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Voorwoord

Voor u ligt het ‘Actieplan binnenstad Meppel 2015 – 2018’. Het resultaat van een vruchtbare 
samenwerking tussen overheid en samenleving. 

In Meppel leeft het gezamenlijke besef dat we in 
het centrum de armen uit de mouwen moeten 
steken. Alleen samen met alle betrokkenen: 
ondernemers, bewoners, cultuurinstellingen, 
vastgoedeigenaren, ambtenaren, politiek, onderwijs en 
evenementenorganisaties kunnen we de binnenstad van 
Meppel levendig en uniek houden. Zodat we ook in de 
toekomst aantrekkelijk blijven als stad; om te bezoeken, in 
te wonen of te werken.

We zijn dan ook geweldig blij met de inbreng die door 
betrokkenen is geleverd bij het opstellen van dit actieplan. 
Verbeterpunten voor de stad zijn benoemd, geprioriteerd en 
veel acties hebben een trekker gekregen. En dat op basis 
van gelijkwaardigheid en in interactie met elkaar. Met als 
gevolg dat de keuzes voor de uit te voeren acties door alle 
betrokken partijen gedragen wordt.

We zijn echter niet klaar nu het actieplan is opgesteld. Nu gaat het om het realiseren van de acties. 
Het ‘Actieplan binnenstad Meppel 2015 – 2018’ is het draaiboek voor alle betrokkenen om de komende 
jaren te werken aan een levendige en unieke binnenstad. Een opgave waar iedereen -in samenwerking 
met elkaar- een bijdrage aan levert. 

Namens het college,

Roelof Pieter Koning
Wethouder binnenstad

Actieplan binnenstad Meppel, 2015 - 2018 7



Actieplan binnenstad Meppel, 2015 - 20188



1. Inleiding

Meppel is trots op haar bruisende centrum. De kracht van de Meppeler binnenstad ligt naast de 
historische panden, grachten en pleinen ook in de culturele en feestelijke evenementen en het winkel- en 
horeca aanbod. Toch staat in Meppel, net als in andere steden, de binnenstad onder druk, vanwege de 
economie en door ontwikkelingen als internetwinkelen. 

In deze tijd is stilstand achteruitgang. Het is belangrijk om te werken aan het behouden en versterken 
van de aantrekkelijkheid en levendigheid van de binnenstad mét haar bijzondere kenmerken. Zodat het 
stadshart leefbaar en economisch gezond blijft; een aantrekkelijke plek om te leven en te recreëren. 
En investeerders en bezoekers Meppel steeds weer weten te vinden.

Dit ziet de gemeente als een gezamenlijke opgave. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en 
instellingen spelen hierin een hoofdrol. Als verbinder heeft de gemeente deze partijen bij elkaar gebracht 
en is gezamenlijk een inventarisatie gemaakt van ideeën, plannen en dromen. Deze zijn besproken en 
zoveel mogelijk omgezet in concrete acties. Die vormen samen het ‘Actieplan binnenstad Meppel 2015 – 
2018’.

Het ‘Actieplan binnenstad Meppel 2015-2018’ is realistisch. Geen luchtkastelen, maar acties die 
passen binnen de mogelijkheden van de binnenstad van Meppel. Dat wil zeggen: bewust van de eigen 
kwaliteiten, mogelijkheden en onmogelijkheden. De gemeente stimuleert en faciliteert de uitvoering van 
het actieplan. Met het verkregen draagvlak en in samenwerking met elkaar is dat veelbelovend voor de 
Meppeler binnenstad.
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2. Opdracht, doelstelling en kaders

Opdracht
De opdracht voor een op te stellen actieplan binnenstad komt uit het ‘CollegeUitvoeringsProgramma 
2014 – 2018’. Hierin wordt aangegeven dat “er in 2015 een agenda voor de binnenstad moet worden 
vastgesteld, met samenleving en raad”.

In overleg is gekozen om te praten over een actieplan in 
plaats van een agenda. Dit omdat er aan de slag gegaan 
moet worden; het is tijd voor actie! Uitgangspunt voor 
de te benoemen acties zijn gezond verstand en 
professionaliteit. We gaan ervan uit dat betrokkenen 
weten welke acties goed zijn voor de binnenstad en op 
welke wijze die het beste uitgevoerd kunnen worden. 
De acties moeten verder zoveel mogelijk concreet en 
zichtbaar zijn. Met andere woorden: ze moeten resultaat 
opleveren. Alle resultaten samen dragen bij aan de 
volgende doelstelling:

Doelstelling
“In 2018 is de binnenstad onverminderd aantrekkelijk, met haar combinatie van leven, werken, recreëren 
en haar bijzondere kenmerken, zodat ze blijvend dient als voornaamste trekpleister van Meppel.”
Dit moet minimaal leiden tot continuering, maar liever tot toename van het aantal bezoekers.

Kaders
Eind 2013 is de ‘Structuurvisie Duurzaam Verbinden’ vastgesteld.  Hierin wordt aangegeven dat behoud 
en versterking van de kracht van de binnenstad in zowel functie als uitstraling de opgave voor de 
toekomst is. Hierbij zijn de volgende kernwoorden benoemd, die als kader fungeren voor dit actieplan: 
•	 trots op cultuurhistorische uitstraling; 
•	 kwaliteit openbare ruimte;
•	 beleving van groen en water;
•	 ontwikkelen Bleekerseiland;
•	 mix van wonen, leisure en detailhandel;
•	 woonfunctie boven/i.p.v. winkels;
•	 diversiteit detailhandelssector
•	 detailhandel binnen binnenring en op Het Vledder;
•	 diversiteit horeca;
•	 stimulering Cultuur;
•	 functionele versterking aanloopgebieden.

Ook het ‘CollegeUitvoeringsProgramma 2014 – 2018’ biedt kaders voor het opstellen van een actieplan 
voor de binnenstad: “De binnenstad is het hart van onze gemeente. Een levendige en aantrekkelijke 
binnenstad draagt sterk bij aan een goed vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven en heeft 
aantrekkingskracht op toeristen”. 
Meppel is in de regio een belangrijke trekpleister, met de binnenstad als het kloppende hart. Het is 
belangrijk dat concreet gewerkt wordt aan het versterken van een levendige en unieke binnenstad.
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3. Aanpak

Omdat het actieplan voor de binnenstad moet worden bepaald met samenleving en raad, is een 
bijzondere aanpak vereist. Alle betrokken partijen moeten vanuit hun eigen perspectief input kunnen 
geven.

Inventarisatie middels persoonlijke gesprekken
In het voorjaar -in de periode van maart t/m juni 2015- hebben diverse partijen meegewerkt aan een 
inventarisatie van verbeterpunten voor de binnenstad van Meppel. 
Om te beginnen zijn persoonlijke gesprekken gevoerd met de gemeentelijke beleids- en uitvoerende 
medewerkers. Het leefbaar en aantrekkelijk houden van de binnenstad hoort bij het takenpakket van de 
gemeente. Vandaar dat de gemeente al diverse onderzoeken voor de binnenstad uitgevoerd en plannen 
gemaakt heeft. Binnen de gemeente is bij diverse disciplines geïnventariseerd welke activiteiten daarvan 
horen in het actieplan, gezien de doelstelling. 

Daarnaast zijn de raadsleden persoonlijk benaderd om input te leveren voor het actieplan. Welke ideeën, 
plannen en dromen leven er bij de politiek voor de binnenstad van Meppel? Tegelijkertijd zijn 
horeca- en andere ondernemers, culturele en onderwijs instellingen, bewoners, vastgoedeigenaren, 
evenementenorganisaties, politie, banken en woningcorporaties persoonlijk bevraagd wat hun ideeën zijn 
voor een unieke en levendige binnenstad. 

Zo zijn maar liefst honderdtien ideeën, acties en plannen verzameld. Deze zijn in de zomermaanden 
logisch gebundeld, geherformuleerd en verdeeld over vijf categorieën:  toerisme en parkeren, 
bereikbaarheid en routering, openbare ruimte, evenementen, werken en wonen. 

Prioritering tijdens een plenaire startbijeenkomst
Op 28 september 2015 is een startbijeenkomst 
georganiseerd voor alle partijen die meegewerkt 
hebben aan de inventarisatie. Op deze goed bezochte 
bijeenkomst hebben de aanwezigen een prioritering in 
de actiepunten aangebracht. Belangrijk uitgangspunt 
hierbij was de haalbaarheid: welke acties zijn op dit 
moment concreet en werkbaar genoeg om binnen de 
gestelde periode 2015 – 2018 uit te kunnen voeren? 
En: bestaat er bij de betrokkenen voldoende bereidheid 
om	menskracht	en	financiële	middelen,	kennis	en	kunde	
beschikbaar te stellen? De inzetbaarheid van mensen 
en geld is immers niet onbeperkt. Zowel tijdens de 
persoonlijke gesprekken als op de startbijeenkomst 
klonk vaak: “Het hoeft niet zoveel te kosten als we het 
samen doen en een beetje slim doen”.

Het resultaat van de avond was dat verschillende actiepunten werden voorgedragen om mee aan de 
slag te gaan. Meerdere aanwezigen hebben aangegeven de handschoen te willen oppakken en trekker te 
worden voor actiepunten uit het actieplan. Ook is de planning bepaald. 

Vastleggen in een dynamisch document
Naast de activiteiten die al door de gemeente in gang zijn gezet, zijn er op 28 september 2015 ook acties 
benoemd die door de samenleving worden opgepakt. Dit betekent dat de gemeente Meppel geen besluit 
hoeft te nemen, maar kan volstaan met het kennis nemen van het actieplan.
Het vastleggen van het ‘Actieplan binnenstad Meppel’ betekent nìet dat er geen ruimte is voor nieuwe 
prioriteiten of nieuwe acties. Integendeel, het actieplan is juist een dynamisch document, waarbij alle 
ruimte is voor aanvullingen die bijdragen aan een levendige en unieke binnenstad. Zo mogelijk zal ook 
worden aangehaakt bij lopende regionale en landelijke activiteiten.
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Duurzaam werken aan de binnenstad, ook na 2018
Dit actieplan heeft een looptijd tot 2018. Maar ook daarna moeten raad en samenleving zorgen dat 
de binnenstad levendig en uniek blijft. Dit actieplan is dan ook geen kortstondige hype, maar beoogt 
duurzame samenwerkingsrelaties in en voor onze binnenstad. Niet alleen waar het de samenwerking 
betreft van de gemeente met andere partijen, maar ook tussen partijen onderling. We moeten elkaar 
weten te vinden wanneer er in de toekomstige jaren iets in de binnenstad moet gebeuren. Want ook na 
2018 zullen door de betrokkenen andere of nieuwe actiepunten moeten worden opgepakt.
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4. De actiepunten van het actieplan

Het actieplan is tot stand gekomen vanuit het perspectief van alle betrokkenen bij de binnenstad. 
Ondernemers, instellingen, bewoners, vastgoedeigenaren en overheid kregen allemaal een stem bij het 
bedenken, bepalen, prioriteren en adopteren van de acties. Alle acties uit het actieplan worden ingezet 
om de binnenstad verder te versterken.

Korte termijn en middellange termijn
Vanwege de hoeveelheid en diversiteit aan acties vindt u de actiepunten uit dit ‘Actieplan binnenstad 
Meppel 2015-2018’ in bijlage 1 en 2. Er is onderscheid gemaakt tussen acties op de korte termijn 
(bijlage 1, binnen één jaar) en acties op de middellange termijn (bijlage 2, één tot drie jaar).

Actieplan binnenstad Meppel, 2015 - 2018 15



Actieplan binnenstad Meppel, 2015 - 201816



5. Uitvoering

Successen vieren
Ons werkmotto voor de uitvoering is dat we op korte termijn resultaat willen boeken. Snelle successen 
zijn stimulerend voor de verdere uitvoering van het actieplan. Door het succes van korte termijn acties 
aandacht te geven, ontstaat ook het noodzakelijke draagvlak voor de uitvoering van meer complexe 
acties uit het actieplan.

Gezamenlijke inzet
De actiepunten worden op dezelfde manier uitgevoerd als ze geselecteerd zijn: in samenwerking met 
betrokken partijen. Door de acties op een slimme manier samen te uit te voeren, bereiken we veel 
meer dan ieder van ons afzonderlijk. De uitvoering van de acties is niet vrijblijvend. Betrokken partijen 
gaan een inspannings- en resultaatsverplichting aan. Het gaat om de gezamenlijke inspanning, de 
samenwerking en om gezamenlijk succes. Daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor.

Trekker
Verschillende betrokkenen hebben aangegeven trekker te willen worden voor acties uit het actieplan. 
De trekker is iemand die het voortouw neemt voor zijn actiepunt: hij pakt het op en realiseert. Al dan 
niet in samenwerking met andere betrokkenen. De trekker onderhoudt over de uitvoering het contact 
met de gemeente en andere aan de actie meewerkende partijen. De trekkers kunnen inwoners, 
ondernemers, vastgoedeigenaren, en instellingen zijn, maar soms ook gemeenteambtenaren. 

Rol gemeente
De uitvoering van het actieplan is dus een samenwerking van betrokkenen en kan zowel bij 
ondernemers, bewoners of bij de gemeente liggen. Zo zijn er dus ook acties waar de gemeente geen 
rol in de uitvoering heeft. Daarnaast zijn er natuurlijk acties waar de gemeente inbreng in heeft. In dat 
geval is het bestuur, college en/of raad, èèn van de betrokken partijen.  

In ieder geval vindt de regie op de uitvoering van het actieplan plaats onder verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Afhankelijk van de betreffende actie kan de gemeente verschillende rollen hebben. 
De gemeente is stimulerend en faciliterend waar het kan en regulerend waar het moet. 

Regie op de uitvoering
De regie op de uitvoering van het actieplan door de gemeente, ligt in de vorm van een coördinatorsrol 
bij Kees Offringa, adviseur van de afdeling Beleid & Regie. Kees heeft contact met de trekkers over 
verwachtingen, bedoelingen en de uitvoering. Om zicht op de uitvoering te houden, maakt hij afspraken 
over de uitvoeringstermijnen. Na vastlegging van dit actieplan zal Kees Offringa de trekkers benaderen 
voor het maken van de eerste afspraken.

Een aantal acties is direct uitvoerbaar en zal meteen tot resultaat leiden. Kees zal ervoor zorgen dat 
deze resultaten bekend worden gemaakt. Sommige acties zijn nog onvoldoende concreet om afspraken 
te maken over de resultaten of hebben nog geen trekker. Kees zal de verdere uitwerking hiervan op zich 
nemen, zodat ook deze acties kunnen worden opgepakt.
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6. Overige ontwikkelingen

Zowel lokaal als landelijk zijn diverse ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de uitvoering van het 
‘Actieplan binnenstad Meppel 2015-2018’.

Oprichting coöperatie Bedrijven In Meppel (BIM)
Het Meppeler bedrijfsleven is momenteel bezig met het oprichten van een coöperatie Bedrijven In 
Meppel (BIM). Dit is het ondernemersplatform waarop ICC Parkmanagement, Businessclub Meppel, MHV 
en Handelsvereniging Nijeveen de gemeenschappelijke belangen van de ondernemers in de gemeente 
Meppel behartigen. 
Bij de uitvoering van het actieplan zal de BIM naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen, waarbij 
nauw samengewerkt wordt met Kees Offringa, de gemeentelijke coördinator van het actieplan.

Ondertekening RetailDeal
Op 17 maart 2015 is de Retailagenda aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken. In de 
Retailagenda staan diverse afspraken om het verdienvermogen in de binnenstad te vergroten en 
winkelgebieden te versterken. Eén van de afspraken binnen deze agenda is het aangaan van RetailDeals. 
In een RetailDeal maken gemeenten samen met lokale stakeholders afspraken om de vitaliteit van 
winkelgebieden te verbeteren en zo de detailhandel klaar te maken voor de toekomst. Op 18 november 
2015 vond de primeur plaats. Meppel ondertekende als een van de eerste gemeenten samen met 
Minister Kamp een RetailDeal.

Gemeentelijke kwartiermaker
Vanaf begin 2016 zal een kwartiermaker voor de binnenstad van Meppel zijn aangesteld. 
De kwartiermaker zal een pro-actieve bijdrage gaan leveren aan het tot stand brengen van een 
verandering waardoor de binnenstad bloeiend, levendig en uniek blijft. 

Detailhandelsvisie
Volgens planning zal in het voorjaar van 2016 de gemeentelijke detailhandelsvisie worden vastgesteld. 
Hiervoor wordt dit najaar het sterk veranderende winkellandschap in beeld gebracht en in combinatie 
met het ‘Regionaal Koopstromenonderzoek 2015’, vertaalt naar de detailhandel in Meppel. De centrale 
vraag hierbij is wat trends en ontwikkelingen in de detailhandel betekenen voor de regionale positie 
van het hoofdwinkelcentrum, vraag en aanbod op branche en locatieniveau en de gewenste structuur 
van winkels. Op basis van de detailhandelsvisie kunnen in de toekomst gedegen ruimtelijke keuzes 
betreffende de detailhandel in Meppel worden gemaakt.
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7. Financiën

De acties uit dit actieplan zijn ingepland voor de korte en middellange termijn. Er zijn echter ook nog 
acties in de idee fase, die verder moeten worden uitgewerkt voor ze opgepakt kunnen worden. 

Voor	de	geplande	en	definitieve	acties	geldt	dat	benodigde	middelen	zijn	geregeld.	De	financiën	zijn	
hier dus geen vraagstuk meer. Voor de ideeën zijn nog geen middelen beschikbaar. Gezocht zal moeten 
worden	naar	slimme	manieren	van	(mede)financiering,	bijvoorbeeld	sponsoring.	

Bij	bepaalde	actiepunten	kan	de	gemeente	om	financiering	gevraagd	worden.	Omdat	de	raad	het	
zogenaamde budgetrecht heeft, zal dit verzoek dan op de gebruikelijke wijze aan de raad gedaan moeten 
worden.
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8. Monitoring en evaluatie

Het doel van dit actieplan is dat de binnenstad in 2018 onverminderd aantrekkelijk is. Met als 
resultaat continuering, maar liever nog toename van het aantal bezoekers. Om dit te bereiken, 
worden verschillende actiepunten uitgevoerd. 

Om te bepalen of de doelstelling wordt behaald en de actiepunten succescol zijn, zullen de aantallen 
bezoekers aan de binnenstad gemonitord worden. Met behulp van sensortechnologie zal op strategische 
locaties in de binnenstad vanaf begin 2016 permanente monitoring plaatsvinden, gebaseerd op WiFi-
signalen van mobiele telefoons. Hierdoor wordt al gedurende de looptijd van het actieplan inzicht 
verkregen in het aantal bezoekers aan de binnenstad. 

Aan de hand van data analyse kan onder meer bepaald worden wat de aantrekkende effecten zijn van 
bijvoorbeeld een evenement, weekmarkt, koopavond of koopzondag. De aantallen bezoekers (volledig 
anoniem, data analyse op een gebundeld niveau) geven hier inzicht in. Ook wordt zo duidelijk welke 
straten en plekken het meeste bezoekers trekken en welke minder in trek zijn. 

Op basis van de cijfers kunnen de actiepunten worden geëvalueerd. Hebben ze het gewenste effect 
gehad op de bezoekersaantallen in de binnenstad? Indien nodig kan het actieplan op basis van de 
resultaten worden bijgesteld en voorzien van aanvullende acties.

Bij de opstelling en de uitvoering van het ‘Actieplan binnenstad Meppel 2015-2018’ zijn veel betrokkenen. 
Het is belangrijk om iedereen enthousiast en betrokken te houden. Daarom zullen zij jaarlijks op de 
hoogte gebracht worden van de voortgang en resultaten, op een nog nader te bepalen wijze.
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Bijlage 1. Overzicht acties korte termijn 2015 - 2016
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Actie: wat gaat gebeuren (waarom?) KORTE TERMIJN Wie is trekker?

Een beschikbare parkeerapp zoals parkmobile, Yellow Brick, etc. Het invoeren van achteraf betaald parkeren; hierdoor meer traffic naar deze parkeervorm én minder haastgedrag bij 

bezoekers.

2015 Gemeente, Rik en Jorn

Uitgewerkt voorstel voor terugdringing afval van kunststofglazen. 2015-2016 Gemeente, Johan O.

Een Actiegroep van organisatoren, technici en pleinvertegenwoordigers maken pro-actief ism oa politie een concreet voorstel voor genoemde punten in het evenementenbeleid 

2015.

2015 Evenementencollectief, Gino 

Spijkerman

Een intake door vertegenwoordigers van De Nieuwe WinkelStraat om de specifieke situatie in het winkelgebied te definieren.  Dit met het doel  om toekomstbestendig te worden. Dit 

betekent dat de winkelgebieden ook in de (nabije) toekomst interessant moeten blijven voor de sterk groeiende groep consumenten die veel tijd doorbrengen in hun digitale wereld. 

Begin 2016 BIM

Herinrichting Marktstraat. Het waarborgen van een goede verbindingsweg tussen de buiten- en de binnenring van Meppel. Een goede doorstroming voor het autoverkeer moet hierbij 

worden gerealiseerd.

2015-2016  Gemeente, Hans Weeke

 Wonen boven winkels of in plaats van winkels (Beoogde effecten: leegstandbestrijding, meer leven in de binnenstad, sociale samenhang in de stad en voorzien in woningbehoefte) 2016 Gemeente, Jaap 

Samen met de ondernemers jaarlijks vanaf 2015 minimaal 4 rondleidingen georganiseerd. 2014 - 2015 Gemeente, Wendy

College- en raadsadvies verruiming/deregulering winkeltijden. Verruiming en eventuele deregulering winkeltijdenbeleid detailhandel (zondagopenstelling, vrijdagavond/koopavond) 2015 Gemeente, Anne-Paul

College- en raadsadvies actualisatie detailhandelsvisie, inclusief marktsituatie supermarkten. 2015 Gemeente, Anne-Paul

Bespreking uitkomst analyse horeca-aanbod met de horeca-ondernemers en Horeca Nederland. 2015 Gemeente, Johan O.

Bieden van een alternatief voor de stadsdienst (deze komt per 2016 te vervallen). Er wordt gezocht naar combinatiemogelijkheden met andere vormen van vervoer (bv. WMO 

vervoer). Dit vervoer zal in ieder geval een route moeten hebben via de binnenstad, zodat de bereikbaarheid van de binnenstad met openbaar vervoer gewaarborgd blijft.

2015 Gemeente, Hugo

Het Vledder: Sporthal buiten gebruik (sociaal) onveilig). Sporthal z.s.m.slopen,  in overleg met ontwikkelaar. 2015 Gemeente, Frits

Een uniforme winterverlichting in de gehele binnenstad voor de periode nov.- febr. najaar 2015 St. De Grote Trek, Syb v.d. Weerd

Voor evenementen een Veiligheidsplan\draaiboek maken i.s.m. Gemeente/politie. ( Er is nu een draaiboek. Voor verschillende evenementen mogelijk.  Aanrij-routes worden 

vastgelegd voor de hulpdiensten) 

2015 - 2016 Gemeente, Wendy

Planning: wanneer gaat 

het gebeuren? (2015-2018)

Levendige en unieke binnenstad 
 
De binnenstad is het hart van onze gemeente. Een levendige en aantrekkelijke binnenstad draagt sterk bij aan een goed vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven en heeft aantrekkingskracht op toeristen.  Doel: In 2018 is de binnenstad 
onverminderd aantrekkelijk, met haar combinatie van wonen, werken, beleven en haar bijzondere kenmerken, zodat het blijvend dient als voornaamste trekpleister van Meppel.  



Actie: wat gaat gebeuren (waarom?) KORTE TERMIJN Wie is trekker?
Planning: wanneer gaat 

het gebeuren? (2015-2018)

Eén overkoepelende site voor toeristische info.  Een royaal informatiepunt met veel foldermateriaal en magazines over Meppel en de regio. Voorjaar 2016 Rudolf Sietsema, eventueel 

studenten Windesheim, (Annigje 

Udinga)

Parkeren in de binnenstad van Meppel tijdens evenementen. In samenspraak met de gemeente juiste en duidelijke bebording waar te parkeren, hierdoor voorkomen we onnodig 

overlast in de binnenstad; advisering over ludieke parkeeracties; parkeren aantrekkelijk maken door prijzen te verlagen; parkeren breed: onderzoek wat nu echt behoefte is, wat is 

nodig van voornoemde punten? Platform van vele betrokkenen?

2016 Meedenken: Jan v/d Woerdt 

Het versterken van kort en lang verblijf door realisering van camperplaatsen en uitbreiding in gemeentelijk aanbod van aanlegplaatsen. 2016 Annigje Udinga

Jongerengroep actief betrekken bij uitvoeringsacties uit dit plan. 2015 Nadine Avéres en Sya de Haan

Een bewaakte fietsenstalling met voorzieningen zoals oplaadpunten. (garderobe en openbare toiletten). Bewaakte stadsgarderobe? voorjaar 2016 (plan) Jan v/d Woerdt, Paula van Eerden

Bij evenementen meer restafvalbakken in het centrum, er staan er te weinig. Al veel aan gebeurd in voorbereiding. (Clean-teams ingezet met aanzienlijk minder afval als resultaat. 

Verder ontwikkelen komende jaren)

2015 - 2016 Hillard Worst

Huisregels aangaande te organiseren evenementen in de gemeente Meppel. Deze dienen duidelijk zichtbaar te zijn voor een ieder die zich binnen het evenementengebied beweegt. 

(Al in gang gezet door het evenementencollectief.  Zuilen maken met huisregels zichtbaar op aanrij routes.  Krachtige regels omtrent het evenement. Eventueel aanvullend reclame op 

de zuilen, aankondiging volgende activiteiten/evenementen). 

2015 - 2016 Hillard Worst

Goede en duidelijke communicatie voorafgaande aan een evenement. Hoe informeren we gemeente (vergunning), hoe informeren we inwoners van Meppel, maar belangrijker hoe 

informeren we onze inwoners in de binnenstad. (Aanvragen voor vergunningen omtrent DMD voor 1 april, zonder uitzonderingen.  Andere indeling de Wheem) 

2015 - 2016 Evenementencollectief, Sylvian Stille

Mogelijkheden onderzoeken voor opzetten nieuw dance event. (Heeft veel consequenties voor veiligheid, ruimte en haalbaarheid. Aanzuiging publiek van buiten) 2015 - 2016 Sylvian Stille

Mogelijkheden onderzoeken voor opzetten event Oud & Nieuw 2015 - 2016 Sylvian Stille

Jaarlijks  een te organiseren flowerpowerfestival (jaren-60 evenement) (Bij thema’s invoegen, onderdeel van rustig evenement, DMD) 2015 - 2016 Hillard Worst

Het realiseren van een open "podium" waar diverse kunst en muziekvormen op vele momenten plaats kunnen vinden (koopavonden enz.). Combi met Scala? Betrokkenheid van jeugd 

bij invulling.

2015 - 2016 Han Spraakman 

Diverse ideeen voor evenementen binnen DMD, ophalen ideeen bij samenleving? Adviescommissie programmering (extern) oprichten. Websites Meppel als suggestie voor gebruik 

hiervoor.

2016 Han Spraakman

WiFi in combinatie met commerciele gebruikstoepassing, bv app. Gratis wifi binnenstad etc… 2015 - 2016 Dingstede, Lars Krale

Advisering hoe met tijdelijke ontheffingen de lokale economie een impuls gegeven wordt. 2016 - 2018 Gemeente, Kees (vooralsnog)

Minimum vereisten verbouw mogelijk maken 2016 Gemeente, Janke (vooralsnog)

Rapportage Koopstromenonderzoek Meppel-Westerveld 2015. Verrichten van een gecombineerd regionaal koopstromenonderzoek Meppel/Westerveld door I&O Research + 

bespreken uitkomst analyse onderscheidendheid en bovenregionale uitstraling van het winkelaanbod.

2015 Theo Bouius

Advisering over hoe om te gaan met ondernemen aan huis versus het centrum. (bijvoorbeeld kappers) 2016 Marcel Arp

Een grote makkelijk bereikbare in het of aan het centrum gelegen functionerende (gas. Water, licht, electra, internet, toilet) stadslab, online en offline, ruimte, 250/400 m2. Het is een 

netwerk van Stadslaboranten: Meppelers die invulling geven aan hun liefde voor hun stad door allerlei projecten te bedenken en uit te voeren, voor Meppel en de Meppelers. Deze 

plek is altijd open, heeft een helder programma waar mensen kostenloos aan kunnen deelnemen, elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken. Het is een plek waar iedereen 

terecht kan met ideeën, input en kan zien waar aan wordt gewerkt. (lijntje leggen met Drenthe college?)

2016 Marcel Kampman

Aparte locatie van pop-up vanuit Drenthe-College. Samenwerking van leerlingen met de samenleving. Zichtbaarheid in de stad. Schooljaar 2015-2016 Drenthe College, Folkert Jellesma

Stimuleren om doorgang Swaeneborgh vanuit Hoofdstraat weer open te maken. (eigendom van Van Herk Groep) 2016 Gemeente, de aquisiteur (ism Van 

Herk Groep)

Verlichten van 5 bruggen in de binnenstad. Bruggen zullen worden aangelicht met grondspots.   Meppel heeft 5 prachtige oude bruggen in de binnenstad, die meer tot hun recht 

zouden komen als ze in het donker aangelicht zijn. Gaat hier om de Tipbrug, Zuiderbrug, Oude Boazbrug, Sluisbrug, Gasgrachtbrug.  Energiegebruik eventueel compenseren door 

energie op te wekken met zonnepanelen...?

2015-2016 Lionsclub Meppel, Han Jacobs

Verfraaien Prinsengracht/Prinsenplein. Handelsvereniging wil dit doen door bloembakken aan de lantaarnpalen te bevestigen. Tijdens de ''donkere''dagen zal hier ook  verlichting in 

komen. Gehele binnenstad voorzien van bloeiend groen aan lantaarnpalen.

2016 MHV, Jan Meijer

Bouwhekken met afbeeldingen/foto's/banners  afwerken op plaatsen bij Het Vledder / Boom Pers pand / gasfabriek en andere "bouwgebieden" waar langere tijd niks gebeurd; 

aankleding verbeteren.    Graffiti spuiters vragen de hekken te bespuiten/ basisscholen panelen versieren. Maak van de afrastering open terrein vroegere markthal +  straks de 

Vleddersporthal een mooi uitziend en betoverend kunstpark met in het midden een groenvloer o.i.d. (eigendom van TBI Koopmans) 

2015 - 2016 Arnoud Olie (trekker), Peter de Vries, 

Gino Spijkerman, Dimitri

Inzetten van cleanteams om binnenstad netjes en schoon te houden. Op het moment dat iets al rommelig is nodigt dit eerder uit tot nog meer rotzooi.    Geen structurele cleanteams, 

maar mensen (omwonenden) zelf hun straatje laten vegen? Verantwoordelijkheden over eigenaren (bewoners, ondernemers) spreiden? Rotzooi vooral op zaterdagochtend op de 

pleinen, zondagochtend vroeg veegwagen laten rijden?

"Heden", gebeurt al op zondagochtend Gemeente, Leo Weterings

Diverse plannen voor aanleg stadsstrand, eventueel gecombineerd met tijdelijke horeca locatie en/of camper plekken; Bleekerseiland.   2015 - 2016 Sylvian Stille



Bijlage 2. Overzicht acties middellange termijn 2015 - 2018
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Actie: wat gaat gebeuren (waarom?) MIDDELLANGE TERMIJN Wie is trekker?

We pakken de geluidsoverlast en bereikbaarheid bij evenementen aan. Om het aantal inwoners dat hier overlast van ervaart te reduceren. Als uitgangsjaar geldt 2015. In 2018 

is er een afname gerealiseerd van 30% t.o.v. het jaar 2015.

2015-2018 Gemeente, Johan O.

Het terugdringen van wildplassen door beschikbaarheid van voorzieningen afgestemd op het evenement; denk bijvoorbeeld aan een afdoende aantal plasgoten, meer 

bewegwijzering naar de plasvoorzieningen en afdoende aantal wc's.

2015 -2018 Gemeente, Johan O.

Vestiging van evenementenhal op locatie in/nabij binnenstad van Meppel 2015 - 2018 Gemeente, Harry

Herinrichting  Nooteboomstraat als afronding van het project herinrichting binnenring. Het doel is het eenduidig en veilig (30 km) inrichten van deze ring wat ook bijdraagt aan 

een goede afwikkeling van het verkeer. 

2017 Gemeente, Hendrik vd Weide

Voorstel over inzet Bleekerseiland bij TR 2015 - 2018 Gemeente, Wendy

Vestiging van een stadshotel. Hotelexploitanten/investeerders interesseren voor Meppel 2015 - 2018 Gemeente, Marco S.

Vanaf 2015 zijn samen met middenstand promotie-acties Meppel als winkelstad gehouden. 2015 - 2018 Gemeente, Wendy

Historische schepen in de Meppeler grachten (zie ook www.schemegra.nl ). In het verleden (2010) zijn voorzieningen aangelegd voor 5 schepen, momenteel zijn er 2 

ligplaatsen bezet. Dat wil zeggen dat er ruimte is voor 3 extra schepen. Combineert wonen met uitstraling/ sfeer in de Meppeler grachten. Dit gaat om het afmaken van eerder 

ingezet beleid. 

2015 - 2018 Gemeente, Wendy

Een autovrij Prinsenplein en Groenmarkt, na realisatie van parkeergarage Kromme Elleboog,  waardoor er ruimte ontstaat voor gezellige terrassen van de aangrenzende 

ondernemers. Hierdoor wordt het Prinsenplein meer bij de binnenstad betrokken en is tevens de verkeersveiligheid verbeterd.

2017 Gemeente, Rik

Bleekerseiland, Gesprekken met marktpartijen om ze te verleiden tot ontwikkeling van het Bleekerseiland, waarbij de openbaarheid een belangrijk uitgangspunt is. Juist hier is 

de levendigheid van de binnenstad een belangrijk doel voor ontwikkeling. Verbeteren aanzien Bleekerseiland

2015 - 2018 Gemeente, Marco S.

Planning: wanneer gaat 

het gebeuren? (2015-2018)

Levendige en unieke binnenstad 
 
De binnenstad is het hart van onze gemeente. Een levendige en aantrekkelijke binnenstad draagt sterk bij aan een goed vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven en heeft aantrekkingskracht op toeristen.  Doel: In 2018 is de binnenstad 
onverminderd aantrekkelijk, met haar combinatie van wonen, werken, beleven en haar bijzondere kenmerken, zodat het blijvend dient als voornaamste trekpleister van Meppel.  



Actie: wat gaat gebeuren (waarom?) MIDDELLANGE TERMIJN Wie is trekker?
Planning: wanneer gaat 

het gebeuren? (2015-2018)

Aantrekkelijk overgang van dag- en avondprogramma tijdens de DMD door dit onder te brengen bij één organisatie ipv de huidige twee. 2. In principe 1 organisatie met een 

vergunning sec. DMD.  Publiek in de stad houden met aanvullend programma. Invulling op de andere pleinen buiten het Kerkplein. Doorlopend dag programma met een 

afvallend avond programma. 

2015 - 2018 Han Spraakman en Hillard Worst

Jaarlijks een te houden gay-parade via de grachten. (aansluiten bij grachtenfestival?) 2015 - 2018 Grachtenfestival, Arnold Schuurman

Inventarisatie leegstaande panden , mogelijke kandidaten, invulling daarvan, ook ism Swaenenborgh: 2015 - 2018 MHV, Jan Meijer; Liesbeth Kingma

Overzicht met kandidaten voor tijdelijke invullingen lege winkels (pop-Up) 2015 - 2018 MHV, Jan Meijer

Een verwarmde en overdekte winkelstraat (bij slecht weer). 2015 - 2018 MHV, Jan Meijer

Kleine lokale winkeltjes in De Swaenenborgh. (eigendom van Van Herk Groep) 2015 - 2018 MHV, Jan Meijer

Kleinschalige winkelpanden als uitgangspunt bij vestiging of (ver)bouwplannen. 2015 - 2018 MHV, Jan Meijer

Voor investeerders, aantrekkelijk panden voor wat betreft de verhouding breedte-diepte (1:2) 2015 - 2018 MHV, Jan Meijer

Gesprek met middenstand over het in de markt zetten van themastraten als impuls voor de economie. 2015 - 2018 MHV, Jan Meijer

Het realiseren van speelplaats in o.a. slotplantsoen, etc.. 2015 - 2017 Wijkplatform Centrum, Chris Dees

Aantrekkelijk maken winkelpanden, creatieve oplossingen zoals kunst, werkzoekenden inschakelen 2015 - 2018 Welzijn MW, Henk Timmer

Advisering hoe met tijdelijke ontheffingen de lokale economie een impuls gegeven wordt. 2016 - 2018 Gemeente, Anouk, Kees (vooralsnog)

Minimum vereisten verbouw mogelijk maken ? Gemeente, ? (overleg met Janke)

Meppel app, met looproutes die je verschillend kunt invullen(geschiedenis, retail,….) 2017 Marcel Kampman; Liesbeth Kingma 

In de periode 2016 - 2018 zijn twee nieuwe culturele arrangementen gerealiseerd zoals stadswandelingen en stadsexcursies.  Wel zoeken naar nieuwe concepten. Kijken naar 

de toegankelijkheid van bestaande routes. 

2016 - 2018 Marcel Kampman

Kunst en muziekroute. Kunst aan oude panden plakken in de binnenstad, o.a, via pop-up. Jonge kunstenaars de kans geven grote werken te maken en hoog ophangen achter 

veiligheidsglas. Kan ook met creeren van "muziekplaatsen" verspreid over de binnenstad. -> Organiseren en mogelijk maken

2017 - 2018 Drenthe College, Folkert Jellesma

Het verbinden van aanlooproutes - binnenstad door realisering van het wegdekprofiel van de Woldstraat gelijk aan smalle Woldstraat. Mits parkeer en ontsluiting gelijk blijft. 2018 Gemeente, Roelof Pieter Koning

Het oude pand van drukkerij BoomPers aan de Kromme Elleboog afbreken. Het pand verstoort het gezicht van de binnenstad en verpaupert helemaal. (eigendom van Van 

Wijnen) 

2015 - 2018 Arnoud Olie (B+O)

Het Bleekerseiland openbaar terrein maken alsmede bestrating aanpakken / zitjes maken waar mensen kunnen verpozen / onderhouden groen. Mogelijk inzaaien met gras?     

Groen creeëren, meer openbaar maken

2015 - 2018, op korte termijn kleine 

aanpassingen, grote aanpassingen over 

langere tijd uitspreiden met oog op 

financiële situatie.

Gemeente, Marco Swenne (in samenwerking met Peter 

de Vries en eventueel Arnoud Olie)

Het aanbrengen van groen in de as van de Woldstraat, hiermee een aantrekkelijke aanloopstraat  naar de binnenstad.   Groen in het midden van de straat weer terug brengen. 2016 - 2018 Gemeente, Roelof Pieter Koning

Vanuit "gaten in de grond" fonteinen op De Wheem. Sponsors voor het realiseren van de acties. Denk hierbij aan een Waterleidingbedrijf of bronwaterfabrikant bij het 

realiseren van een fontein.

2015 - 2018 Henk Keur

Aanloopstraten binnenstad versterken door wonen mogelijk te maken en te stimuleren.    (Wordt al gedaan, alleen nog niet op de beganegrond -> zo snel mogelijk ook op 

begane grond)

2015 - 2018 Gemeente, Bram

Inzicht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de functionele versterking van het Zuideinde en op welke wijze Ogterop meer bij de binnenstad kan worden 

betrokken (wens vanuit Structuurvisie). Het Zuideinde als gebied neemt in kwaliteit af.     (Vanaf Bleekerseiland toegangsweg naar Ogterop..?)

Eerst voornoemde punt realiseren, dat 

heeft hier ook uitwerking op.

Gemeente, Bram

Een ophaalbrug ( of draaibrug ) t.b.v het toegankelijk maken van het Bleekerseiland. Dit op de plek ( of misschien op later nader te bepalen plaats) waar nu de noodbrug tijdens 

evenementen neergelegd word. Een duurzame ( brug ) verbinding met het Bleekerseiland 2016-2018 met de naam " De Toegang" 

2016 - 2018 Hans Boersma



Bijlage 3. Overzicht betrokken partijen

Naam Functie/organisatie

Extern

Marco Havers fotograaf

Rudolf Sietsema Toeristisch informatie punt

Corine Vollenberg/Henk Timmer CCM/ De Plataan, Stichting Welzijn Mensenwerk

Chris Dees voorzitter Wijkplatform Centrum

Hans Pastoor voorzitter buurtplatform Oud Zuid 

Hans van Zalen/Kevin Bodde wijkagenten

Marco Schravemade Woonconsulent Woonconcept

Femmie Blauw Woonconsulent Actium

Constant van Saltbommel De Brasserie

Hans Knoop De Beurs

Han Spraakman DMD

Sylvian Stille Stille Evenementen

Sieb van der Weerd Stichting De Grote Trek

Jan Meijer Meppeler Handelsvereniging

Gino Spijkerman / 
Dimitri Nashid Khali

Evenementen Verhuur

Alinde Hekman ter Wee Mode & Accessoires

Bertus Roodhof Roodhof Muziek en Showproducties

Arnoud Olie B+O Landschap Stedebouw

Suzan Massier Rabo-bank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland

Theo Bouius Rabo-bank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland

Marcel Kampman Creatief strateeg

Gertjan Holterman Meppel United

Henk Keur jr. Keur Vastgoed Particulier 

Gerard ter Braake Vastgoedeigenaar

Tjitske Visser-Bosma Voormalig Voorzitter RvC Rabo-bank Meppel-Staphorst-
Steenwijkerland

Herman Jansen Stichting Oud Meppel

Ingrid Slot Poortman Ontwikkelaar/makelaar

Jan Stegeman Hogeschool Windesheim

Christo Troost Vastgoedeigenaar

Hillard Worst Horeca Meppel
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Naam Functie/organisatie

Albert Bruins Slot Drenthe College

Martin Tiernego Van Herk Groep

Marcel Arp Kappers Meppel

Niels van der Zandt Dingstede, docent

Sjoerd Linde Dingstede, docent

Nadine Avéres Dingstede, student

Camiel Hemminga Dingstede, student

Lars Krale Dingstede, student

Daphne Schoemaker Dingstede, student

Milan Visser Dingstede, student

Naam Functie/organisatie

Gemeente Meppel

Najib Ouaamar Wijkregisseur 

Maaike Elzinga Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling

Bram Bevers Medewerker	frontoffice,	vergunningverlener	ruimtelijk	ontwikkeling

Wendy Donker Accountmanager Toerisme, Recreatie, Evenementen en Cultuur/KCC

Carolien van de Bles Beleidsmedewerker Groen en Water

Hugo van Eerten Verkeerskundige

Marco Swenne Senior projectleider

Jaap Veeloo Beleidsadviseur Wonen en Stedelijke vernieuwing

Anne-Paul Zwolle Beleidsadviseur Economie, Recreatie & Toerisme

Harry ter Wal Accountmanager Economie

Petra van Dijk Regisseur Volksgezondheid en Welzijn

Johan Oostra Regisseur Integrale Veiligheid

Roelof Punt Marktmeester

Arie van Pelt Beleidsmedewerker Wegen en Riolering

Jorn van den Bos Coördinator THOR Verkeerskundige

Wouter Grendelman Beleidsadviseur

Diana van Uffelen Beleidsadviseur maatschappelijke zaken/WMO
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Naam Functie/organisatie

Marcel Snijder Regisseur civiele techniek

Ben Diender Projectleider

Frits Dijkstra Projectmanager

Rik Oppedijk Beleidsadviseur Verkeer en Parkeren

Karin Jongman Onderzoeker (tevens input foto’s)

Henrieke Bolding Teamleider (ambtelijk opdrachtgever)

Roelof Pieter Koning Wethouder (bestuurlijk opdrachtgever)

Kees Offringa Adviseur (opdrachtnemer)

Leo Weterings Communicatie-adviseur

Desiree Deurloo Communicatie-adviseur

Naam Functie/organisatie

Raad

Jan van der Woerdt CDA

Egbert Knorren CDA

Bert Kunnen ChristenUnie

Niesko Dubbelboer D’66

René Bijderwieden D’66

Paula van Eerden GroenLinks

Dinie Veld-Fonk PvdA

Hans Boersma PvdA

Xander Topma SP

Peter de Vries SteM

Annigje Udinga VVD

Marisa Grotens VVD
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