
 

 

Voorzitter,  

Een mooi moment om hier vanavond bij elkaar te zijn. Als 

gemeenteraad, college en met veel inwoners op de tribune. Een dag 

in het teken van onze lokale democratie! En dat is altijd weer 

bijzonder om mee te mogen maken.  

En dag waarop wij ook ons coalitieakkoord presenteren. En namens 

de fractie van de ChristenUnie hebben Meilof Troost, onze kandidaat-

wethouder Alwin Mussche en ikzelf daarvoor gesprekken mogen 

voeren.  We kijken terug op goede en constructieve gesprekken met 

de andere fracties. Dank daarvoor!  

Ook een dankwoord aan onze formateur Gerald de Haan. Voor de 

begeleiding van de gesprekken om te komen tot deze avond. En ik 

wens je heel veel plezier met de ‘Staphorst Experience Pakket’ . Om 

niet alleen nu de Binnenweg 26 gekend te hebben, maar ook kennis 

te gaan maken met de veelzijdigheid en kleur van onze gemeente 

Staphorst. Onze dankwoorden gaan ook uit naar de ambtelijke 

ondersteuning Martine Derks en Marjanne Brasjens en collega’s die 

hierbij  betrokken zijn.  

Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij met dit coalitie-akkoord 

met de titel Bouwen en Verbinden. Een ‘akkoord op hoofdlijnen’ met 

aandacht voor onder meer versnelling van de woningbouw, voor 

behoud van voorzieningen en ontwikkeling van bedrijventerreinen. 

Maar ook akkoord waarin ook aandacht wordt gegeven aan de zorg 

en aandacht voor elkaar. Aan inwoners van onze Staphorst 

samenleving. Een akkoord met plannen en ambities waar ons 

ChristenUnie-hart sneller van gaat kloppen.  

  



Het is het mooi dat we als fracties van de SGP, CU en CDA elkaar 

daarin gevonden hebben en, zo weet ik, waarin we ook veel zaken 

delen met GB en PvdA. Met elkaar investeren in onze prachtige 

gemeente Staphorst en onze inwoners.  

Zoals gezegd: dit coalitieakkoord is een akkoord op hooflijnen. Met 

dit plan in de hand gaan we nu aan de slag om, samen met onze 

inwoners, onze ondernemers, onderwijs, onze verenigingen, hierin 

uitvoering te geven. En juist die betrokkenheid, participatie en 

inbreng van onze samenleving vinden wij belangrijk. Als ChristenUnie 

geloven we in de kracht van onze samenleving. 

We kijken ook uit naar het ontwikkelen van een raadsagenda. Een 

agenda om bepaalde ambities en plannen zelf, als gehele raad,  op te 

pakken. Om de raad in haar kracht te zetten. Om ruimte te creëren 

voor alle raadsleden. Om als raad hierover ook in gesprek te gaan 

met onze inwoners.   

U hoort het. Als fractie gaan we met enthousiasme en energie 

‘bouwen en verbinden’. En daarom hebben wij ook met volle 

overtuiging onze handtekening onder dit akkoord gezet.   

Tegelijkertijd hebben wij ook het besef dat onze samenleving niet 

maakbaar is.  Als ChristenUnie geloven we dat onze samenleving 

wordt geleid door God. En ook dat wij daarin een Bijbelse 

verantwoordelijkheid hebben om ons in te zetten voor de bloei van 

onze gemeente. Door elkaar verder te helpen, voor elkaar te zorgen 

en ook door op te komen voor wat kwetsbaar is.  En vanuit die 

wetenschap en dat besef wensen wij ons ons, straks het nieuwe 

college, de organisatie en onze samenleving met al haar inwoners 

daarbij Zijn zegen toe.  

 

Mei 2022,  

Jan Carlo Bos, fractievoorzitter  


