leven. Die 
samenleving is Meppel, en die 
koesteren we. 

We steunen datgene wat Meppel uniek maakt, zoals het veelzijdige aanbod 
van evenementen. Dat doen we bij voorkeur faciliterend (vergunningen, 
leges, openbare ruimte en orde) en niet alleen financieel (subsidies).

Evenementen zoals het Grachtenfestival, DMD en de Nijeveense feestweek 
maken Meppel uniek. Die kunnen alleen georganiseerd worden met 
vrijwilligers. We willen het werk van vrijwilligers zoveel mogelijk 
ondersteunen en makkelijker maken, bijvoorbeeld door de Eventdesk te 
versterken. 

Vrijwilligers zijn essentieel voor Meppel. Daarom willen we een passende 
waardering voor die Meppelers die zich inzetten voor een sportvereniging, 
kerk, verenigingen en activiteiten. 

We zetten een aanjaagbudget voort om nieuwe maatschappelijke initiatieven 
te blijven stimuleren.

2. Meppel viert en herdenkt 
samen.

Samen vieren en samen 
herdenken sterkt de 
gemeenschapszin. 

We besteden aandacht aan feestdagen die door de gemeenschap worden 
gevierd, zoals Koningsdag, Kerst, Suikerfeest, Sinterklaas en de bevrijding van 
Meppel. 

We herdenken samen op 4 mei, 13 april (bevrijding van Meppel) en op 3 
oktober (Stichting Joods Monument). 

Voor een Meppel dat we door willen geven#GR2018



Waarden & Tradities
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

3. Cultuur heeft een belangrijke 
plek in de Meppeler 
samenleving.

Meppel heeft een 
centrumfunctie waar het gaat 
om het culturele aanbod in 
Zuidwest Drenthe en Noordwest 
Overijssel. Dat trekt bezoekers, 
zorgt voor werkgelegenheid en 
voor een aantrekkelijk 
woonklimaat.  

Daarnaast is cultuur belangrijk 
voor mens en samenleving en de 
persoonlijke ontplooiing van 
mensen. 

Er moet een sterke verbinding zijn tussen cultuurinstellingen, 
cultuureducatie, onderwijs en lokale initiatieven. Er moet meer en beter 
samengewerkt worden. Het nieuwe cultuurplatform heeft hierin een centrale 
rol.

Cultuur moet, net als sport, toegankelijk blijven voor alle inwoners. Kinderen 
uit arme gezinnen kunnen, met steun van de gemeente, deelnemen aan 
culturele activiteiten zoals muziekles. Het FDMA (Fonds Deelname 
Maatschappelijke Activiteiten) willen we voortzetten.  

Ogterop is belangrijk voor het culturele aanbod in Meppel en omgeving en 
vervult daarmee een centrumfunctie. Dat moet zo blijven. Ogterop moet 
zelfstandig worden. 

Voor een Meppel dat we door willen geven#GR2018



Waarden & Tradities
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

4. Meppelers koesteren en 
kennen hun verleden en 
tradities.

(H)erkenning van het verleden leert 
ons over het heden en de toekomst. 
Het is een bindend element in de 
Meppeler samenleving. 

De gemeente Meppel stimuleert initiatieven in het kader van de Meppeler
geschiedenis (bijvoorbeeld i.s.m. Stichting Oud Meppel, Historische 
Vereeniging Nijeveen) 

Evenementen die bijdragen aan het vertellen van het verhaal van Meppel 
en Nijeveen kunnen op steun rekenen van de gemeente. Mooie 
voorbeelden zijn Open Monumentendag en Mokum in Meppel. 

We koesteren cultureel erfgoed. Het beschermen ervan is een taak van de 
gemeenschap, de gemeente en eigenaren in het bijzonder.  De gemeente 
stelt erfgoedbeleid op in overleg met relevante organisaties. Kerken 
nemen een bijzondere en iconische plaats in in Meppel. 

Wanneer een cultuurhistorisch gebouw niet meer zijn oorspronkelijke 
functie kan handhaven, denkt de gemeente actief mee aan oplossingen 
met oog op een toekomstbestendig gebruik van de ruimte en met respect 
voor cultuurhistorische waarden. 

5. In Meppel is er ruimte 
voor zowel reuring als 
rust. 

De zondag is cultureel gegroeid 
naar een dag van rust en 
ontspanning, bezinning en 
ontmoeting. Dat moeten we 
koesteren. 

De zondagsopenstelling voor winkels wordt niet verder uitgebreid 

Voor een Meppel dat we door willen geven#GR2018



Waarden & Tradities
Onze droom voor Meppel is: Omdat… Daarom willen wij: 

6. Meppel zijn we samen. 
Inwoners van de 
gemeente voelen zich 
vertegenwoordigd door 
de politiek. 

Burgerschap is deel uitmaken van een 
samenleving en je daar thuis bij en 
verantwoordelijk voor voelen. 

De gemeenteraad is proactief, naar buiten gericht en betrekt actief de 
inwoners bij belangrijke beslissingen, zoals bij het Binnenstadplan. De 
gemeente stimuleert samenwerking tussen organisaties als Pro Demos (die 
voorlichten over (lokale) democratie) en scholen. De raad verleent ook zijn 
medewerking hieraan. 

Meppel omarmt haar nieuwe inwoners en burgers. We geven ze een warm 
welkom. Nieuwe Meppelers krijgen een welkomstbrief en een rondleiding 
van het college door de stad. 
Wanneer iemand een nieuwe Nederlander wordt, is dat een bijzondere 
feestelijkheid waar de gemeente stil bij staat. 

7. Jongeren in Meppel 
dragen bij aan onze 
samenleving. 

Een maatschappelijke stage voor 
jongeren draagt bij aan plichtsbesef, 
verantwoordelijkheidsgevoel en 
solidariteit tussen generaties. 

De gemeente stimuleert maatschappelijke stages. Zowel in haar eigen huis 
als daarbuiten. Het is onderdeel van de eisen die de gemeente stelt aan 
haar opdrachtnemers en partners. 

Voor een Meppel dat we door willen geven#GR2018



Tot slot
Wij danken u hartelijk voor het lezen van dit verkiezingsprogramma.
Mocht u naar aanleiding hiervan meer informatie willen ontvangen
of vragen hebben, horen wij dit graag!

#GR2018 Voor een Meppel dat we door willen geven


