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NAAR ELKAAR LUISTEREN… 

Wij zijn trots op onze gemeente Staphorst! Een bijzondere en unieke gemeente. Een gemeente 
met een rijke plattelandscultuur, langs de Streek en in de buitengebieden. Met prachtige, 
afwisselende landschappen met natuur, veenweide en bos, met de verschillende dorpen 
Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst en de andere gemeenschappen. Met krachtige, in-
novatieve bedrijven. Ook een gemeente met waarden van traditie en geloof, waarin aandacht 
voor elkaar en onderlinge verbondenheid gekoesterd wordt. 
In deze prachtige gemeente wil ik mij ook in de komende jaren inzetten, samen met de 
verkiesbare inwoners die op onze mooie lijst staan. Door niet alleen te behouden wat goed 
is, maar ook te verbeteren wat nog niet goed genoeg is. Waarin niet de lokale overheid, maar 
juist de Staphorster samenleving centraal staat. En dat bent u en jij! Daarvoor moeten we 
naar elkaar (blijven) luisteren. 

Onze kernboodschap is ‘Naar elkaar luisteren’.  
We merken allemaal dat er een verharding optreedt 
op verschillende thema’s waar landelijke besluiten 
over zijn genomen. Of het nu gaat om corona-
maatregelen, stikstof of toeslagen. Er zijn besluiten 
genomen die het vertrouwen raken en schaden van 
mensen. Er is onvoldoende naar mensen geluisterd. 
En vertrouwen begint juist bij luisteren. Ik wil mij 
ervoor inzetten dat er een gemeente is die luistert 
naar de verschillende geluiden in onze Staphorster 
samenleving, voordat een besluit wordt genomen. 
En ook als samenleving hoop ik dat we wat meer 
naar elkaar luisteren. Want door naar elkaar te 
luisteren heb je een kans om iets nieuws te leren. 
Door alleen maar te praten zeg je wat je al weet. 

Het ‘naar elkaar luisteren’ vraagt ook om actie en handelen. Om de boodschap van onze 
inwoners, onze jongeren, onze ouderen, onze agrariërs, onze ondernemers te vertalen naar 
concrete plannen en ambities voor de komende jaren. 

In dit verkiezingsprogramma hebben we aan de hand van vijf thema’s (wonen, werken, 
leven, zorgen en ontwikkelen) aangegeven, waar we voor staan en welke ambities we hebben. 
En uit al deze ambities en plannen hebben wij vijf speerpunten genoemd die voor ons in de 
komende vier jaar meer nadruk krijgen: het stimuleren van woningbouw, ruimte creëren om te 
ondernemen, investeren in goed onderwijs, aandacht voor kwetsbare jongeren en ouderen en 
zorg voor een leefbaar platteland.

Ons werk en onze inzet komt voort uit de liefde van God die Hij heeft voor deze wereld, voor 
ons land en voor onze gemeente Staphorst. God houdt van ons en wij willen navolgers zijn 
van Jezus Christus, omdat wij naar Zijn beeld zijn geschapen. Waarbij wij, bij het zoeken naar 
antwoorden op de uitdagingen van deze tijd, ons laten inspireren door de Bijbel, met een 
bevrijdende boodschap van hoop voor de toekomst. 

Als ChristenUnie zijn we een partij van christenen voor de hele samenleving. Waar ook 
iedereen meetelt: ongeacht afkomst, religie, leeftijd of beperking. Dat doen wij door ons in te 
zetten voor een samenleving die elkaar vrijheid en ruimte biedt. Waarin wij ons inzetten voor 
de bloei van onze gemeente. Een samenleving waar mensen en organisaties hun verantwoor-
delijkheid nemen door elkaar verder te helpen en om voor elkaar te zorgen. En ook door op te 
komen voor wat kwetsbaar is. Juist ook in een tijd waarin er veel op ons afkomt. 

De verkiezingen gaan over mensen. Over u, jou en mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze 
buren, de leerkrachten op de school, onze werkgevers en onze werknemers. Ze gaan over ons, 
de manier van samenleven in onze gemeente. En met elkaar willen wij, als ChristenUnie, ons 
inzetten voor onze prachtige gemeente Staphorst.       
         

Jan Carlo Bos, 

lijsttrekker 
ChristenUnie Staphorst 
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SPEERPUNTENLEESWIJZER 

Voor u ligt u ons verkiezingsprogramma 2022-2026. In dit verkiezingsprogramma 
hebben wij onze plannen en ambities voor de komende jaren beschreven. Allereerst 
presenteren wij onze vijf speerpunten waar wij, in de komende jaren, ons actief op 
gaan inzetten. 

Deze speerpunten verwijzen ook naar de vijf thema’s die centraal staan in ons 
programma. Het gaat om de thema’s Wonen, Werken, Leven, Zorgen en Ontwikkelen. 
Per thema volgt een toelichting aan de hand van onderwerpen. Per onderwerp 
hebben we kort aangegeven ‘waar we voor staan’, gevolgd door ‘waar we voor 
gaan’ met concrete acties, plannen en ambities voor de komende jaren. 

Wij hebben ook concrete plannen die wij specifiek onder uw en jouw aandacht 
willen brengen. Dat zijn de zogenoemde ‘parels’ van ons verkiezingsprogramma. 
Deze onderwerpen zijn specifiek uitgelicht. 

Veel leesplezier toegewenst! 

Wonen 
Stimuleren van woningbouw 

   Werken
Ruimte creëren om te ondernemen 

Leven
Investeren in goed onderwijs

Zorgen
Aandacht voor kwetsbare jongeren en ouderen 

 Ontwikkelen
Zorgen voor een leefbaar platteland  

In de komende jaren zetten wij ons nadrukkelijk in voor:

‘We zijn een partij van christenen voor alle mensen. Dat betekent dat we ‘We zijn een partij van christenen voor alle mensen. Dat betekent dat we 
bij al onze plannen afhankelijk zijn van Gods zegen over onze dorpen’bij al onze plannen afhankelijk zijn van Gods zegen over onze dorpen’



Staphorst

WONINGEN

Waar staan we voor:  
Woningbouw is fors achter gebleven en Staphorst is de minst snelgroeiende gemeente in de 
regio. De gemeente moet de  woningbouw aanjagen en moet actief aan de slag om de planca-
paciteit voor woningbouw uit te breiden. Wij pleiten voor versnelling van de woningbouw en 
het bouwen van 350 extra woningen in De Slagen.

Waar gaan we voor:
• Bouwen, bouwen, bouwen: we willen dat er een versnelling komt op de lokale 
 woningmarkt. Er moeten meer en sneller woningen worden gebouwd in onze dorpen. 
• De Slagen in Staphorst wordt versneld uitgebreid tot de Kleine Hoogteweg met 
 350 woningen. Tegelijkertijd onderzoeken we ook andere bouwlocaties dan De Slagen.   
• In Rouveen-Zuid wordt de ontwikkeling van fase 2 opgestart.
• In IJhorst wordt fase 2 van de Poeleweg ontwikkeld.
• Inwoners, de Vechthorst, huurdersverenigingen en wijk- en dorpsraden krijgen een 
 prominente rol bij het uitwerken van de concrete woningbouwplannen.

DOELGROEPEN

Waar staan we voor:   
Staphorst zet zich in om starters ruimte te geven op de woningmarkt. Wij vinden het be-
langrijk om de doorstroom van relatief ruime huizen naar passende woningen te stimuleren 
en daarbij zo nodig gebruik te maken van doorstroommakelaars. Wij zijn voor een zelfbe-
woningsplicht bij nieuwbouw (zodat huizen niet opgekocht worden door huisjesmelkers), 
bescherming tegen buy-to-let.

Waar gaan we voor:
• Naast de startersleningen wordt er gezocht naar nieuwe instrumenten zoals bijvoorbeeld  
 Duokoop (de koper koopt alleen de woning en niet de grond).
• Er komt in Staphorst ruimte voor woonzorgprojecten maar ook voor 
 meergeneratiewoningen, inclusieve wijken en hofjes.
• We willen mogelijkheden voor collectieve woonvormen voor senioren (knarrenhofjes) 
 en gemengd wonen. 
• Starters voorrang geven om de te verkopen sociale huuroningen aan te kopen.

Wonen

Wij willen een versnelde 
ontwikkeling van de woning-
bouw in De Slagen door in de 
komende periode 350 wonin-
gen extra te bouwen. Daarmee 
willen we het tekort van de 
afgelopen jaren inhalen en te-
gelijk starters een kans geven 
op de woningmarkt.

Om Staphorst leefbaar en vitaal te houden zijn er snel meer wonin-
gen nodig. De gemeente moet de woningproductie aanjagen om in 
de toenemende woningbehoefte van jong en oud te voorzien. Het 
aantal huishoudens in de gemeente Staphorst blijft de komende 
jaren groeien. Er is een tekort van honderden woningen. Dit geldt 
voor alle doelgroepen, maar vooral voor starters. Deze tekorten zijn 
het grootst in de kern Staphorst. 

We willen een passende woning voor iedereen. Hiervoor moeten 
zowel koop- als sociale huurwoningen worden gebouwd. Wij vinden 
het vooral belangrijk om jonge starters te binden aan de gemeente 
Staphorst. Hiervoor is een groter aanbod van betaalbare koopwonin-
gen noodzakelijk. De gemeente moet hier meer op sturen.

350 WONINGEN EXTRA 
IN DE SLAGEN

Luuk Hoeve
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• We willen dat woningzoekers met binding aan de gemeente Staphorst voorrang krijgen 
 op de lokale woningmarkt.
• We streven naar een meer evenwichtige spreiding van sociale huurwoningen 
 in de gemeente.
• Woningkopers worden verplicht zelf te gaan wonen in de woning die wordt gekocht.
• We geven mogelijkheden voor het aangaan van een duurzaamheidslening.
• We bieden mogelijkheden voor levensloopbestendige woningen, flexwoningen, 
 mantelzorgwoningen en tiny houses.

BESCHERMD DORPSGEZICHT

Waar staan we voor:  
Staphorst kent bovengemiddeld veel monumenten. Naast het behoud van monumenten moet 
er ruimte zijn voor (her)gebruiksmogelijkheden van boerderijen en schuren, vooral voor 
woondoeleinden. De buitenkant, de ‘look-and-feel’, van een monument behouden en de bin-
nenzijde gericht op leef- en wooncomfort. We waarderen het beschermd dorpsgezicht met de 
authentieke boerderijen aan de streek die een uiting en onderdeel zijn van ons culturele hart.

Waar gaan we voor:
• We willen goed zicht op alle mogelijkheden van subsidie, fondsen en coöperatieve 
 mogelijkheden voor het behoud van het beschermd dorpsgezicht.
• De gemeente faciliteert goede voorlichting van voorwaarden en kansen hoe om te 
 gaan met monumenten.
• Minder regels en voorwaarden voor gemeentelijke monumentale boerderijen dan 
 voor rijksmonumenten.

RUIMTE

Waar staan we voor:  
Per 1 januari 2023 komt de nieuwe Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger 
maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. Participatie met omwonenden bij 
bouwprojecten is van essentieel belang. We geven initiatiefnemers van bouwprojecten een 
duidelijke opdracht mee hoe vorm te geven aan de participatie met de buurt, die verder gaat 
dan alleen informeren. We willen vooral dat de gemeente hierin het goede voorbeeld geeft.

Waar gaan we voor:
• De behandeling van ruimtelijke plannen moet zo efficiënt mogelijk. EPOS moet hier 
 dienend aan zijn. 
• We willen een vernieuwde participatieverordening waarin helder wordt aangegeven 
 hoe initiatiefnemers de participatie van inwoners moeten vormgegeven . 

• We actualiseren de omgevingsvisie en zorgen voor een goed werkend Digitaal Stelsel   
 Omgevingswet. 
• We willen een goede ondersteuning voor initiatiefnemers die minder digitaal vaardig zijn.
• We willen dat reacties op bouwplannen van derden, zoals omwonenden, opgenomen   
 worden in de aanvraag van initiatiefnemers. Ook dient de initiatiefnemer te motiveren   
 waarom wel of niet tegemoet wordt gekomen aan de inspraakreactie. 

BEDRIJVEN 

Waar staan we voor:
De Staphorster economie wordt gevormd door krachtige en innovatieve bedrijven. Deze 
bedrijven moeten optimaal ondersteund en gefaciliteerd worden door de gemeente. Zodat ze 
zich kunnen blijven ontwikkelen en hun concurrentiepositie kunnen versterken. Dit doen we 
vanuit de Regio Zwolle, waarin Ondernemers, Onderwijs en Overheid samenwerken.
Een belangrijk thema voor de komende jaren is daarbij circulair ondernemen: Afval recyclen 
tot grondstof en het creëren van kringlopen tussen bedrijven.

Waar gaan we voor:
• Als krachtige gemeente zetten we ons in voor de sterke economische regio Zwolle.
• De Esch 0, Esch 5 en Bullingerslag worden ontwikkeld tot bedrijventerrein    
 zodat lokale ondernemers ruimte hebben een bedrijf te starten of verder te ontwikkelen.  
• De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van circulariteit. Bij aanschaf van   
 producten wordt eerst gekeken of het circulair aangeschaft kan worden. Ook bij 
 aanbestedingen dient er bij voorkeur circulair ingekocht te worden. 

ONDERNEMERS

Waar staan we voor:
Ondernemers brengen innovatie en verbeteren en versterken zichzelf en hun bedrijf continu. 
Ze streven daarbij ook naar duurzaamheid en kwaliteit. Dat geldt in alle sectoren: bijvoor-
beeld dienstverlening, industrie, retail, agrarisch, horeca, bouw en techniek. Als gemeente 
zijn we daarom aantrekkelijk voor startende ondernemers: het zelfstandig ondernemerschap, 
in de vorm van ZZP-er of Zelfstandige Professional, gaan we stimuleren en ondersteunen. 

Werken
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Waar gaan we voor:
• De sterke agro-foodsector in de gemeente wordt gefaciliteerd in een verdere ontwikkeling. 
• We zetten het project “Staphorst eet van eigen bodem” op. Samen met onze agrariërs, 
 winkels, horeca en gemeente stimuleren we de consumptie van lokaal geproduceerd voedsel.
• We willen een omslag maken van “boodschappen doen” naar “winkelen in het centrum”.   
 Samen met de ondernemersvereniging en horeca wordt bekeken hoe er meer aandacht voor  
 beleving kan zijn. Daarbij bieden we mogelijkheden voor terrassen.
• We koesteren en ondersteunen startende ondernemers en zelfstandige professionals door  
 een Startersloket: een aanspreekpunt voor alle vragen die starters kunnen hebben aan de  
 gemeente.

ARBEIDSMARKT / - MIGRANTEN

Waar staan we voor:
De basis voor bedrijven zijn goede mensen. De kracht van menselijk kapitaal is onmisbaar in 
iedere onderneming. We investeren in de persoonlijke groei en ontwikkeling van werknemers. 
Met name krapteberoepen (bijvoorbeeld in de zorg en techniek) hebben daarbij onze aandacht.
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, uitkeringsgerechtigden en nieuwkomers zijn van waarde 
in onze economie: we ondersteunen en helpen ze om passend werk te vinden en zelfredzaam te 
worden. Uitgangspunt voor iedereen die kan/wil werken is: er is altijd wat te doen! 

Waar gaan we voor:
• De gemeente spant zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een zo 
 regulier mogelijke werkplek te laten werken.
• We willen dat we samen met de andere deelnemende gemeenten in Reestmond kijken 
 naar de meest geschikte rechtsvorm. Een meer zelfstandige positie van het bedrijf 
 waar  de gemeente een inkooprelatie gaat onderhouden, heeft onze voorkeur.
• Samen met ondernemers zetten we ons in voor goede huisvesting en 
 arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten.
• Inwoners die zich willen laten omscholen naar een krapteberoep helpen we op weg 
 (Groei Vooruit / Upgrade Jezelf).
• We gaan ondersteunen bij de werving en opleiding van isolatievakmensen zodat we 
 sneller woningen kunnen isoleren.

Wij vinden duurzaam opgewekte energie een belangrijk thema voor de 
komende jaren. De gemeente Staphorst heeft vastgesteld dat zij in 2050 
energieneutraal wil zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie dan uit 
hernieuwbare bronnen komt. Als tussenstap heeft de gemeente in 2020 
besloten dat in 2030 al 49% van alle energie duurzaam opgewekt zal 
worden.

Voor een concrete uitwerking zijn in onze gemeente (nog) veel openbare 
gebouwen beschikbaar die nog niet zijn voorzien van zonnepanelen. 
Wij willen daarom dat het onbenutte dakoppervlak van alle daken van 
scholen en gemeentelijke gebouwen (waaronder gymlokalen, sporthal 
en sportaccommodaties) hiervoor benut gaan worden. 

Wij willen dat de gemeente hierin een actieve rol gaat innemen. Aller-
eerst in samenwerking met de diverse schoolbesturen. Zij moeten de 
mogelijkheid krijgen om hierin te participeren. Daarnaast willen we ook 
dat inwoners van onze gemeente kunnen participeren in dit initiatief. 

ZON OP ALLE DAKEN 
VAN SCHOLEN EN 
GEMEENTELIJKE 
GEBOUWEN

Klaas Piel
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ONDERWIJS

Waar staan we voor:
Voor goed onderwijs zijn goede voorzieningen een basisvoorwaarde. In Staphorst ontzorgen 
we de scholen op het gebied van huisvesting en ondersteuning op het gebied van de lokale 
educatieve agenda. Gezamenlijk met de scholen zorgen we voor goede gebouwen met een 
gezond klimaat. We hebben oog voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Waar gaan we voor:
• De Berkenhorst in Staphorst en De Iekmulder in IJhorst zijn met 58 en 66 leerlingen de   
 kleinste scholen in de gemeente. We zetten ons in om deze scholen vitaal en in stand te   
 houden.
• Er moet nieuw onderwijsbeleid komen met een integraal huisvestingsplan voor 
 schoolgebouwen. Hierbij is het van belang dat er voldoende ruimte is voor de leerlingen   
 om goed onderwijs te volgen. 
• Er is veel vraag naar technische beroepen. We stimuleren de samenwerking tussen 
 bedrijven en onderwijs. 
• We ontwikkelen een programma om laaggeletterdheid tegen te gaan en digitale 
 vaardigheden te ontwikkelen. 
• We stimuleren scholen om bezig te zijn met voedseleducatie: kinderen worden 
 bewust van gezond, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel. 

JONGEREN

Waar staan we voor:
Onze jongeren hebben de toekomst en moeten zich kunnen ontwikkelen op hun eigen manier. 
Tegelijkertijd komen ze voor allerlei uitdagingen te staan. Wij willen ons inzetten dat onze 
jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien, hun gaven en talenten kunnen ontwikkelen en 
hun eigen wereld kunnen ontdekken. Als dat op een gegeven moment (even) niet lukt, is er 
ondersteuning beschikbaar.

Waar gaan we voor:
• We vinden een stevige positie van het jongerenwerk belangrijk. We willen dat er meer 
 aan straathoekwerk gedaan gaat worden.
• We gaan samen met kinderen, jongeren en professionals bespreken hoe we pesten  
 kunnen tegengaan. Als gemeente zorgen we bijvoorbeeld voor goede voorlichting en   
 hulpverlening bij sexting en grooming.

Leven

Samen Staphorst Schoon. 
Weg met het zwerfafval! En daar 
zorgen we samen voor! Bermen, 
straten, sloten en parken: 
het openbaar groen moet schoon 
zijn. We willen geen zwerfvuil in 
onze mooie dorpen. Zwerfafval 
zorgt voor ergernis, het vervuilt 
de bodem en het is schadelijk 
voor dieren.

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief om zwerfafval op te ruimen 
tijdens een ommetje of wanneer ze de hond uitlaten. De gemeente moet 
dit stimuleren en faciliteren. Daarom heeft de ChristenUnie hiervoor de 
ZORro bedacht. ZORro staat voor Zwerfafval OpRuimer. Zorro is Spaans 
voor vos en dat verwijst naar de Jan Vosdag in IJhorst, een heel mooi 
initiatief waarbij jong en oud jaarlijks in IJhorst zwerfafval opruimen. 
ZORro’s krijgen een veiligheidshesje, grijpstok en vuilniszakken van de 
gemeente, hebben via de gemeente een ongeval- en aansprakelijkheids-
verzekering en kunnen met een ROVA-pasje het verzamelde afval gratis 
kwijt in de ondergrondse containers die in alle dorpen aanwezig zijn. 
Ook kunnen ze de zakken met zwerfafval inleveren bij de gemeentewerf.

ZORro’s zijn de helden van nu: Het is uitermate zinvol en belangrijk werk 
en geeft veel voldoening: wat is er mooier dan een schitterend, schoon 
Staphorst!? Dat doen we toch samen!

3XS = 
SAMEN STAPHORST SCHOON

Alberto Schra
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• We willen een lokaal actieplan Gezond Staphorst opstellen waarmee we inzetten op 
 gezond eten, voldoende sporten en bewegen en een verantwoord alcohol- en 
 drugsgebruik. 
• We willen aansluiten bij de JOGG-aanpak (jongeren op gezond gewicht).
• We zetten ons in om de nieuwe generatie rookvrij te laten opgroeien. We stimuleren 
 organisaties, scholen en verenigingen om rookvrij te worden.

OUDEREN

Waar staan we voor:
Onze oudere inwoners zijn van grote waarde voor zowel hun directe omgeving als voor de lo-
kale samenleving in zijn geheel. We willen ons ervoor inzetten dat onze ouderen (vol)waardig 
mee kunnen blijven doen. Hulp en ondersteuning is beschikbaar op alle levensgebieden waar 
dat nodig is.

Waar gaan we voor:
• We bieden ouderen die zelfstandig thuis wonen valpreventie aan.
• Alle senioren krijgen het aanbod om bezocht te worden (vitaal en veilig thuis).
• Samen met instellingen, waaronder de bibliotheek, gaan we aandacht geven om ouderen   
 zo nodig meer digitaal vaardig te maken. 
• Ouderenmishandeling krijgt in de komende periode meer aandacht. Hier overlegt de   
 gemeente samen met betrokken partijen over, waaronder de thuiszorg en Stichting   
 Welzijn Staphorst. 
• We willen een dementievriendelijke samenleving zijn. We zorgen voor huishoudelijke   
 hulp, dagactiviteiten en hulpmiddelen zodat mensen met dementie zo lang mogelijk   
 kunnen meedoen in de samenleving.

WELZIJN EN VRIJWILLIGERS

Waar staan we voor:
‘Ieder mens is waardevol’, dat is ons uitgangspunt. Wij willen ons inzetten dat ieder mens 
kan meedoen in onze samenleving, wordt beschermd en ook die zorg kan ontvangen die hij 
of zij nodig heeft. Het is ook belangrijk dat mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen. En 
gelukkig zijn er ook veel vrijwilligers actief. Vrijwilligerswerk doen geeft veel voldoening en ze 
zijn van onschatbare waarde voor onze lokale samenleving. Dat is prachtig. Daar zijn we trots 
op. We willen faciliteren in het wegnemen van drempels voor het doen van vrijwilligerswerk. 

Waar gaan we voor:
• We willen dat er een lokale inclusieagenda wordt ontwikkeld waarin aandacht is voor   
 groepen die relatief vaak te maken hebben met onbegrip en uitsluiting, zoals inwoners   
 met een migratieachtergrond en lhbti’ers.

De wereld in Staphorst ontwikkelt zich razendsnel. Nooit eerder volgden ont-
wikkelingen elkaar zo snel op, dan in de afgelopen pakweg 50 jaar. Niets mis 
mee, juist niet. Dit geeft onze dorpen de mogelijkheid om zich te ontplooien 
en zorgt ervoor dat inwoners onze karakteristieke eigenheid en kracht weten 
om te zetten in gezonde, innovatieve bedrijven en een sociaal sterke samen-
leving. Een samenleving waar velen al generaties lang deel van uit maken en 
waar onze jongeren ook graag willen blijven wonen.

Al eeuwenlang spreekt Staphorst tot de verbeelding. Wat maakt onze dorpen 
zo uniek, wat zit er in onze genen, welke onderdelen uit onze geschiedenis 
zijn bepalend geweest en hebben onze samenleving gevormd tot het Stap-
horst in 2022? Veel informatie is bewaard gebleven en wordt beheerd door 
verschillende verenigingen en stichtingen in onze gemeente. 

We willen dat dit geschreven materiaal en het beeldmateriaal voor iedereen 
gemakkelijk online toegankelijk wordt gemaakt. Ook voor de komende gene-
raties. De gemeente moet daarin een regierol gaan vervullen. 

Daarnaast is het belangrijk dat de diverse facetten van onze tradities die 
onbeschreven zijn, door de oudere autochtone inwoners wordt doorgegeven 
aan de jongste generatie. Van belang is dat daar lesmateriaal voor wordt 
ontwikkeld, waarbij ook Museum Staphorst een rol kan vervullen.   

HET ONLINE 
TOEGANKELIJK MAKEN 
VAN DE ‘ROOTS’ 
VAN DE GEMEENTE 
STAPHORST

Meilof Troost
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• Welzijnsactiviteiten van onder andere Stichting Welzijn Staphorst worden gefaciliteerd.
• We willen dat vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag en vrijwilligersverzekering  
 kunnen aanvragen.

CULTUUR

Waar staan we voor:
Cultuur vormt de ziel van onze dorpen. Onze dorpen kennen een cultuurhistorische waarde 
waar we trots op zijn en die we graag willen uitdragen. Kinderen en jongeren worden gesti-
muleerd om creatieve en artistieke talenten op allerlei vlak te ontplooien. Ouderen worden 
gestimuleerd om de tradities die horen bij de cultuur van onze gemeenschap doorgegeven 
worden aan de nieuwe generaties. Voorzieningen als een bibliotheek zijn van belang voor 
het leesonderwijs aan onze kinderen en het bestrijden van laaggeletterdheid. Ze bieden alle 
inwoners leesplezier en geven toegang tot (digitale) informatie. 

Waar gaan we voor:
• De cultuurcoach speelt een belangrijke rol in talentontwikkeling en zet zich ervoor in om   
 de samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen zoals Museum Staphorst, de  
 Veldschuur en muziekonderwijs te stimuleren. 
• De bibliotheken moeten een laagdrempelige voorziening zijn en blijven voor alle inwoners  
 en een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van taal- en digitale vaardigheden van   
 inwoners.
• We willen dat de MCR in Rouveen fors wordt uitgebreid. 
• We investeren in het online toegankelijk maken van de ‘roots’ van de gemeente
 Staphorst.
• We vinden het belangrijk dat de geschiedenis van onze dorpen wordt overgebracht aan   
 nieuwe generaties. We faciliteren en ondersteunen initiatieven om de lokale geschiedenis  
 tot leven te brengen. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een lesbrief over de 
 geschiedenis van Molukkers in de gemeente Staphorst.
• Elk halfjaar worden een aantal schilderijen die in bezit zijn van de gemeente 
 tentoongesteld op een openbaar toegankelijke locatie in het gemeentehuis.

SPORT EN BEWEGING 

Waar staan we voor:
Sport brengt mensen in beweging.  Sport brengt mensen ook samen. Sportverenigingen en 
–organisaties spelen hierin een belangrijke rol. Daarom moet sport en beweging voor iedereen 
toegankelijk, dichtbij en betaalbaar zijn.  Wij willen sport en beweging stimuleren door te 
voorzien in veilige en goede (sport)voorzieningen en blijvende samenwerkingen te organise-
ren tussen sportverenigingen, welzijnsorganisaties en de scholen in onze gemeente. 

Waar gaan we voor:
• We willen dat de sportvoorzieningen (sporthallen, gymzalen en sportparken) zo optimaal   
 mogelijk ingezet worden om sporten en bewegen te stimuleren. 
• We willen multifunctionele velden op sportparken realiseren wanneer meerdere 
 organisaties daar in gezamenlijkheid een plan voor maken.
• We willen scholen faciliteren om alle kinderen minimaal twee uur per week sport- en   
 bewegingslessen aan te bieden.
• We ontwikkelen sportkennismakingslessen met de buurtsportcoach.
• We willen meer aandacht en promotie voor uniek sporten (sporten voor mensen met 
 een beperking).

INRICHTING OPENBARE RUIMTE 

Waar staan we voor: 
We vinden het belangrijk dat de straatverlichting werkt, de straat er netjes bij ligt, het open-
baar groen en begraafplaatsen netjes onderhouden worden. Wij vinden daarom goed beheer 
en onderhoud van openbare voorzieningen belangrijk. De openbare ruimte heeft ook invloed 
op onze gezondheid en ontmoeting: als we wandelen, kunnen spelen, hardlopen en sporten 
in buitenruimte.  Tot slot vinden we het ‘gevoel  van veiligheid’ ook belangrijk in de openbare 
ruimte. Wij denken aan groepen die minder makkelijk hun weg vinden; mensen met een rolla-
tor, kinderwagen of blindenstok.  

Waar gaan we voor: 
• Het huidig beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen wordt gecontinueerd en   
 daar waar nodig/mogelijk verbeterd. 
• In onze gemeente is er voldoende ruimte en uitdaging om te spelen en bewegen, voor   
 jong en oud. 
• Wij willen dat er voldoende en goed onderhouden speeltuinen in onze de dorpen en 
 kernen aanwezig zijn. 
• We willen meer ommetjes, wandelroutes en struinpaden ontwikkelen in de omgeving 
 van de kernen.
• Goede en veilige looproutes in en naar het centrum voor ouderen, mensen die minder   
 mobiel zijn en ouders met een buggy en kinderwagen. 
• Het marktplein in Staphorst gaan we herinrichten. Samen met winkels in het centrum,   
 marktkooplui en jongeren kijken we hoe het marktplein ingericht kan worden als 
 dorpsplein. We willen meer groen en aandacht voor bewegen en ontmoeten  
• Wij willen dat de gemeente ruimte geeft aan inwoners om hun straat of directe 
 woonomgeving in eigen beheer te onderhouden. 
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ORGANISATIE EN FINANCIËN

Waar staan we voor:
De gemeentelijke organisatie moet een dienstverlenende organisatie zijn. Hierbij is een be-
langrijk uitgangspunt dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie voldoende is en blijft. 
Als gemeente blijven we samenwerken met andere gemeenten aan gezamenlijke opgaven. Wel 
willen we dat de gemeenteraad goed zicht en controle houdt op alle bestuurlijke samenwer-
kingsverbanden die er zijn.

Waar gaan we voor:
• De onroerendzaakbelasting stijgt niet meer dan de inflatiecorrectie. De voorgenomen   
 stijging in 2023 van 10% voeren we niet door.
• We vinden het belangrijk dat onze gemeentelijke begroting in de komende jaren robuust   
 blijft. 
• Er moet blijvend geïnvesteerd worden in de krachtige positie van de gemeente in de Regio  
 Zwolle en andere samenwerkingsverbanden met gemeenten.
• De doorontwikkeling van de digitale dienstverlening is belangrijk, maar het blijft altijd   
 mogelijk om bij de gemeente “echte mensen” te zien. Dit betekent dat er een fysiek loket  
 toegankelijk blijft waar inwoners met vragen terecht te kunnen.
• We willen dat er mogelijkheden komen om paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen   
 thuis te laten bezorgen.
• We vinden het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in een goed kwalitatief 
 personeelsbestand dat essentieel is voor een goede dienstverlening.
• De gemeente organiseert een aantal malen per jaar een “warm welkom event”. 
 Hierbij worden inwoners uitgenodigd om kennis te maken met medewerkers, raads- 
 en collegeleden. 
• We zetten ons pro-actief in om de Wet open overheid uit te voeren.

INWONERSPARTICIPATIE

Waar staan we voor:
Er is binnen onze gemeenschap veel praktische deskundigheid voorhanden waar wij als 
lokale overheid gebruik van moeten maken. Daarmee komen we tot door inwoners gedragen 
besluiten. We geven ruimte en vertrouwen aan onze samenleving, om zo gezamenlijk een stap 
verder te komen.

Waar gaan we voor:
• We zijn enthousiast over nieuwe vormen van inwonersparticipatie. Er moet vaker gebruik   
 gemaakt worden van flitspeilingen en social media. 
• We vinden jongerenparticipatie belangrijk en voeren daarom een generatiecheck in. Dit   
 betekent dat bij het opstellen van plannen die kinderen en jongeren raken, zij nauwer   
 betrokken worden. 

Rouveen groeit! En daar zijn 
we blij mee en trots op. 
Het gevolg van deze groei 
is dat de druk toeneemt op 
voorzieningen voor maat-
schappelijke activiteiten. 
Daarom willen wij de 
Multifunctionele Combi-
school in Rouveen (MCR) 
fors uitbreiden.  

De MCR is in 2010 in gebruik genomen en wordt sindsdien niet 
alleen door twee  scholen (de Triangel en de Levensboom) gebruikt, 
maar ook door de peutergroep, verenigingen en instellingen, waaronder 
de christelijke muziekvereniging Prinses Margriet en de bibliotheek. Als 
gevolg van de beperkte ruimte waren gebruikers genoodzaakt om allerlei 
concessies te doen. Ook zijn gebruikers vertrokken. En dat vinden 
wij een onwenselijke situatie. 

De (toekomstige) gebruikers van de MCR moeten hun activiteiten op 
een goede manier kunnen uitoefenen en hebben daarvoor een goede 
voorziening nodig. Daarom willen wij een (forse) uitbreiding van de 
MCR met een multifunctionele (culturele) ruimte. Deze voorziening 
kan worden gebruikt door de scholen, de Prinses Margriet en de 
overige gebruikers. Omdat we daarmee letterlijk ‘speelruimte’ creëren. 
Deze ruimte biedt ook weer mogelijkheden voor potentiële andere 
gebruikers. 

FORSE UITBREIDING 
MCR IN ROUVEEN 

Jan Carlo Bos
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• We stimuleren en faciliteren dorps- en wijkraden om dorpsvisies op te stellen die de   
 leefbaarheid in de dorpen en wijken moeten waarborgen.
• We maken actief werk van “right to challenge” en willen dat de gemeente dit actief gaat   
 uitdragen. Dit is het recht van inwoners om de gemeente uit te dagen. 
• Er komt een ontwikkelfonds waarbij initiatieven van inwoners worden gestimuleerd.

VEILIGHEID

Waar staan we voor:
Als inwoner van Staphorst wilt u veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om inwoners 
te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Samen met de politie, brandweer, ambulance-
dienst en andere organisaties moet de gemeente hiervoor zorgen. Bij aanpak van veiligheids-
zaken willen wij ons hart tonen voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan. 
Naast de wettelijke taak van de overheid zien wij een grote rol voor de samenleving, juist als 
gaat om veiligheid. 

Waar gaan we voor:
• We willen een veiligheidsplan opstellen waarbij inwoners vooraf betrokken worden om   
 prioriteiten te bepalen. 
• We faciliteren de huisvesting van de politie zodat onze wijk- en jeugdagenten zo 
 zichtbaar mogelijk in onze samenleving zijn.
• De gemeente geeft voorlichting om digitale oplichting tegen te gaan door inwoners 
 te informeren over de risico’s.
• Voor coffeeshops en casino’s is in Staphorst geen plaats.
• We zorgen voor een zo laagdrempelig mogelijke manier voor inwoners om aangifte 
 of melding te doen bij de politie.
• We stellen een aanpak op hoe we mensenhandel tegengaan en slachtoffers hulp en   
 ondersteuning kunnen bieden en signalen van uitbuiting beter herkennen.
• Handhaving op vakantieparken is noodzakelijk. Permanente bewoning gaan we tegen.
• We willen deelnemen aan het project Politiekids waarbij kinderen in positieve verbinding   
 worden gebracht met de politieorganisatie.
• Ondermijning is een belangrijk thema in ons veiligheidsbeleid. We zorgen voor een 
 laagdrempelige wijze van het melden en herkennen van signalen.
• We stimuleren de inzet van buurtbemiddeling om escalaties te voorkomen.

 

We willen het marktplein meer tot leven brengen en veranderen naar 
een dorpsplein. Het moet een bruisende ontmoetingsplek worden, 
waar mogelijkheden zijn voor sport, spel en beweging. Ook willen we 
het plein een groenere uitstraling geven.

Het marktplein is een groot plein in het centrum van het dorp 
Staphorst. Een belangrijke functie is het faciliteren van de weekmarkt 
op woensdagmorgen en de jaarlijkse activiteiten. Het plein moet 
multifunctioneel blijven bestaan. 

Tegelijkertijd willen we kijken hoe dorpsbewoners ook op andere 
momenten gebruik kunnen maken van het marktplein. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan het plaatsen van bootcampattributen waarmee 
we sporten en bewegen stimuleren. Samen met winkels in het 
centrum, marktkooplui en jongeren kijken we hoe we het marktplein 
kunnen veranderen naar een dorpsplein.

VAN MARKTPLEIN 
NAAR DORPSPLEIN
 

Alwin Mussche
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ONDERSTEUNING VAN KINDEREN EN GEZINNEN 

Waar staan we voor:
Sterke, stabiele en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor kinderen die zich goed 
ontwikkelen. Wij willen ons inzetten voor veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. 
Wij vinden dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs en zorg kunnen krijgen. Wat ons 
betreft is er onderwijs en ondersteuning die past bij de cultuur, identiteit en achtergrond van 
het gezin. 

Waar gaan we voor:
• We zetten ons in voor het geven van een kansrijke start aan alle kinderen. Er is speciale   
 aandacht voor de eerste duizend dagen van een kind (– 9 maanden tot en met 2 jaar).
• We willen dat de toegang tot ondersteuning of hulp aan kinderen en jongeren zo 
 toegankelijk en laagdrempelig mogelijk is. Dit geldt ook voor het aanbod van 
 opvoedondersteuning aan ouders.
• Voor de bescherming van kinderen ontwikkelen we met professionals een preventief   
 echtscheidingsbeleid en zorgen we voor tijdige hulp wanneer een scheiding 
 onvermijdelijk is. 
• Voor ieder kind is het goed om op te groeien in een gezin. Wanneer dat niet kan zoeken 
 we een pleeggezin. We investeren hierin om het aantal uithuisplaatsingen en opvang in   
 instellingen terug te dringen en zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen. 
• De gemeente ondersteunt de actieve werving van pleegouders en burgervoogden.
• We zorgen voor continuïteit van zorg en ondersteuning wanneer jongeren in de 
 jeugdzorg 18 jaar worden.
• Er komt goede informatievoorziening richting scholen, verenigingen en kerken om 
 kindermishandeling te signaleren. 
• We willen dat alle partijen die in aanraking komen met “stil verdriet” van kinderen weten   
 hoe te handelen. 
• We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die  
 thuis wonen.

Zorgen

Er zijn steeds meer droge periodes en hevige stortbuien. Met al 
dat regenwater kunnen en moeten we iets. Door het plaatsen van 
een regenton vang je het hemelwater op zodat het in de droge 
periodes  weer gebruikt kan worden. Op die manier kun je een 
steentje bijdragen aan het klimaat. Het belang hiervan zal in de 
komende jaren door de gemeente moeten worden uitgedragen.

We willen dat de gemeente aan de scholen gratis regentonnen 
gaat verstrekken. Allereerst omdat het van belang is voor de 
afwatering van maatschappelijke gebouwen, zoals scholen, en hier-
mee het goede voorbeeld wordt gegeven. 
Niet in de laatste plaats doen we dit om ook bij onze kinderen 
het belang van de kostbaarheid van water onder de aandacht 
te brengen.

GRATIS 
REGENTONNEN 
VOOR ALLE 
SCHOOLGEBOUWEN

Anne-Marie Veerman
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MANTELZORG

Waar staan we voor:
We spreken onze waardering uit voor mantelzorgers. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om 
overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, door bijvoorbeeld dagbesteding of het 
tijdelijk overdragen van zorg (respijtzorg). Wij willen inzetten op respijtzorg, waardering van 
de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die, soms zonder dat ze het zelf weten, 
mantelzorger zijn geworden. 

Waar gaan we voor:
• We zorgen voor zo min mogelijk regels en zo laag mogelijke drempels bij het aanvragen   
 van een mantelzorgwoning.
• Jonge mantelzorgers krijgen specifieke aandacht. Zeker wanneer zij zorgtaken moeten   
 combineren met school of studie worden ze zoveel mogelijk ontzorgd.
• Het Mantelzorgcompliment.
• We willen dat er ook zorg is voor de inwoners die mantelzorg verlenen (respijtzorg).

ARMOEDE

Waar staan we voor:
Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel 
stress op. Wij willen daarom armoede bestrijden. Nu is het vaak een wirwar van regels die veel 
administratieve rompslomp veroorzaakt. We willen dat onze inwoners/gezinnen (die het aan-
gaan) optimaal gebruik maken van de regelingen. Dit is onderdeel van één gezin, één plan en één 
regisseur. 

Waar gaan we voor:
• We vinden het belangrijk dat de gemeente maximaal inzet op preventie en 
 vroegsignalering, omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen. 
• De gemeente Staphorst sluit zich aan bij de (landelijke) Alliantie Kinderarmoede en 
 legt ook een verbinding met Kansrijke Start. 
• Wij willen dat de gemeente met Vechthorst en energieleveranciers afspreken dat zij   
 betalingsachterstanden tijdig melden en op grond daarvan hulp aanbiedt voordat 
 er vervolgstappen, waaronder afsluiting, worden gezet. 
• Kinderen die opgroeien in een gezin dat rond het sociaal minimum leeft worden 
 ondersteund door regelingen als het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten   
 (FDMA) en Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
• De gemeente zorgt ervoor dat deze regelingen actief bij de diverse doelgroepen, 
 instellingen en verenigingen bekend worden gemaakt. 
• Wij willen dat de gemeente Staphorst ook kritisch kijkt naar het eigen gedrag als schuldeiser. 

Verkeersveiligheid heeft voor ons prioriteit. Of het nu gaat om het 
aanleggen van vrijliggende fietspaden, de verkeersveiligheid bij scholen 
of het weren van vrachtauto’s op de Gemeenteweg. Onze drive is om 
verkeersonveilige situaties aan te pakken. 

Eén concrete situatie is de verkeerssituatie nabij zwembad De Broene 
‘eugte. Veel ouders en kinderen fietsen (zelfstandig) naar het zwem-
bad. Tegelijkertijd zien we dat in de afgelopen jaren de verkeersdruk op 
de J.J. Gorterlaan verder is toegenomen. Daarom willen we investeren 
in een verkeersveilige oversteek voor fietsers en voetgangers om het 
zwembad te kunnen bereiken.  

Wat ons betreft gaat de gemeente Staphorst in samenspraak met inwo-
ners/zwembadbezoekers, het bestuur van het zwembad en de onderne-
mers ontwikkelen om deze verkeerssituatie te optimaliseren.  

VEILIGE OVERSTEEK 
VOOR FIETSERS 
EN VOETGANGERS 
BIJ ZWEMBAD 
DE BROENE ‘EUGTE

Nelie Huls
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VERDUURZAMING

Waar staan we voor:
Isolatie van woningen moet drie keer zo snel, én slimmer én socialer plaatsvinden. Er moeten 
geen belemmeringen zijn voor inwoners om te investeren in het verduurzamen van woningen: 
bijvoorbeeld hoelang je nog denkt te wonen in een woning. 

Waar gaan we voor:
• We stimuleren inwoners en ondernemers om hun woning of bedrijf te verduurzamen. 
 Dit begint bij isoleren. We komen met een lokaal isolatieteam dat inwoners adviseert 
 over het isoleren van hun woning. 
• Het gemeentelijke energieloket moet een toegankelijke en bekende voorziening zijn 
 voor inwoners met vragen over energie en verduurzamen.
• We willen dat er een gebouwgebonden financiering komt. Hiermee stimuleren we het   
 investeren in het verduurzamen van woningen, ook voor huishoudens die bijvoorbeeld   
 niet zeker weten of men nog jaren in dezelfde woning blijft wonen. 
• We willen zon op daken van scholen en gemeentelijke gebouwen. Inwoners krijgen de   
 mogelijkheid om via een buurkracht project mee te investeren. 

ENERGIETRANSITIE

Waar staan we voor:
We blijven ons inzetten voor het opwekken van meer hernieuwbare energie. Tegelijk moet 
deze opwek en het verbruik zoveel mogelijk lokaal plaatsvinden: energie moet daar opgewekt 
worden waar het verbruikt wordt, zodat de netcapaciteit optimaal benut kan worden. We 
stimuleren en faciliteren initiatieven die zorgen voor een Smart Grid: een slim, vraaggestuurd 
elektriciteitsnet. We gaan voorlopig geen wijken van het aardgas halen, maar gaan bij voor-
keur bestaande wijken verwarmen met behulp van duurzaam groen gas. 

Waar gaan we voor:
• We ontwikkelen een circulair energiegebied nabij de Uithofsweg. 
• Met de gemeenten Zwolle, Dalfsen en Zwartewaterland stemmen we goed af op welke   
 wijze energieopwek en -opslag gaat plaatsvinden in ons grensgebied.
• Lokaal eigendom is een harde voorwaarde bij energieopwek. Revenuen moeten 
 neerkomen bij de lokale samenleving. 
• We willen geen zonnevelden op landbouwgrond.

Ontwikkelen
• Nieuwe wijken bouwen we aardgasvrij. Voor bestaande wijken zetten we in op een goede   
 informatievoorziening aan inwoners om de mogelijkheden om van het aardgas af te gaan  
 te bevorderen. 
• We willen initiatieven op het gebied van groen gas (mestvergisting, waterstof) 
 ondersteunen. Hierbij hanteren we de circulaire gedachte: lokaal geproduceerd en lokaal   
 gebruikt.
• We onderzoeken de mogelijkheid voor het opzetten van een (boven)lokaal energiebedrijf.

KLIMAAT

Waar staan we voor:
Ons klimaat veranderd: het is vaak warmer en droger. We krijgen vaker te maken met hevige 
regenval en hoosbuien. Daarom moeten we zorgen voor meer groen in onze gemeente, met 
name in de kernen. Meer groen geeft een aangenamer klimaat, waarbij mensen zich prettiger 
voelen. Daarnaast gaan we maatregelen nemen om water niet af te voeren maar zo veel en lang 
mogelijk vast te houden in tuinen, sloten en waterbergingen. 

Waar gaan we voor:
• We bereiden onze dorpen voor hoe om te gaan met klimaatverandering waarin 
 wateroverlast en droogte meer zullen voorkomen. Het afkoppelen van hemelwater in de   
 wijken en goede voorlichting over wat inwoners zelf kunnen doen is belangrijk.
• We willen dat er een groenere en meer klimaatbestendige leefomgeving komt in 
 onze dorpen. Daarom voeren we operatie Steenbreek uit.
• We zorgen voor gratis regentonnen voor alle schoolgebouwen. 

AFVAL

Waar staan we voor:
Staphorst is een schitterende gemeente om te wonen, werken en recreëren. Zwerfafval past 
niet in dit beeld: we gaan voor 3xS: Samen Staphorst Schoon: zwerfafval is geen optie. We willen 
schone bermen en sloten zodat het maaisel hergebruikt kan worden. Met het gescheiden inza-
melen van afval zijn we in Staphorst op de goede weg: per inwoner wordt er nog slechts 55 kg 
huishoudelijk restafval per jaar ingeleverd. Het doel is om dit in 2025 op 30 kg te krijgen.

Waar gaan we voor:
• We willen onze straten, bermen parken en sloten vrij hebben van zwerfafval. We gaan het   
 concept ZORro inzetten: Zwerfafval OpRuimers. De ZORro’s verrichten onmisbaar, zinvol
 en waardevol werk. De ZORro’s krijgen hulpmiddelen in bruikleen en kunnen het  afval 
 inleveren bij ondergrondse containers en bij de gemeentewerf. Ze zijn verzekerd via de   
 gemeente. 
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• We helpen en ondersteunen scholen om kinderen te leren dat zwerfafval geen optie is:   
 initiatieven met betrekking tot voorlichting en praktische inzet geven we de ruimte. 
 We ondersteunen opschoondagen als de Jan Vos-dag en World Cleanup Day. 

MOBILITEIT

Waar staan we voor:
Staphorst ontwikkelt zich razendsnel. Wij voorkomen dat deze groei zorgt voor vermindering 
van de bereikbaarheid, maar juist zorgt voor kansen om de verkeersafwikkeling in onze 
gemeente te verbeteren. Beter openbaar vervoer is van wezenlijk belang voor de bereikbaar-
heid van onze dorpen.

Waar gaan we voor:
• We blijven ons inzetten voor een volledige verplaatsing naar het zuiden van de op- en   
 afritten van de A28. 
• We zetten ons in voor de realisatie van een station in Staphorst.
• We blijven aandringen bij de provincie Overijssel op het frequenter rijden van bussen, 
 het inzetten van een snelbus en het vergroten van de route ten behoeve van de 
 bedrijventerreinen. 
• We onderzoeken of alternatieve vormen van openbaar vervoer gestimuleerd kunnen 
 worden, bijvoorbeeld elektrische fietsen en scooters.
• We stimuleren het gebruik van concepten die zich richten op deelauto’s, deelfietsen, etc.
• We verbinden de recreatiegebieden in onze gemeente door goede toegankelijke 
 fietsroutes te creëren.

VERKEERSVEILIGHEID

Waar staan we voor:
We blijven ons inzetten voor meer veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Er wordt een
verkeersplan gemaakt voor de hele gemeente, waarbij we inwoners actief betrekken om alle
knelpunten in kaart te brengen.

Waar gaan we voor:
• We zetten de ontwikkeling van goede fietsvoorzieningen door waarbij de veiligheid van   
 kinderen rondom scholen een belangrijk aandachtspunt is.
• We willen dat er een veiligere oversteekvoorziening komt op de J.J. Gorterlaan voor 
 fietsers en voetgangers om bij zwembad De Broene ‘eugte  te komen 
• We willen, zodra financiële middelen ervoor beschikbaar komen, prioriteit geven aan   
 vrijliggende fietspaden langs de Lankhorsterweg, Stadsweg en Gemeenteweg.

IJhorst is een dorp waarin diverse 
activiteiten en verenigingen actief 
zijn. En met (een uitbreiding aan) 
woningbouw, een divers aanbod aan 
sport- en maatschappelijke vereni-
gingen en een eigen school heeft 
IJhorst voldoende ingrediënten om 
zich in de komende jaren verder te 
ontwikkelen. En dat is mooi. En wij 
willen daarin ook investeren! 

HET ONTWIKKELEN VAN
‘DE HUISKAMER VAN IJHORST’ 

Het is bekend dat het voor de leefbaarheid van dorpen belangrijk is om 
een centrale plek te hebben, waar allerlei (maatschappelijke) activitei-
ten en voorzieningen onderdak kunnen hebben. Concreet willen wij aan 
de slag met het ontwikkelen van een ‘huiskamer van IJhorst’, een nieuwe 
multifunctionele voorziening op een centrale plek in het dorp voor sport-, 
welzijn-, horecaactiviteiten en voorzieningen. 

Het verkrijgen van een eigen plek is door inwoners, verenigingen en instel-
lingen in de afgelopen jaren onder de aandacht gebracht. Om het concreet 
te maken willen wij dat de gemeente in samenspraak met inwoners van 
IJhorst, de maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers 
plannen maakt om ‘de huiskamer van IJhorst’ vorm en inhoud te gaan 
geven. 

Teun Lassche



Staphorst

• We zetten ons in voor een verkeersveilige Schipgravenweg (Stadsweg–Scholenweg)  
 met aandacht voor goede verlichting, waarbij rekening wordt gehouden met diverse 
 weggebruikers (waaronder landbouw, sportief en recreatief gebruik). 
• We willen dat er verkeerscampagnes beschikbaar blijven en verder ontwikkeld worden,
 vooral voor de doelgroep kinderen (fietsveiligheid, verlichting, veilig omgaan met 
 landbouwverkeer, etc.).

RECREATIE

Waar staan we voor:
We hebben in Staphorst een aantal aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden, waaron-
der het Staphorster bos, de Olde Maten en het Reestdal. Daar zijn we trots en zuinig op. De 
recreatieve waarde van deze gebieden kan nog verder ontwikkeld worden zodat onze inwoners 
en gasten er meer gebruik van kunnen maken. Daardoor wordt de recreatieve waarde van 
onze gemeente verder versterkt en kunnen inwoners en gasten genieten van wat Staphorst te 
bieden heeft.

Waar gaan we voor:
• De natuur- en recreatiegebieden in de gemeente (het Staphorster bos, de Olde Maten en   
 het Reestdal) ontwikkelen we door ze meer vrij toegankelijk te maken. 
• De beleving van natuur- en recreatiegebieden moet versterkt worden, onder meer door   
 aanleg en goed onderhoud van wandel- en fietspaden.
• We willen de recreatieve kwaliteiten in IJhorst versterken en zichtbaar maken: IJhorst   
 in de etalage.
• Nevenactiviteiten zijn goed voor de leefbaarheid van het platteland. We willen daarom   
 mogelijkheden faciliteren voor kleinschalig toerisme, zoals camperplaatsen, een 
 boerencamping en buitenactiviteiten.  
• We omarmen de gebiedsontwikkeling zoals door de initiatieven van de Stichting Recreatie  
 en Toerisme en de Olde Maten worden ontplooid. Van belang is dat inwoners op een goede  
 wijze bij deze projecten worden betrokken. 
• We willen dat er een lobby wordt opgezet richting provincie en rijk om mogelijkheden te   
 creëren om de wolvenstand te kunnen beheren.
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