
     

Ontmoeting met wijze mensen. 
 
Kort geleden was ik op een studiedag over 
reformatorisch onderwijs en toen werd de opmerking 
gemaakt dat onze jonge mensen behoefte hebben aan 
de ontmoeting met wijze mensen. Direct dacht ik: dát is 
een thema voor de column in onze nieuwsbrief. 
Natuurlijk stelt u nu de vraag "Wat bedoelt u met wijze 
mensen? Wat zijn wijze mensen? " Want zoiets kan heel 
verschillend worden ingevuld. Welnu, kort gezegd: In 
ieder geval géén eigen-wijze mensen. Wél mensen met 
levenservaring. Tegelijk zijn dat mensen die weten wat 
zich in de samenleving voordoet. En mensen die een 
levensverhaal kunnen vertellen. Jawel, maar ook 
mensen met een levensbeschouwing. 
Laat ik het een beetje toespitsen; Persoonlijker. 
Mensen met een levensvisie. Personen die kunnen 
vertellen over de zín van het leven! De bedoeling van 
ons leven. Waarom zijn we op deze wereld? Alleen om 
te eten en te slapen en te werken, dus puur het hier-nú-
maals? Velen gedragen zich toch volgens dat 
levensritme? Jesaja 22 vers 13 "Laat ons eten en 
drinken want morgen zullen wij sterven." 
Laat ik nog een stapje verdergaan. Hartetaal. Mensen 
die over God spreken. Ook over zonde en genade. 
Mensen die geen vreemde zijn van Godsvreze. Het gaat 
dus om verstandige mensen. Dat is niet 
wetenschappelijk bepaald. In dit verband verwijs ik 
naar het Bijbelboek Jakobus, hoofdstuk 3 vanaf vers 
13. Daar wordt gesproken over de wijsheid van bóven! 
Zie vers 17. Zúlke mensen te ontmoeten, dat is een 
zegen! Wat een rijke levenslessen voor onze jonge 
politieke vrienden en vriendinnen als ze in contact 
komen met zulke wijze mannen of vrouwen. Mag u zo'n 
wijze man of vrouw zijn? Iemand die in de ontmoeting 
met jonge mensen ervaringen vanuit eigen leven 
doorverteld. Die jonge mensen wézenlijke zaken 
voorhoudt en meegeeft. Over wie Gód wil zijn in het 
leven van mensen en wat Zíjn doel is met ons bestaan! 
En wat onze taak en verantwoordelijkheid is in de 
maatschappij. Alstublieft, onthoudt de jongeren die 
ervaringen niet. Ze zullen u er dankbaar voor zijn, al 
zeggen ze dat niet direct. Wijze woorden van wijze 
mensen. Waard ter harte genomen te worden in woord 
en daad. Ontmoetingen van levensbelang.�

                                                   Ws.Bron   
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Rechte lijnen rond een bal. 
(S. de Jong) 
 
De SGP neemt een behoedzame houding aan tegenover 
sport. Vanuit Gods Woord is dat een rechte lijn, ook al 
staat die haaks op de tijdgeest. Dat laat onverlet, dat 
aandacht voor gezonde beweging en ontspanning vanuit 
bijbels oogpunt bezien een goede zaak is. 
 
Iedere keer wanneer onderwerpen aan de orde komen die met sport en bewegen 
te maken hebben, probeert onze fractie een zorgvuldige afweging te maken. Wij 
zijn niet op voorhand overal tegen. En áls wij bepaalde voornemens en plannen 
niet voor onze rekening kunnen nemen, proberen wij dat met redenen te 
omkleden. Natuurlijk komt het ook voor, dat een zaak al zo vaak aan de orde is 
geweest, dat het weinig zin heeft nog eens uitvoerig het bekende standpunt te 
herhalen. 
 
Waardering voor een gezond lichaam in een tijd waarin lichamelijke arbeid 
voor velen beperkt blijft tot het aanharken van de tuin of het wassen van de 
auto, betekent dat de SGP, wanneer dat in lijn is met onze beginselen, 
opbouwend wil meedenken. 
 

Neem de trapveldjes, 
bijvoorbeeld een 
bescheiden veldje in het 
staatsbos. Door al de 
honderdduizenden euro’s 
die onze gemeente naar 
de voetbalclubs schuift, 
zou je haast vergeten dat 
veel jongelui heel goed in 
staat blijken ook elders 
een potje te voetballen 
zonder dat zij zich hoeven 
af te vragen of ze wel 
naar de Hoofdklasse 
promoveren. 

 
Om te kunnen voetballen, is het natuurlijk wel nodig, dat er geschikte 
trapveldjes zijn waar de grasmat er redelijk strak bijligt. Zonder dat de KNVB 
of andere sportbonden Staphorst overigens dwingend voorschrijven wanneer dat 
wel of niet het geval zou zijn. Een voorbeeld van hoe het goed kan, is het 
populaire oefenveld bij het viaduct aan de Ebbinge Wubbenlaan. 
 
Omdat de VV Staphorst gaat uitbreiden, dreigde dat veld te verdwijnen. De 
opbrengst ervan zou kunnen dienen voor financiering van de nieuwe en te 
vergroten velden van de voetbalvereniging. Van meet af aan heeft de SGP zich 
ingezet voor behoud van het trapveld. Met als voorwaarde natuurlijk, dat de 
kwaliteit van het veld optimaal blijft. Het mag niet zo zijn, dat de velden van de 
voetbalvereniging er als een biljartlaken bijliggen, terwijl het trapveld oogt als 
een ruig weiland in het beheersgebied. 
 
Bovendien heeft de SGP-fractie het college ook verzocht onderzoek te doen naar de behoefte aan trapveldjes in de hele 
gemeente Staphorst. Opgroeiende jeugd moet toch ergens een balletje rond kunnen trappen.  
Binnen bepaalde, rechte lijnen is dat een voorbeeld van gezonde lichamelijke ontspanning. 
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Schipgravenweg 
(H. Bisschop) 
 
Dat het verharden van de 
Schipgravenweg te Rouveen 
tussen de Scholenweg en de 
Stadsweg zoveel stof op doet 
waaien, maakt 
besluitvorming hierover niet 
gemakkelijker. Diverse belangen en 
inzichten van inwoners en 
organisaties blijken hier om 
voorrang te strijden. Wat is er aan 
de hand?    
 
*De Schipgravenweg, een zandweg 
met een lengte van 949 meter, zal in het 
kader van de ruilverkaveling een 
verharding krijgen. De ruilverkaveling 
heeft aan de agrariërs toegezegd dat ze 
hun percelen over de verharde weg 
kunnen bereiken. Wie denkt dat dan de 
gehele weg verhard zal worden komt 
bedrogen uit. Vanaf de Stadsweg komt 
153 meter betonweg van 3,50 meter 
breedte en vanaf het Scholenland 546 
meter. Het tussenliggende gedeelte van 
250 meter blijft zandweg. Meer doet de 
ruilverkaveling niet. Valt wat van te 
zeggen.  
*De Dorpsraad Rouveen is van mening 
dat de gehele lengte verhard moet 
worden met een breedte van 4,50 

meter. Want er zijn straks agrariërs aan 
de oostkant van de kern Rouveen die 
gronden toegewezen krijgen aan de 
westzijde van de Stadsweg. Bij 
onvolledige verharding van de 
Schipgravenweg nemen die agrariërs 
alsnog de ongewenste route via de 
Korte Kerkweg. Valt wat van te 
zeggen. 
*Ook zijn er politici die er graag een 
brede weg van willen maken zodat die 
kan dienen als rondweg. Andere 
politici wijzen dit weer af omdat de 
Schipgravenweg tussen het 
Scholenland en het Geezenland en het 
Geezenland tot de Oude Rijkweg nu 
veel te smal zijn, en 
tweerichtingsverkeer niet aan kunnen 
en daardoor de bermen binnen de 
kortste keren kapot gereden zullen 
worden. Valt wat van te zeggen. 

*Ho! Zeggen de eigenaren van 
huispercelen langs en in de omgeving 
van de Schipgravenweg. Wij hebben 
volgens het bestemmingsplan een kavel 
gekocht aan en nabij een rustige 
zandweg, wij willen er geen drukke 
racebaan hebben. Valt wat van te 
zeggen.  
*Ja maar, zegt de recreant. De 
gemeente moet wel die 250 meter 
voorzien van een strook beton zodat 
wij er kunnen wandelen en fietsen. Valt 
wat van te zeggen. 
*Ook zijn inwoners in de kern die geen 
ontsluiting van de Beukenlaan op de 
Schipgravenweg willen hebben. Zorgt 
alleen maar voor sluipverkeer door de 
kern, dat willen we niet. Valt wat van 
te zeggen. 
*Andere inwoners willen juist wel 
graag een ontsluiting van de 
Beukenlaan op de Schipgravenweg. 
Lekker makkelijk als je in Hasselt of 
Genemuiden werkt. Valt wat van te 
zeggen. 
*De gemeente is bezig met een 
meerjarenontwikkelingsvisie. Past daar 
een volledig verharde weg in die 
tegelijkertijd de grens aangeeft van de 
nieuwbouw? Valt wat van te zeggen. 
 
Zo zijn er nog meer wensen en 
opvattingen. We zijn dus nog niet zover 
dat we kunnen zeggen: zand er over!

 
 
Aanpassing horecasluitingstijden 
(J. Visscher) 
 
In april jl. is gesproken over 
verruiming van de 
openingstijden voor de horeca. 
Om eenduidigheid te krijgen in 
de sluitingstijden stelde het 
college voor de sluitingstijd in de 
nacht van zaterdag op zondag te 
handhaven op 23.30 uur. Dit staat 
momenteel ook in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV).  
 
Daarnaast werd voorgesteld voor een 
drietal ondernemingen via een 
exploitatievergunning (onder diverse 
voorwaarden) openstelling tot 
maximaal 2.00 uur in de eerder 
genoemde nacht toe te staan. Voor de 
SGP is dat principieel en praktisch 
geen begaanbare weg. De praktijk is nu 
zo dat bijna ieder horecabedrijf eigen 
sluitingstijden hanteert. Sommige zijn 
in de nacht van zaterdag op zondag 
open tot 3.30 of 4 uur. Anderen zijn 
meestal iets eerder gesloten. Bij een 

enkele zijn de laatste bezoekers 
meestal vertrokken net voor 

de zondag begint. Dit 

wordt nu nog gedoogd maar daar moet 
een eind aan komen. De bespreking van 
dit onderwerp spitst zich vooral toe op 
de verschillende gehanteerde tijden.  
Ook de SGP onderkent dat het niet 
eenvoudig is om weer terug te keren 
naar een uniforme sluitingstijd van 
23.30 uur. Toch is het vierde gebod 
duidelijk over de zondag. Dat hebben 
wij in alle gebrek naar voren gebracht 
met een paar heldere voorbeelden. Wij 
kunnen dan ook niet meewerken aan 
verruiming van de openingstijden, 
omdat daarbij de heiliging van de 
zondag in het geding komt. 
Hoe bezoek aan café of disco kan 
samengaan met eerbied voor het 
bijzondere karakter van de zondag is 
niet uit te leggen. 
 
Bovendien, praktisch gesproken, is niet 
vol te houden dat verruiming van de 
openingstijden beperkt kan blijven tot 3 
bedrijven. Voorstanders van 
verruiming hebben daar al op gewezen. 
De bevoorrechting van deze 
horecabedrijven ten opzichte van 
andere horecabedrijven leidt, als ook 
zij aan de voorwaarden voldoen, tot 
onaanvaardbare rechtsongelijkheid.
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Appartementen aan de 
Meestersweg? 
(A. den Ouden) 
 
Aan de Meestersweg staan de 
fabriekshallen van Talens-
meubelfabriek al weer enige 
tijd leeg. Wat gaat daar 
gebeuren? In de vergadering 
van de Commissie Mi/RO (5 
September 2005) is hier over 
gesproken. Geen winkelbestemming, 
maar woonbestemming. Daar stemt 
onze fractie graag mee in. Maar hoe? 
*Het gaat om ongeveer 3500 vierkante 
meter. In het besproken voorstel gaat 
men uit van een complex van vier 
gebouwen, die tezamen ruimte geven 
aan 36 appartementen. Vanaf de 
Gemeenteweg lijkt het niet echt een 
storend bouwwerk te worden. Ook 
wordt er iets van de Woonvisie 
Staphorst (=gewenst woningbestand) 
gerealiseerd: woningen voor senioren, 
starters etc. Dit zijn wat ons betreft 
positieve punten van dit voorstel. 
  Als we ter plekke gaan kijken rijzen er 
echter bezwaren. Temidden van 
allemaal vrijstaande woningen 
bouwmassa's van negen meter hoog 
neerzetten, lijkt ons geen goede zaak, 

dat wordt een 
koekoeksjong in een 
merelnest. Het plan 
gaat uit van drie 
woonlagen. Bij 
woonhuizen zijn de 
eerste en tweede 
verdieping 
gewoonlijk bestemd 
voor slapen, 
studeren en berging. 
Met 
woonappartementen 
op de eerste en 
tweede verdieping 
krijg je een heel 
ander verhaal. De privacy van 
omwonenden kan ernstig aangetast 
worden. Zeker als de achtertuin 
volledig in het blikveld van deze 
appartementen komt te liggen. Wij 
vinden dat dit niet kan. 
 Ander punt: We vragen ons ook af 
waar jonge gezinnen (starters) met hun 
kinderen heen moeten. Er is voor 
kinderen geen speelgelegenheid buiten. 
Zo zijn er nog wel een aantal zaken die 
vragen oproepen. 
  In het voortraject zijn er door een 
stedenbouwkundig bureau 
verschillende mogelijkheden geschetst. 

Eén daarvan had als werknaam 'dorps 
wonen'. Daar stonden vrijstaande 
huizen en 'twee onder één kappers' 
ingetekend. De fractie van de SGP zou 
het liefst zo dicht mogelijk bij deze 
schets blijven. En als het toch de kant 
van appartementen uitgaat, dan is wat 
ons betreft twee woonlagen het 
maximum.  
  Het college heeft toegezegd een aantal 
zaken mee te nemen in de 
onderhandelingen. Ook zullen 
omwonenden bij de ontwikkelingen 
betrokken worden. Onze fractie zal een 
en ander kritisch blijven volgen.

 
 
 
 
 
Een gulden een daalder waard. 
(L. Talen) 
 
Het gaat dus over de markt. Er 
wordt op dit moment gewerkt 
aan een plan voor de 
herinrichting van het 
marktterrein. De komende tijd 
zal hierover besluitvorming 
plaatsvinden. 
 
Het belangrijkste onderdeel is het 
verbeteren van de stroomvoorziening 
voor de marktkooplieden. Een continue 

betrouwbare stroomvoorziening is voor 
hen een must. Het gaat immers om hun 
broodwinning. Het mag immers niet zo 
zijn dat door stroomstoringen de 
digitale weegschalen niet meer 
functioneren en de pinbetalingen 
uitgesloten worden. De bakker z’n 
brood niet meer kan afbakken en de 
visboer zijn visjes niet meer warm aan 
kan bieden. Daarnaast is het ook zo dat 
zonder stroom de marktkooplieden ´s 
ochtends in het donker de weg niet al te 
best kunnen vinden. 
  

Wat de verdere 
inrichting betreft 
gaan we geen 
daalder uitgeven 
voor iets wat maar 
een gulden waard is. 
Een muurtje 
weghalen en de 
ondergrondse 
containers een paar 
centimeter 
verplaatsen is wat 
ons betreft niet aan 
de orde. Dat geldt 
ook voor het 
opnieuw straten van 

het marktplein met nieuwe stenen. De 
afwatering is immers goed. En de 
daarin meegenomen  suggestie om 
parkeervakken te maken doet afbreuk 
aan het idee dat het om een marktplein 
gaat.  
 
Ideeën die het uitzoeken waard zijn, 
zijn een eventueel nieuwe invulling 
voor het gebied rondom de altijd stille 
fontein. Een goede afkoppeling van het 
regenwater geeft ook voordelen. Bij 
hevige regenval wordt op deze manier 
het normale rioolstelsel en de 
rioolzuivering niet onnodig belast. 
Daarnaast zal een vast openbaar toilet 
in de toekomst degelijker zijn dan het 
voortdurende getrek aan de 
toiletwagen. 
 
Kortom de SGP-fractie ziet de markt 
als een positief economisch en sociaal 
gebeuren binnen onze gemeente. 
Daarnaast is de ruimte zoals die ons 
marktplein biedt in geen enkele 
gemeente rondom ons te vinden. Daar 
mogen we best een beetje trots op zijn 
en enkele degelijke investeringen zijn 
dan ook zeker op z’n plaats.

 
WWW.SGP-STAPHORST.NL 



     

Vrijheid.                                                                   Van de voorzitter 
(ds. Tj. De Jong)                                                         
                                      
 
Wat is de nieuwe vrijheid, ofwel het nieuwe liberalisme? Dat is dat we verplicht zijn om samen met elkaar één levensvisie, één levenswijze enz. 
voor te staan en in de praktijk te brengen. Deze nieuwe vrijheid kan en mag door de overheid worden opgelegd. Het liberale denken  maakt uit 
wat religie mag en moet zijn; dat religie op één lijn staat met allerlei verenigingen die vanuit hobby ontstaan zijn. In vrijheid kiezen voor de 
eenheid. Wie dat niet doet is een brokkenmaker, recalcitrant, of zelfs een dwingeland. Iedereen moet meedoen aan het buurtfeest, aan de 
straatverlichting, aan het bedrijfsuitje wat er dan ook op het programma staat. Zo geldt het ook in de gehele maatschappij en ten aanzien van 
de zeden. Iedereen moet meedoen aan de buitenshuis werkende moeder en aan de kinderopvang. Een eigen mening hebben is eigenlijk 
verboden, wordt gezien als een aanval op het algemeen aanvaarde in de maatschappij. Een eigen visie wordt door de massa als kritiek ervaren. 
De massa telt, de meerderheid dicteert en dat aanvaarden is vrijheid. Ik vind dat Bijbels gezien afschuwelijk. Gods Woord leert dat we de 
meerderheid niet volgen in het kwade.  De massa is vaak de massa los van God, van Zijn  Woord, wet en wil. Velen wandelen op de brede weg. 
En wanneer de zonde algemeen wordt, dan wordt ze niet meer als zonde ervaren. Iedereen doet het; dus: Doe dat ook, dan mag je meedoen. 
Buig onder de dictatuur van deze dwangmatige vrijheid en denk dat je vrij bent. Maar het is niet waar! Ik illustreer dit met de gedachtengang 
die de zogenaamde relischolen wil afschaffen omdat het te duur is. Alle scholen moeten gelijk zijn, openbaar onderwijs voor iedereen. Wie dat 
niet wil, die betaalt dat zelf maar. Het identiteit gebondene mag niet meer en dat wordt met de schijn van financiële bekostiging toegedekt alsof 
het een kostenzaak is. En zo moeten moslim, gereformeerde en Jood naar één ‘vrije’ school. Zo kan er ook geen gereformeerde politiek zijn. 
Religievrijheid is een kwestie van de binnenkamer. Gods Woord heeft geen gezag meer. Het is duidelijk dat deze neutraliteit en eenheid, die 
alzo wordt opgelegd, in feite een religievijandige dwang is, die men vrijheid noemt 
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Verpleeghuis in staphorst ? 
(K. Slager) 
 
In onze gemeente is het een 
goede gewoonte dat onze 
medemens die verzorging 
nodig heeft, zolang mogelijk in 
zijn of haar eigen omgeving 
wordt verzorgd of verpleegd. 
 
Toch kan er een moment aanbreken dat 
dit niet meer kan worden gerealiseerd. 
Helaas moet er dan buiten onze 
gemeentegrenzen gezocht worden naar 
een verpleeglocatie. Op dit moment 
worden meer dan 35 (voormalige) 
inwoners van onze Gemeente Staphorst 
verpleegd in verpleeghuizen buiten 
onze gemeentegrenzen. (bv.in 
Reggersoord en Schiphorst te 
Meppel,en Zandhove ,de 
Weezenlanden en het Zonnehuis te 
Zwolle)  
Hierin kan verandering komen als de 
plannen die er zijn verwezenlijkt 

worden. Nl. het realiseren van 60 
verpleegbedden in onze gemeente. Van 
deze 60 verpleegbedden zijn er  door 
het ministerie  van volksgezondheid 30 
toegewezen aan de zorgcombinatie ´t 
Zand. Het is de bedoeling dat deze 
verpleegbedden gerealiseerd worden op 
een locatie grenzend aan het 
ouderencentrum de Berghorst. Voor de 
overige 30 bedden is nog overleg aan 
de gang. Graag zouden wij als SGP 
deze plannen op zo kort mogelijke 

termijn in beeld zien komen. Voor ons 
geldt de vraag: Moet er gezocht worden 
naar andere locaties bijv. in  Rouveen 
of IJhorst, of is toch alles op één plek 
de beste keuze.  
Het is een ontwikkeling die ons de 
komende tijd bezig zal houden. Als 
fractie van de SGP zullen wij dit alles 
blijven volgen en waar mogelijk onze 
inbreng geven tot de totstandkoming 
van deze verpleeghuizen binnen onze 
gemeentegrenzen. Wij zijn het er toch 
zeker over eens dat een verpleeglocatie 
in onze gemeente duidelijk voordelen 
zal geven voor de te verplegen persoon 
en hen die hem of haar lief en dierbaar 
zijn,denkend aan de leefomgeving en 
het ontvangen en afleggen van bezoek 
of ondersteunende zorg. De SGP zal dit 
met alle mogelijke middelen 
ondersteunen om zo ook hen, die zorg 
nodig hebben het beste te kunnen 
bieden. 

 
 
 
 

 
 
 
 

AGENDA: 
 
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/Wonen” 
15/2 Eerw.heer. Zwartbol Tijdrede   Herst.Herv.Kerk  20.00uur 
 
 
                                                                                          voor alle genoemde data geldt: Deo Volente 


