
Ertoe doen 
 
Ie kent’nie weer, merkt een van de vrijwilligers op. 
Tevreden recht hij zijn rug. Inderdaad, aan het begin 
van de ochtend ziet het er al anders uit dan tegen de 
middag. Al werkende weg heeft de tuin bij Horstheim 
een andere aanblik gekregen. Met snoeischaren en 
schoffels, harken en bezems wordt de doodse omgeving 
uit de winterslaap gehaald. 
 
De klussen bij Horsteim en elders in de gemeente von-
den onlangs plaats onder de vlag van het evenement dat 
bekend staat als Nederland Doet. NL Doet, zoals de 
naam kortweg wordt aangeduid, is een vrijwilligersdag 
die ieder jaar plaatsvindt. Verenigingen, bedrijven en 
instellingen doen dan werk voor een goed doel. In Ne-
derland nemen ruim honderdduizend mensen deel aan 
een activiteit. Het doel is het bevorderen van vrijwilli-
gerswerk. 
 
Behalve in Nederland wordt ook in andere landen werk 
gemaakt van deze dag. In landen waar Engels wordt 
gesproken, is de gebruikte aanduiding Make a Differen-
ce Day. Maak-een-verschil-dag. Dat geeft precies aan 
waar het om gaat: het verschil maken! Als alle vrijwilli-
gers er hun schouders onder zetten, zorgen ze met 
elkaar voor een samenleving die in bloei staat. 
 
Waar gaat het praktisch om bij NL Doet? Aandacht 
voor het werk van verkeersbrigadiers vragen, zoals 
burgemeester Segers bij de stovonde. Handen uit de 
mouwen steken onder het motto: ‘Aan het werk voor 
de kerk’. Een schildersklus ergens bij een manege, die 
prinses Beatrix ter hand nam. En zo nog veel meer. De 
website van NL.doet had dit jaar 9233 klussen in de 
aanbieding. 
 

 
 

Genoeg te doen. Alle aandacht is mooi meegenomen. 
De achterliggende gedachte, stel je voor wat er in een 
jaar kan gebeuren, als iedereen van tijd tot tijd als vrij-
williger meedoet. Dat maakt het verschil. In de gemeen-
te Staphorst is dat goed te zien. Ook bij ons doen vrij-
willigers ertoe. 
 

Sytse de Jong 
 

De (groene-) “Broene Eugte”… 
 
Inspanning en ontspanning zijn spanningen waar u, jij en ik 
elke dag mee omgaan  Zoekend naar evenwicht. Bekend is 
wanneer de weegschaal naar de ene kant doorslaat dat de 
lichamelijke en/of geestelijke gezondheid in het gedrang 
komt. Maar het doorslaan naar de andere kant komt in de 
buurt van verveling en daar geldt: ledigheid is des duivels 
oorkussen.  
 

 

Afgelopen maanden is er breed nagedacht over de toe-
komst van ons zwembad “De Broene Eugte”. De staat van 
het zwembad, maar ook de beschikbare financiële midde-
len vroeg een grondige afweging.  
En dan staat de vraag centraal: Wat willen we bieden met 
het zwembad en wat mag het kosten? We konden daarin 
duidelijk zijn. Wij als SGP in Staphorst hechten waarde aan 
een goed  zwembad. Zwemlessen moeten kunnen worden 
gevolgd en er moet ruimte zijn voor gericht bewegen ten 
bate van revalidatie of andere bewegingsadviezen.  En dat 
met een lagere financiële bijdrage van de overheid.  Kwali-
teit en soberheid klinkt dan niet als een onmogelijkheid 
maar als een uitdaging! Denken in kansen.  
Er ligt inmiddels een raadsbesluit waar het zwembad mee 
aan de slag kan. Een  renovatie met een accent op duur-
zaamheid.  De Broene Eugte wordt zeker “groener” door 
gericht te investeren en te zoeken naar efficiency in het 
gebruik van onder andere energie.   
De kosten voor de renovatie worden voor een groot deel  
door de gemeente Staphorst, en voor een kleiner deel  
door het zwembad zelf gedragen.  
Op deze wijze hopen we ook na 2018 in Staphorst,  vanuit 
de breedtesport gezien, zwemgelegenheid te bieden. Voor 
degenen die de zwemlessen en de therapieën volgen, de 
inspanners.  Maar ook voor het afleggen van de meters ter 
afwisseling van de dagelijkse sleur, de ontspanners. Zes 
dagen in de week. Want op zondag blijft het zwembad 
gesloten.  

Roelof Slager
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Participatie op school 
 
“Papa, kijk eens wat voor mooie kaart ik van 
school heb gekregen”.  
Met deze uitroep komt de jarige dochter 
haar vader tegemoet.  
Hij neemt de kaart en bewondert de 
voorkant en leest de 
namen van de 
meesters en 
juffrouwen aan de 
achterzijde van de 
kaart. In gedachten 
ziet hij zijn jarige 
dochter door de 
gangen van de 
school lopen met 
haar beste 
vriendinnen op 
sleeptouw.  
“Papa ik mocht 3 
meisjes uit de klas 
kiezen om de klassen mee rond te gaan”.  
Ze noemt de 3 namen; 2 worden door 
hem herkend als haar beste 
schoolvriendinnen, 1 naam is voor hem 
onbekend. Als hij aan haar vraagt wie die 
voor hem onbekende klasgenoot is 
antwoord ze:  
“Papa, ik heb haar gekozen, omdat zij bijna 
nooit gevraagd wordt”. 
Participatie is deelname, iedereen doet 
mee, mensen die (nu nog) aan de kant 
staan kansen geven om mee te doen. Dit 
kan zijn op school of in het arbeidsproces. 
 

Participatie op het werk 
 
Er zijn veel wetten en beleidsplannen. Op 
11 november 2014 is het beleidsplan 
Participatiewet Gemeente Staphorst 
vastgesteld. De wet zelf is in werking 
getreden op 1 januari 2015.  

We kunnen een beleid plannen en … we 
kunnen plannen hebben met een beleid.  
Het ene beleidsplan is meer zichtbaar 
en/of vergt in de uitvoering meer 
voorbereiding dan het andere.  
Het beleidsplan Participatiewet Staphorst 
werkt en ………… wordt steeds meer 
zichtbaar. 
 
Begin 2015 is in samenwerking met een 
werkvoorziening bij een plaatselijke 
bouwmarkt het project ‘Samen Werken’ 
gestart. Dit project is opgestart om jonge 

mensen met een beperking een plek te 
geven binnen een ‘gewoon’ bedrijf. 
 
Begin 2016 is gestart met een lokaal re-
integratieproject onder de naam ‘Staphorst 
Werkt’.  
Gemeente en het lokale bedrijfsleven 
hebben samen een project ontwikkeld om 
inwoners met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt te re-integreren, geen 
financieel winstbejag maar vanuit het 
omzien naar, voor en …. met onze naaste. 
 

Participatie vanuit ons hart 
 
Er was een Duitse zakenman met een 
schoenenfabriek. De zaken liepen goed en 
de schoenen niet minder. Een deel van de 
winst investeerde hij in projecten tegen 
armoedebestrijding in 3e Wereldlanden. 
Op de vraag waarom hij dit deed 
antwoordde hij: “Aan het eind van m’n leven 
vraagt God mij niet hoeveel schoenen ik heb 
verkocht maar hoe heb ik gehandeld 
tegenover mijn naaste?”.  
 
Dit dient de kern van onze handel en 
wandel te zijn: God liefhebben boven alles 
en onze naaste als onszelf. 
 

Erik Hattem 
 
 
 
 

 
  
                                                                                                                                                                                                                      
 

 

Contact met de fractie 
 
Raadsleden vormen de kern van de 
democratie. Als raadslid ben je gekozen 
door een groep kiezers, die je kennen. Je 
bent geroepen om de gemeente, waar je je 
nauw mee verbonden weet, goed te 
besturen. Dat was het afgelopen jaar niet 
altijd even eenvoudig. Hoewel er heel veel 
dingen goed gaan, is de gemeente 
Staphorst veel in het nieuws gekomen met 
zaken van spanning tussen bestuur en 
burger. Wat ons raakt is dat er hierdoor 
leed en onvrede is, terwijl bestuur en 
burger, ieder voor zich, het goede 
bedoelen.  
Als SGP-fractie willen we de gemeente 
goed besturen, op een wijze die recht doet 

aan ieders rechten binnen de grenzen 
zodat het belang voor de anderen niet 
wordt geschaad. Een ideaal en foutloos 
bestuur zullen wij niet kunnen maken, 
maar we moeten het wel nastreven.  
Eén rol van de raadsleden is de 
volksvertegenwoordigende rol. Om 
hieraan beter invulling te geven willen we 
graag met burgers spreken over allerlei 
onderwerpen en vragen waar een burger 
mee loopt. De raadsleden zijn altijd al 
telefonisch bereikbaar, en daarnaast zijn 
we begonnen met een inloopspreekuur. 
Op het eerste inloopspreekuur heeft de 
SGP-fractie mensen gesproken over allerlei 
onderwerpen van verkeersproblemen, 
bijna conflicten tot principiële vragen. Ook 
werd ons om toelichting gevraagd over 
bepaalde standpunten. We hebben dit als 

verrijkend ervaren. Het gewone gesprek 
leidt tot over en weer voor begrip voor 
situaties en beslissingen. Mocht u daarom 
iets kwijt willen of vragen hebben, kom op 
ons volgende inloopspreekuur! 
We willen afsluiten met een advies, die de 
profeet Jeremia gaf, aan degenen die in 
ballingschap waren in Babel:  “En zoekt 
den vrede (welvaart en voorspoed) der 
stad waarheen Ik u gevankelijk heb doen 
wegvoeren, en bidt voor haar tot den 
HEERE; want in haar vrede zult gij vrede 
hebben.” Staphorst is voor ons allen een 
gemeente waar wij ons thuis voelen, is dit 
advies dan niet nog meer van toepassing. 
 

Lubbert Talen
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De schaduwfractie 
 
Het is gebruikelijk binnen onze plaatselijke partij dat de eerste  
tien personen op de verkiezingslijst de fractie en de 
schaduwfractie vormen. Wij zijn van te voren benaderd of wij 
interesse hadden om de schaduwfractie te bemannen. Het was 
de wens van het bestuur om de schaduwfractie actief te 
betrekken bij de fractie in de gemeenteraad. 
Al voor de verkiezingen volgden we de politiek en sinds de 
verkiezingen volgen we actief de fractie. Dit houdt in dat we de 
fractievergaderingen, de gemeenteraadsvergaderingen en de 
raadsinformatieavonden bijwonen. De meest actieve rol spelen 
we in de fractievergaderingen waar we samen met de 
fractieleden praten over de komende raadsvergadering en 
andere belangrijke onderwerpen.  Daarnaast gaan we soms als 
vertegenwoordiger van de SGP-fractie naar vergaderingen van 
bijvoorbeeld de wijkraden.  
Om mee te kunnen denken verdiepen wij ons in een specifiek 
onderwerp zoals bijvoorbeeld de vorig jaar gestarte 
decentralisatie van de zorg. Er kwam in korte tijd veel naar de 

gemeente toe. De identiteitsgebonden zorg is een 
aandachtspunt. De vraag is hoe we die zorg waarborgen in het 
nieuwe beleid voor de korte termijn, maar ook vooral voor de 
lange termijn.  
Als alles volgens planning gaat, zal in 2018 de Omgevingswet in 
werking treden. Dit is weer een groot onderwerp waar we 
inhoudelijk in meedenken hoe die wet in het nieuw vast te stellen 
beleid verwerkt moet gaan worden.  
Ook wonen wij besprekingen bij met SGP collega’s uit andere 
gemeenten. Een voorbeeld hiervan is een overleg met SGP 
fractie Zwartewaterland over het ketenbeleid.  
De betrokkenheid zoals twee jaar geleden afgesproken wordt 
volop in de praktijk gebracht, binnen alle plaatselijke SGP 
geledingen wordt de schaduwfractie serieus genomen. Dit geeft 
ons de kans om kennis te nemen van het reilen en zeilen van de 
plaatselijke politiek. Politiek die in onze partij gebaseerd is op 
Gods Woord. 

 
Henk Kin, Klaas Kuiper, Egbert Tuin 

 
                                                                                                                                                                                                                      
 

 

Staphorst in 
ontwikkeling 
 

Wie de laatste tijd over de 
Oosterparallelweg reed, zag grote 
machines, hopen zand en zwarte grond. 
Staphorst in ontwikkeling. Een teken van 
ondernemerschap en bedrijvigheid. Vragen 
van eigenaren van kleinschalige bedrijven 
naar een locatie voor een bedrijfspand mét 
een bedrijfswoning waren aanleiding voor 

het ontwikkelen en bouwrijp maken van 
deze locatie. Jaren van overleggen, 
wachten op vergunningen en 
overeenkomsten en plannen maken gingen 
hieraan vooraf. Na de inspanningen achter 
de schermen wordt de uitvoer nu 
zichtbaar. Nog even en het bouwen kan 
beginnen. De hopen zand maken straks 

plaats voor wegen, bedrijfspanden en 
woningen. Het landschap verandert, 
weiland maakt plaats voor industrie. Deze 
ontwikkeling leidt mede tot een aanpassing 
van de spoorwegovergang van de 
Gorterlaan. De gemeenteraad heeft 
plannen om de overweg te verbreden en 
een vrijliggend fietspad aan te leggen. De 
SGP heeft hier tijdens de 
coalitieonderhandelingen nadrukkelijk voor 
gepleit. Hiermee vergroten we de 
veiligheid, geven we vrachtverkeer de 
ruimte die ze nodig heeft én sorteren we 
voor op de gewenste nieuwe aansluiting op 
de A28. 
Staphorst groeit. De bedrijvigheid bloeit. 
Een stukje Staphorst waar we zeker blij 
mee mogen zijn. 
 

Hendrik Troost 
 

 
                                                                                                                                                                                                                      
 



 

 

Colofon 
 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

de SGP-kiesvereniging   

“Oude Paden” Staphorst/Rouveen. 

Deze heeft als doel de band tussen de 

SGP en haar leden en verdere 

belangstellenden te versterken.  

De nieuwsbrief verschijnt tweemaal 

per jaar. Voor vragen of info kan men 

zich wenden tot onderstaand 

redactieadres. 
 

 

 

Redactie: 

Klaas Dunnink, Erik Hattem, Jan 

Hattem, Roelof Slager 

Lubbert Talen 
 

 

Eindredactie: 

Bestuur kiesvereniging 
 

 

 

Redactieadres: 

K. Dunnink, Dekkersweg 13a 

7951 EG  Staphorst 

tel. 0522 463296 

secretaris@sgp-staphorst.nl 
 

 

 

 

Opmaak: 

Hendrik Compagner 

Oplage: 6300 stuks 
 

 

 

Giften: 

NL24INGB0680213155 

t.n.v. kiesvereniging 

SGP Staphorst-Rouveen 

 

INLOOPSPREEKUUR 
 

Datum: D.V. donderdag 7 april 
 

Locatie: “De Leerkamer”, Kerklaan 6, Staphorst 

Tussen 19:30 en 21:00 uur kunt u zonder afspraak terecht. 

Het is niet noodzakelijk, maar u mag zich vooraf aanmelden bij 

één van de fractieleden, per mail of telefoon. We kunnen dan tijd 

voor u inplannen. 
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Bouwen aan vertrouwen. 
 
Bouwen aan verdraagzaamheid, dat was een artikel in de 
nieuwsbrief van november 2014. 
De strekking daarvan is nog volop actueel. 
Onze Staphorster samenleving kent in het ruimtelijk domein 
een aantal lastige dossiers. Deze halen regelmatig de krant 
en dat doet Staphorst geen goed. 
Nog erger is de menselijke en maatschappelijke schade die 
ontstaat, we hebben daar zorgen over. 
Spanning tussen mensen onderling, in buurten en gezinnen. 
Spanning tussen bestuur en samenleving. Wij zijn raadslid 
ten dienste van de samenleving. We spannen ons in om dit 
op te lossen, tot in de raadszaal.  
 

We willen nu ook 
positieve punten 
benadrukken. 
Wanneer we 
bouwen aan 
vertrouwen geldt 
dat problemen 
opgelost moeten 
worden en in de 
toekomst zoveel 
mogelijk 
voorkomen. 
Daar spannen we 
ons als fractie en 
raad voor in. We 
hebben een 
werkgroep 
Ruimtelijke 
Ordening 

opgericht. Daar bespreken we ideeën en verbeteringen, 
uitvoerbaar op korte of langere termijn. 
Een paar voorbeelden is; woonruimte voor mantelzorg, 
betere invulling saneringslocaties, schuren voor 
dierenwelzijn en landschapsonderhoud, tijdelijke 
grondopslag, vergunning vrij bouwen. 
 
Het belangrijkste onderwerp waar wij in deze werkgroep 
op sturen is de invoering van de nieuwe Omgevingswet 
(2018). Deze wet heeft in zich dat er meer 
verantwoordelijkheid en vrijheid bij de samenleving terecht 
zal komen. Onze minister Schultz van Haegen schreef bij de 
start van de nieuwe omgevingswet: 
 
Ruimte geven vinden we altijd heel eng in Nederland, maar 
als je alles afbakent, dan zet je alles op slot. Het gaat dan 
vooral om een open houding, over vertrouwen. Dan bedoel 
ik dat we niet kijken of iets mag maar of het beter is als we 
het zo gaan doen. Niet de wet- en regelgeving gebruiken 
om te kijken of er niets verkeerd gaat maar om na te gaan 
hoe we het mogelijk kunnen maken, kansen kunnen pakken. 
Dat vraagt om lef van bestuurders. 
 
Dat is ons uit het hart gegrepen, dit past bij onze 
ondernemende gemeente Staphorst. Alles wel in 
afhankelijkheid van Gods zegen, verwoord door Salomo:  
 
Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden des 
zelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet 
bewaart, te vergeefs waakt de wachter(Ps. 127:1). 
 
Vragen en reacties zijn uiteraard welkom. 
 
Lucas Mulder 
 

 
                                                                                                                                                           
 


