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OPMERKELIJK In 2015 waren er in de verblijfssector
in Drenthe 4.200 banen en gaven de verblijfsgasten
€ 345 miljoen aan bestedingen uit.
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Meppeler delegatie brengt bezoek aan Most
Viering van het 500-jarig bestaan van de Maria Hemelvaartkerk

MEPPEL / MOST - Een

Meppeler delegatie onder
leiding van burgemeester
Richard Korteland bracht
afgelopen weekend een bezoek aan de Tsjechische
partnerstad Most. Het bezoek had voor een deel het
karakter van kennismaking, maar er was ook gelegenheid voor het uitbreiden van bestaande contacten. Naast de burgemeester
maakten ambtenaar internationale betrekkingen Najib Ouaamar, fractievoorzitters in de Meppeler gemeenteraad Frank Perquin
en Xander Topma en bestuursleden van de stichting Stedenband MeppelMost Bart van den Dolder
en Hetty Arts deel uit van de
delegatie.
Directe aanleiding voor burgemeester Jan Paparega van Most
om zijn Meppeler collega Richard
Korteland uit te nodigen voor een
kennismakingsbezoek was de viering van het 500-jarig bestaan van
de Maria Hemelvaartkerk in Most.
Met een historische optocht en tal
van activiteiten op het terrein rond
de kerk werd deze mijlpaal gevierd.
De laatgotische kerk is het enige
overblijfsel van de oude stad Most.
De kerk werd in 1975 met een ingenieuze constructie in zijn geheel
over een afstand van 800 meter verplaatst. Alle overige gebouwen uit
de oude stad waren toen al op last
van het toenmalige communistische bewind gesloopt om plaats te
maken voor de bruinkoolwinning.
In maart 2016 gaven het Meppeler
Mannenkoor en organist Mannes
Hofsink een concert in deze kerk.
Stedenband
Tijdens een geanimeerd gesprek
in het stadhuis van Most spraken
de burgemeesters over tal van zaken die in beide gemeenten aan
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De Meppeler delegatie tijdens een overleg in Most.

de orde zijn. Ook het belang van
de Stedenband werd nogmaals onderstreept. Burgemeester Paparega nodigde de Meppeler delegatie
uit ’s avonds een bezoek te brengen
aan het beroemde kasteel Hnevin,
hoog op een heuvel aan de rand
van Most, waar in de open lucht
een van de populairste Tsjechische
musicals ‘Een avond in kasteel
Karlstein’ werd uitgevoerd door
acteurs van het theater in Most.
Anders dan in ons land heeft een
schouwburg in Tsjechië meestal
een vast aantal acteurs in dienst,
die verspreid over het jaar een aantal uiteenlopende voorstellingen
verzorgen. Op uitnodiging van de
directeur van het theater bracht de
delegatie de volgende dag een bezoek aan het grote, maar naar Nederlandse begrippen wel enigszins
gedateerde theatergebouw.
Burgemeester Korteland ontmoette eerder dit jaar tijdens hun
bezoek aan Meppel enkele docenten van de Vissy Odborna Skola uit
Most, een school voor middelbaar
en hoger beroepsonderwijs met
in hoofdzaak economische, peda-

gogische en verpleegkundige studierichtingen. Tijdens dat bezoek
zegde de burgemeester toe bij zijn
eerste verblijf in Most een bezoek
te brengen aan deze school. De delegatie werd afgelopen weekend
ontvangen door de directrice van
de school, enkele teamleiders en
docenten en één van de studenten
die eerder dit jaar een maand stage liepen in het stadhuis van Meppel. De stage van studenten van de
VOS-school in Meppel vindt al enkele jaren naar volle tevredenheid
plaats. De directrice informeerde
onder andere naar de mogelijkheid
haar studenten in Meppel te laten
kennismaken met de voor- en naschoolse opvang. De stichting Stedenband Meppel-Most zegde toe
deze mogelijkheid te zullen onderzoeken. Ook de verdere ontwikkeling van uitwisselingen met de
verpleegkundige opleiding van het
Drenthe College, in maart van dit
jaar in gang gezet, werd nadrukkelijk benoemd.
De burgemeester en de fractievoorzitters waren zeer onder de indruk van de hechte samenwerking

tussen de VOS-school en de stichting stedenband Meppel-Most.
Fractievoorzitter Perquin verklaarde dat hij natuurlijk door verslagen op de hoogte wordt gehouden
van deze samenwerking, maar dat
het persoonlijk contact met personeelsleden van de school en het
zelf ervaren van hun betrokkenheid hem heeft overtuigd vooral
door te gaan met deze samenwerking. Perquin -zelf arts- kreeg ook
de mogelijkheid te worden rondgeleid in het gebouw van de verpleegkundige opleiding. In zijn opvatting is de betrokkenheid en gedrevenheid van de docenten van deze
opleiding groot, maar blijven met
name de leerhulpmiddelen achter
bij hetgeen in Nederland gebruikelijk is.
Tijdens een rondrit door Most
bracht de delegatie op uitdrukkelijk verzoek van de bestuursleden
van de Stedenband een kort bezoek aan de wijk Chanov.
In deze wijk, die door de bewoners van Most doorgaans wordt
gemeden, leven Roma-families in
ver van ideale omstandigheden.

De stichting Stedenband MeppelMost heeft in het verleden enkele
succesvolle projecten verzorgd in
samenwerking met de basisschool
in deze wijk.
Ecologie
Tegelijk met de Meppeler delegatie waren ook negen leerlingen
uit de tweede klas van Terra vmbo
Meppel met twee docenten in
Most. Zij reisden afzonderlijk naar
Most voor een ecologieproject met
basisschool nr. 1 in deze plaats.
Terra organiseerde deze reis om
leerkrachten en leerlingen van
deze basisschool te ontmoeten
met het uiteindelijke doel een samenwerkingsproject op te zetten
waarin ervaringen over groen en
duurzaam onderwijs centraal zullen staan.
Ook staat een tegenbezoek van
leerlingen en docenten van de
school uit Most aan Terra Meppel
op het programma.
Met ondersteuning van de stichting Stedenband Meppel-Most
krijgt ook dit project in de toekomst
verder vorm.

Provincies houden Noordelijke Klimaattop Drenthe dé vrijetijdsprovincie
ASSEN - De provincies Fryslân,

Groningen en Drenthe houden op
donderdag 9 november de Noordelijke Klimaattop. De top is een vervolg op de Nationale Klimaattop die
vorig jaar op 26 oktober door staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
werd gehouden in Rotterdam. De
Noordelijke Klimaattop is hét evenement waar iedereen die zich bezig houdt met de vermindering van
CO2-uitstoot, de energietransitie en
het klimaat zichzelf kan laten zien.
Het doel van de Noordelijke Klimaattop is om bij te dragen aan de
klimaatafspraken van Parijs om in
2050 klimaatneutraal te zijn. Dit gebeurt door, net als op de Nationale
Klimaattop, concrete afspraken te
maken met en tussen bedrijven,
overheden en andere organisaties
over het terugdringen van CO2-uitstoot. Deze afspraken worden ter

plekke ondertekend en na een half
jaar teruggekoppeld aan het projectteam van de drie provincies.
Thema’s Daarnaast zullen innovaties uit Noord-Nederland op de
top worden getoond. Thema’s op
de top zijn: duurzaam produceren,
energiebesparing in de industrie,
slim besparen in de gebouwde omgeving en aangrenzende thema’s,
zoals landbouw en verkeer en vervoer. Bedrijven kunnen zo aandacht
krijgen voor hun innovaties en tegelijk samen inspiratie opdoen voor
de uitdagingen van de toekomst.
De top wordt georganiseerd door
de drie Noordelijke provincies samen met allerlei partijen.
De top is een vervolg op de Nationale
Klimaattop die vorig jaar door staatssecretaris Dijksma werd gehouden
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in Rotterdam.

MEPPEL - De afgelopen maanden
is een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd onder zo’n 200 vakantieparken en grotere campings in Drenthe
met in totaal ruim 20.000 eenheden
(staanplaatsen en recreatiewoningen). De respons was circa 80%. De
voorlopige resultaten van het onderzoek laten zien dat 71% van het
aantal onderzochte eenheden vitaal
is. Bijna 14% is minder vitaal, doordat er bijvoorbeeld wel bedrijfsmatig toekomstperspectief is, maar te
weinig kwaliteit wordt geboden. Bij
15% van de onderzochte eenheden
is geen sprake meer van een vitaal
toeristisch-recreatief aanbod. Er is
veelal sprake van een verwevenheid
van verblijfsrecreatie en wonen. Het
gaat hier met name om kleinschalige locaties. De voorlopige resultaten
laten zien dat er kansen en uitdagingen zijn voor de vakantieparken
en grotere campings. De belang-

rijkste kansen zijn om bedrijven
met toekomstperspectief ontwikkelingsruimte te bieden en recreatief
te stimuleren.
Doel van dit onderzoek is om gedetailleerd in kaart te hebben hoe
het staat met de vitaliteit van de
sector en waar kansen tot verdere
verbetering voor de verblijfsrecreatie liggen. Een aantrekkelijk en vitaal aanbod in de verblijfsrecreatie
is van groot belang om van Drenthe dé vrijetijdsprovincie van Nederland te maken. In 2015 waren er
in de verblijfssector 4.200 banen en
gaven de verblijfsgasten € 345 miljoen aan bestedingen uit.
Doel is om te werken naar een gezamenlijk plan van aanpak voor de
verblijfsrecreatiesector, waarbij gemeenten en provincie samen met
de vakantieparken en grotere campings kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden en kansen.

