
     

Het kortste koninklijke bezoek op de 
langste dag 

 
Na 23 jaar krijgt Staphorst opnieuw bezoek van het 
koninklijke huis. Dit keer Hare Majesteit zelf! Een 
eer en een verrassing. In 1982 is Prins Claus op 
bezoek geweest ter gelegenheid van de opening van 
het nieuwe gemeentehuis. Nu zijn vrouw, onze 67-
jarige koningin. Beatrix, bij de gratie Gods, 
Koningin der Nederlanden. Toch wel bijzonder dat 
onze gemeente in de bezoekschema's van het 
koninklijk huis bij herhaling een plekje inneemt. O 
ja, we zijn een oranjegezinde gemeenschap maar dat 
betekent niet zo nu en dan te kunnen rekenen op een 
koninklijke visite. Op 30 april 1980 heeft de 
inhuldiging plaatsgevonden van onze koningin. Toen 
is zij in afhankelijkheid van de Koning der koningen 
haar ambt als Gods dienaresse begonnen met de 
eerste regels van het zesde vers van ons volkslied: 
Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God mijn 
Heer'. En dít jaar gedenkt zij haar 25-jarig 
ambtsjubileum. Dat is ook de reden dat zij alle 
provincies aandoet en een aantal steden en dorpen 
bezoekt. Daarbij wil zij zich laten informeren over 
allerlei ontwikkelingen in die 25 jaar. 
Deo volente dinsdag 21 juni 2005 komt Koningin 
Beatrix naar onze gemeente. Géén koninginnedag en 
toch een heel speciale dag. Op de langste zomerdag. 
Tegelijk het kortste koninklijke bezoek. Dit 
weerhoudt ons er echter niet van om te laten blijken 
dat we de koningin een warm hart toedragen. Ik las 
de uitdrukking "Voorbereid of niet, zachte of harde 
brokken; nog nooit heeft onze koningin zich aan een 
plicht onttrokken." 
Velen zien ernaar uit om Hare Majesteit te zien. 
Reikhalzend uitzien. Al was het maar een indruk. 
Hoewel ze slechts kort bij ons is, nochtans hopen 
volwassenen en kinderen te zien wíe Koningin 
Beatrix is. Zoiets maak je immers zelden mee. 
Persoonlijk heb ik lang geleden eens wijlen Prinses 
Juliana gezien. Het was een glimp maar toch iets dat 
je bijblijft. En straks het huidige staatshoofd te 
ontmoeten. Dat onze zegenwens zij: Leve de 
koningin! Opdat wij een gerust en stil leven leiden in 
alle godzaligheid en eerbaarheid. 

                                                   Ws.Bron   
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Staphorst, een eigen wereld. 
(A. den Ouden) 
 
Staphorst is door de Tweede Kamer aangewezen als 
Belvedèregebied. Daar is de nota met bovenstaande naam uit 
voortgekomen. Die nota heeft nogal wat te weeg gebracht. 
Waarom? Omdat we met elkaar denken: "We worden er weer 
tussengenomen vanuit Den Haag." Die houding is echter niet juist.  
 
 De Tweede Kamer (1999) heeft gezegd: "Staphorst is een gebied met een duidelijke 
culturele identiteit. Het is cultuurhistorisch een waardevol gebied." Terecht! Deze 
nota is er op gericht om die Staphorster culturele identiteit in stand te houden en mee 
te dragen naar de toekomst. Dat moet ons aanspreken. Bij cultuurhistorische 
identiteit gaat het om een herkenbare leefomgeving in de zin van: "Dat is Staphorst, 
Dat is ons dorp!". Het uitgangspunt is: Historiciteit en binding met het voorgeslacht. 
Dat schept een leefklimaat van eigenheid, vertrouwelijkheid, geborgenheid, 
veiligheid etc. Dat heeft waarde.  
 De nota eindigt met een twaalftal aanbevelingen. Wat vindt de SGP daarvan? In 

vogelvlucht een reactie op 
hoofdlijnen 
 
Herinrichting stegen, 
Boerderijsplitsing, Erfinrichting. 
Hierover worden in de nota eigenlijk 
wel goede dingen gezegd, maar onze 
fractie zal iedere vorm van dwang, 
op wat voor wijze ook, categorisch 
afwijzen. Als eigenaars hier zelf mee 
aan de slag willen is dat prima. De 
gemeente kan hier voorlichting en 
desgewenst begeleiding geven, maar 

dat laatste alleen op aanvraag! 
 Singelbeplanting, Alleen op vrijwillige basis, en rekening houdend met derden.  
 Bebouwingsstructuur (= open plekkenbeleid), Gebruik oude en nieuwe 
bijgebouwen. Dit gaat over nieuwe woongelegenheid en kleinschalige bedrijvigheid 
langs de Streek. Op deze twee punten kan de Belvedère-nota onze inwoners 
zondermeer voordeel opleveren. De Streek zat min of meer op slot. Nu kan er weer 
wat. De SGP is hier voorstander van, maar wel binnen zekere kaders.  
 Reconstructie van de 'Diek'. De SGP is pertinent tegen versmalling.  
 Oude melkfabrieken. De SGP is voor passend hergebruik. We wensen ook geen 
nieuw te bouwen appartementen langs de Streek. Deze woonvorm behoort zeker niet 
tot de cultuurhistorische identiteit van Staphorst.  
 Stimulering verplaatsing grote bedrijven. Ook op dit punt hecht de SGP aan 
vrijwilligheid. Dat betekent tegelijk dat de bedrijfsvoering niet oneigenlijk 
belemmerd mag worden.  
 Recreatieve routes. Met de voorstellen hierover stemt de SGP in.  
 Laanbeplanting, De voorstellen hierover zijn grotendeels al verwezenlijkt.  
 Nieuwbouwlocaties (grote nieuwbouwwijken). Dit punt is voor vele jaren niet aan 
de orde. 
 
Bij dit alles geldt: De cultuurhistorische waarde van ons dorp mag geen knellend juk 
worden voor onze eigen inwoners, maar moet juist door hen als een verrijking 

kunnen worden ervaren. 
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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: 
J.W. Akster 
H. Bisschop 
A. de Boer 
J. Hattem 
S. de Jong 
 
Eindredactie: 
Bestuur kiesvereniging 
 
Redactieadres: 
J.W. Akster 
Gemeenteweg 343 
7951 PB  Staphorst 
tel. 0522 464428 
jw.akster@filternet.nl 
 
Oplage: 5300 stuks 
 
giften: 
Bankno. 68.02.13.155 t.n.v. 
kiesvereniging SGP te Rouveen 
 

Vandalisme  
(L. Talen) 
 
De raadscommissie 
Grondgebied heeft zich 
onlangs laten informeren over 
het vandalisme in de gemeente 
Staphorst. De informatie loog 
er niet om.  
 
Zomaar enkele onderdelen: 

• 11 en 14 juni 2004 zijn er 
twee lichtmasten aan de 
Lankhorsterweg vernield. � 
2.200.  

• 9 augustus zijn er 3 
lichtmasten aan de Staphorster 
Kerkweg vernield. � 3.300.  

• Op 10 december is er zowel 
een kleine als een grote 
schakelkast van de 
drukriolering vernield. � 
3.600.  

• Tijdens afgelopen 
jaarwisseling zijn er 58 
verkeers- en straatnaamborden 
vernield of gestolen. � 6.920. 

 
Is dit alles? Nee! De kosten die de 
gemeente moet maken vanwege 
vandalisme bedroegen in 2004 maar 
liefst � 46.656. Dat is dus 3% van de 
OZB, de gemeentelijke belasting, 
waarvoor u onlangs een aanslag hebt 
ontvangen. Natuurlijk vindt een ieder 
die dit leest dit bedrag en gedrag 
onacceptabel. Maar we kunnen er 
vanuit gaan dat een groot deel van 
degenen, die deze vernielingen 
gepleegd hebben, uit onze gemeente 
komen. Vernielingen worden wellicht 
ook in groepsverband gepleegd. Dat 
betekent dat de lezer misschien wel de 
dader weet van bepaalde vernielingen. 
Wordt deze dan door de lezer ook 
aangesproken of aangegeven bij de 

politie? We dienen het vandalisme 
immers met zijn allen aan te pakken. 
Bevolking, politie en gemeente moeten 
de handen ineen slaan. Als gemeente 
zien we het deel wat vernield wordt wat 
gemeenschappelijk eigendom is. 
Hierboven op komen nog vernielde 
zaken die particulier eigendom zijn 
zoals brievenbussen, tuinhekjes, heggen 
en bloembakken.  
 
Naast de vernielde lichtmasten zijn er 
in 2004 maar liefst 34 lichtmasten in 
onze gemeente aangereden. De kosten 
hiervan, � 31.000, worden weliswaar 
vergoed, maar het aantal is toch wel 
erg hoog. Het lijkt wel alsof de 
lichtmasten een zodanige 
aantrekkingskracht uitoefenen, dat de 
automobilist bij het naderen van een 
lichtmast wel bijzonder alert moet zijn 
om deze te kunnen ontwijken. 

 
 
 

Huisartsenpost: 
Huisarts op zijn post? 
(K. Slager) 
 
Sinds 1 maart jl. draaien 
onze plaatselijke huisartsen 
mee in een regionale 
huisartsenpost. Deze post is 
gestationeerd op een locatie 
bij het Diaconessenhuis in 
Meppel.  
 
De huisartsenpost is voorzien van 
goede onderzoekstechnieken. Zelfs 
hartfilmpjes kunnen hier worden 
gemaakt. De locatie ligt vlak bij het 
ziekenhuis. Dat kan goed zijn met het 
oog op een eventuele doorverwijzing. 
De auto van de “spoedarts” is zeer 
goed uitgerust en de dienstdoende arts 
beschikt over een eigen chauffeur met 
medische kennis, die dus een helpende 

hand kan bieden. Op zich 
hoeft hiermee niets mis te 
zijn. 
 
In de commissie 
Inwonerszaken van februari 
jl. hebben wij hierover een 
vraag gesteld, omdat 
bepaalde zaken enige 
duidelijkheid vragen. Zij 
betreffen de zorg van onze 
inwoners buiten de normale 
dagdiensten. Vragen die bij 

ons leven zijn: 
*Hoe is het met de aanrijdtijden in 
onze plattelandsgemeente? Staphorst is 
op zich   nog redelijk snel te bereiken, 
anders is het met Rouveen en zijn 
achterland, of bijvoorbeeld het 
Westerhuizingerveld in IJhorst. 
*Waar ligt de grens waarop wordt 
besloten een patiënt te gaan bezoeken? 
*Hoe gaat het met het verstrekken van 
de medicijnen? Moet men echt altijd 
naar het centrum van Meppel? 
 
We zijn er ons ervan bewust dat de 
politiek hier op een bepaalde afstand 
van staat. Toch zullen wij deze zaak 
nauwlettend volgen, omdat wij de zorg 
van onze inwoners graag op een hoog 
peil willen houden.  
Op die manier hebben wij ook steeds 
het belang van een eigen 
ambulancepost aangedragen. Naar 
verwachting heeft dat als resultaat een 

ambulancepost ter hoogte van de 
Lichtmis! Dat kan de aanrijdtijd van de 
ambulance in onze gemeente duidelijk 
verbeteren.  
Wij spreken de wens uit dat de relatie 
huisarts – patiënt goed mag zijn en 
blijven en wensen de “zorgdragers” 
Gods zegen toe in hun arbeid. 
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EUROPEES REFERENDUM 
Op D.V. woensdag 1 juni wordt iedereen die 18 jaar en ouder is, opgeroepen zijn of haar stem te laten horen over de Europese Grondwet. Binnen de SGP zijn we 
vanouds altijd huiverig geweest ten opzichte van de beoogde Europese eenwording. De SGP heeft haar Tweede Kamerlid mr. C.G. van der Staaij bereid gevonden 
naar Staphorst te komen om zijn mening hierover te geven. Het bestuur roept u op te gaan stemmen bij dit referendum. We nodigen u allen hartelijk uit om op D.V. 

donderdag 19 mei naar de Pieter Zandt te komen om in discussie te gaan met ons kamerlid. De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is er koffie.                                                                                         
J.W. Akster

 

Jeugdbeleid, dat doen we samen. 
(S. de Jong) 
 
”Wat moet je daar nou 
mee?” Deze vraag roepen 
allerlei dikke rapporten al 
snel op. De nota jeugdbeleid 
verdient beter. ”Opgroeien 
in Staphorst – Dat doen we samen”, 
luidt de titel. 
 
De nota geeft de aanzet voor een 
samenhangend jeugdbeleid. Met ruim 
4900 jongeren, bijna een derde van de 
gehele bevolking, valt Staphorst met 
recht een jeugdige gemeente te 
noemen. Onlangs sprak de Commissie 
Inwonerszaken over speerpunten voor 
toekomstig beleid. 
 
Een opvallende aanbeveling in het 
rapport is het aantrekken van een 
jongerenwerker. Het is de bedoeling 
deze bij wijze van experiment voor de 
periode van een jaar in te huren. 
Aansluitend zal worden bezien of de 

proef is geslaagd. Daarom moet van 
tevoren duidelijk zijn, wat de inzet 
precies is. Voor de fractie van de SGP 
ligt de kracht van de jongerenwerker 
vooral in het krijgen van gestructureerd 
inzicht in wat er onder de jeugd leeft. 
Bij een wazig figuur die wat 
rondfladdert om onuitvoerbare 
waslijsten met wensen en eisen te 
noteren, is niemand gebaat. 
 
Ook het onderwijs behoort tot de 
speerpunten. Teveel jongeren uit onze 
gemeente gaan van school zonder over 
goede papieren te beschikken. Toch is 
het van belang dat hun talenten tot 
ontplooiing komen. De lat ligt immers 
hoog op de arbeidsmarkt in onze 
kenniseconomie. Kijk maar eens naar  
de personeelsadvertenties. Daarom is 
het zaak om de veerkracht van 
Staphorst ook op dit terrein op peil te 
houden. 
 
Zonder volledig te kunnen zijn, een 
ander thema. Hoe kan drankmisbruik 

doeltreffend worden bestreden? Het 
hiervoor te ontwikkelen 
alcoholmatigingsbeleid toont treffend 
aan waarom het rapport nadrukkelijk 
over ”samen opgroeien” spreekt. Juist 
ouders dragen verantwoordelijkheid 
voor hun opgroeiende kinderen. 
Daarnaast kunnen kerken, scholen en 
andere instellingen en organisaties een 
bijdrage leveren. Zonder hun 
betrokkenheid is jeugdbeleid hooguit 
een zoveelste nietszeggend dik rapport. 
 
 

 

Afvalperikelen 
(H. Bisschop) 
 
Zoals u ongetwijfeld heeft 
gemerkt, zijn er in 
afvalland door 
voortschrijdend inzicht 
beleidsmatige 
aanpassingen doorgevoerd en 
andere nog in discussie. Wij doelen 
hier op het reeds beëindigde 
afzonderlijk inzamelen van blik, 
kunststof flacons en drankkartons 
en het eventueel stoppen van de 
GFT inzameling in het buitengebied.  
 
Het besluit om blik, kunststof flacons 
en drankkartons niet meer apart in te 
zamelen is door onze fractie niet met 
gejuich begroet. Het stuitte eigenlijk 
bij het publiek ook op veel onbegrip, 
eerst wordt je geleerd afval te 
scheiden, en wanneer iedereen daar net 
aan gewend is en er ook best tevreden 
mee is wordt de zaak weer stopgezet. 
Opvoedkundig een tegenstelling. Nu 
moet dit soort afval allemaal weer in 
de grijze container, die daardoor des te 
sneller vol raakt. De reden om het 
gescheiden inzamelen grotendeels te 
stoppen, ligt in het feit dat er in 
tegenstelling tot de aanvankelijke 
verwachting, geen groeiende 

afzetmarkt voor deze grondstoffen 
blijkt te zijn. Het gevolg is dat deze 
afvalstoffen evenals het huishoudelijk 
restafval gewoon aangewend worden 
als brandstof voor de 
verbrandingsovens.  
 
Vooral drankkartons nemen veel 
ruimte in beslag en mogen helaas 
vanwege hun waterdichte binnenlaag 
(aluminiumfolie of kunststoffolie) niet 
bij het oud papier. Te wensen is, dat in 
de toekomst op rijksniveau in 
samenwerking met de 
verpakkingsindustrie hier een 
oplossing voor gevonden zal worden. 
Hopelijk komt er in de toekomst nog 
wel iets in de vorm van waterdicht 
papier of iets dergelijks zodat dit wél 
bij het oud papier kan.  
 

Wellicht overbodig, maar een tip is 
wel om thuis gewoon door te gaan met 
het apart houden van afvalstromen. 
Het samenpersen van bijvoorbeeld 50 
drankkartons en deze met een touwtje 
vastknopen neemt aanzienlijk minder 
volume in beslag dan elk drankkarton 
apart. Ook veert de inhoud van de 
container dan minder terug bij het 
aanstampen. Ook de kunststof flacons 
apart houden, en op een gegeven 
moment door midden snijden en de 
helften op grootte in elkaar duwen 
geeft een behoorlijke ruimtebesparing 
te zien.  
 
Het stoppen met de GFT inzameling in 
het buitengebied en langs de streek 
lijkt dichterbij te komen. De SGP 
fractie staat daar ook volledig achter. 
Uit onderzoek in de buurgemeente 
Dalfsen is gebleken dat er aanzienlijke 
logistieke voordelen zijn te behalen in 
die gebieden waar de groene container 
nauwelijks wordt gebruikt. Deze 
logistieke voordelen zullen dan ook 
financieel een flinke besparing moeten 
laten zien. Eventueel kleine 
hoeveelheden GFT afval kunnen dan 
gewoon in de grijze 
container.



     

Aanpassen.                                                                   Van de voorzitter 
(ds. Tj. De Jong)                                                         
                                      
Aanpassen is de slogan onzer dagen. Aanpassen van de principiële beginselen. Dan moet D66 de bestuurlijke vernieuwing inleveren; ze wordt 
gedwongen door de feiten. Dat moeten kennelijk SGP-ers ook. Ze moeten, zo lijkt het in onze dagen, hun beginselen aanpassen aan hen die het 
vrouwenstandpunt van de SGP niet onderschrijven. Politiek moet dat, om samen één lijst te vormen; van de andere kant respecteert men de 
beginselen van onze partij niet. De SGP moet artikel 36 aanpassen aan de visie van moslims in de samenleving; als zij hetzelfde 
beginselprogram hebben, dan zouden wij alarm slaan. Daarom: pas art. 36 aan, door het anders te verwoorden. Staatssecretaris van der Laan 
kan niet uitleggen waarom fundamentalistische moslims als gevaar gezien worden en een ‘fundamentalistische’ partij als de SGP wettig kan 
deelnemen aan het staatsbestel. Het is dieptreurig dat ze deze beide op één lijn stelt en de grote verschillen niet ziet van een democratische 
partij zonder geweld en tirannie en het militante van sommige fundamentalistische belijders van religies. Men moet zich aanpassen aan de 
praktijk van dit leven en wat haalbaar is. Christelijke scholen moeten andersdenkenden en belijders van andere religies opnemen; de 
mogelijkheid tot ‘kleur verschieten’ van scholen moet bevorderd worden. De vrijheid van religie moeten we aanpassen aan de vrijheid van 
meningsuiting. Zo bedrijven vele partijen politiek. Het oude gezegde is: ‘de huik naar de wind hangen’. Dat betekent: ‘de praktijk is 
uitgangspunt’. Dat geldt ook de zondagsheiliging, het drankmisbruik, de jeugdcultuur. We vergeten dat we dan horizontalistisch bezig zijn. Dat 
we de zondige praktijk tot doorslaggevende regel maken, dat we de wil des volks en van de massa een doorslaggevende stem geven tegenover 
het geopenbaarde Woord van God. Dan houden we geen wijsheid meer over! Aanpassen betekent eerst de massa mee krijgen, dan door haar 
veracht en vervolgens vertrapt worden. Aanpassen betekent het einde van principiële Bijbelse politiek, zoals alle andere partijen hebben 
aangetoond. We hebben dan smart op smart te vrezen, wat het onherroepelijke gevolg is van het loslaten van Gods Woord. We waarschuwen 
daar met kracht tegen. Voorts: in het houden van Gods geboden ligt grote loon, zo zingt de Psalmdichter. Dat staat haaks op een tirannieke 
tijdgeest, maar is wel tot zegen van de gehele gemeenschap! Wees alert en standvastig en onderscheid de geesten. 
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Normen en waarden 
(J. Visscher) 
 
Op 21 februari jl. is door de 
gezamenlijke politieke 
partijen in onze gemeente 
een themabijeenkomst 
gehouden over “Normen en 
Waarden”. Dit was meteen het 
startsein voor het opgerichte 
platform dat ook een bijdrage hoopt 
te gaan leveren aan dit belangrijke 
onderwerp. In dat platform zitten 
vertegenwoordigers van 
kerken, scholen, 
verenigingen enz. 
Overdracht van normen en 
waarden dient echter te 
beginnen in de gezinnen. 
 
Vele jaren is het buiten beeld 
geweest. Men wilde zich niet 
meer laten leiden door 
normen. Gelukkig is men er 
achter gekomen dat de mens 

toch niet zonder kan. Een maatschappij 
waarin men zich niet wil houden aan 
regels, leidt tot allerlei ontsporingen. 
Het fundament voor overdracht van 
normen en waarden ligt bij de 
opvoeding in de gezinnen. Als ouders 
hebben wij daarin een zeer 
verantwoordelijke taak. Wij mogen dit 
niet overlaten aan het onderwijs, de 
kerken enz. Wel kunnen zij dit 
ondersteunen en aanvullen. Dit moet 
dan wel overeenstemmen met hetgeen 
thuis al geleerd is. 

 
Verder is het van het allergrootste 
belang waar wij onze norm zoeken. De 
basis daarvoor is Gods Woord. Dat 
Woord is door alle tijden en eeuwen 
onveranderd gebleven. Wanneer wij 
het zoeken in allerlei door de mens zelf 
ingestelde normen, dan zijn deze iedere 
keer weer anders en worden ze door elk 
mens op zijn of haar wijze ingevuld. 
Een goede norm heeft de Bijbel ons 
gegeven in de Tien Geboden. Deze zijn 
kort samen te vatten als: God lief te 
hebben boven alles en onze naaste als 
onszelf. Als wij ons daaraan proberen 
te houden, hebben wij ook eerbied voor 
Gods dag, de zondag, en Gods Naam. 
 
In dit kader past ook de opname van 
een vloekverbod in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). 
Daarmee kan een positief signaal 
afgegeven worden in de strijd tegen 
een algehele taalverruwing. Voor de 
SGP staat daarbij uiteraard voorop 
misbruik van Gods Naam te weren.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA: 
 
19/5 mr. C.G. van der Staay Euroreferendum  Pieter Zandtschool 20.00uur 
1/11 dhr.W.B.Kranendonk Studievereniging  Pr.Mauritsschool  20.00uur  Media 
11/11 ledenvergadering  Kiesvereniging  Dienstgebouw  20.00uur 
8/12 thema avond  Studievereniging  Pr.Mauritsschool  20.00uur Bouwen en Wonen 
 
                                                                                               voor alle genoemde data geldt: Deo Volente 

 


