DORPSVISIE
MEPPEN
2017 - 2027

“De Lange Möpper”

Hoe zijn we tot onze dorpsvisie gekomen?
Het initiatief tot een dorpsvisie voor Meppen is genomen door het bestuur van
belangenvereniging De Lange Möpper, nadat de gemeente Coevorden de
dorpen hiertoe had gestimuleerd. De Lange Möpper is de erkende
overlegpartner voor de gemeente Coevorden.
Een dorpsvisie is een toekomstvisie. Een leidraad voor de belangenvereniging
tot 2027. Deze sluit aan bij, maar is ook een leidraad voor het gemeentelijk
beleid.
Ons dorp is van een dergelijk formaat, dat het bestuur van De Lange Möpper
het niet noodzakelijk achtte om voor de totstandkoming van deze visie te
komen tot een projectmatige aanpak. Het bestuur van De Lange Möpper heeft
een concept samengesteld, dat tijdig aan de inwoners is voorgelegd. Het
concept is op de algemene ledenvergadering van De Lange Möpper besproken,
waarbij de inwoners in de gelegenheid zijn gesteld om hun inbreng te hebben.
Het belevingsonderzoek in 2011 heeft mede als basis gediend.
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Meppen

De naam van het dorp wordt voor het eerst in de annalen van het jaar 1335
aangetroffen. De oudste sporen van een nederzetting dateren van 5000 v.Chr.
De eerste kern van bewoning vond plaats in de bronstijd. Vanuit deze periode
is hier een bronzen emmer opgegraven.
We spreken hier van een
esdorp, waar zich in de loop
van de tijd kleinschalige,
gemengde boerenbedrijfjes
vestigden. Deze waren
gehuisvest in de
zogenaamde rietgedekte
Saksische boerderijen. Door
de ruilverkavelingen in de
agrarische sector en andere
ontwikkelingen zoals schaalvergroting, zijn er geen actieve agrarische bedrijven
meer binnen de bebouwde kom. De Saksische boerderijen hebben bijna
allemaal een woonbestemming gekregen. We kunnen dan ook spreken van een
woondorp waar veel mensen “drentenieren”. Inwoners, die deelnemen aan het
arbeidsproces, hebben nagenoeg allen hun werkterrein buiten het dorp.
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Meppen heeft geen beschermd dorpsgezicht. Wel zijn er beeldbepalende
elementen, zoals enkele
woonboerderijen en een
bestand van eikenbomen,
die via andere wetgeving
bescherming genieten.
Voorbeeld hiervan is de
monumentale boerderij De
Prakkehof, die dateert uit
1699.
Het dorp had vroeger drie brinken, waarvan alleen De Tiphof bewaard is
gebleven.
Kenmerkend voor Meppen is de
jeneverbes. Deze beschermde struik
komt voor in een gebied ten westen
van het dorp.
Dit afgerasterd gebied ter grootte
van 19 ha, genaamd De Palms, is
eigendom van het Drents Landschap
en de Boermarke. Om het te
onderhouden worden Drentse schapen ingezet.
Ten zuiden van het dorp ligt het bos De Mepperdennen. Dit bos heeft veel
eigenaren. Het onderhoud van dit bos wordt i.s.m. De Boermarke gezamenlijk
georganiseerd. Bij dit bos is de markesteen De Lange Möpper geplaatst.
Richting Gees ligt het natuurgebied De Mepper Hooilanden, dat bescherming
geniet.
In de 2de Wereldoorlog is de joodse familie Kats afgevoerd naar Sobibor. Dit
waren z.g. snieders (kleermakers). Ter hoogte van hun voormalige woning is
een herinneringsteken geplaatst.
In dezelfde oorlog is de heer De Kock, burgemeester van Oosterhesselen, door
de Duitsers gefusilleerd. Dit vond plaats op de doorgaande weg tussen Meppen
en Aalden. Langs deze weg, die naar hem is voornoemd, is een monument
geplaatst.
In en rondom Meppen is veel toerisme. Drenthe staat bekend als een
fietsprovincie.
Meppen – Dorpsvisie 2017 - 2027

3

In de nabije omgeving zijn grote vakantieparken.
Het dorp kent geen voorzieningen meer, zoals een kerk, school of winkels.
Hiervoor zijn de inwoners aangewezen op de dorpen Aalden en Zweeloo.
Meppen telt momenteel 365 inwoners.
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Er zijn enkele ondernemingen op gebied van de horeca en recreatie

Horeca
We kennen 4 ondernemingen.
Het Tramlokaal, een sfeervol restaurant, dat voornamelijk gericht is op culinair
eten en met comfortabele gastenkamers en luxe appartement.
De Pizzeria – Restorante Trivio-del-Villaggio. Deze pizzeria heeft grote
bekendheid in de regio.
Eetcafé De Mepperdennen. In dit café hebben de verenigingen van ons dorp
een onderkomen gevonden voor hun activiteiten. Verder is het café met name
in de zomermaanden gericht op toeristen.
De Theeschenkerij Meppen is in de zomermaanden gericht op fietsers en
dagtoeristen.
Recreatie
- Het Witte Zand bestaat uit een groepsaccomodatie, camping, chaletsannex hotelkamerverhuur.
- De Mepperdennen bestaat o.a. uit een groepsaccommodatie, eetcafé en
ijskiosk.
- De Bronzen Emmer is een veelzijdig vakantiepark met luxe
campingplaatsen, schitterende vrijstaande Finse bungalows en verwarmd
zwembad. Er is ook een eigen manege met pensionstalling voor paarden.
- Camping De Boemerang is een idyllische camping voor natuurliefhebbers
en rustzoekers met 2 luxueuze appartementen.
- Appartementenboerderij De Brinken.
- De Bakkershoeve - Training en vergadercentrum, is een gelegenheid waar
intern o.a. meerdaagse trainingen aan groepen kunnen worden gegeven.
- Ten noordwesten van het dorp zijn een dertigtal recreatiewoningen. Deze
zijn allemaal in particulier bezit.
- Speel- en Beweegtuin aan de
Bosrand.
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4. Andere ondernemingen
Meppen kent een aantal z.z.p.-ers en meerdere kleine bedrijven.

5. Verenigingen
-

Toneel Vereniging Toneka
Biljartvereniging
IJs- en Activiteitenvereniging Twientiesveen
Belangenvereniging De Lange Möpper. Tevens erkende overlegpartner met
de gemeente.

6. Boermarke
De 87 Drentse boermarken van Drenthe zijn opgenomen op de Nationale
Inventarislijst Erfgoed
Nederland. Een Boermarke
is een middeleeuws
collectief van boeren, die
samen hun gronden
beheren. Het jachtrecht
van de gronden wordt
verpacht. Van de opbrengst
wordt
landbouwgereedschap en
ander materiaal aangeschaft. De Boermarke Meppen was in het verleden de
grootste van Drenthe. In 1828 betrof dit 1543 ha. Na de markescheiding in
1862 kwam hieraan een eind.

7. Wonen in Meppen
Zoals gezegd kent Meppen geen beschermd dorpsgezicht. Gelukkig hebben de
rietgedekte boerderijen bijna allemaal een woonbestemming gekregen,
waardoor het onderhoud is gegarandeerd. Ofschoon het oude ‘Meppen’ een
nostalgische uitstraling heeft, willen we geen tweede Orvelte worden. We
willen, dat het authentieke karakter van het dorp wordt bewaard.
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In de loop van de jaren is er
nieuwbouw gerealiseerd. Dit is
allemaal particulier bezit. Meppen
kent geen woningen in het
huursegment van woningcoörperaties.
Er is wel verhuur in de particuliere
sector. De jeugd is hierdoor
genoodzaakt om in andere dorpen
zelfstandig te gaan wonen. Er zal nader onderzoek moeten worden gedaan om
te zien of hier behoefte aan is.

8. Zorg en Welzijn
Voor de eerste zorg is de bevolking aangewezen op huisartsenposten in
Zweeloo en Oosterhesselen.
Ouderen zijn in de eigen omgeving aangewezen op naoberschap, mantelzorg of
professionele zorg. Sinds november 2016 is er een dagbesteding voor een ieder
met een zorgbehoefte in Meppen; De Adrianahoeve. We hebben geen
organisatie of vrijwilligerspool waarop kan worden teruggevallen. De vraag
leeft of we moeten komen tot een georganiseerde vorm van noaberschap.
Voor aangepaste woningen is men aangewezen op Aalden. Voor nog
intensievere zorg is men aangewezen op voorzieningen in Schoonoord,
Oosterhesselen, Emmen of Coevorden.
Automatic Electronic Defilbrilator (AED).
Het Eetcafé De Mepperdennen en camping De Bronzen Emmer zijn voorzien
van een AED. Een vijftiental inwoners van Meppen zijn hiervoor opgeleid en
worden jaarlijks bijgeschoold. De kosten van deze bijscholing en onderhoud van
het apparaat komen nu ten laste van De Lange Möpper.
Vereenzaming
De sociale cohesie in ons dorp is groot. Toch kunnen mensen vereenzamen. De
belangenvereniging De Lange Möpper heeft hiervoor aandacht en onderneemt
in voorkomende gevallen actie. Overleg kan dan plaats vinden met de huisarts
en Maatschappelijk Werk Coevorden.
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9. Sport en cultuur
We hebben een toneel- en een biljartvereniging. Deze hebben onderdak in
Eetcafé De Mepperdennen.
Meppen kent verder geen sportverenigingen. Inwoners zijn hiervoor
aangewezen op Aalden, Zweeloo en Oosterhesselen. Dit geldt voor voetbal,
handbal, volleybal, kruisboogschieten, tennis, enz. De rijvereniging de
Alterbergruiters bezit een manege in Zweeloo voor de hippische sport.
In ons dorp is voor de jeugd een speelvoorziening. Naast deze speelvoorziening
is een beweegtuin gerealiseerd, waarvan iedereen gebruik kan maken.
Onderhoudskosten van beide voorzieningen komen voor rekening van De
Lange Möpper.
Twientiesveen is een vereniging, die de
ijsbaan beheert. IJs en wederdienende
worden hier wedstrijden gehouden.
Daarnaast worden activiteiten voor
jong en oud georganiseerd, zoals:
vossenjacht, paaseieren zoeken en
gooien, paasvuur, kaart- en
spelavonden, barbecue, een
tweejaarlijkse spooktocht, enz.
Het Frensenhoes
Is een locatie waar voorheen de familie Frensen woonde en waar ze een
timmermanswerkplaats en
authentieke houtzagerij
exploiteerden. Na het overlijden
van de laatste Frensen is de locatie
overgegaan in handen van een
stichting, bestaande uit
vrijwilligers. Deze stichting heeft
de locatie en met name de
houtzagerij gerenoveerd.
De locatie wordt met name zomers op zaterdagen opengesteld voor het
publiek. Vrijwilligers demonstreren het zagen van bomen en de werking van
het unieke machinepark. Dit en de oude gereedschappen van de werkplaats
laten zien hoe het vak van dorpstimmerman werd uitgeoefend. Met name voor
toeristen zijn deze demonstraties interessant.
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De zolder van de zagerij, genaamd
de Gaanderij, is door de Historische
Vereniging Zweeloo ingericht als
archief- en expositieruimte. De
bijbehorende woning wordt voor
inkomstenderving verhuurd.
De locatie wordt uitgebreid met
een kiosk bestemd voor de verkoop
van versnaperingen en voorzien
van sanitair. Hiervoor is in 2016 vanuit het Stimuleringsfonds 10.000 euro
beschikbaar gesteld.
Carbidschieten
Elke Oudejaarsdag wordt door de jeugd van Meppen op professionele wijze het
carbidschieten met melkbussen georganiseerd. Deze traditie, die onder grote
belangstelling staat, willen we graag in ere houden.
Wintermarkt
Elk najaar wordt er in een weekend in de maand november door enkele
particulieren in een boerenschuur een wintermarkt georganiseerd.
Twientiesveen en De Lange Möpper organiseren elk jaar gezamenlijk een
nieuwjaarsvisite voor alle inwoners.
Meerdere inwoners van Meppen zijn kunstzinnig. O.a. op het gebied van
schilderen, keramiek, quilten, enz. Enkelen van hen nemen in het 2de weekend
in maart deel aan de kunstroute, die door de gehele gemeente Coevorden
plaats vindt.
Stichting Oogstfeest Meppen
Eind september organiseren ze een 2-daags oogstfeest.

10. Structuurvisie
Het Bestemmingsplan is vastgesteld in 2006.
De Structuurvisie gemeente Coevorden is vastgesteld in 2013 en loopt tot
2023. De visie schets de gewenste ontwikkelingen op zeven deelterreinen,
te weten:
- Landschap, natuur, cultuurhistorie
- Werken
Meppen – Dorpsvisie 2017 - 2027
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- Wonen, bebouwde omgeving
- Toerisme en recreatie
- Infrastructuur
- Milieu, klimaat en energie
- Water
Geen beschermd dorpsgezicht, wel beeldbepalende elementen, zoals
boerderijen en bomen.

11. Infrastructuur
Er is een busverbinding van Emmen via Meppen naar Hoogeveen v.v.
Een belbusverbinding
van Zweeloo via Meppen
naar Coevorden v.v.
Ontsluiting door de
autosnelweg A37
(Zwolle-Duitsland) en
autoweg N381 (EmmenFriesland).
In 2009 zou de riolering
onder de Mepperstraat worden vernieuwd. De gemeente kwam met het
voorstel om deze weg dan gelijktijdig te reconstrueren. Hiervoor werd in het
dorp een werkgroep in het leven geroepen om met een voorstel te komen, dat
door de gemeente zou worden uitgevoerd. De Mepperstraat zou met klinkers
kunnen worden bestraat, zodat werd teruggegaan naar de oorspronkelijke
situatie. Ook ontstond er een discussie om de maximumsnelheid van 50 terug
te brengen naar 30 km/uur. Vanwege de bezuinigingen vond dit voornemen
geen doorgang.
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De overige wegen binnen de bebouwde kom bestaan allemaal uit smalle

klinkerbestrating. Twee personenauto’s kunnen elkaar niet passeren zonder
door de bermen te rijden. Dit heeft veel schade aan de wegkanten tot gevolg.
Het vindt vooral plaats op de beide doorgaande wegen de Dennekampen, de
Middendorpsstraat en de Oude Brink .

12. Toerisme en recreatie
3 campings,
2 groepsaccomodaties,
Tientallen particuliere recreatiewoningen,
1 appartementenverhuur.
Meerdere B & B’s
Meerdere fietsroutes leiden door Meppen, waarvan door de toeristen druk
gebruik wordt gemaakt. O.a. vanuit Hoogeveen de Arnicaroute, vanuit
Westerbork de Orvelteroute en verder een goed knooppuntennetwerk.
In en rondom het dorp zijn meerdere wandelroute’s.
Meppen maakt deel uit van het Geopark De Hondsrug onder auspiciën van het
Recreatieschap Drenthe. Het Geopark heeft tot doel om de geologische
waarden van het gebied rondom De Hondsrug te verduurzamen.
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13. Snel Internet
Er is een werkgroep Samen Breed in het leven geroepen om snel internet te
realiseren. Dit proces is in een vergevorderd stadium.

14. Wensbeeld
De inwoners van Meppen zouden graag zien
- dat het dorp goed leefbaar blijft
- dat het authentieke karakter van het dorp bewaard blijft
- dat we meegaan in de ontwikkelingen van communicatie, telefoon- en
internetverbindingen
- dat er onderzoek gaat plaatsvinden naar nieuwbouw van woningen. Zowel
in de huur- als koopsector
- dat er nader onderzoek komt over een georganiseerde vorm van
Naoberschap

15. Agenda voor de gemeente
-

Financiering exploitatie AED.
Financiering onderhouden speel/beweegtuin.
Onderzoek woonbehoefte.
Project Samen Breed – Oes Eig’n Glasvezelnet.
Onderhoud klinkerbestrating.
Herinrichting Mepperstraat + duurzaam verlichtingsplan.
Herbestraten Dennekampen.
Verlichting fietspad Meppen – Mantinge, het H. Greebepad.
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