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Ons waardevol Staphorst
Staphorst is een unieke en bijzondere gemeente. Bewonderd vanwege het omzien naar elkaar en de onderlinge betrokkenheid. Bekend vanwege de eigen cultuur en de waarde van traditie en geloof. Geroemd om
de arbeidsethos en het ondernemerschap. Staphorst heeft aantrekkingskracht. Niet in de minste plaats op
de eigen inwoners. Veel inwoners voelen zich sterk verbonden met hun dorp Staphorst, Rouveen of IJhorst.
Vaak gaat deze verbinding al vele generaties terug.
Als ChristenUnie willen wij ons in de komende jaren inzetten voor deze belangrijke waarden in de samenleving.
Ons waardevol Staphorst. Wij willen behouden wat goed is en verbeteren wat nog niet goed genoeg is.
Staphorst is van u, van mij, van ons allemaal. Als ChristenUnie zijn wij een partij voor alle inwoners van
Staphorst. Ongeacht afkomst, religie, leeftijd of beperking. Tegelijkertijd willen wij Gods liefde uitstralen en
doorgeven, die Hij voor deze wereld heeft.
Wij geloven dat wij geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar heeft gegeven om samen te leven.
En het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. Wij willen niet alleen maar een betaalbaar
huis, maar verlangen ook naar geborgenheid, veiligheid en een zinvol leven. Wij willen niet alleen een baan
met salaris, maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die ander.
Wij willen niet alleen een overheid die financiën beheert, maar ook een samenleving waarin onze zwakke
en kwetsbare dorpsbewoners beschermd worden. Wij willen vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen
en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die
leefbaar blijft, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook dat vinden wij belangrijke waarden voor onze
samenleving.
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons inspireren door de
Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een
bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. God houdt van ons en heeft oog voor het zwakke.
Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven.
Vanuit deze waarden en overtuiging zien wij het als onze opdracht in de komende jaren het goede te zoeken
voor nu en de toekomst. In dit verkiezingsprogramma hebben we op verschillende thema’s aangegeven waar
we voor staan en geven we daarbij inzicht in onze ambities.
Uit al deze plannen hebben we vier concrete zaken geformuleerd waar we in de komende jaren extra nadruk
op leggen. Omdat ze van waarde zijn voor onze samenleving. Voor ieder mens, in elke fase van ons leven:
• Onze kinderen kunnen veilig naar school.
• Wij investeren in gezonde en sportieve jongeren.
• Onze inwoners, van jong tot oud, kunnen een passende woning vinden.
• Wij zorgen goed voor onze oudere en kwetsbare dorpsbewoners.
Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders,
onze (klein)kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever
en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.
Als ChristenUnie willen wij ons inzetten voor een leefbaar Staphorst.
Voor nu en voor de toekomst. Voor ‘ons waardevol Staphorst.’
Alwin Mussche
Fractievoorzitter
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Ons waardevol Staphorst
Onze kinderen kunnen veilig naar school
Wij investeren in gezonde en sportieve jongeren
Onze inwoners kunnen een passende woning vinden
Wij zorgen goed voor onze oudere en kwetsbare dorpsgenoten

De levensloop - speerpunten
Onze kinderen kunnen veilig naar school

Onze inwoners kunnen een passende woning vinden

De afgelopen jaren is het verkeer in onze gemeente steeds drukker geworden. Op wegen zoals de Oude Rijksweg, de
Bergerslag of de Korte Kerkweg is het verkeer toegenomen. Deze verkeersbewegingen zijn te verklaren door een toename
van inwoners, maar ook door een sterke groei van het aantal bedrijven in onze gemeente. Wij vinden het onze taak en
verantwoordelijkheid om als lokale overheid te voorzien in goede en verkeersveilige routes. Het woon-werkverkeer willen
wij zoveel mogelijk terugdringen van de Streek. De locatie van de huidige op- en afritten van de A28 zorgt voor een onveilige situatie. De Stovonde is een knooppunt waar veel verkeerstromen samenkomen: schoolgaande kinderen, vrachtverkeer en autoverkeer naar de winkels in het centrum. Dat is onwenselijk.
Wij willen dat onze kinderen op de fiets zo min mogelijk in aanraking komen met auto- en vrachtverkeer. Ook op andere
locaties in de woonkernen willen wij veilige verkeerssituaties. De route naar school, maar ook nabij de schoolomgeving.
Daarbij is belangrijk om bewustwording te creëren bij fietsgebruikers - van jong tot oud - als het gaat om veilig fietsen in
het verkeer.
Wat gaan we doen?
• Aanleg van vrijliggende fietspaden aan de Lankhorsterweg en Heerenweg.
• Aanleg van een fietsroute naar Zwolle.
• De op- en afritten van de A28 verplaatsen naar locaties buiten het directe centrum van Staphorst.
• Zorgen voor een goede en veilige infrastructuur bij de nieuwe op- en afritten van de A28. Vrijliggende fietspaden.
op toegangswegen zoals de Gorterlaan zijn belangrijk.
• Creëren van verkeersveilige kruisingen in woonkernen, waaronder Beukenlaan/Moerbeilaan en Staphorster.
Kerkweg/Van Andelweg
• Aanbieden van voorlichtingscampagnes over veilig en verlicht fietsen op scholen.

Wij investeren in gezonde en sportieve jongeren

Wat gaan we doen?
• Deelname aan de landelijke aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), inclusief gezonde scholen en sportkantines.
• Inzet van buurtsportcoaches voor ondersteuning van (sport)verenigingen, stimuleren van beweging en verhogen
van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.
• Voldoende en uitdagende speelvoorzieningen in alle wijken en kernen, waaronder in De Slagen.
• Ruimte bieden voor nieuwe sportinitiatieven vanuit de samenleving (zoals Obstacle Run).
• Inrichten van een groene activiteitenzone in Rouveen met goede wandelpaden, hardlooproute en speelvoorzieningen.
• Verlichten van de Schipgravenweg (Stadsweg-Scholenland) ten behoeve van veilig, sportief en recreatief gebruik.
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Wij willen ruimte bieden aan nieuwe initiatieven aan De Streek. Daarnaast is het belangrijk om voor de toekomst andere
locaties voor woningbouw te creëren. Toekomstige bewoners moeten worden betrokken in de (bouw)plannen en inrichting
van hun directe woonomgeving. Zij hebben namelijk goed inzicht van hetgeen er moet gebeuren.
Wat gaan we doen?
• Nieuwe starters- en levensloopbestendige woningen in Staphorst, Rouveen en IJhorst.
• De bestaande woonwijk De Slagen voltooien.
• Potentiële en geschikte nieuwbouwlocaties in kaart brengen.
• Ruimte bieden aan nieuwe initiatieven aan De Streek.
• Stimuleren van (toekomstige) bewonersparticipatie, in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
• Behoud van de blijverslening.
• Combinatie van een starters- en duurzaamheidslening bij monumenten.

Wij zorgen goed voor onze oudere en kwetsbare dorpsgenoten

Steeds meer (jonge) dorpsgenoten hebben aandacht voor een gezonde leefstijl. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de toename van wandelaars, hardlopers of het gebruik van mountainbikeroutes in de Zwarte Dennen. We zien ook mooie
initiatieven: boot-campers die gebruik maken van voorzieningen in de openbare ruimte, de 4Mijl, een geslaagde Obstacle
Run of de traditionele Munnikenslagloop in Rouveen. Over het belang van een gezonde leefstijl met voldoende beweging,
kan geen twijfel meer bestaan. Wij vinden het belangrijk om te investeren in een gezonde en sportieve samenleving.
Daarbij gaat onze specifieke aandacht uit naar onze jeugd en jongvolwassenen. Het is een feit dat jongeren met een
gezonde leefstijl zich beter ontwikkelen, waardoor ze langer zelfstandig deelnemen aan de maatschappij en minder
ondersteuning en zorg nodig hebben. Een gezonde leefstijl en sportieve samenleving: een win-win situatie.
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De economie trekt aan! Steeds meer bedrijven gaan zich vestigen in Staphorst. Daarnaast is onze gemeente een jonge
gemeente, waardoor er ook de komende jaren veel extra woonruimte wordt gevraagd. Een derde van onze inwoners is
jonger dan 20 jaar. Ook daardoor neemt de vraag naar (betaalbare) woningen toe. Een mooie ontwikkeling.
In de afgelopen jaren zijn al meerdere nieuwbouwprojecten in Rouveen, Staphorst en IJhorst opgezet. Als ChristenUnie
vinden wij het belangrijk dat iedereen die op de woningmarkt actief is, een passende woning kan vinden. Van jong tot oud,
met of zonder specifieke woonwensen. Wij vinden het belangrijk om daarbij ook te kijken naar het huidig aanbod: hoe
kunnen wij zo goed mogelijk de doorstroming in de woningmarkt realiseren? Tevens willen wij dat de bestaande woonwijk
De Slagen verder wordt ontwikkeld om de leefbaarheid te verhogen.
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Er worden veel zorgtaken in onze gemeente vervuld. We zijn trots op de wijze waarop dat gebeurd. Heel veel inwoners
zijn met toewijding en liefde betrokken bij de zorg van onze oud(er)e en/of kwetsbare dorpsgenoten.
Het is onze plicht en verantwoordelijkheid om goed voor onze kwetsbare en oude(re) dorpsgenoten te zorgen. Deze
verantwoordelijkheid ligt bij familie- en gezinsleden, de sociale omgeving, zorgaanbieders en bij de lokale overheid.
Of het nu gaat om zorg en aandacht voor mantelzorgers, dagbesteding of respijtzorg.
Concrete aandacht willen we geven aan het tegengaan van eenzaamheid in onze samenleving. Ook onze andersbegaafde (jonge) medemens verdient onze zorg en aandacht. Voor hen is een stukje onafhankelijkheid zó ontzettend
belangrijk.
Wat gaan we doen?
• Inzetten van respijtzorg.
• Lokale initiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning, zoals Hulpmaatje Staphorst, ondersteunen en
faciliteren.
• Creëren van dagbesteding voor oudere en kwetsbare dorpsbewoners.
• Stimuleren van (nieuwe) initiatieven rondom vrijwilligerswerk en ‘omzien naar elkaar’; jongeren in contact brengen
met ouderen.
• Stimuleren van ontwikkelingen van woonvormen voor jongeren met begeleiding op maat.
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Betrouwbare overheid
Waar staan we voor:
De samenleving staat centraal, dat vinden wij. Een samenleving die bestaat uit onderlinge verbanden. De gemeente
heeft een bescheiden en dienende rol om de samenleving te versterken. De gemeente moet zich daarom van een
regisserende en bepalende overheid ontwikkelen naar een loslatende, voorwaardenscheppende en burgergerichte
overheid.
Het vertrouwen in politiek en overheid is de afgelopen jaren meer onder druk komen te staan. Het is daarom van
groot belang dat de vertegenwoordigers van de overheid integer en betrouwbaar zijn. Ook moet besluitvorming
transparant en uitlegbaar zijn. Wij onderschrijven de uitgangspunten van een visie op de dienstverlening.
De kracht van Staphorst is dat we als kleine gemeente in staat zijn om zaken goed te organiseren. Het is daarom
belangrijk dat de zelfstandige positie van de gemeente Staphorst gewaarborgd blijft. Op onderdelen waar het
efficiënter is om samen te werken, kan met andere gemeenten worden samengewerkt.
Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de
daarvoor aangewezen dag. Iedereen moet in staat zijn om de zondag op zijn of haar manier te beleven, maar we
zijn geen voorstander van openstelling van winkels of gemeentelijke instellingen.

Waar gaan we voor:
•
•
•

•
•
•
•
•

Samenwerken met andere gemeenten gebeurt alleen wanneer er draagvlak is, en dit de kwaliteit bevorderd.
Vertrouwen tussen de inwoners en de gemeente moet telkens versterkt worden. Raadsleden, wethouders en
ambtenaren zijn open, herkenbaar en betrokken aanwezig in de samenleving.
Participatie van inwoners wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Waar mogelijk wordt besluitvorming
overgelaten aan inwoners, dorps- of wijkraden. Samen met de wijk- en dorpsraden wordt de pilot met een
wijkbudget verder ontwikkeld op grond van de ervaringen.
Inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid,
energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer worden gestimuleerd en gefaciliteerd door de gemeente.
Er wordt een ontwikkelfonds ingesteld waarbij burgerinitiatieven worden ondersteund.
In kernen waar geen wijkraad is, wordt het opstarten van een wijkraad onderzocht en zo mogelijk
gestimuleerd.
De OZB stijgt niet méér dan de inflatiecorrectie.
Terughoudend omgaan met de inhuur van externen en het inschakelen van adviesbureaus.

Nader bekeken
Alwin Mussche:
“Staphorst is voor de
toekomst het meest
gebaat bij een
zelfstandige positie.”
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Ontwikkelfonds
Met een ontwikkelfonds kunnen inwoners uit onze
gemeente een budget aanvragen om een maatschappelijk initiatief uit te voeren of op te starten. Het initiatief moet bijdragen aan het versterken van onze lokale
samenleving. Het kunnen initiatieven zijn op het gebied
van cultuur, historie, activiteiten, sport, energie, etc.
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Veiligheid

Welzijn en Zorg

Waar staan we voor:

Waar staan we voor:

Inwoners moeten veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te
bestrijden. De gemeente dient hiervoor samen met politie, brandweer en ambulancedienst voor te zorgen.
De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid om naar elkaar om te zien en de veiligheid te
bevorderen. Dit wordt op veel plaatsen in onze gemeente door inwoners opgepakt. Er zijn meerdere straten
waar buurtapps actief zijn. Inwoners waarschuwen elkaar bij onveilige en verdachte situaties. Daarnaast zijn,
dankzij inwoners, ondernemers en organisaties, veel AED-apparaten in de kernen van Staphorst, Rouveen en IJhorst
beschikbaar gekomen. Hierdoor is onze gemeente voor een groot deel ‘hartveilig’ geworden. De rol van de
gemeente is om dit soort initiatieven te blijven stimuleren en waar nodig te ondersteunen.

Wij geloven in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. Tegelijk constateren we dat er sprake is van
toenemende individualisme. Inwoners van onze dorpen die eenzaam zijn, die in (stille) armoede leven en niet
kunnen meekomen.
Wij hebben als uitgangspunt dat elk mens waardevol is. Al het leven verdient het om tot ontplooiing te komen,
te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen. Wij blijven inzetten voor een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen.
De gemeente zorgt voor passende ondersteuning en hulp, wanneer dit niet op eigen kracht kan. In de afgelopen
jaren zijn er landelijke zorgtaken bij de lokale overheid ondergebracht. De ChristenUnie steunt de veranderingen
omdat het goed is een welzijn- en zorgaanbod zo dicht mogelijk bij onze bewoners te organiseren.

Waar gaan we voor:

Waar gaan we voor:

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Instellen van een jaarlijks veiligheidsprofiel van onze gemeente: waar liggen de risico’s op het gebied van
veiligheid en wat willen we verbeteren?
Meer prioriteit geven aan het voorkomen van veiligheidsrisico’s van drugsproductie, zoals hennepkwekerijen
in woonwijken en bedrijventerreinen. Dat kan plaatsvinden door voorlichting en mogelijkheden voor inwoners om vermoedens anoniem te melden.
Het verlagen van de drempel om (anoniem) aangifte te doen van vandalisme en criminaliteit.
Blijvende inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) in de gemeente Staphorst.
Ter preventie van inbraken wordt meer ingezet op voorlichting aan inwoners om inbraken te voorkomen.
De aanwezigheid van een brandweerkazerne, politiebureau en ambulancepost in de gemeente zijn
belangrijk. Het behoud hiervan binnen de gemeentegrenzen wordt blijvend onder de aandacht gebracht.
Burgernet en buurtpreventieapps worden gebruikt om inwoners te betrekken bij de veiligheid in hun directe
omgeving.
De gemeente faciliteert in activiteiten die bijdragen aan een goede jaarwisseling.

•
•
•

•
•
•
•
•

Een aanvrager voor hulp krijgt ondersteuning bij (het indienen van) zijn of haar vraag,
wanneer hij of zij daarom vraagt.
De gemeente werkt samen met onderwijs, bibliotheken en welzijnswerk in de aanpak van laaggeletterdheid.
De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening.
Met de GGZ worden afspraken gemaakt hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen
worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden en wordt voorkomen dat mensen afhankelijk
worden van de GGZ.
Onze 70-plussers krijgen standaard een bezoek aangeboden vanuit het welzijnswerk om (verborgen)
problemen, zoals eenzaamheidsproblematiek, op te sporen.
Als gemeente slimme verbindingen stimuleren op het gebied van beweging en zorg vanuit een preventieve
werking.
Samenwerking tussen de formele zorgaanbieders en de informele zorg in de vorm van verenigingen, kerken
en lokale hulpinitiatieven.
Er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische
achtergrond.
In samenwerking met de bibliotheek wordt een cursus aangeboden om ouderen zo nodig meer digitaal-vaardig te maken.

Nader bekeken
Bart Jaspers Faijer:
“Wij zijn trots op onze
lokale brandweer. Ze zijn
ontzettend waardevol
gelet op de vele
rietgedekte woningen.”
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Buurtapp
Een mooi voorbeeld van veiligheid in de straat is het
gebruik van een buurt-app. Het doel van deze app is
heel simpel: snel en gemakkelijk contact tussen buurtbewoners. Alle berichten op de app worden gemaakt
door en voor buurtbewoners. Het verhoogt het gevoel
van veiligheid, en kan tegelijkertijd een gevoel van
buurtbinding inhouden.
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Klaasje Lier:
“We moeten de
naastenliefde in onze
dorpen koesteren.”
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Nader bekeken
Eenzaamheid in Staphorst
Uit het laatstgehouden GGD onderzoek blijkt dat 46%
van inwoners van 65 jaar en ouder zich eenzaam voelt.
Het percentage in de leeftijd van 19 tot 65 jaar ligt iets
lager: 39%. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2017 en vindt
éénmaal in de vier jaar plaats.
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Jeugd en Gezin
Waar staan we voor:
Onze kinderen en jongeren verdienen de grootst mogelijke aandacht die nodig is bij de vorming en ontwikkeling van
deze volgende generatie. Een sterk en liefdevol gezin is daarbij een belangrijke basis.
Een bekend spreekwoord luidt: ‘‘It takes a village to raise a child’. Vrij vertaald: om een kind op te voeden heb je
een heel dorp nodig. Gelukkig groeien veel kinderen in onze gemeente op in een veilige en gezonde omgeving.
Wij willen ons inzetten voor een veilige en zorgzame “village” voor onze kinderen. Dat houdt in dat we omzien naar
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat ondersteuning dicht bij huis en school
gegeven wordt.

Waar gaan we voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschikbaarheid van voorlichting aan (toekomstige) ouders over de psychosociale/mentale impact van een
geboorte.
Extra inzet op initiatieven waarbij ouders andere ouders ondersteunen, sprekende voorbeelden zijn:
Home-Start en Moeders informeren Moeders. De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders.
Jonge mantelzorgers worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen en
vrije tijd hebben.
Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties
nauw samenwerken. Daarbij is de aanpak van één gezin, één plan en één coördinator belangrijk.
In een hulpverleningstraject moet de eigen kracht van de netwerken van het gezin worden ingezet en
versterkt.
Inzicht krijgen in de mate en omvang van kindermishandeling in Staphorst.
Inzet op een actieve aanpak van kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en signalering op
scholen en bij (sport)verenigingen.
Integrale aanpak van terugdringen van kindermishandeling door versterken van de interactie tussen kind,
consultatiebureaus, kinder- en peuteropvang, onderwijs, CJG en Veilig Thuis.
Voorlichting geven over de gevaren van drugsgebruik aan jongeren en het signaleringsvermogen van ouders
te vergroten om drugsgebruik te herkennen.
Bewustwording creëren over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik en gameverslaving.

Nader bekeken
Jan Carlo Bos:
“Mooi om te zien dat
zoveel mensen met
passie en inzet betrokken
zijn bij de ontwikkeling
van onze kinderen.”
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Veilig Thuis
Een belangrijke schakel in de aanpak van Kindermishandeling is Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders
en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en
advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te
maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.
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Onderwijs

Werk en Inkomen

Waar staan we voor:

Waar staan we voor:

Voor kinderen en jongeren is onderwijs een belangrijk onderdeel van de opvoeding. School is een plek waar ze zich
cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten.
Wij staan voor vrijheid van het onderwijs, behoud van de kleine scholen in onze dorpen en we respecteren een
diversiteit van scholen in onze gemeente. Hoewel scholen niet van de gemeente, maar van de samenleving zijn,
delen we wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen.
We denken daarbij aan het preventief en tijdig signaleren van (taal)achterstanden of een goede afstemming
tussen onderwijs, preventie en jeugdhulp. Ook vinden wij het belangrijk dat het onderwijs, overheid en arbeidsmarkt (meer) gaan samenwerken, waarin de waarde van goed ‘vakmanschap’ een belangrijke plaats inneemt.

Het hebben van werk is belangrijk om mee te doen in de samenleving. Voor mensen die moeite hebben om werk
te vinden vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking of een achterstand op het gebied van taal, heeft de
gemeente een bijzondere verplichting. Het creëren van passende arbeidsplaatsen, zo mogelijk met ondernemers,
is belangrijk.
Welzijnsorganisaties en diaconieën van kerken hebben vaak meer zicht op problemen die spelen in gezinnen.
Zij komen met initiatieven om werkzoekenden te helpen met het vinden van een baan. Ook worden mensen
met schulden ondersteund en geholpen. De gemeente dient deze initiatieven te waarderen en te ondersteunen.
Kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen. Wij vinden het belangrijk dat er regelingen zijn die kinderen in staat stellen om zo veel mogelijk mee te doen aan de samenleving.
Ook moeten zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten op het gebied van sport of muziek te ontwikkelen.

Waar gaan we voor:
•
•
•
•
•

•
•
•

De gemeente stimuleert samenwerking tussen kinderdagverblijven en het peuterspeelzaalwerk om zo zorg
te dragen voor een goede verdeling van taken, zodat beiden aanvullend op elkaar zijn.
Behoud van toegankelijke peuteropvang. Onderwijs en ontwikkeling moet van jongs af aan beschikbaar zijn
voor ieder kind.
Aandacht voor een digiveilige omgeving op scholen en aandacht voor ouders. Kinderen bewust en veilig
leren omgaan met internet en sociale media.
Actief bezig blijven om pesten te voorkomen en te signaleren.
De gemeente Staphorst blijft zich inzetten voor het behoud van kleine scholen. De Iekmulder in IJhorst is
een school die vanwege het lage leerlingenaantal onder druk staat. De gemeente spant zich tot het uiterste
in om de school in IJhorst te laten bestaan.
Kwetsbare kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs krijgen de juiste begeleiding naar een
waardevolle plek in onze samenleving.
Maximale inzet op het voorkomen van schooluitval en het behalen van de startkwalificatie.
Inzet binnen de arbeidsmarktregio op een goede aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven. Hierbij moet
er vooral aandacht zijn voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.

Waar gaan we voor:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De rol van de sociale werkvoorziening Reestmond verandert. Bij organisatieveranderingen is het welzijn van
de medewerkers van Reestmond leidend.
De expertise die Reestmond heeft opgebouwd in het begeleiden van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, wordt ingezet voor de uitvoering van de Participatiewet.
De gemeente zet zich samen met lokale bedrijven in om mensen uit de bijstand aan een baan te helpen.
Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel
mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten.
Kinderen die opgroeien in een gezin dat rond het sociaal minimum leeft worden ondersteund door regelingen
als het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten (FDMA), Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Het
wordt daarbij mogelijk dat aanvragen voor het FDMA-fonds worden verzorgd door de vereniging die sport,
cultuur of muziek aanbiedt.
De gemeente zorgt ervoor dat de regelingen bekend worden gemaakt bij de doelgroep, verenigingen en
organisaties.
Er komt goede voorlichting en preventiemaatregelen om schulden te voorkomen.
De gemeente kijkt kritisch naar haar eigen gedrag als schuldeiser in relatie tot de aanpak op het gebied
van hulpverlening.
Een betere integratie van statushouders die in Staphorst worden geplaatst. Met lokale organisaties wordt een
plan opgesteld om de integratie te versnellen en te bevorderen. Daarbij dient ingezet te worden op werken
vanaf het begin na huisvesting, taal, scholing, werk en ontmoetingen met bedrijven, verenigingen, kerken, etc.

Nader bekeken
Meilof Troost:
“Social media zijn niet meer
weg te denken uit onze
samenleving. Wel moeten
wij de kinderen en hun
ouders bewust maken van
de gevaren.”

Verkiezingsprogramma
ChristenUnie Staphorst 2018-2022

Nader bekeken

Vakmanschap
Staphorst staat bekend om de arbeidsethos en het
vakmanschap. In de komende jaren is landelijk gezien
een groot tekort aan goede vakmensen, waaronder in
de bouw en in de techniek. Als lokale overheid moeten
we de samenwerking tussen overheid, ondernemers en
onderwijs stimuleren om ook in de toekomst
economisch krachtig te blijven.

ons waardevol Staphorst
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Bart Jaspers Faijer:
“Iedereen moet de
mogelijkheid hebben om
zijn/haar talenten te
kunnen ontwikkelen.”

Verkiezingsprogramma
ChristenUnie Staphorst 2018-2022

Participatiewet
Een ieder die werken kàn, ook al is het gedeeltelijk,
wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld. Aanbieders van
begeleiding, integratie en beschut werk (zoals Reestmond-nieuwe-stijl, de Coöperatie Staphorst Werkt!
en andere aanbieders) werken nauw samen met de
afdeling Sociale Zaken van de gemeente. Werken is de
beste zorg!

ons waardevol Staphorst
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Sport
Waar staan we voor:
Of je nu lid bent van één van de sportverenigingen, de hardloopschoenen iedere week aantrekt of af en toe een
stuk wandelt in onze mooie omgeving, één ding is zeker: sporten en bewegen is niet alleen gezond en leuk, maar
bindt ook samen.
Wij vinden dat sport bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Ook voor mensen met een minimum inkomen, ouderen
of sporters met een beperking. De rol van sportverenigingen en -aanbieders willen we daarbij specifiek benoemen.
Zij vormen een belangrijke schakel. Ze zijn niet alleen betrokken bij de beweegparticipatie van onze inwoners, maar
zijn ook van groot belang als het gaat om de leefbaarheid en samenhang in de kernen van Staphorst, Rouveen
en IJhorst.
Om sport- en beweegactiviteiten mogelijk te maken zijn goede, veilige en duurzame sportaccommodaties nodig.
Accommodaties en voorzieningen waarin alle gebruikers en verenigingen op een passende en eerlijke wijze worden
bediend.

Waar gaan we voor:
•

•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelen van een nieuw sport- en beweegbeleid met aandacht voor (beweeg)participatie van inwoners
en specifieke doelgroepen, verbindende sportverenigingen, ruimte voor nieuwe activiteiten en goede
faciliteiten.
Faciliteren van goede, veilige en duurzame sportaccommodaties en –voorzieningen in alle kernen (attributen,
verlichting en aankleding).
Kinderen uit gezinnen in armoede in Staphorst krijgen korting of kunnen gratis deelnemen aan sportactiviteiten.
Inzet van buurtsportcoaches om sport en bewegen te stimuleren aan (kwetsbare) doelgroepen, waaronder
jeugd en ouderen.
Samen met het onderwijs aandacht schenken aan het kwaliteit van het bewegingsonderwijs.
Met de sportverenigingen die een eigen kantine exploiteren wordt een alcoholconvenant opgesteld.
Inzet op ondersteunen en faciliteren van sportverenigingen naar ‘sterke’ en vitale verenigingen.
Stimuleren van toepassing van duurzame maatregelen (besparing en opwekking van duurzame energie)
bij realisatie, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Desgewenst kan hiervoor een duurzaamheidslening worden verstrekt.

Nader bekeken

Jan Carlo Bos:
“We moeten zuinig zijn op
onze sportverenigingen
met al hun vrijwilligers.
Ze zijn de kurk waar de
vereniging op drijft.”

Verkiezingsprogramma
ChristenUnie Staphorst 2018-2022

Beweeggedrag van Staphorsters
Uit de meest actuele GGD onderzoeken blijkt dat 89%
van de kinderen 7 uur of meer per week bewegen.
Onze jongeren bewegen beduidend minder: 55%
voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond
Bewegen van tenminste 5 dagen per week voldoende bewegen (30 tot 60 minuten bewegen).
Van de volwassenen voldoet 52% aan deze norm.
Opvallend is dat onze ouderen (65 jaar en ouder) weer
meer bewegen, namelijk 65%.

ons waardevol Staphorst
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Muziek en Cultuur

Lokale Economie

Waar staan we voor:

Waar staan we voor:

Vroeger werd gesproken van muzikale vorming. Gestimuleerd om muziek te maken: in de vorm van zang of
bespelen van een muziekinstrument. Ook wij willen muzikale vorming stimuleren. Evenals deelname aan sportactiviteiten vinden wij het belangrijk dat ook deze activiteiten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.
Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laaggeletterdheid.
Ze bieden alle inwoners leesplezier en geven toegang tot informatie (ook digitaal). Samenwerking met scholen
verdient daarbij onze aandacht.
Cultuur vormt de ziel van onze dorpen. Onze dorpen kennen een cultuurhistorische waarde waar we trots op zijn
en graag willen uitdragen. De inzet van de gemeente dient gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking
en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren.

Wij staan voor een gezonde economie waarin iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt.
Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen
van producten en voor de leefbaarheid. Het belang van plaatselijke werkgelegenheid is groot en wij willen een
aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers.
Er is in het winkelhart van Staphorst een divers winkelaanbod ontstaan dat elkaar versterkt. Het centrum is
hierdoor levendig en heeft een regiofunctie gekregen. Het is belangrijk dat het centrum sterk blijft in een toekomst
waarin shoppen via internet toeneemt. Met de ondernemers moet een visie op het centrum worden vastgesteld
waarbij ook het marktterrein als onderdeel van het winkelgebied wordt betrokken.
In Rouveen en IJhorst zijn de afgelopen jaren steeds meer winkels gesloten. Voor de leefbaarheid in deze dorpen
is dat niet goed. Wanneer ondernemers initiatieven hebben om winkels te openen, stimuleert de gemeente dit.

Waar gaan we voor:
•
•
•
•

Kinderen uit gezinnen in armoede in Staphorst krijgen korting of kunnen gratis deelnemen aan muzieklessen.
Instellen van een platform Cultureel Staphorst.
Inzet van combinatiefunctionarissen om de samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen te
stimuleren.
Behoud van bibliotheken in onze dorpen. Het moet een laagdrempelige voorziening zijn voor iedereen in de
gemeente Staphorst, met voldoende financiële middelen (subsidie) om taken en doelstellingen goed uit te
kunnen voeren.

Waar gaan we voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een toekomstvisie op het winkelcentrum van Staphorst wordt met ondernemers ontwikkeld.
Ontwikkeling van het bedrijfsleven laagdrempelig laten.
Groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen mogelijk houden. Ondernemers krijgen de ruimte om te
ondernemen en te innoveren.
Nieuwe locaties voor bedrijventerreinen tijdig in beeld krijgen en planologisch aanwijzen.
Startende ondernemers faciliteren.
Wanneer het gaat om aantrekken van werkgelegenheid, is het belangrijk om een goede samenwerking
tussen de gemeente, provincie en omliggende gemeenten te bevorderen.
Het instrument social return bij inkoop- en aanbesteding benutten om daarmee Participatieplaatsen en
beschutte werkplekken te realiseren.
Een gemeente die in gesprek is met bedrijven over “duurzaam ondernemen”. De gemeente stimuleert en
faciliteert initiatieven die zorgen voor een verduurzaming van de bedrijven.
Inkoop van de gemeente zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal invullen.
Bedrijventerreinen in Staphorst hebben goede faciliteiten en zijn fysiek en digitaal goed bereikbaar (glasvezel).
Het platform Recreatie & Toerisme stelt zich actief op in het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren
van een Plan van Aanpak R&T.
Gezamenlijk met lokale werkgevers een gezonde leefstijl voor werknemers promoten en stimuleren.
Stimuleren van samenwerkingsverbanden van streekproducten: horecaondernemers, producenten
(agrariërs, maar ook Rouveen Kaasspecialiteiten) en handelaars werken samen, zo mogelijk gebiedsgericht
(bijvoorbeeld rundvlees uit het Reestdal, Reestdal-kaas, etc.).

Nader bekeken
Klaasje Lier
“Het blijft altijd leuk
om toeristen de mooie
en unieke kanten van
Staphorst te laten zien.
Er gaat een wereld voor
hen open.”

Verkiezingsprogramma
ChristenUnie Staphorst 2018-2022

Nader bekeken

Platform Cultureel Staphorst
Een platform Cultuur Staphorst is een nieuw initiatief,
waarin gemeente en aanbieders van muziek en cultuur,
als partners met elkaar omgaan. Partners als Museum
Staphorst, MEC, Scala, Prinses Margriet, gemeente,
etc. bespreken hier de agenda’s muziek en cultuur voor
inwoners en voor gasten.

ons waardevol Staphorst
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Alberto Schra:
“Zoek in den vreemde niet,
wat uw eigen dorp u biedt.
Wij zijn fier op de vele
ondernemingen en het
gevarieerde winkelaanbod
in onze gemeente die elkaar
versterken.”

Verkiezingsprogramma
ChristenUnie Staphorst 2018-2022

OSR en ICC
De leden van de Ondernemersvereniging StaphorstRouveen (OSR) en de Industriële Contactclub (ICC)
en de gemeente ontmoeten elkaar regelmatig.
Behoeften van ondernemers komen zo snel in beeld bij de
gemeente en kan er snel gehandeld worden bij het
uitvoeren of ontwikkelen van beleid.

ons waardevol Staphorst
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Klimaat
Waar staan we voor:
Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met onze schepping. Wij zetten daarom in op een snelle en volledige
energietransitie. Een schoon klimaat draagt bij aan een gezonde leefomgeving: een gezondere lucht, een beter
klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.
Klimaatverandering is een geleidelijk proces en kent nog veel onzekerheden. Internationaal, nationaal en
provinciaal zijn er afspraken gemaakt om de verwachte negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.
Lokaal vraagt dit ook om een actieve houding. De provincie Overijssel heeft een regionaal adaptatieplan Overijssel
opgesteld met als ondertitel: ‘actief naar adaptief’. Samen met de relevante stakeholders (waterschap, landbouworganisaties, etc.) willen we een lokale toepassing van dit actieplan.
In Punthorst staan drie windturbines. De provincie heeft bepaald dat er nog vier turbines in de gemeente moeten
worden geplaatst. Het aantal windturbines in de gemeente vinden we daarmee afdoende. Het plaatsen van nog
meer windturbines is ongewenst. De komende jaren moet meer nadruk komen op het gebruik van zonne-energie.

Waar gaan we voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewustzijn van de gevolgen van klimaat(veranderingen) en de mogelijkheden van duurzaam opwekken van
energie wordt actief gestimuleerd onder onze inwoners.
Duurzaamheid pakt de gemeente Staphorst integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het
relevant is, meegenomen (bijvoorbeeld: verduurzaming gebouwen, monumenten, verduurzaming
economie, etc.).
De gemeente zet zich in om energiecoöperaties te ontwikkelen, zodat inwoners samen met elkaar kunnen
investeren in duurzame energievormen.
Onze inwoners moeten op één (online) loket terecht kunnen voor informatie, met technische en financiële
arrangementen om een eigen woning aan te passen. Bij het financiële arrangement kan de gemeente een
rol spelen door te zorgen voor een fonds waaruit geleend kan worden.
Actief stimuleren van opwekking zonne-energie: het benutten van ‘lege daken’ van woningen, gebouwen
en stallen.
Mogelijkheden van participatie en meeprofiteren voor onze inwoners worden benut: van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/
coöperatie.
Participeren in energieprojecten moet voor iedereen bereikbaar zijn, dus ook voor de kleinere portemonnee.
De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een strategie om de energietransitie vorm te geven.
De gemeente stelt voor de korte en lange termijn concrete en meetbare energiedoelen. Monitoring wordt
jaarlijks door de gemeenteraad gedaan.
Het gemeentehuis is niet energiezuinig en installaties moeten worden vervangen. Voor een duurzamer
gemeentehuis is een renovatie van het huidige gebouw noodzakelijk.

Luuk Hoeve:
“Wij hebben de taak om
zorgvuldig om te gaan
met onze schepping. Wij
zetten daarom in op een
snelle en volledige energietransitie.”

Verkiezingsprogramma
ChristenUnie Staphorst 2018-2022

Nader bekeken / Verdieping
Goed voorbeeld...
In IJhorst wordt actief gewerkt aan Buurkracht:
deskundige vrijwilligers geven informatie aan inwoners
over energiebesparing. Ook wordt er gesproken over het
gezamenlijk opwekken van duurzame energie. Dit
vinden wij een voorbeeld voor de gehele gemeente.

ons waardevol Staphorst
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Wonen

Ruimte

Waar staan we voor:

Waar staan we voor:

In de gemeente Staphorst wonen relatief veel jongeren die we graag in onze gemeente willen houden.
Aan de andere kant moeten we er rekening mee houden dat ook in Staphorst de vergrijzing eraan komt.
Dit heeft gevolgen voor de vraag naar woningen. Ruimte geven aan uiteenlopende vragen en wensen bij het
nadenken over het wonen van de toekomst. In het buitengebied, aan de streek of in de kernen van Staphorst,
Rouveen en IJhorst streven wij naar een goed woon- en leefklimaat. Mensen moeten zo lang mogelijk in hun eigen
leefomgeving kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.
Goede en betaalbare woningen in een prettige woonomgeving. Er is een behoefte aan meer woningen voor éénpersoons huishoudens en levensloopbestendige woningen. Wij wiilen dat de lokale overheid met toekomstgericht
woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen en er voldoende passende
woningen zijn voor alle doelgroepen.

Een landschap waarin wonen, natuur en landbouw elkaar versterken. De Streek is het meest karakteristieke deel
van de gemeente en is bepalend voor onze identiteit. We koesteren het dorpsgezicht, maar hebben ook oog voor
het leef- en wooncomfort en voor de duurzaamheidsdoelstellingen.
Wij willen dat regels eenvoudiger worden, daarvoor willen wij de mogelijkheden van de nieuwe omgevingswet
optimaal benutten door het vervangen van de bestaande wetten. Oog hebben voor behoud van het landschap,
de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu. Een toekomstbestendige agrarische sector met een
gezonde economische basis. Jonge boeren verdienen een goede toekomst.

Waar gaan we voor:
•

Waar gaan we voor:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Integraal en duurzaam woonbeleid. Doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van
zorg (zo lang mogelijk thuis blijven wonen) zijn opgenomen in het woonbeleid.
Staphorst bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen, ondersteunt door een goede
infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de
regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen.
Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een blijverslening om de woning aan te passen
zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, zo lang mogelijk kunnen blijven wonen.
Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen
(nul-op-de-meter).
Concrete afspraken maken met VechtHorst over verduurzaming van de sociale huurwoningen.
Staphorst biedt starters de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening. Dit zijn goede
instrumenten om starters en doorstromers op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning
te kunnen kopen. Dit bevordert een gezonde doorstroming op de huizenmarkt en vrijkomende agrarische
bebouwing om te zetten naar woningbouw.
Duurzaamheidslening is in Staphorst beschikbaar, een lening waarmee tegen gunstige voorwaarden
energiebesparende maatregelen in en aan de woning gefinancierd kunnen worden.
Behoud van huidige vorm afvalinzameling (containers bij huis – daarnaast keuze om afval zelf weg te
brengen naar een ondergrondse afvaldepot).

•
•
•
•
•
•

Overgaan tot uitwerking van de omgevingsplannen en een snelle invulling van het DSO (Digitaal Stelsel
Omgevingswet) op basis van de vastgestelde omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar’.
Minder beleid en snellere procedures. Geen afzonderlijke beleidsnota’s, maar meer samenhang in beleid.
Het optimaal benutten van de kansen die Omgevingswet en onze gemeentelijke Omgevingsvisie bieden.
Een groot deel van de verantwoordelijkheden teruggeven aan de burger als het gaat om omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en bouwplannen.
Met de invoering van EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) moet de gemeente veel
zaken loslaten en maakt daardoor minder financiële lasten om plannen te toetsen. De leges moeten flink
omlaag.
Landbouwbedrijven in het buitengebied moeten zich richten op het in stand houden van het agrarisch
gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren
zoals landschapsonderhoud, verkoop streekproducten en plattelandstoerisme.
De natuur toegankelijk maken door aanleg en onderhoud van goede wandel-, hardloop- en fietspaden.
Natuur inzetten voor educatie.
Bij de herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied, moet het belang van
bestaande agrarische ondernemingen doorslaggevend zijn. Nieuwe bestemmingsplannen mogen geen
belemmering vormen voor bestaande agrarische bedrijven.

Nader bekeken / Verdieping

Luuk Hoeve:
“We koesteren het dorpsgezicht, maar we hebben
ook oog voor het leef- en
wooncomfort en voor de
duurzaamheidsdoelstellingen.”

Verkiezingsprogramma
ChristenUnie Staphorst 2018-2022

Behoefte aan woningen
Er is behoefte aan meer woningen in gemeente
Staphorst. Uit onderzoek blijkt dat tot 2025 het aantal Staphorster huishoudens naar verwachting met
ruim 670 toeneemt. Dit komt doordat de gemeente
een jonge bevolking heeft en er sprake is van huishoudensverdunning (meer één- en twee-persoons huishoudens). De Omgevingsvisie van Staphorst voorziet tot
2030 in deze behoefte in de kernen Staphorst, Rouveen
en IJhorst.
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Meilof Troost:
“Bij de herbestemming van
vrijkomende agrarische
bebouwing in het buitengebied,
moet het belang van bestaande
agrarische ondernemingen
doorslaggevend zijn.”

Verkiezingsprogramma
ChristenUnie Staphorst 2018-2022

Nader bekeken / Verdieping
EPOS
Met EPOS heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gegeven aan de inwoners en hun adviseur. Loslaten
in vertrouwen is hierbij de basis. De gemeente stelt zich
blijvend dienstverlenend op volgens dit principe.

ons waardevol Staphorst
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Monumenten
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 ‘look-andfeel’ van een monument en de binnenzijde gericht op leef- en wooncomfort. Rond museum Staphorst willen wij
authentieke boerderijen in standhouden als uiting en onderdeel van ons cultureel hart.
Onderdeel van onze cultuurwaarde is het in stand houden van het beschermd dorpsgezicht. Aandacht voor
financiële lasten die bezitters van monumenten hebben. De levensduur van riet wordt om allerlei redenen steeds korter.
Tijd voor alternatieven, de uitdaging hierbij is hoe wij het dorpsgezicht in stand kunnen houden.

Waar gaan we voor:
•
•
•
•
•

Voor behoud van het (beschermd) dorpsgezicht de mogelijkheden van subsidie, fondsen, crowdfunding en
coöperatieve mogelijkheden onderzoeken.
Samen met buurgemeenten in beeld brengen op welke wijze beleid ten aanzien van erfgoed (monumenten
en archeologie) ontwikkelt en uitgevoerd kan worden door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.
Eigenaren van gemeentelijke monumenten met een rieten kap houden de vrijheid om te kiezen voor een dak
met riet of met pannen conform het huidige beleid.
De gemeente zet zich in om eigenaren die een rieten kap op het gemeentelijk monument willen behouden
financieel te stimuleren ten opzichte van de financiële lasten voor een pannendak. In elk geval worden geen
leges in rekening gebracht.
De gemeente faciliteert eigenaren van gemeentelijke monumenten door te zorgen dat goede voorlichting
beschikbaar is.

Alberto Schra
“Eén van de kenmerken
van authentiek Staphorst
zijn de rieten daken van
de boerderijen.”
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Nader bekeken / Verdieping
Monumenten
Staphorst kent bovengemiddeld veel (rijks)monumenten (rond de 500). Het behoud van monumenten speelt
een belangrijke rol, vooral de rieten daken zijn voor
eigenaren een financiële last.
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Mobiliteit
Waar staan we voor:
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Een goede verkeersinfrastructuur is
daarom belangrijk. Bij alle projecten moet veiligheid en bereikbaarheid bevorderd worden. Ieder kind moet veilig
naar school kunnen.
In de gemeente Staphorst zijn geen zones waar betaald moet worden voor het parkeren. Dit is een goede
zaak voor de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Het gratis parkeren blijft gehandhaafd.
De komst van een treinstation is belangrijk omdat dit een impuls geeft aan het gebruik van openbaar vervoer. Ook
is het goed voor de bereikbaarheid van onze bedrijven. Het is belangrijk dat alle kernen in de gemeente bereikbaar
zijn met het openbaar vervoer. Samen met de provincie dient de gemeente te blijven zorgen voor een dekkende
bereikbaarheid.

Waar gaan we voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er komt een ambitieus fietsplan met maatregelen voor veiligheid van de fietser.
Door vrijliggende fietspaden aan te leggen, kunnen we knelpunten veiliger maken. Voorbeelden zijn
Heerenweg en Lankhorsterweg.
Er moet een goede fietsverbinding naar Zwolle komen.
Goede en veilige looproutes richting het centrum voor ouderen, mensen die minder mobiel zijn en (jonge)
ouders met een buggy of kinderwagen.
De huidige op- en afritten van de A28 zijn vanwege verkeersveiligheid niet houdbaar in de toekomst.
Er moet daarom ingezet worden op een verplaatsing daarvan naar het zuiden. De gemeente moet met
Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel voor een goede en veilige nieuwe ontsluiting zorgen.
Er komt een oriëntatie naar de aanleg van een rondweg om de ontsluiting van de kern Rouveen te
verbeteren. Daarbij wordt de functie van de Schipgravenweg onderzocht.
Gemeente faciliteert carpoolers door te zorgen voor voldoende carpoolplaatsen.
Vrachtwagens worden zo veel mogelijk geweerd uit het centrum en woonwijken en dienen gebruik te maken
van de daarvoor aangewezen routes.
Realisatie van een treinstation in Staphorst. Dit past bij de economische ontwikkelingen in Staphorst en bij
de behoefte van inwoners en bedrijven.
OV-bereikbaarheid voor alle kernen. Samen met de provincie en gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen, willen we werken aan een dekkende bereikbaarheid.
Meer laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen (auto’s en fietsen) voor eigen inwoners en toeristen.

Alwin Mussche:
“Verkeersveiligheid voor
iedere weggebruiker!”
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Nader bekeken / Verdieping
Treinstation
Om de inwoners betere dienstverlening te bieden,
is het belangrijk om dit zo snel en efficiënt mogelijk
te doen. Treinverkeer is daarvoor een uitstekend
vervoersmiddel. Ook voor toeristen is Staphorst
laagdrempeliger te bereiken als “tussenstop”.
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Kandidaten lijst

1

Alwin
Mussche

2

Jan Carlo
Bos

5

Meilof
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6

Alberto
Schra

7
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8

Arend
Bouwmeester

3

26

9

Klaasje
Lier

4

Luuk
Hoeve

Henk
Compagner

10

Arend
Harink

Bart
Jaspers Faijer

11

Karl
Mussche

12

Herbert
Kisteman

13

Henk
Hokse

14

Teun
Lassche

15

Hillie
Groenendijk-Brakke

16

Karlo
van Dijk

17

Bert
Eenkhoorn

18

Johan
Kok

19

Marjan
Wolters-Korterink

20

Niek
Veerman

21

Klaasje
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22

Henk
Korterink

23

Henk
Haasjes

24

Henk
Troost

25

Pieter
van den Berg
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