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Vragen aan de gemeente? Kijk op meppel.nl of bel 14 0522

Bekendmaking digitaal.  De bekendmakingen van vergunningen vindt u op overheid.nl of officielebekendmakingen.nl

Gemeente Meppel
telefoon: 14 0522
meppel.nl
postbus@meppel.nl

bezoek: Grote Oever 26 
post: Postbus 501 7940 AM Meppel

twitter.com/gemeentemeppel
facebook.com/gemeentemeppel

Bekendmakingen  

Wijziging dienstverlening 
Donderdag 24 oktober kunnen geen 
identiteitskaarten en paspoorten 
worden aangevraagd.

Woensdag 2 oktober kunnen in 
tegenstelling tot een eerder bericht 
wel identiteitskaarten en paspoorten 
worden aangevraagd.

Ambtshalve wijziging 
adres onbekende bestem-
ming
- L.C.E. Laponder, 
 geboren 3 april 1973
- K.K. Matter, 
 geboren 30 oktober 1971
- V.M. Poortenberg, 
 geboren 6 augustus 1971

De besluiten liggen ter inzage in het 
Stadhuis. U kunt tot 6 weken na het 
besluit bezwaar maken. Als u een 
bezwaarschrift heeft ingediend, kunt 
u een voorlopige voorziening vragen 
bij de Rechtbank. 

Verkeer

Straatverlichting
U kunt een storing melden via 
postbus@meppel.nl of telefoon 14 
0522. Wilt u ook het nummer van de 
lantaarnpaal doorgeven? Het num-
mer staat op gele stickers. 

Tijdelijke overlast
Tot medio november wordt het riool 
in de Noteboomstraat vervangen. 
Volgend voorjaar volgt een herinrich-
ting van de straat. Inwoners worden 
geïnformeerd en met bedrijven 
worden afspraken gemaakt over de 
bereikbaarheid. Een omleiding voor 
het verkeer wordt aangegeven. 

Verkeersbesluit
n Meppel

Noteboomstraat verplaatsen 
gehandicaptenparkeerplaats tijdens 
werkzaamheden
Het besluit ligt ter inzage in het 
Stadhuis. U kunt tot 6 weken na het 

besluit bezwaar maken. Als u een 
bezwaarschrift heeft ingediend, kunt 
u een voorlopige voorziening vragen 
bij de Rechtbank. 

APV

n gemeente
autopuzzelrit, 12 & 13 oktober
klassieke autopuzzelrit, 9 & 10 
november
n Meppel

Ronald McDonald Rally, 3 oktober 
Wilhelminapark kampioenschap 
kubb, 6 oktober
Stoombootkade 12 horeca

Omgeving

Aanvraag
n Meppel

Engelsraai kavel 20 woning met 
bijgebouw 
Kiel 1 tuindeur
Park Hesselingen kap es voor 
sociale veiligheid

Nieuwveense Landen bos
Rietzoom 2 gevelwijzigingen garage
Tuinweg 71 vervangen kozijn
Wapendrager 16 nieuw kozijn, 
raam
n Nijeveen
Bramenweg 13 gedeeltelijk 
vervangen, vergroten aanbouw bij 
hoofdgebouw

Beschikking
n Meppel
Merelstraat 4 opbouw op bestaande 
achteruitbouw
Paardemaat 23 maatwerkvoor-
schrift geluid
Zetsel kavel 14 woning met garage

Melding Wet milieubeheer
n Meppel

Paardemaat 23 reviseren elektro-
motoren & tandwielkasten
n Nijeveen

Namweg 1 veranderen inrichting

Raad

Besluiten Raad 26 september
Bestuursrapportage 2019
De Raad stelt onder meer de rapportage 
vast, autoriseert gewijzigde investerings-
kredieten en voegt toe en onttrekt aan 
de vrij besteedbare reserve.
Omgevingswet
De Raad stelt met een amendement 
kaderdocumenten, uitgangspunten en 
een plan van aanpak vast.
Erfgoedbeleid
De Raad stelt een startnotitie vast.
Ziekenhuis
De Raad stelt onder meer een bestem-
mingsplan en een beeldkwaliteitplan 
vast.
Nieuwveense Landen
de Raad stelt uitgangspunten voor een 
bestemmingsplan vast.
Flexibele stimulering 
volkhuis-vesting
De Raad wijzigt de verordening 
starterslening, stelt de verordening 
verzilveringslening vast en trekt de 
verordeningen restschuldlening en 
blijverslening in.
Rekening 2019
De Raad stelt aanwijzingen voor de 
accountantscontrole vast. 
Informatie
Alle stukken vindt u via 
gemeenteraadmeppel.nl of de Griffie.

Panellid gezocht 
Maandag 14 oktober, organiseert de 
gemeenteraad samen met Terra, Stad & 
Esch, Dingstede, Greijdanus en Drenthe 
College de jongerengemeenteraad. 
70 leerlingen nemen een besluit over 
een plan, dat past binnen het thema de 
Groene Duurzame Gemeente. Het beste 
plan wordt ook daadwerkelijk uitge-
voerd. De leerlingen worden niet alleen 
ondersteund door (duo-)raadsleden en 
de gemeentelijke organisatie, maar ook 
door een panel met deskundigen. 
Voor het panel zoeken we nog een inwo-
ner, die actief is binnen het genoemde 
thema. Het panel gaat tussen 10.30 en 
11.30 uur in gesprek met de jongeren-
gemeenteraad.

Voor aanmelding en vragen kunt u 
contact opnemen de griffie via 
griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522.

Sociaal ombudsvrouw
Mevrouw J. Schrale-Oranje houdt woens-
dag 9 oktober geen spreekuur voor infor-
matie en advies. Mevrouw Schrale is tot 
vrijdag 4 oktober rechtstreeks bereikbaar 
via telefoon 06-4685 7035.

Burgemeester & Wethouders

Besluiten 24 september
Reestmond
B&W sturen aan brief aan het dagelijks 
bestuur.
Interne controle
B&W nemen kennis van het plan 2019.
Bleekerseiland
B&W vragen de Raad onder meer ste-
denbouwkundige randvoorwaarden vast 
te stellen en opdracht te geven voor een 
totaalvoorstel.
Afsluiting Rumptigerpad 
B&W beantwoorden raadsvragen.
Programmabegroting 2020
B&W vragen de Raad onder meer een 
begroting en subsidieplafonds vast te 
stellen. 

ren

Aan de gemeenteraad wordt dit 
najaar gevraagd of zij kan instem-
men met deze gezamenlijke visie en 
koers. Pas als de raad instemt kan 
tot uitwerking van de plannen wor-
den overgegaan. De huidige plannen 
laten nog een financieel tekort zien. 
Daarom zal naast een ruimtelijke 
uitwerking ook gezocht worden naar 
externe fondsen.

Inloopbijeenkomst
De Kinckhorst Stichting wil graag in 
dit stadium de directe omgeving en 
andere belangstellenden meenemen 
in hun planvorming. 
U bent daarom van harte welkom 
op dinsdag 8 oktober van 17.00 – 
20.00 uur op het Bleekerseiland.

Schets openbare ruimte
In opdracht van de gemeente is een 
stedenbouwkundige schets voor het 
openbaar gebied gemaakt. 

Dit is geen gedetailleerd inrichtings-
plan, maar een koersdocument dat 
onderdeel is van de besluitvorming 
van de gemeenteraad. 
De schets zal tijdens de inloopbij-
eenkomst te zien zijn.

Suggesties welkom
De Kinckhorst Stichting en ge-
meente hopen tijdens deze inloop-
bijeenkomst suggesties te krijgen 
om daarmee de plannen zoveel 
mogelijk aan te laten sluiten bij de 
wensen van omwonenden. 

Plan voor stadslogement en 
park op Bleekerseiland
Gemeente en Woonconcept kochten in 2008 het Bleekerseiland. Het 
deel van Woonconcept is in 2017 doorverkocht aan De Kinckhorst 
Stichting. Met het stichtingsbestuur zijn de mogelijkheden van een 
stadslogement verkend. Aansluitend wil de gemeente het Bleekers-
eiland inrichten als een openbaar toegankelijke stadstuin. 

Vrijdag 13 september werd bekend 
dat Meppel een van de genomineer-
den is voor de Aandeslag-Trofee van 
het landelijke programma Aan de 
slag met de Omgevingswet. 

De gemeente krijgt deze nominatie 
voor de inspirerende manier waarop 
de gemeente nu al werkt in het 
Transformatiegebied Noordpoort, 
zoals vertaald in het bestemmings-
plan. 

Waardering
Wethouder Henk ten Hulscher: 
“Deze nominatie is een blijk van 
waardering van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties voor de innovatieve aanpak 
om het Transformatiegebied Noord-
poort in Meppel tot ontwikkeling te 
brengen.”

Noordpoort genomineerd voor landelijke prijs

De nominatie is ontvangen voor 
de bijdrage aan het oplossen van 
een maatschappelijk probleem: de 
aanpak van een verloederd gebied. 
Voor de bijzondere aanpak die zich 
kenmerkt door samenwerking en 
door gebruik te maken van de nieuwe 
wettelijke mogelijkheden - volgens de 

Crisis en herstelwet - en de bijdrage 
die het project levert aan de ontwik-
keling van nieuwe kerninstrumenten 
voor de Omgevingswet. 
Hiervoor is een nieuwe plansys-
tematiek ontwikkeld waarbij per 
deelgebied op doel, ambitie, functie 
en kwaliteit wordt gestuurd.

Stemmen!
Vanaf 2 oktober kan iedereen 
stemmen op de genomineerden 
via de website 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl 

Andere genomineerden zijn 
-  GGD Hart voor Brabant voor de 

Brabantse omgevingsscan
-  Gemeente Doetinchem voor 

ontwerpend onderzoek
-  Landelijk Impulsprogramma 

Omgevingsveiligheid
-  Waterschap Vallei en Veluwe 

voor de blauwe omgevingsvisie 
2050.

Minister Ollongren reikt 18 no-
vember de trofee uit tijdens het 
Praktijkfestival Omgevingswet in 
De Rijtuigenloods in Amersfoort.
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Gemakkelijk en betrouwbaar

AfvalApp 
gemeente Meppel

   Groen: wat gaan we doen

Herfst in Meppel
Het najaar is begonnen. Het wordt 
merkbaar frisser. Dus is het tijd voor 
de laatste schoffelronde om onkruid 
te verwijderen. Daarnaast worden 
heesters gesnoeid. Het zaagwerk 
van de wijkteams start later in het 
najaar. Het latere najaar is ook de 
tijd voor het planten van nieuwe 
heesters, bomen en bollen. Op dit 
moment wordt de laatste hand 
gelegd aan de bestellijsten.

Bladbakken
Volgende week worden er ook 
weer bladbakken geplaatst. Om 
het blad goed af te kunnen voeren 
is het belangrijk dat er geen ander 
(tuin)afval in de bladbakken komt. 
Het is de bedoeling dat het afge-
vallen blad gefermenteerd wordt; 
om het op die manier als Bokashi 
te kunnen hergebruiken.

Noord - Ezinge - Nijeveen
Het team werkt vanuit Havelter-
made aan de laatste onkruidronde. 

Oosterboer - Rogat
Het team onderhoudt heestervakken 
in de omgeving Citroenvlinder.

Centrum - Koedijkslanden 
Berggierslanden
Het team maakt de laatste onkruid-
ronde vanuit de Govaert Flinckstraat. 
Voor diverse klussen is het team ook 
elders actief. 
Zo verzorgt dit team ook de dieren 
in het hertenkamp in het Wilhelmi-
napark. 

Algemeen
Het team maakt nog de laatste kni-
pronde van hagen. Binnenkort start 
het plaatsen van de bladbakken, 
waarin u het afgevallen herfstblad 
weer kwijt kunt. Verder worden waar 
nodig bulten met klein groenafval 
opgehaald.

Bomen
Het team snoeit bomen vanuit de 
hoogwerker langs de oude weg 
Meppel-Nijeveen.

Ter inzage het vastgestelde 
beeldkwaliteitsplan Isala Diaco-
nessenhuis en gecoördineerde 
ter inzage vastgestelde bestem-
mingsplan Meppel - Ziekenhuis 
2018, omgevingsvergunning 
nieuwbouw ziekenhuis en hoger 
grenswaarden wegverkeersla-
waai

Op grond van de coördinatieregeling 
artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), evenals artikel 3.8 Wro ma-
ken burgemeester & wethouders van 
Meppel bekend dat met ingang van 
3 oktober 2019 gedurende zes 
weken ter inzage ligt:
- Het gecoördineerde vastgestelde 

bestemmingsplan Meppel - Zie-
kenhuis 2018, de omgevingsver-
gunning nieuwbouw ziekenhuis en 
het besluit hogere grenswaarden 
wegverkeerslawaai. 

- Het vastgestelde beeldkwali-
teitsplan Isala Diaconessenhuis 
bestemmingsplan Meppel - 

 Ziekenhuis 2018.

Globaal wordt het plangebied 
begrensd door de Hoogeveenseweg 
aan de noordkant, de Reggersweg 
aan de oostkant en de bestaande 
weilanden in het Reestdal aan de 
west- en zuidkant.
Met het nieuwe bestemmingsplan 
Meppel - Ziekenhuis 2018 wordt het 
mogelijk gemaakt de vervangende 
nieuwbouw voor het ziekenhuis te 
realiseren op het voormalige terrein 
van De Schiphorst.

Besluit hogere grenswaarde ten 
behoeve van het Isala Diacones-
senhuis
Ten behoeve van de bouw van het 
nieuwe ziekenhuis is het noodzakelijk 
om hogere grenswaarde vast te 
stellen voor het wegverkeerslawaai. 
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
wordt overschreden. Met het besluit 
hogere grenswaarde wordt het mo-
gelijk gemaakt om de bouw van het 
nieuwe ziekenhuis te realiseren. 

Omgevingsvergunnig
Voor de bouw van het nieuwe 
ziekenhuis is een aanvraag omge-
vingsvergunning ingediend. Hiervoor 
leggen burgemeester & wethouders 
een ontwerp omgevingsvergunning 
ter inzage.

Coördinatieregeling
Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke 
ordening maakt het mogelijk dat 
diverse procedures gezamenlijk 
worden doorlopen. De gemeenteraad 
heeft 30 november 2017 besloten 
om de gemeentelijke coördina-
tieregeling van toepassing voor 
het project nieuwbouw ziekenhuis 
Meppel. Daardoor is het mogelijk om 
verschillende besluiten die samen-
hangen met de realisatie van een 
deze ontwikkeling te coördineren.

Beeldkwaliteitplan 
Isala Diaconessenhuis
In samenwerking met initiatiefnemer 
in het gebied en deskundigen is 
een beeldkwaliteitplan opgesteld. 

Dit beeldkwaliteitplan beschrijft de 
kwaliteit vanuit de samenhangende 
gebiedsontwikkeling van gebouwen 
en openbaar gebied om hier vanuit 
gemeente en welstand op een goede 
wijze regie op te kunnen voeren. Het 
beeldkwaliteitplan wordt voor het ar-
chitectuurdeel gebruikt als aanvulling 
op de gemeentelijke welstandsnota 
en vormt daarmee het kader voor de 
welstandstoetsing.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, 
beeldkwaliteitsplan, verleende om-
gevingsvergunning en besluit hogere 
grenswaarde wegverkeerslawaai 
liggen van 3 oktober t/m 13 novem-
ber voor een ieder ter inzage in het 
Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel. 
Op www.meppel.nl vindt u actuele 
openingstijden. Het bestemmings-
plan - verbeelding, regels, toelichting 
en bijlagen - kan tevens via 
www.ruimtelijkeplannen.nl of 
www.meppel.nl/bestemmingsplan-
nen worden ingezien. 
Het bestemmingsplan heeft de 
planidentificatie NL.IMRO.0119.
Ziekenhuis2018-BPC1.

Beroep
Gedurende de periode van ter 
visie legging kan schriftelijk beroep 
worden ingesteld tegen het gecoör-
dineerde vastgestelde bestemmings-
plan Meppel - Ziekenhuis 2018, de 
omgevingsvergunning nieuwbouw 
ziekenhuis en het besluit hogere 
grenswaarden wegverkeerslawaai bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019 
2500 EA Den Haag door belangheb-
benden:
-  die tijdig, op grond van artikel 3.8 

lid 1 onder d van de Wet ruimte-
lijke ordening, zienswijzen hebben 
ingediend bij de gemeenteraad;

-  die kunnen aantonen daartoe re-
delijkerwijs niet in staat geweest 
te zijn.

Voor de behandeling van een beroep 
zijn griffierechten verschuldigd. 
Gedurende de periode van ter visie 
legging kan tevens een verzoek 
om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Voor de behandeling 
van een dergelijk verzoek zijn ook 
griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad 
tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt.

Het beeldkwaliteitsplan Isala Dia-
conessenhuis treedt in werking op 
de eerste dag na publicatie en zal 
onderdeel uit gaan maken van de 
welstandnota. Op grond van artikel 
8:3 lid 1 Algemene wet bestuurs-
recht kan tegen dit besluit geen 
beroep worden ingesteld. Het is ook 
niet mogelijk om tegen dit besluit 
bezwaar te maken.

Plannen Isala Diaconessenhuis Meppel

Adviesraad Sociaal Domein 
zoekt nieuwe leden
De Adviesraad Sociaal Domein zoekt 
vrijwilligers die Burgemeester 
& Wethouders gevraagd en onge-
vraagd adviseren over het sociaal 
domein. Kortom: over je eigen 
leefomgeving en alles wat daarmee 
samenhangt.

Sociaal domein
Sinds 2015 heeft de gemeente uit-
gebreide taken op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, 
de Jeugdwet én de Participatiewet 
- werk en inkomen. De Adviesraad 
Sociaal Domein adviseert onder 
meer over jongeren en ouderen, 
mensen met een beperking, nieuwe 
Nederlanders, kwetsbare groepen en 
vrijwilligers. 

Wat Meppel van jou verwacht
Om goed te adviseren zoekt de Ad-
viesraad mensen die de samenleving 
breed vertegenwoordigen:

-  Je woont in de gemeente Meppel. 
-  Je hebt binding met groepen in 

het sociaal domein. 
-  Je bent bereid en in staat om 

in het algemeen belang mee te 
denken over het sociaal domein. 

-  Je hebt een maatschappelijk 
netwerk of je bouwt dat op. Ook 
jongeren wordt nadrukkelijk 
gevraagd te solliciteren!

-  Je bent 4 jaar beschikbaar voor 
gemiddeld één dagdeel per week.

Sollicitatie 
Stuur je motivatie met je CV naar 
Petra Vos via p.vos@meppel.nl

n Informatie vind je via meppel.nl/
vacatures of telefoon 06-5250 3413 

Kenniskaravaan van start
Dit najaar gaat de Kenniskaravaan 
van start in Meppel en Nijeveen. 
Verschillende maatschappelijk 
betrokken bedrijven, ondernemers 
en organisaties delen belangeloos 
kennis en ervaring. Een nieuw 
initiatief van Welzijn MensenWerk en 
de Meppeler Uitdaging. 

De Kenniskaravaan is een aanbod 
van boeiende trainingen, leuke 
workshops en themabijeenkomsten 
voor vrijwilligers van maatschappe-
lijke organisaties zoals verenigingen, 
stichtingen, wijk- en buurtinitia-
tieven. De eerste bijeenkomst is 
dinsdag 15 oktober het thema deze 
avond is Hoe anders denken waarde 
oplevert. Tijdens deze workshop 
leren deelnemers van maatschap-
pelijke organisaties wat de Meppeler 

Uitdaging en Meppelvoorelkaar voor 
de organisatie kunnen betekenen. 
Wat de één nodig heeft, heeft de 
ander over en wil dit graag delen. 
Beide organisaties brengen vraag en 
aanbod samen. De deelnemer leert 
meer over het stellen van vragen, 
hoe deze aantrekkelijk te formuleren 
en denkt na over het bieden van een 
tegenprestatie zodat beide partijen 
met een goed gevoel de match kun-
nen maken. 

Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar l.dolstra@welzijnmw.nl 
met daarin naam, naam organisatie 
en met hoeveel personen deelne-
men. 
Bijeenkomsten november
In november worden twee bijeen-
komsten georganiseerd. De Jong & 
Laan verzorgt een workshop voor 

UITDAGINGMEPPELERpenningmeesters van de club en 
Arslan & Ter Wee geeft en presentatie 
over de privacywetgeving. Nog steeds 
worstelen verenigingen en stichtingen 
met dit vraagstuk. 

Informatie over de bijeenkomsten 
staat vermeld op 
www.meppeleruitdaging.nl

Nieuwe website
Sinds deze week is de nieuwe website 
www.meppeleruitdaging live! Op deze 
site kunnen bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties vraag een aanbod 

doorgeven en is alle informatie te 
vinden over de activiteiten die de 
Meppeler Uitdaging organiseert. 
Neem gerust een kijkje. Lees en 
ervaar wat De Meppeler Uitdaging 
ook voor uw bedrijf of organisatie 
kan betekenen. Samen maken we 
Meppel een beetje mooier!

n Informatie 
www.meppeleruitdaging.nl
info@meppeleruitdaging.nl 
of telefoon 06 1376 3040

Nieuws van de Meppeler Uitdaging

Geheimhouding 
persoonsgegevens
In de gemeentelijke Basisregistratie 
Personen zijn persoonsgegevens opge-
nomen van iedereen die in de gemeente 
woont. Deze gegevens verstrekt de 
gemeente vaak automatisch aan over-
heidsinstellingen en enkele bijzondere 
maatschappelijke instellingen, zoals 
pensioenfondsen, voor zover dat nood-
zakelijk is voor hun wettelijke taken.  
 
U kunt de gemeente vragen uw per-
soonsgegevens beperkt aan derden te 
verstrekken. Zoals voor verstrekking 
aan curator of advocaat, interkerkelijke 
ledenadministratie, niet commerciële 
instellingen als sport- en muziekvereni-
gingen. 

Aanvragen
Met uw DigiD kunt u via www.meppel.nl 
geheimhouding aanvragen. Het verzoek 
om geheimhouding geldt alleen voor 
gegevens die zijn geregistreerd in de 
gemeente waar u het verzoek indient. 
Wanneer u wilt dat bijvoorbeeld uw 
vorige woongemeente ook geen gege-
vens doorgeeft, moet u ook een verzoek 
indienen bij die gemeente.

n Informatie
Klantcontacten: postbus@meppel.nl of 
telefoon 14 0522.

Heel gewoon 
Haveltermade schoon
Ergert u zich ook aan het illegaal 
storten van grof vuil bij ondergrondse 
vuilcontainers? Wilt u er samen met 
het Wijkplatform Haveltermade iets aan 
doen om de prachtige wijk schoon te 
houden? Doe dan met mee!

Zaterdag 5 oktober van 9.00-10.00 uur 
staan op het Troelstraplein bij Wijkcen-
trum De Poele - Kruiskerk drie grote 
zeecontainers om uw overtollige spullen 
te komen brengen. 

Denk aan oude banken, kastjes, huis-
houdelijke apparaten, fietsen, tafeltjes 
en matrassen. Puinafval, asbest en 
chemisch afval mogen niet. Vrijwilligers 
helpen u en controleren de spullen.
 
Samen in actie voor een schone 
buurt
Het Wijkplatform Haveltermade organi-
seert samen met vrijwilligers, Wooncon-
cept, Welzijn MensenWerk en gemeente 
deze eenmalige grofvuilactie voor een 
grote najaarschoonmaak door alle inwo-
ners van Haveltermade.

Geef storingen door!
Als een ondergrondse container niet 
werkt, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen 
per week, 14 0522 bellen. U kunt ook 
uw ondergrondse container adopteren.


