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1. SP kijk op Meppel
We kunnen in de Gemeente Meppel trots zijn op onze stad en ons dorp. Iedereen die er woont, 
leert en werkt, zorgt ervoor dat we een levendige gemeente hebben waarin we echt kunnen 
samenleven. Vrijwilligers die zich inzetten voor hun club, ondernemers die nieuwe kansen zien en 
hier bedrijvigheid naartoe halen, jonge gezinnen die zich in de gemeente vestigen, het zijn enkele 
voorbeelden van hoe we er samen aan bijdragen dat Meppel en Nijeveen fijne plekken zijn om te 
leven.

Die sociale samenhang staat helaas wel onder druk. Landelijk beleid en politieke keuzes van de 
afgelopen colleges zorgen ervoor dat ook de Gemeente Meppel in steeds zwaarder weer verkeert. 
Door de vele taken die vanuit de landelijke overheid over het hek naar de gemeente zijn gegooid, 
moeten we in Meppel steeds meer doen met minder geld.

Er moeten keuzes worden gemaakt, willen we ervoor kunnen zorgen dat we ook in de toekomst 
met elkaar kunnen blijven genieten van wat Meppel en Nijeveen zo mooi maakt. Geen bakken 
geld naar verspilprojecten zoals bijvoorbeeld een nieuwe parkeergarage maar kiezen voor de 
inwoners en wat zij nodig hebben. Door het geld op de juiste plekken te besteden, bevorderen we  
dat ook in de komende jaren iedereen kan meedoen, iedereen gebruik kan maken van goede zorg 
en dat mensen weer aan het werk kunnen.

Dit kan de gemeente niet alleen. Goede banden met bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
inwoners zijn nodig om die klus te klaren. Niet ruzie maken en verantwoordelijkheid van je 
afschuiven zoals het vorige college dat heeft gedaan maar de verbinding zoeken om samen 
problemen op te lossen.

De komende vier jaar gaat het om keuzes maken. Wij kiezen voor de mensen die samen de 
Gemeente Meppel maken tot wat die is: zij die deelnemen aan de samenleving en werken aan 
een plek waar het voor iedereen fijn is om te leven. Voor Meppel en voor Nijeveen.

Onze keuzes zijn:
- om goede zorg voor iedereen toegankelijk te houden
- de wachttijd voor betaalbare woningen korter te maken
- om de sociale voorzieningen voor de inwoners op peil te houden
- om scholencampus Ezinge toegankelijk te maken met een fietstunnel
- om de sociale werkvoorziening in stand te houden



2. Wonen
De SP stimuleert woningcorporaties om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de bouw en on-
derhoud van betaalbare woningen voor mensen met een laag en middeninkomen. De bouw is be-
langrijk voor Nederland maar voor zakkenvullers is geen plaats meer. Wel voor meer innovatie en 
duurzame bouw. De zeggenschap van de huurders over de corporaties moet worden versterkt met 
een wettelijk vastgelegd initiatiefrecht. Waarmee huurders de verhuurders kunnen verzoeken om 
redelijke maatregelen. Waar woningnood is, gaan gemeenten leegstand bestrijden. Gemeenten 
en woningcorporaties maken in samenspraak met huurders organisaties prestatieafspraken over 
nieuwbouw, onderhoud van woningen en leefbaarheid van de buurt. Woningcorporaties worden 
terughoudend met de verkoop van woningen. 

Het woningaanbod in Meppel moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat betekent 
voldoende woningen binnen de gemeente voor elke fase van het leven, voor alleenstaanden, voor 
grote en kleine gezinnen, voor senioren en voor gehandicapten en andere beschermde groepen. 

Een passende woning in een prettige woonomgeving is een van de basisbehoeften van de 
burgers in de gemeente. Het is de taak van de gemeente om erop toe te zien dat hieraan kan 
worden voldaan. Bij het ontwikkelen van plannen staat de behoefte van de bevolking van Meppel 
voorop.

Onze doelen
De wachtlijsten voor sociale, betaalbare huurwoningen en voor starterswoningen moeten binnen 
de komende vier jaar terug gebracht worden in tijd en aantal naar minder dan zes maanden en 
minder dan 50 wachtenden. De planning van aantallen en typen te bouwen nieuwe woningen en 
de verhouding huur en koop in de gemeente, met name in de Nieuwveense Landen wordt hierop 
aangepast. 

De wijze waarop de gemeente de begrippen betaalbare huurwoning en sociale huurwoning 
hanteert wordt opnieuw vast gesteld in het licht van de huidige recessie en de invloed daarvan op 
inkomens. Dit moet het voor de lage en midden inkomens mogelijk maken, dat zij toegang tot de 
huurmarkt blijven houden, zonder dat bijna hun hele inkomen opgaat aan huur. 

Voor terugdringing van het overaanbod aan leegstaande appartementen wordt tussen de 
gemeente en de in Meppel werkzame woningcorporaties een `Lokaal Akkoord` gesloten over de 
hiervoor nodige voorwaarden en maatregelen met tijdspad. Daarin vormen mogelijkheden om 
appartementen en appartementblokken om te bouwen tot huisvesting voor starters een duidelijke 
prioriteit. 

Er komen harde afspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties over de verkoop van 
huurhuizen. Bestaande afspraken worden herzien op nut en noodzaak. 

De gemeente start geen nieuwe uitbreidingsplannen voordat de ontwikkeling van de Nieuwveense 
Landen is afgerond en er zicht is op een aanvaardbare opvulling van de lege kavels in de 
Berggierslanden.



3. Zorg
De zorg is de grootste werkgever in de regio en vaak zelfs letterlijk van levensbelang. Goede zorg 
die bereikbaar is, is daarom in ieders belang. De komende jaren komen er veel zorgtaken vanuit 
het rijk richting de gemeente, zonder dat daar ook het benodigde bedrag voor wordt meegestuurd. 
Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg die 
aan de inwoners wordt verleend.

We moeten ervoor waken dat iedereen gebruik kan blijven maken van de zorg die hij of zij nodig 
heeft. Het liefst ook zoveel mogelijk bij het ziekenhuis in Meppel. Een volwaardig ziekenhuis 
binnen de gemeente vermindert complicaties en bevordert dat mensen langer zelfstandig bij een 
ziekenhuis kunnen komen. Niet bot bezuinigen maar de gezondheid van mensen staat voorop bij 
het ontwikkelen van beleid.

Onze doelen
Meppel moet een volwaardig ziekenhuis houden. We doen er alles aan om verdere uitkleding, 
zoals is gebeurd met de acute kraamzorg, tegen te gaan.

Ondanks de forse bezuinigingen van dit kabinet, willen we dat er voor iedereen die daarbij gebaat 
is, goede en passende dagbesteding is.

De zogenaamde keukentafelgesprekken waarbij wordt gekeken wat de zorgbehoefte van iemand 
is, mag niet worden gebruikt als een pure bezuinigingsmaatregel. Niet het doel van 
kostenbesparing maar de gezondheid van mensen staat voorop.

Mantelzorg is lovenswaardig. Mensen die de zorg dragen voor hun familie, vrienden of buren 
verdienen daarom de volledige steun van de gemeente. De gemeente mag dit echter niet als 
excuus gebruiken om zich zelf aan de zorgplicht te onttrekken. Ook moet er voor worden gewaakt 
dat mantelzorgers zelf niet overbelast raken.

Preventie is in de zorg de beste manier om latere problemen te voorkomen. Door op tijd te 
signaleren, voorkom je dat gezondheidsproblemen zich verder ontwikkelen en bespaar je 
uiteindelijk ook op de kosten voor de zorg.



4. Werk en economie
Dat het economisch zware tijden zijn, hoeft aan niemand te worden uitgelegd. De werkloosheid is 
hoog en mensen komen moeilijk aan de slag. Stevige landelijke bezuinigingen zorgen ervoor dat 
de economie wordt afgeremd en er niet voldoende werkgelegenheid is. Tegelijkertijd is het 
vertrouwen onder consumenten laag waardoor bestedingen bij winkels achterblijven. Het gevolg 
ervan is dat veel mensen thuis zitten, een situatie die we niet moeten willen.

Een stabiel inkomen waar mensen zelf voor kunnen werken is de beste basis voor deelname aan 
de samenleving. De gemeente moet echter ook klaar staan voor hen die wel willen werken maar 
dat niet kunnen of die daarbij hulp nodig hebben. De lokale overheid heeft hier een belangrijke rol 
in 

Onze doelen
De gesubsidieerde banen die er nu zijn, blijven ook na 1 januari 2015 bestaan.

De sociale werkvoorziening blijft onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Een beschermde 
werkplek is van groot belang voor hen die anders niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

De gemeente geeft prioriteit aan het stimuleren van het midden- en kleinbedrijf. Daarom is ze 
terughoudend in het toestaan van vestigingen van grote winkelketens die zich buiten de 
binnenstad willen vestigen.

Het aantal koopzondagen wordt niet uitgebreid wegens bescherming van de kleine zelfstandigen.

De schuldhulpverlening blijft minimaal op het huidige niveau. Door zo snel mogelijk te signaleren 
en te helpen bij schulden, worden ergere problemen voorkomen.

Parkeertarieven niet verder laten stijgen. Het parkeertarief mag niet worden gebruikt als melkkoe. 
Het stoot winkelpubliek af waardoor bestedingen in Meppel afnemen.

Er wordt verbinding gezocht met de Meppeler bedrijven om zo vacatures te koppelen met 
geschikte mensen die op het moment geen werk hebben.

De gemeente stelt alles in het werk om een gunstig vestigingsbeleid voor bedrijven te realiseren.



5. Sociaal samen leven
In tijden van economische onzekerheid moeten we mensen sociale zekerheid blijven bieden. 
Onze samenleving is harder geworden door toenemend egoïsme, minder normbesef en groeiende 
ongelijkheid. Juist nu is het belangrijk om verbindingen te versterken, tegenstellingen te beperken 
en elkaar te laten zien hoe je met elkaar kan leven. Gelijkwaardigheid en solidariteit blijven 
kernwaarden alsmede respect voor elkaar. Diversiteit geeft kleur. Kinderen behoren niet op te 
groeien in armoe. Goede zorg voor de jeugd is van groot belang. Mensen met een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische beperking horen te worden opgenomen in de samenleving. Dat gaat 
allemaal niet vanzelf maar vraagt oog hebben en omkijken naar elkaar. De buurt is daarbij de 
schaal voor de toekomst. Ouderen worden mogelijkheden geboden om niet in 
een sociaal isolement te raken.

Burgers mogen niet buiten de boot vallen. Voorzieningen moeten zijn afgestemd en toegankelijk 
zijn voor zoveel mogelijk inwoners. Gemeentelijke regelgeving moet niet betuttelend van toon zijn 
maar moet duidelijk maken dat het gaat om ordening en bescherming. Regelmatige communicatie 
van de gemeente met de buurt is een belangrijk middel om alert te blijven op wat er onder 
bewoners leeft en wat men mist. In de aanpak van sociale problemen staat houdbaarheid op de 
lange termijn voorop alsmede laagdrempeligheid en goede toegankelijkheid. Het gemeentelijk 
bestuur heeft een meedenkende houding, weliswaar kritisch maar met open oor.

Onze doelen 
De mogelijkheden voor gezinnen met een kleine beurs om hun kinderen mee te laten doen aan 
sport- en culturele clubs worden actiever onder hun aandacht gebracht. Zo ook de mogelijkheid 
van prijsreductie voor toegang tot het zwembad.

Peuterspeelzalen en kinderopvang instellingen moeten behouden blijven en zouden zichzelf niet 
de markt uit hoeven prijzen door tariefstijging. Waar nodig faciliteert en ondersteunt de gemeente 
hen. 

Ouderen worden mogelijkheden geboden van halen en brengen naar activiteiten voor dagvulling, 
ter voorkoming van een wegzakken in eenzaam isolement.

Plekken en ontmoetingsplaatsen waar veel ouderen komen en elkaar ontmoeten worden voorzien 
van banken die vandalisme bestendig zijn. 

Er komen hangplekken voor jongeren, door jongeren zelf aan te wijzen, onder beheer van zelf 
gekozen jongerencomités onder supervisie van wijkplatform of wijkagent.

Buurtcomités hebben minimaal één keer per half jaar een gesprek met hun wijkwethouder. 

De gemeente richt op een tweetal plekken moestuinen in, waarvan de opbrengst is bestemd voor 
de voedselbank en waarvoor vrijwilligers worden gevraagd voor onderhoud en beheer.



6. Onderwijs en jongeren
Na een lange tijd van schaalvergroting, is de landelijke trend gekeerd naar de kleine schaal in het 
onderwijs. Juist terwijl de gemeente in Meppel een flink onderwijspark bouwt.  Deze grote schaal 
brengt het risico met zich mee dat leerlingen zoek raken in de massa en er te weinig oog is voor 
de individuele personen. Een ongewenste ontwikkeling die we moeten tegengaan.

Er zijn veel leuke activiteiten binnen de gemeente waar het goed zou zijn om jongeren te 
betrekken in de organisatie. Door ze zelf in staat te stellen om hier invulling aan te geven, sluiten 
die activiteiten aan bij de belevingswereld van de jongeren en stimuleer je ze om zich in te zetten 
voor de samenleving. Deze deelname zorgt ervoor dat zij een leuke en constructieve bijdrage 
kunnen leveren waarbij zij zichzelf kunnen ontwikkelen.

Onze doelen
Geen verdere schaalvergroting in het onderwijs. Kleinschaligheid zorgt ervoor dat er goed contact 
is met leerlingen en er niemand buiten de boot valt.

De Niermanschool moet zo spoedig mogelijk in de Plataan of er moet -als dat niet mogelijk 
blijkt- gepaste nieuwbouw komen. Er is te lang gesold met de school, ouders en leerlingen.

Banden met scholen in Meppel moeten goed worden onderhouden. Zij merken het als eerste wan-
neer er iets niet goed gaat met een leerling. In samenwerking met de gemeente kunnen zij 
vervolgens stappen nemen om bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie op te lossen.

Er moeten projecten zijn samen met scholen en maatschappelijke organisaties zoals 
sportverenigingen om overgewicht bij jongeren te voorkomen.

Zwemonderwijs is van groot belang voor de veiligheid van kinderen en moet dan ook blijvend door 
de gemeente worden ondersteund.



7. Verkeer en (verkeers)veiligheid
Openbaar vervoer moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Bereikbaarheid haalt 
mensen uit hun isolement. Bij de planning van bushaltes en fietspaden wordt hier rekening mee 
gehouden. Invoeren van “Shared Space” als systeem van verkeersmanagement moet duidelijk en 
goed doordacht gebeuren. Veiligheid verdient voorrang, zowel veiligheid op de weg als veiligheid 
in de buurt. Voldoende en heldere straatverlichting werkt preventief. Het ontsluiten van nieuwe 
woonwijken is niet het sluitstuk op maar vormt het begin van een goede infrastructuur.

De dertig kilometer verkeerszone om het centrum moet ontdaan worden van onveilige en 
onduidelijke verkeerssituaties. Waar nodig komen beveiligde oversteekpunten terug. Een goede 
ontsluiting van buitenwijken als Oosterboer, Berggierslanden en de Nieuwveenselanden is 
buitengewoon belangrijk voor de doorstroming van het verkeer, met name in de spits. Acceptatie 
van het Shared Space systeem gaat alleen werken bij voldoende handhaving en voorlichting. 

Onze doelen
Bij de bewegwijzering voor het verkeer in de 30-kilometer zones moet duidelijker aangegeven 
worden hoe de verkeersstromen lopen. Dat geldt met name op de kruispunten. Te vaak komen 
daar met name oudere en gehandicapte voetgangers en fietsers in het nauw. De gemeente werkt 
samen met de politie aan een doeltreffende voorlichting en handhaving. Voetgangers en fietsers 
mogen niet gezien worden als remvlees.

De gemeente wordt opnieuw doorgelicht op plaatsen waar aanleg van verkeerslichten en rotondes 
de doorstroming en veiligheid van het verkeer zal bevorderen. 

In overleg met de ANWB wordt bekeken hoe het verkeersknelpunt Lankhorst meer overzichtelijk 
kan worden bewegwijzerd. De huidige situatie laat qua duidelijkheid veel te wensen over.

Op de scholen in Meppel wordt jaarlijks voorlichting gegeven over verkeersgedrag en gedrag 
tijdens de pauzes, onder ander over het veroorzaken van onveilige situaties in het verkeer rond 
de school en het veroorzaken van zwerfvuil. Scholen geven in winterse situaties voorlichting over 
aangepast verkeersgedrag.

Het fietsenplatform en de overige stallingen bij het station worden minstens een keer per kwartaal 
gecontroleerd op overlast en vernieling.

De scholencampus Ezinge wordt met spoed bereikbaar gemaakt door de aanleg van een 
fietstunnel onder het spoor bij Huize ABC met een aansluitende fietsbrug over de Reest. 

Bij de planning van werkzaamheden aan de wegen in Meppel wordt door de gemeente erop 
toegezien dat niet teveel delen van de gemeente tegelijk open liggen en afgesloten zijn.

De gemeente start een pilot voor gratis openbaar ouderenvervoer.



8. Kunst en cultuur
Het leven bestaat uit meer dan werken en geld verdienen. Het voeden van de geest is net zo 
belangrijk. Het bevorderen en ruim baan geven aan allerlei vormen van creativiteit verrijkt het 
leven. Er dient een breed aanbod van kunst en cultuur beschikbaar te zijn, toegankelijk voor een 
groot publiek. 

Kunst en cultuur vormen het kloppend hart van de stad. Ontneem de stad zijn hart en er blijft een 
saaie kleurloze gemeente over. Meppel moet ervoor waken dat het de uitstraling van een bruisend 
centrum van kunst en cultuur behoudt .

Onze doelen
Culturele voorzieningen als schouwburg Ogterop, expositiecentrum De Secretarie, het 
Drukkerijmuseum, de bibliotheek, en de Plataan moeten blijven bestaan.

Privatisering van Ogterop is uit den boze. 

De faciliterende rol van de Plataan als ruimte voor het onderricht en beoefening van 
muziekonderwijs en kunstzinnige vorming mag niet op de tocht komen te staan.

Duidelijkheid is gewenst over het voortbestaan van het daarin gevestigde Scala als Centrum voor 
de kunsten. 

Culturele evenementen met een grote uitstraling en toeristische aantrekkelijkheid als het 
Grachtenfestival, het Poppenspelfestival, Donderdag Meppeldag verdienen het om door de 
gemeente te worden gefaciliteerd en ondersteund. Daarnaast blijft de gemeente ruimte en 
ondersteuning bieden aan particuliere initiatieven zoals de kunstmarkt Woldstraat, wandelen met 
gedichten, het filmhuis enz.

De jaarlijkse bijdrage van Meppel aan het Centrum voor Beeldende Kunst Drenthe moet kritisch 
worden herzien op nut en noodzaak. Zo nodig moet die bijdrage aangewend worden voor lokale 
initiatieven.

De mogelijkheid voor kunstenaars en culturele organisaties van het huren van ateliers en studio’s 
tegen een lage huur, zoals tot dusver in het Mackaay schoolgebouw plaats vond, blijft in stand. 
Meppel heeft genoeg leegstaande gebouwen die zich hiervoor lenen.

Gestart wordt met het opbouwen van een jaarlijkse financiële reserve van 5.000 euro voor de 
aanschaf van hedendaagse kunst van Meppeler kunstenaars. Bij het vergunnen van opdrachten 
voor kunst in de openbare ruimte moet ook met nadruk gekeken worden naar regionale 
kunstenaars. 

Het heffen van toegangsprijzen door Meppeler culturele centra mag niet leiden tot vermindering 
van het bezoekersaantal. De gemeente dient in haar subsidievoorwaarden aan deze instellingen 
dit nadrukkelijk mee te wegen. 

Monumenten moeten waar mogelijk worden behouden en ingepast worden in hun omgeving. De 
gemeente houdt jaarlijks hun staat van onderhoud in de gaten en komt waar nodig in actie.



9. Natuur en milieu
Bij alle bouw- en infrastructurele plannen dient de zorg voor de in het gebied aanwezige natuur 
een prominente rol te krijgen en geen sluitpost in de besluitvorming en begroting te zijn. De 
toepassing van isolatie en andere energiebesparende middelen wordt daarin meegenomen als 
belangrijk onderdeel. Investeren in de natuur en in het milieu is per definitie investeren in de 
toekomst. Fouten of nalatigheden in het beleid ten aanzien van de natuur of het milieu krijgt men 
in meervoud terug. Aantasting van het milieu kan een directe aanval zijn op de gezondheid en 
welzijn van mensen. De mens draagt verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Die delen we met 
dieren, dus daar dragen we ook verantwoordelijkheid voor.

De huidige omvang van de binnen de gemeentegrenzen aanwezige natuur mag niet afnemen. De 
natuur wordt beschouwd als beschermd gebied en waar mogelijk uitgebreid. De gemeente vervult 
een actieve rol in het goed omgaan met het milieu en het terugdringen van afval door voorlichting 
en het stimuleren van besparingen. Om illegale lozingen, stortingen en zwerfafval te voorkomen 
moeten de kosten voor het afleveren van huis-, tuin en verbouwingsafval op een aanvaardbaar 
niveau blijven. Economische belangen moeten in principe ondergeschikt zijn aan de belangen van 
de natuur. 

Onze doelen
De gemeente gaat door eenvoudige en duidelijke voorlichting de aanschaf en het gebruik van 
energiebesparende middelen als het gebruik van zonnepanelen stimuleren. De gemeente maakt 
afspraken met Woonconcept en Actium over een programma om het aantal zonnepanelen op 
daken van hun woningbezit fors uit te breiden. De gemeente geeft het goede voorbeeld door te 
zorgen voor optimale isolatie van de eigen gebouwen en het aanbrengen van zonnepanelen 
daarop waar mogelijk. 

De gemeente wijst het proefboren naar schaliegas binnen haar gebied af.

Bij feestelijke evenementen in de openbare ruimte moet het geluidsniveau aanvaardbaar zijn en 
geen (langdurige) onoverkomelijke overlast geven voor omwonenden. Er worden vooraf duidelijke 
afspraken over duur en volume gemaakt tussen organisatie, gemeente en buurt. De gemeente 
ziet toe op de handhaving daarvan.

De gemeente onderhoudt goede contacten met natuur-, milieu- en dierenwelzijn organisaties.

Privatisering van de gemeentereiniging blijft uit den boze.

De plicht voor bedrijven om zwerfvuil en afval van hen afkomstig is zelf op te ruimen wordt 
uitgebreid en strak gehandhaafd.



10. Gemeentelijke organisatie
Gemeenten krijgen meer en meer verantwoordelijkheden en taken. Hoewel het goed is dat een 
overheidsorgaan dat dichtbij mensen staat ook met hen samenwerkt om problemen op te lossen, 
gaat die overheveling van taken veelal gepaard met fikse bezuinigingen. Niet de visie dat een 
lokale overheid samen met mensen het werk moet doen maar een ordinaire kostenbesparing is 
het motief. Dat gaat ten koste van voorzieningen en de kracht van de lokale overheid.

De gemeente moet altijd in dienst staan van haar inwoners. Het is het overheidsorgaan dat het 
eerste contact heeft met inwoners en het beste weet wat zij nodig hebben om goed te kunnen 
leven. Een betrouwbare en transparante gemeente wekt vertrouwen bij inwoners en leidt tot 
een grotere bereidheid om samen te werken. De inwoners van Meppel en Nijeveen moeten niet 
worden gezien als klanten maar als mensen die samen Meppel en Nijeveen maken tot wat ze zijn. 
Geen platte dienstverlening met ‘gemeentelijke producten’ maar samenwerking en goed kijken 
naar wat echt nodig is.

Onze doelen
Gemeentelijk beleid wordt zoveel mogelijk in samenspraak met de Meppeler inwoners ontwikkeld. 
Door goed samen te werken, wordt gemeentelijk beleid beter en effectiever.

Ambtelijke adviezen aan het college worden openbaar. Door inzicht te krijgen in de afwegingen die 
ambtenaren maken, kunnen de inwoners van de gemeente en de gemeenteraad het college beter 
controleren op haar werk.

Er komt een harde norm op de inhuur van externen. Maximaal 10% van het totale budget voor 
salarissen en vergoedingen. Op deze manier bespaart de gemeente geld en wordt er kennis 
binnen de eigen organisatie ontwikkeld.

Plataan blijft als multifunctioneel gebouw in stand.

Als er besparingsmaatregelen worden aangenomen door de gemeenteraad, wordt dat samen met 
de betrokken organisaties ingevuld. Niet een botte bezuiniging die over het hek wordt gegooid 
door de gemeente maar samen onderzoeken waar besparingen mogelijk zijn. Op deze manier zijn 
besparingsopdrachten reëler en is de kans groter dat dit gaat lukken.

De gemeente mag zich niet verschuilen achter een digitaal serviceloket maar blijft daarbuiten ook 
in persoon bereikbaar. Menselijk contact met kundige ambtenaren geeft het beste resultaat voor 
beide partijen.



Kijk ook op www.spmeppel.nl en www.sp.nl
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