
     

Staphorst kan staat maken op de SGP 
 
Staan voor Staphorst. Onder die vlag voert 
de SGP campagne. Want de gemeente 
heeft politici nodig die de rug recht 
houden. Die weten waarvoor ze staan. Die 
denken en durven verenigen met doen en 
daadkracht. 
 
Staan voor Staphorst. Dat is meer dan 
zomaar een kreet. Wie ergens voor staat, 
heeft een stevige ondergrond nodig. 
Zonder vaste bodem verandert staan snel 
in wankelen. Dat vaste fundament is het 
Woord van God. Daarin staan waarden en 
normen die door de eeuwen heen houvast 
geven. In de samenleving, in het gezin, in 
de politiek. Vroeger en ook nu. De SGP wil 
staan voor Staphorst op grond van de 
beginselen uit de bijbel. Dat komt het 
welzijn van onze hele gemeente ten goede. 
 
Staan voor Staphorst gaat dan ook 
vergezeld van de toevoeging Principieel & 
praktisch. Daarmee geeft de SGP aan, 
waaraan onze partij houvast wil ontlenen. 
Bij het besturen van Staphorst heeft onze 
partij oog voor de praktijk. Beleid moet 
werken. Een goed bestuur vraagt om een 
nuchtere aanpak. Geen loze praatjes en 
holle beloften. Maar wel een benadering 
vanuit de principes die de drijfveren 
vormen voor het optreden van de SGP. 
 
In deze nieuwsbrief stellen de huidige 
raadsleden een aantal onderwerpen aan de 
orde, die van belang zijn. Verder stellen de 
nieuwe kandidaten zich aan u voor. De 
SGP staat voor Staphorst. Principieel & 
praktisch.  
 
Breng op D.V. 7 maart uw stem uit op een 
kandidaat van onze lijst. Daar staan ze 
voor!  
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Principieel & praktisch 
(Klaas Slager) 
 
De SGP-slogan voor komende gemeenteraadsverkiezingen is; ´Staan 
voor Staphorst, principieel & praktisch´.  
 
Als lokale afdeling van de oudste politieke partij van Nederland zullen 
wij de grondslag van deze partij verdedigen. Principieel beleid gebaseerd 
op het onfeilbaar Woord Gods en de drie formulieren van Enigheid : de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger Catechimus en de 
Dordse leerregels. 
Daarom zal de SGP zich ook blijven inzetten voor het handhaven van de zondagsrust 
en het tegengaan van het misbruiken van Zijn Naam.  

 
 
Praktisch zien wij terug op een periode 
waarin wij als SGP ons hard gemaakt 
hebben voor een ambulancepost aan de 
Lichtmis en voor onder meer 
recreatiebankjes in het buitengebied, 
die gerealiseerd zijn. Zo zouden er 
meer zaken zijn te  
noemen.  
 
 
 

 
Met een herkenbaar principieel beleid zal de SGP ook de komende raadsperiode haar 
beleid voeren. Het staat verwoord in de 19e psalm, dat in het houden van Zijn geboden 
grote loon ligt. Maar ook staat in de 32e psalm, wie God verlaat heeft smart op smart te 
vrezen.  
Zo hopen wij in afhankelijkheid van Hem, die alles uit niet heeft geschapen en nog 
onderhoud, ons voor u als inwoners van onze gemeente in te zetten.  
Zo zal de SGP staan voor de 
agrarische sector en daarom de 
vrijwillige kavelruil ondersteunen. 
Een goed wegennet en goede fiets- en 
wandelpaden, ook in onze 
nieuwbouwwijken. Goede 
huisvesting van onze scholen, starters 
en onze ouderen blijft de SGP 
voorstaan. Omdat velen uit onze 
gemeente verpleegzorg buiten onze 
gemeentegrenzen ontvangen, zal de 
SGP zich inzetten voor een zo snel 
mogelijke realisatie van een 
verpleeghuis in Staphorst en zo 
mogelijk in Rouveen. Verhogen van de gemeentelijke lasten zullen door de SGP 
steeds op de noodzaak ervan getoetst worden.  
 
Daarom kiezers van de gemeente Staphorst , kies voor een Principieel en Praktisch 

beleid,laat uw stem niet onbenut: kies SGP!  
 
 



     

Colofon 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
de SGP-kiesvereniging  “Oude 
Paden” Staphorst/Rouveen. 
Het betreft een extra editite. 
Voor vragen of info kan men zich 
wenden tot onderstaand redactieadres.
 
Redactieadres: 
J.W. Akster 
Gemeenteweg 343 
7951 PB  Staphorst 
tel. 0522 464428 
jw.akster@solcon.nl 
 
Oplage: 5300 stuks 
 
giften: 
Bankno. 68.02.13.155 t.n.v. 
kiesvereniging SGP te Rouveen 
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Staan voor verantwoord 
financieel beleid 
(Jan Visscher) 
 
In deze bijna verstreken 
raadsperiode hebben wij 
ons opnieuw mogen 
inzetten voor 
terughoudendheid bij het 
doorvoeren van 
lastenverzwaring. 
 
Hogere tarieven voor de Onroerende 
Zaak Belasting (OZB) en daardoor 
meer inkomsten voor de gemeente zijn 
wat ons betreft ook in de toekomst geen 
vanzelfsprekendheid. Voorwaarden 
daarvoor zijn dat daarmee 
investeringen gedaan kunnen worden 
die zoveel mogelijk ten goede komen 
aan alle inwoners. Wij denken daarbij 

onder andere aan goed onderhouden 
wegen, fiets- en wandelpaden, 
openbare groenvoorzieningen 
(inclusief de begraafplaatsen). 
Daarbij doen wij ook een beroep op 
u om daaraan mee te werken. Help 
de gemeente schoon te houden en 
accepteer geen vernielingen aan 
particulier en gemeenschappelijk 
bezit. 
De Gemeente Staphorst heeft in 
Overijssel de op één na laagste 
woonlasten. Wij willen dit graag zo 
houden. Sportvoorzieningen 
grotendeels betalen met 
gemeenschapsgeld is wat de SGP 
betreft uit den boze. Dit geldt in het 
bijzonder de wedstrijdsport waar wij 
principiële bezwaren tegen hebben. 
Wij willen geen forse lastenverzwaring 
door realisering van een groot 
sportpaleis op het Noorderslag. Om die 

reden heeft de SGP zich ingespannen 
om te voorkomen dat de zaak uit de 
hand dreigde te lopen.  
 
Wij roepen u op om D.V. 7 maart uw 
stem uit te brengen op een kandidaat 
van de SGP! 

 
 
Onderwijs onder dak 
(Sytse de Jong) 
 
Onderwijs kan rekenen 
op warme betrokkenheid 
van de SGP. Zo heeft 
onze fractie in de 
afgelopen jaren werk 
gemaakt van goede 
huisvesting voor de 
scholen in onze gemeente. Het 
resultaat mag er zijn. Op deze 
opbouwende wijze willen we in de 
volgende raadsperiode verder gaan. 
 
Verschillende scholen zijn in de 
afgelopen raadsperiode in een nieuw 
jasje gestoken. Zo ligt bijvoorbeeld de 
Dr. Maarten Lutherschool (Punthorst) 

er weer fantastisch bij. Het was ook 
hoognodig, dat daar iets gebeurde. Of 
neem de Prins Mauritsschool. Sinds 
kort zijn de doodlopende gangen 
spoorloos verdwenen. Ook ‘Oostert’ 
kunnen de kinderen weer met plezier 
naar school. 
 

Een andere school die niet meer 
voldoet aan de huidige normen, is de 
Iekmulder in IJhorst. Om leerlingen en 
leerkrachten een prettige leeromgeving 
te bezorgen, zijn investeringen nodig. 
De SGP onderschrijft de noodzaak 
hiervan. 
 
Een belangrijk vraagstuk is de 
toekomstige huisvesting van De 
Levensboom en De Triangel in 
Rouveen. In deze kern komt het einde 
van de levensduur van de huidige 
schoolgebouwen een keer in zicht. Wat 
is de beste oplossing voor de toekomst? 
De SGP wil constructief meedenken, 
bijvoorbeeld om te onderzoeken of een 
combischool, samen met een 
peuterspeelzaal en een gymzaal een 
mogelijkheid is.

 
Dienstvaardig voor onze 
inwoners. 
(A. den Ouden) 
 
Men hoort vaak de 
opmerking: de gemeente 
moet klantgericht werken. 
De SGP vindt dat veel te 
kort geformuleerd.  
Een inwoner is geen klant, en 
in het gemeentehuis is niets te 
koop. Er worden diensten verleend aan 
inwoners; diensten waarvan de 
gemeente het monopolie heeft. Dat 
laatste kan een ambtenaar in stilte doen 
denken: “Ze kunnen nergens anders 
heen. Ik kan die bouwaanvraag gerust 

een tijdje laten liggen.” Dat zou 
natuurlijk een zeer kwalijke 

zaak zijn. We hopen dat 
zulke ambtenaren niet 

bij onze gemeente werken. Onze 
ambtenaren moeten wel denken:  “Ze 
kunnen nergens anders heen.” Maar 
dan moeten ze vervolgen met: “Ze zijn 
van mij als ambtenaar van de gemeente 
Staphorst afhankelijk. Wat kan ik voor 
deze inwoner doen.”  
Dienstverlening aan eigen inwoners 
vergt verhoogde aandacht voor 
kwaliteit. Het vereist duidelijkheid en 
oprechtheid in het contact. Ambtenaren 
moeten (bijvoorbeeld bij 
bouwaanvragen) proberen mee te 
denken met de aanvrager. Uiteraard 
moet dit geschieden met inachtneming 
van wet- en regelgeving. Maar een 
inwoner moet niet van het kastje naar 
de muur gestuurd worden. Inwoner en 
gemeentelijke medewerker moeten 
samen een oplossing zoeken. Het gaat 
om dienstvaardigheid. De SGP wil daar 

de komende periode alle aandacht voor 
vragen.
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Zorg voor de schoolgaande 
kinderen 
(Lubbert Talen) 
 
De SGP gaat de 
verkiezingen in met een 
programma wat 
doortrokken is van zorg 
voor de kwetsbare 
weggebruikers, waar de 
schoolgaande kinderen 
een belangrijk deel van zijn. 
Voor de veiligheid van de kinderen is 
het belangrijk dat we verkeersouders en 
klaar-overs hebben. Daarnaast moet de 
snelheid bij oversteekplaatsen door de 
vormgeving van de wegen worden 
afgedwongen. Dit zal de komende 
periode onder andere toegepast moeten 
worden voor het deel van de Ebbinge  

 
 
Wubbenlaan voorbij de Berkenlaan. 
Dergelijke wegen hebben een 
maximum snelheid van 30 km per uur 
gekregen, maar de onveranderde 
vormgeving van de weg nodigt nog 
steeds uit tot een te hoge snelheid. 
 
De SGP wil ook de routes langs ‘de 
Streek’ veiliger maken. Het 
sluipverkeer over de Oude Rijksweg 
dient verminderd te worden door 
positief mee te werken aan het 
zesbaans maken van de A28. Daarnaast 
zullen er bij het opnieuw bestraten van 
de Oude Rijksweg duidelijke 
fietsstroken moeten komen. Langs de 
Gemeenteweg dient tussen Halfweg en 
de Buitenstouwe een vrijliggend 

fietspad gerealiseerd te worden.  
 
In het buitengebied is het belangrijk dat 
de wegen direct voldoende breed 
gemaakt worden, of dat deze voorzien 
worden van bermbeton of 
grasbetonsteen zodat het van de weg 
raken van de fietser niet direct leidt tot 
een valpartij. 

                                                                                                                                                             
 
 

De nieuwkomers op de lijst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
(Jan Brakke) 
Als kandidaat-raadslid voor de SGP stel ik mij in dit 
stukje aan u voor. 
 
Ik ben veertig jaar oud, en een geboren en getogen 
Staphorster. Mijn vrouw is Jentje Mussche. Ons gezin 
telt zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Kerkelijk 
behoren wij tot de hersteld hervormde gemeente van 
Staphorst. 
 
Van beroep ben ik agrariër. Het is belangrijk, dat ook de 
stem van onze boeren in de gemeenteraad wordt 
gehoord. Ik wil mij, als echte Staphorster, positief 
inzetten voor alle inwoners van onze groene gemeente. 
Praktisch gezien betekent dat bijvoorbeeld dat de 
gemeente moet zorgen voor goed bermonderhoud. 
 

 
(Wicher Hoeve) 
Mijn naam is Wicher Hoeve getrouwd met Aaltje 
Coster. Wij wonen aan de Oude Rijksweg 314 te 
Rouveen, maar hopen dit jaar te verhuizen naar ons 
nieuwe melkveebedrijf aan de Molenhoeksweg. Ben 
diaken in de Hersteld Hervormde kerk van Hasselt, 
Rouveen, Zwolle en omstreken. Tevens 
bestuurssecretaris bij C.Z. ‘’Rouveen’’ 
Kaasspecialiteiten en ledenraadslid bij Agrifirm. 
Samen met de andere raadsleden hoop ik op een goede 
samenwerking. Gods Woord dient het richtsnoer te zijn 
voor ieders leven. Vandaar dat ik SGP stem. U en jij 
toch ook? Bid voor een ieder die Gods Woord wenst uit 
te dragen in de gemeentepolitiek. 

 
WWW.SGP-STAPHORST.NL 
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1. K. Slager Geerligsland 2 Staphorst 
2. J. Visscher Oude Rijksweg 235 Rouveen 
3. S. de Jong Sperwer 36 Staphorst 
4. L. Talen Gemeenteweg 33 Staphorst 
5. A. den Ouden Parallelweg 1 Staphorst 
6. J. Brakke  Kl. Kloosterweg-West 20 Staphorst 
7. W. Hoeve  Oude Rijksweg 314 Rouveen 
8. K. Bijker Oude Rijksweg 291 Rouveen 
9. H. Troost Industrieweg 25 Staphorst 
10. J. Kuijers  Rechterensweg 30 Staphorst 
11. L. Kisteman Sterkensweg 7 Punthorst 
12. L. Mulder Smitserf 12  Staphorst 
13. J. W. Akster Gemeenteweg 343  Staphorst 
14. H. Bisschop Oude Rijksweg 296 Rouveen 
15. K. Bouwman Rechterensweg 17-A Staphorst 
16. Ds. Tj. de Jong Gemeenteweg 53 Staphorst 
17. W. Courtz Oude Rijksweg 300 Rouveen 
18. H. Jansen Jan Lubbertsland 4 Staphorst 
19. K. Compagner Costersland 11 Staphorst 
20. J. Visscher Oude Rijksweg 394 Rouveen 
21. L. Groen Mr. J.B. Kanlaan 7 Punthorst 
22. K. Russcher Kerklaan 3 Staphorst 
23. J. Brand Mispellaan 32 Rouveen 
24 K. Kuiper Gemeenteweg 371-B Staphorst 
25. Ds. J.D. Heikamp Plevier 35 Staphorst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA: 
 

7 februari 
lijsttrekkersdebat in de 
Vijverhoeve o.l.v. Henk-Jan 
Karsten om 19.45 uur.�
 

15 februari 
tijdrede door de eerwaarde 
heer Zwartbol in de Hersteld 
Hervormde Kerk van 
Staphorst om 20.00 uur.�
 
               3 maart 
verkiezingsbijeenkomst SGP 
in Pieter Zandt om 20.00 
uur. 

 
7 maart   

verkiezingen: STEM SGP!                                                                                     
 

voor alle genoemde data 
geldt: Deo Volente 


