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In ons programma gebruiken we de term “Gemeente Meppel”. Daarmee wordt bedoeld
Nijeveen, de Schiphorst, Broekhuizen, Meppel, Rogat en een deel van Havelterberg.

Foto’s zijn gemaakt door Bert Veldman (Meppel Fotoboek), Anja Hagedoorn, Jeannet Bos en
vanuit de beeldbank van D66 en van Pixaby gekopieerd (vrij van rechten).
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D66 Meppel richt zich op de lokale politiek
Daarbij worden we gesteund door een landelijk en provinciaal netwerk. Daar is veel
kennis en kunde voorhanden.

Kwaliteit van leven
“Meer is beter”, dachten we tot voor
kort. Méér economische groei leidt tot
meer welvaart en tot meer welzijn.
Dat was de aanname.
CO2-uitstoot, klimaatverandering,
smeltende ijskappen, uitputting van de
aarde en verschraling van de
biodiversiteit laten zien dat het anders is,
en anders moet.
Dat er grenzen aan de groei zijn.
Voor D66 Meppel staat dan ook voorop
dat “méér” niet altijd beter is. Wij kiezen
voor “beter”, voor meer kwaliteit. Meer
kwaliteit van leven en meer kwaliteit van
onze leefomgeving.

Dat doen we mét en voor elkaar.
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Uitgangspunten

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen
Voor D66 Meppel is vrijheid niet vrijblijvend.
De vrijheid die ieder mens toekomt, staat niet los van
de verantwoordelijkheid die ieder mens heeft.
De verantwoordelijkheid om de gevolgen van je eigen
keuzes te aanvaarden. Om de vrijheid van anderen te
respecteren. Vanuit het besef dat we met elkaar
verbonden zijn.
Vrijheid betekent dat ieder mens de ruimte krijgt om
zich te ontplooien. Om zelf te bepalen hoe die in het
leven staat.
Kortom: laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Vertrouwen
Voor D66 Meppel vormt vertrouwen, erkenning en wederzijds respect de basis van de
samenleving en voor de democratie. Een overheid die inwoners vanuit vertrouwen benadert,
wint daarmee vertrouwen. Een overheid die denkt in mogelijkheden, meedenkt en meedoet
nodigt uit tot meedenken en meedoen. Een gemeenteraad die zich vanuit vertrouwen en
respect voor de mensen inzet, ziet politiek niet als doel op zich, maar als middel.
Om een samenleving te creëren, waar we vrij én verbonden zijn.

D66 Meppel wil dit in praktijk brengen door te werken aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een goed functionerend democratisch bestuur
een gezonde leefomgeving, schone lucht en voldoende natuur
een dak boven ons hoofd
gelijke kansen om ons te ontwikkelen en kennis op te doen
gelijke kansen op brood op de plank en het ontplooien van onze talenten
respect voor onze geschiedenis en voor ons cultureel erfgoed
ontmoetingsplaatsen en een levendig centrum
menswaardige zorg
een maatschappelijk verantwoorde economie
een toekomstbestendig uitgavenpatroon

Democratie, open en betrokken
Inspraak van inwoners in Meppel moet bij het ontwikkelen van beleid een vast onderdeel zijn.
Dat betekent dat inwoners niet in de laatste fase, maar van het begin af aan worden
uitgenodigd om daarover mee te praten, mee te denken en mee te beslissen
D66 Meppel vindt het essentieel dat inwoners zich betrokken voelen bij het beleid van de
gemeente. Zij hebben veel kennis en ervaring.
We vinden dat het gemeentebestuur die ervaring en kennis moet benutten.
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Klimaat, met elkaar de doelen halen
Meppel wil in 2040 energieneutraal zijn.
Kiezen voor duurzaamheid en voor een beter
klimaat is voor D66 Meppel de standaard. Hierbij
staan het verminderen van de uitstoot van CO2,
stikstof en het behoud van natuur centraal.
Maatschappelijk verantwoord, groen en innovatief
ondernemerschap willen we stimuleren.
Vervuilende bedrijven gaan meer betalen.
Bedrijven die het goed doen worden beloond.
Steeds meer mensen en bedrijven gaan bewust om
met energie, natuur en milieu.
Er ligt een taak voor de gemeente Meppel om
daarbij te ondersteunen. D66 Meppel wil dat de
gemeente dat in praktijk brengt door inwoners te
helpen hun huis en tuin energieneutraal en
klimaatvriendelijk te maken, door het instellen van
een energieloket. Het energieloket wil nauw
samenwerken met lokale energie- besparingsinitiatieven, coöperaties, en bewonerscomités.
De gemeente stelt met bewoners heldere
doelstellingen op en vertaalt die naar concrete
ondersteunende maatregelen. Die worden door
het energieloket Meppel gecoördineerd.
Eerst energiebesparing, daarna het stimuleren van duurzame energie. En -als het echt niet
anders kan- het zo schoon mogelijk toepassen van fossiele brandstof.

1.Energiebesparing
Energie kan bespaard worden door het isoleren van woningen en andere panden te stimuleren.
Inwoners kunnen bij het energieloket Meppel informatie krijgen over subsidiemogelijkheden,
andere stimuleringsregelingen of eventueel beschikbare leningen.
Door de inzet van energiecoaches worden inwoners praktisch op weg geholpen bij het
besparen van energie. Bijvoorbeeld door het vervangen van een gloeilamp door een led lamp of
een oude koelkast door een nieuw, energie zuinig exemplaar.

2. Door het gebruik van duurzame energie te stimuleren
Bij het energieloket Meppel kunnen inwoners informatie en ondersteuning krijgen bij de
omschakeling naar duurzame energie. Met vragen over zonnepanelen, warmtepompen
enzovoort.

3. Fossiele brandstof op een zo efficiënt en schoon mogelijke manier gebruiken
Op deze manier maken we wat we hebben beter, vóór we gaan kijken naar het plaatsen van
zonneparken en windmolens in onze gemeente. Dat zal uiteindelijk onvermijdelijk zijn, maar het
behoud van het groen is voor D66 Meppel héél belangrijk.
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Natuur, van onschatbare waarde
De gemeente Meppel kent niet heel veel, maar wel mooie
en waardevolle natuur.
D66 Meppel vindt het uiterst belangrijk om de natuur díe
we hebben, te behouden. Voor de biodiversiteit, als plek om
te onthaasten én als onderdeel van de oplossing voor het
klimaatprobleem.
Natuur is ook onmisbaar voor de aantrekkelijkheid van
Meppel; als tegenwicht voor industrie en verkeer.
Voor D66 Meppel spreekt het niet vanzelf dat economische
ontwikkeling ten koste van de natuur gaat. Een mogelijke
uitbreiding van de haven ten koste van het kwetsbare
natuurgebied Oevers S. zoals nu op tafel ligt, is zo’n
vraagstuk. D66 Meppel wil dat er gekeken gaat worden
naar een alternatieve locatie voor een eventuele
havenuitbreiding.

Heel wat mensen in de gemeente hebben een hond, maar er
zijn in de gemeente weinig honden uitlaatplekken.
Hondenbezitters laten hun hond dan ook nogal eens uit in de
vrije natuur. D66 Meppel stelt voor dat er voor
hondenbezitters speciale stroken natuur als uitlaatplek worden
ingericht, zodat de rest van de natuur wordt ontzien.

Een gezond leefklimaat
D66 Meppel heeft steeds weer aandacht gevraagd voor de overlast die de
biomassacentrale in de wijk Nieuwveens Landen omwonenden geeft.
We blijven dat doen tot de problemen zijn opgelost, omdat we vinden dat ieder
mens recht heeft op een gezond leefklimaat. Een oplossing zou kunnen zijn dat
de installatie overschakelt van hout-gestookte biomassa naar groen gas. Het
bestaande leidingennetwerk is hiervoor geschikt te maken .

De asfaltcentrale aan de Zomerdijk veroorzaakt vaak overlast. Die staat
op Staphorster grond, dus in Overijssel. Samen met D66 Overijssel wil
D66 Meppel dat er onderzoek komt naar de samenstelling en de
hoeveelheid uitstoot. En naar de gevolgen voor de gezondheid van onze
inwoners.
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Wonen, voor iedereen een woning

Onze gemeente is in trek bij woningzoekenden. Dat vereist actie, want de wachttijd voor een
huurhuis is lang en het aanbod van koopwoningen klein. In het bijzonder voor starters.
D66 Meppel vindt dat er meer gebouwd moet worden. Daarbij is het niet alleen nodig om naar
de hoeveelheid te kijken, maar ook naar welk type woning nodig is en voor welke doelgroep.
D66 vindt dat je wooncarrière moet kunnen maken. Door klein te starten en daarna door te
stromen naar het huis van je wens.
Kortom: we willen dat er beleid komt, dat instroom voor starters èn doorstroming voor ouderen
mogelijk maakt. In combinatie met beleid dat woningbezit als belegging tegen gaat.
In Meppel staan veel winkels en kantoorpanden leeg. De leegstandswet geeft kansen om daar
woningbouw mogelijk te maken. D66 wil daar in Meppel werk van maken.
Woningcorporaties moeten in de kwaliteit en de leefbaarheid van hun woningbestand
investeren. Dat betekent: geen nieuwbouw in uitzichtloze hoeken en gaten. Met oog voor de
verschillende doelgroepen: bij elk project sociale huur-, duurdere huur- èn koopwoningen
bouwen.
Bij nieuwbouwprojecten dient minimaal 30% sociale huurwoningen te zijn.
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Kunst en Cultuur, leven in de brouwerij
We hebben kunst en cultuur nodig.
Daarop bezuinigen betekent bezuinigen
op de mogelijkheden om mens te zijn.
D66 Meppel vindt dat een verkeerde
keuze.
We vinden dat onze gemeente een
levendig, divers kunst- en cultuurklimaat
verdient.
Dat doet recht aan de rijkdom aan
voorzieningen (zoals een theater,
filmhuis, bioscoop, bibliotheek, twee
musea, centrum voor de kunsten) en aan
het rijke culturele verenigingsleven in
onze gemeente.
Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente en schept voorwaarden voor nieuwe
samenwerkingsvormen en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
Kunstenaars zijn geoefend in het “out-of-the-box-denken” en in het vinden van creatieve
oplossingen. D66 Meppel wil daarom dat kunstenaars uitgenodigd worden om actief mee te
denken over een levendig en levensvatbaar kunst- en cultuurklimaat in Meppel.
Omdat daarin plaats moet zijn voor zowel het maken als het beleven van theater, muziek en
beeldende kunst heeft D66 Meppel zich sterk gemaakt voor de verbouwing van Ogterop.
D66 Meppel vindt dat naast onderwijs en zorg, kunst en cultuur de “fundamenten”
en niet “de ornamenten” onder ons bestaan zijn. 1

Onderwijs, het juiste klimaat
Het inhoudelijk beleid voor onderwijs
wordt landelijk bepaald.
De gemeente kan wel het juiste klimaat
voor onderwijs scheppen. Door: goede
huisvesting, een gezond leefklimaat,
voldoende ventilatiemogelijkheden en
goede voorzieningen. Dat stimuleert
zowel leerlingen, als leerkrachten.
D66 Meppel zal hiervoor aandacht
blijven vragen.
Daarnaast willen we dat nieuwe
scholen “Samenlevingsscholen” worden.
Scholen waar iedereen welkom is. Scholen waar dezelfde diversiteit bestaat, als in de
samenleving. En scholen waar het onderwijs gericht is op vaardigheden, nodig om samen te
leven: het zoeken van de verbinding met -en het hebben van vertrouwen in- de ander.

1

Ramsey Nasr, Buitenhof april 2020
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Sport, voor iedereen
Ook in de sport laat D66
Meppel iedereen vrij, maar
niemand vallen.
We willen dan ook dat sport
toegankelijk is voor alle
inwoners van Meppel.
Sociale omstandigheden,
inkomen of lichamelijke of
geestelijke beperkingen mogen
geen reden zijn om niet mee te
kunnen doen. Dat betekent
ook: (nog) meer aandacht voor
het mogelijk maken van sport
door mensen met een
beperking.
De bundeling van krachten, clustering van voorzieningen en nieuwe ontwikkelingen juichen we
van harte toe. We juichen ook toe dat lokale ondernemers hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid blijven nemen en sport blijven sponsoren.

Zorg, de mens centraal
Gemeenten zijn sinds 2015
verantwoordelijk voor jeugdzorg,
werk en inkomen en zorg aan
langdurig zieken en ouderen.
De coronacrisis leert ons welke
lessen we kunnen trekken voor
de verbetering daarvan. Voor
D66 Meppel betekent dat terug
naar inhoudelijke
uitgangspunten, zoals: ”de mens
centraal” en “kwaliteit van leven”.

Door meer vertrouwen in zorgprofessionals, meer ruimte voor hun deskundigheid en minder
regels van níet-zorgprofessionals. En door vergoedingen te baseren op de kwaliteit van de
behandelingen en niet op het aantal daarvan.
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Het centrum van Meppel als kloppend hart
In Meppel kun je goed uit de voeten. Voorzieningen,
winkels, terrassen en historische panden liggen op
loopafstand van elkaar. Dat geeft sfeer en ademt
geborgenheid.
D66 Meppel vindt dat we dit beeld moeten
koesteren. We willen dat de binnenstad autoluw
wordt en dat er buiten het centrum gratis geparkeerd
kan worden.
Door zuinig te zijn op ons cultureel erfgoed, de
historische panden, bruggen en parken houden we
de geschiedenis actief in herinnering; ook voor de
toekomst.
Door van leegstaande ruimtes broedplaatsen te
maken in de vorm van atelier-, tijdelijke expositie- of
winkelruimte maken we het centrum levendig.
Evenementen, zoals de Concerten aan Huis, Puppet
International en Picknick in het Park willen we
daarom blijven steunen. De traditionele
Sinterklaasintocht en de Donderdag Meppeldagen
willen we in overleg met de middenstand een
eigentijdse invulling geven.

Vervoer, veilig, duurzaam en bereikbaar
D66 Meppel wil investeren in de aanleg, verbreding
en verbetering van fietspaden.
Ook willen we dat er een netwerk van
doorfietsroutes naar belangrijke voorzieningen komt
met voorrang voor de fietsers.
In het centrum moeten geen extra parkeerplaatsen
voor auto’s, maar meer fietsenstallingen komen. Bij
herinrichting of nieuwe wegen of wijken moeten
voetgangers en fietsers meer aandacht krijgen.
We willen dat er meer snelheidsbeperkende
maatregelen worden gerealiseerd, vooral in de
verschillende woonwijken. Ook willen we dat er
meer publieke laadpalen beschikbaar komen
verspreid door onze hele gemeente.
Het motto ‘duurzaam en bereikbaar’ betekent voor
D66 Meppel ook dat industrieterreinen voor de
auto te bereiken zijn op een manier dat de stad niet
belast wordt. Door bedrijventerreinen zo te
(her)inrichten, dat ze vanaf de snelweg vlot
toegankelijk zijn.
Wat betreft het verkeer in de wijken wil D66 Meppel dat er meer snelheids- beperkende
maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld in de vorm van sluizen.
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Economie, toekomstgericht

Een sterke lokale economie draagt bij aan de leefbaarheid, werkgelegenheid en de
saamhorigheid in de gemeente. Zeker als sterk ‘toekomstgericht’ inhoudt.

Dat betekent: met oog voor de werkgelegenheid van, en de banen voor de toekomst.
Met oog voor de verduurzaming die bedrijven kunnen realiseren; variërend van
zonnepanelen op het dak tot het circulair produceren van hun producten.
Met oog voor de infrastructuur en ruimtelijke ordening die daarbij past.
Voor het toekomstbestendig maken van de lokale economie is een taak voor de
gemeente weggelegd. Die kan deze ontwikkeling stimuleren door niet in
belemmeringen, maar in mogelijkheden te denken.

Voor onze visie op economische groei heeft D66 de “monitor brede welvaart” ontwikkeld. Die
staat voor een sterke en rechtvaardige economie, waarbij groei niet simpelweg wordt opgevat
als ‘meer’ of ‘groter’, maar als meer kwaliteit van leven, betere gezondheid, beter wonen,
schone lucht en de afweging van de gevolgen van onze welvaart elders op de wereld.
Voor D66 Meppel is deze opvatting van groei leidend voor het gemeentelijke beleid.

Financiën, inzichtelijkheid troef
We besteden ons geld aan wat we belangrijk vinden en aan wat we graag willen.
Hoeveel dat is en waarom moet voor iedereen inzichtelijk zijn. Dat betekent dat het
huishoudboekje van de gemeente (de Begroting en de Jaarrekening) voor iedereen te begrijpen
moet zijn en niet in vakjargon, maar in begrijpelijke taal geschreven wordt. Dat veranderingen
of verschuivingen in heldere argumenten uitgelegd worden.
Hetzelfde geldt voor subsidies. De keuzes die daarbij worden gemaakt, dienen inzichtelijk te zijn
en helder uitgelegd te worden. Gebaseerd op objectieve criteria en niet op ingesleten patronen
of persoonlijke voorkeuren.
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