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Meppel gaat strijd
aan met racisme
WILLEM DEKKER

MEPPEL De gemeente Meppel gaat
maatregelen nemen tegen racisme.
De stad neemt procentueel met het
aantal racistische incidenten van
alle gemeenten in Nederland de
tweede plaats in.

Wethouder Gert Stam wil komende
week met het Meldpunt Discrimina-
tie Drenthe om tafel om te bespre-
ken wat Meppel kan doen. ,,We heb-
ben een serieus probleem. We den-
ken onder meer dat de voorlichting
aan leerlingen in het voortgezet on-
derwijs beter kan”, zegt zijn woord-
voerder Leon Wetering.

In Meppel kwamen in vorig jaar
veel racistische incidenten voor,
blijkt uit onderzoek van het Verwey-
Jonker Instituut, in opdracht van de
Anne Frank Stichting. Alleen in Gou-
da lag het percentage hoger. Meppel
staat op een tweede plaats. In de stad
werden 0,68 meldingen per duizend

Relatief veel
racistische
incidenten in
Drentse gemeenten
inwoners geregistreerd. In Gouda
waren dat er 0,97. Pekela staat op de
derde plek met 0,63 meldingen per
duizend inwoners. Veendam staat
op plek zes (0,58 meldingen).

Aanvankelijk werd gedacht dat de
discussie over Zwarte Piet rond de
landelijke intocht van Sinterklaas
vorig jaar in Meppel, debet was aan
de hoge score. Die laaide toen hoog
op en tijdens de intocht waren er
protesten. Het leidde tot nogal wat
berichten in de media en op sociale
media. Achteraf blijkt volgens de ge-
meente dat de zwartepietendiscus-
sie niet van grote invloed is geweest
op het discriminatiecijfer van Mep-
pel. Wat wel van invloed was, zegt de

gemeente niet te weten.
In heel Noord-Nederland nam het

aantal racistische incidenten toe, al-
dus het onderzoek van Verwey Jon-
ker. Er werden vorig jaar 435 inciden-
ten geregistreerd door de politie
Noord-Nederland. In 2014 waren dat
er 297. Behalve Meppel staan ook
Emmen en Noordenveld hoog op de
lijst met respectievelijk een veer-
tiende en vijftiende plaats. Tynaarlo
en Assen halen de top 30 ook met
plaats 23 en 27. Een verklaring voor
de hoge score van Drentse gemeen-
ten, heeft het Instituut niet.

Het is de vijfde keer dat de Anne
Frank Stichting het rapport uit-
brengt. De onderzoekers zeggen dat
de terreuraanslagen in West-Europa
en de opvang van grote aantallen
vluchtelingen in Nederland de oor-
zaak zijn van de toename van het
aantal incidenten. Dat is terug te
zien in de forse groei van het aantal
incidenten tegen moslims, conclu-
deert het instituut.


