
     

Van de school van toen 
 
De boekjes van W.G. van Hulst, ze bestaan 
nog. Van een treurig rondsjokkend hondje 
en een hopeloos verdwaalde tweeling in de 
sneeuw. Verhalen die gaan over een wereld 
die de tijd ons heeft ontfutseld. Dat maakt 
ze boeiend.  
 
Niet in het minst om de overzichtelijkheid van de 
samenleving van toen. Een school was gewoon 
een school. Zo’n gebouw met een lange, lange 
gang en heel in de verte was een deur. De
juffrouw moest in één lokaal lesgeven aan twee 
klassen. Verkeerd voorbeeld, dat is iets wat weer 
terugkomt. Iets anders dan. In die school krijgt 
pientere Rozemarijntje dezelfde lesstof als de 
moeilijk lerende Ries. Is zíj eerder klaar, dan gaat 
ze zich vervelen. Is híj de draad kwijt, dan heeft 
hij pech gehad. 
 
Kom daar nu eens om. Om haar prestaties te 
optimaliseren, krijgt Rozemarijntje individuele 
begeleiding van een remedial teacher. Ries is een 
gewichtenleerling, wat de school meer geld 
oplevert van het Rijk. Een screening door 
verschillende instanties zal bovendien uitwijzen 
dat hij voor een rugzakje in aanmerking komt. 
 
En dan gaat het nog over het onderwijs zelf. Dat 
die nare, lange Piet Rozemarijntje laat struikelen 
door zo vals, zo-heel-eventjes-maar, zijn ene voet 
achteruit te steken, leidt in de school van toen tot 
nablijven. In de school van nu kan een bespreking 
in het zorgadviesteam volgen. Mogelijk is Piet, 
gelet op diens moeilijke thuissituatie, een in het 
multidisciplinair team te behandelen casus. 
 
Anders dan vroeger raakt de school als instituut 
meer op de samenleving betrokken. Steeds meer 
maatschappelijke problemen rond het kind en zijn 
leefwereld komen op het bordje van de school 
terecht. Dit proces, waarbij de politiek nauw is 
betrokken, staat als de vermaatschappelijking van 
het onderwijs bekend. Wat gelukkig blijft, is dat 
de persoon voor de klas de doorslag geeft. Iets 
waardevols van de school van toen is daarmee 
herkenbaar gebleven in een onoverzichtelijke 
wereld. 
 

 Sytse de Jong 
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Geurcirkels 
(A. den Ouden) 

 
  In het verleden: Langs de Streek gelden stankcirkels van 
vijftig meter. Binnen die cirkels geen woningen bouwen. 
Jarenlang geen mogelijkheden voor woningbouw meer 
langs de Streek. Stond er al een woning binnen een 
stankcirkel dan zat daardoor dat boerenbedrijf ´op slot´. 
Later ineens boerderijsplitsing, zelfs nieuwbouw 
(Belvedère). En die stankcirkels dan? Staphorster variant: “Als een 
boerenbedrijf toch al op slot zit kun je binnen die cirkel net zo goed nog 
een woning toelaten.” Dus oogluikend toegestaan. 
  In het heden: Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van kracht. 
Binnen de bebouwde kom geurcirkels van honderd meter. En binnen die 
cirkel mag echt geen(!) woning meer gebouwd worden. Alle 
bouwactiviteit langs de Streek volledig lamgelegd. 
  In de toekomst: De Gemeente Staphorst is bezig een gemeentelijke 
Geurverordening op te stellen die de oude cirkels van vijftig meter weer 

herstelt. Raadsbesluit hierover 
waarschijnlijk in mei. Echter: 
De boerderijen langs de Streek 
vallen onder het Besluit 
landbouw milieubeheer (Blm). 
Voor deze bedrijven geldt de 
Wgv niet, en dus ook onze 
eigen gemeentelijke 
Geurverordening -helaas- nog 
niet. Vanaf oktober 2008 wel. 
Noodgedwongen wachten.  
  Nog twee problemen. Eén: 

Binnen de aangepaste geurcirkel (vijftig meter) straks beslist geen(!) 
nieuwe woningen meer, zoals we dat in het verleden nog wel eens 
deden (zie Staphorster variant hierboven). Daardoor nog steeds zeer 
beperkte mogelijkheden. Er is echter wel weer een Interim-wet Stad- en 
Milieubenadering. Mogelijkheid om de cirkels nog kleiner te maken. Dat 
is een zwaar traject en vergt meer tijd. Wordt over nagedacht! 
Aan de Streek nog ca. 240 boerenbedrijven. Ongeveer de helft ervan is 
hobbymatig; of volledig beëindigd. Hebben nog wel een vergunning! Als 
hobbymatig van geringe omvang is, is geen vergunning/melding meer 
nodig. Dan is er ook geen geurcirkel meer. Dus ruimte voor woningen. 
Als hobbymatig iets groter is, vergunning/melding wel weer verplicht. 
Dus geurcirkel! Tweede probleem: Waar ligt grens van al of niet 
hobbymatig? Hier wordt ook over nagedacht. 
 
Voorlopig slot: Een gemeente trekt niet snel vergunningen in. Dat lijkt 
ons als SGP terecht. Eens gegeven blijft gegeven. Dan wel een 
bepaalde verantwoordelijkheid voor vergunninghouders. Vergunning 
niet meer nodig? Dan zou het een stukje naastenliefde kunnen zijn om 
de milieuvergunning vrijwillig in te leveren/melding in te trekken. De 
fractie van de SGP wil niemand aan Streek dwingen noch dringen om 
één koe te verkopen! Laat dat duidelijk zijn. Houden die koe! Maar wij  

vragen wel vriendelijk of u, met behoud van uw koe, anderen ruimte wilt  
geven! Wordt vervolgd.  
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Modernisering WSW in het 
kort. 
(Hendrik Troost) 

 
Wat is WSW? 
De Wet Sociale 
Werkvoorziening 
maakt het mogelijk 
dat mensen die 
(begeleid) willen 
werken, dat ook daadwerkelijk 
kunnen doen in een zo gewoon 
mogelijke arbeidsomgeving. Zij doen 
dit op vrijwillige basis. Het gaat om 
mensen met een lichamelijke, 
verstandelijke, of psychische 
handicap (ook wel Structurele 
Functie Beperkte genoemd), die op 
de WSW zijn aangewezen om te 
kunnen werken. Vanuit Den Haag 
wordt er een budget beschikbaar 
gesteld om dit te ondersteunen, 
terwijl sinds 1 januari 2008 de 
gemeente verantwoordelijk is voor 
de uitvoering.  

Waarom moderniseren? 
Zoals de WSW nu wordt uitgevoerd, 
bepaalt het aanbod van vacatures in 
het SW-bedrijf vaak waar iemand 
aan het werk gaat, in tegenstelling 
tot de capaciteiten en wensen van 
de WSW-er zelf. Gemeenten staan 
vaak op grote afstand van SW-
bedrijven, die zelf zowel beleid als 
uitvoering doen. Ook is een steeds 
groter deel van het WSW-budget 
nodig om de kosten van het SW-
bedrijf te dekken en blijft er steeds 
minder over voor de WSW-ers.  
 
De belangrijke veranderingen 
voor mensen met een S.F.B.: 
Mensen met een WSW-indicatie die 
begeleid willen werken, kunnen 
kiezen voor een persoonsgebonden 
budget. Het gaat zowel om mensen 
die al aan de slag zijn, als om 
mensen die volgens de wachtlijst 
(een lijst die wat de SGP betreft heel 
kort is) aan de beurt zijn.  
 

Zo kunnen ze zelf bepalen wie hen 
helpt bij het vinden van een 
passende werkplek bij een regulier 
bedrijf (in overleg met de 
gemeente), of ze kiezen toch voor 
een SW-bedrijf.  
 
De fractie van de SGP heeft hiervoor 
tijdens de begrotingsvergadering 
afgelopen najaar nadrukkelijk 
aandacht gevraagd. Wij als fractie 
zijn van mening dat de 
mogelijkheden die de nieuwe wet 
biedt optimaal benut moeten 
worden. 

 
 

 

De Staat van de Gemeente 
(Jan Visscher) 

 
De gemeente heeft in 
het najaar van 2007 
onderzoek laten doen 
naar de mening van 
de inwoners en het 
bedrijfsleven over de 
gemeente Staphorst. Het is voor 
een gemeente belangrijk te 
weten hoe u denkt over 
verschillende onderwerpen.  
Omdat dit onderzoek tegelijkertijd in 
verschillende gemeenten werd 
gedaan, is het ook mogelijk de 
gemeente te vergelijken met andere 
gemeenten. Van de zes onderzochte 
rollen kwam Staphorst bij drie beter 
uit dan het gemiddelde, twee iets 
lager en op één onderdeel flink 
lager. Dit laatste kwam vooral 
doordat wij op dit moment nog niet 
alle bestemmingsplannen actueel 
hebben (minder dan tien jaar 
geleden vastgesteld). 
28 gemeenten, waaronder onze 
gemeente, hebben in de categorie 
tot 25.000 inwoners meegedaan aan 
dit onderzoek. Het was niet de 
bedoeling om ons op de borst te 
kloppen als wij goed uit de bus 
zouden komen. Wel om op punten  

die u een lager cijfer gegeven hebt, 
te proberen om die te verbeteren.  
 
De cijfers van de zes burgerrollen 
als kiezer, klant, onderdaan, 
partner, wijkbewoner en 
belastingbetaler zijn gebaseerd op 
verschillende onderdelen van deze 
zes rollen. Zoals wij schreven, moet 
de bedoeling van dit onderzoek zijn 
de dienstverlening aan u waar 
mogelijk te verbeteren. 
 
Daarom vinden wij het een goede 
zaak dat voorgesteld wordt aan een 
aantal onderwerpen, waar wij iets 
onder het gemiddelde zaten, te 
gaan werken aan verbeteringen. Het 
gaat daarbij vooral om zaken waar u 
als burger in contacten met de 
gemeente mee te maken hebt. Wij 
noemen daarbij inleving en 
deskundigheid van de medewerker, 
doorlooptijd van aanvragen en 
vergunningen, het oplossen en 
voorkomen van tegenstrijdige 
regels. 
Ook tevredenheid over 
afvalinzameling verhogen zal een 
aandachtspunt worden. Wij 
verwachten dat dit punt beïnvloed is 
door het destijds, noodgedwongen, 
beëindigen van de succesvolle 
gescheiden inzameling van blik en 
verpakkingen van melkproducten en 
vruchtensappen.
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Herinrichting 
Gemeenteweg en Markt 
(Jan Brakke) 

 
De Gemeenteweg vanaf 
de rotonde tot de 
stovonde wordt dit 
voorjaar vernieuwd. Dit 
is een onderdeel van 
het hele plan om het 
centrum van Staphorst te 
vernieuwen. Het is begonnen bij het 
nieuwe winkelcentrum, nu is het 
gedeelte tussen stovonde en 
rotonde aan de beurt, het gedeelte 
van rotonde en spoorlijn staat voor 
2009 of spoedig daarna op de 
planning. Mede een reden om dit 
allemaal aan te pakken is dat het 
rioolstelsel vervangen moet worden. 
Er wordt nu ook een gescheiden 
riool aangelegd. Om het regenwater 
apart af te voeren en door infiltratie 
in de grond te brengen. Er is veel 
gesproken over de inrichting van de 
wegen, zoals bestrating, 
parkeergelegenheden en ook de 
verlichting. Het is de bedoeling om 

in het gehele centrum tot een zelfde 
structuur van wegen en verlichting 
te komen. Het stuk Gemeenteweg 
wat nu aangepakt wordt, moet 
ingericht worden, zoals het stukje bij 
de stovonde, zoals rijbaan, 
fietsstrook en voetpad. Voor de kerk 
en de uitrit van de brandweer zal 
een andere kleur stenen gelegd 
worden. Het is de bedoeling om de 
rijbaan iets lager te leggen, zodat 
het voetpad verhoogd lijkt.  
 
Ook de weg naast 
de kerk (Markt) 
wordt hierbij 
opnieuw ingericht. 
Het gedeelte naast 
de kerk, vanaf de 
Gemeenteweg tot de 
haakse bocht bij 
Super de Boer. Daar 
moet ook de 
riolering vervangen 
en afgekoppeld 
worden. Het hele 
plan is overgedragen 
aan Grontmij, die is 

verantwoordelijk voor de hele klus. 
Er is een prijsafspraak met hen 
gemaakt en enkele andere 
voorwaarden, zoals het aanbesteden 
van werk aan plaatselijke 
aannemers. Op het moment 
wanneer we dit schrijven is de 
aanbesteding net rond. Als SGP-
fractie hebben we dit plan goed 
bekeken en doorgesproken en 
hopen dat het een mooi stuk werk 
wordt, waar we mee verder kunnen. 

 
 

Gezinscoaching. 
(Klaas Slager) 

 
Opvoedingsondersteuning 
dan wel 
gezinsondersteuning is in 
onze samenleving 
noodzakelijk geworden. 
Wij zien het voor onze 
ogen, ook in onze 
gemeente. Binnen onze eigen 
gezindte en daarbuiten. Het is 
nodig; gezinsondersteuning. Maar is 
het niet dweilen met de kraan open?  
 
Als gevolg van allerlei 
maatschappelijke ontwikkelingen, 
vooral voorgestaan door 
progressieve groeperingen, heeft 
het traditionele gezin enkele 
tientallen jaren onder vuur gelegen. 
Huwelijkstrouw, ouderlijk gezag, 
afhankelijkheid, gehoorzaamheid, 
zorgzaamheid, het werd alles, ook 
op het politieke platform, afgedaan 
als conservatieve onzin. In moderne 
gezinnen gaat het om 
zelfontplooiing, vrijheid, gelijkheid, 
onafhankelijkheid en 

ongebondenheid. Dat betekent een 
werkende vrouw en de kinderen in 
de crèche. Dat heeft vaak kwalijke 
gevolgen voor de opvoeding. 
 
Prof. van Dantzig, oprichter en 
eerste voorzitter van de stichting 
RAAK, is de grootste aanjager 
geweest van een landelijk net van 
Centra voor Jeugd en Gezin evenals 
van het idee van 
Opvoedingsondersteuning.  
 
In een interview in het RD zei deze 
Prof. van Dantzig het volgende: 
“De noodzaak voor 
opvoedingsondersteuning is 
ontstaan en toegenomen door het 
wegvallen van de vaste waarden die 
de kerken vroeger uitdroegen. 
Daardoor is er een gat in de 
opvoeding ontstaan. Het is een 
rommeltje geworden. We zijn 
verloederd”. Let wel, Prof van 
Dantzig is een overtuigd atheïst! Hij 
vervolgt: “Daarom proberen we op 
een democratische manier waarden 
en normen te herstellen” Hij stelt 
uitdrukkelijk: 

“Opvoedingsondersteuning is een 
seculiere vervanging van dit aspect 
van de kerken.” (Tot zover Prof. van 
Dantzig.) 
 
De oorzaak ligt dus onmiskenbaar 
bij het verlaten van Gods heilzame 
geboden. Zelfs een hartstochtelijke 
atheïst als Prof. van Dantzig moet 
dit toegeven. Hij probeert nu wat 
lapwerk te leveren met 
opvoedingsondersteuning; maar dan 
is hij bezig met de repressie 
(bestrijding) van de gevolgen van de 
moderniteit. De SGP is er van 
overtuigd dat op dit moment 
repressie inderdaad niet nagelaten 
mag worden, maar stelt tegelijk dat 
pro-actie en preventie geboden zijn. 
De kraan moet dicht. Het huwelijk 
moet weer in ere hersteld worden. 
Vaders en moeders moeten een 
harmonieus gezinsleven scheppen. 
De kinderen moeten 
gehoorzaamheid leren. Gods 
geboden moeten onderhouden 
worden. Daartoe wil de SGP een 
ieder vanaf deze plaats oproepen. 

 
 

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?  
Neem gerust contact op met één van de fractieleden. 



     

 Regeren vanuit de kern.                                                                            Van de voorzitter 
(ds. Tj. De Jong)                                                         
                                      

 

 

 

Het is naar de Schrift, zeggen we,  dat het gezin de kerncel van kerk en samenleving is. 
Ik zeg zelfs dat dit scheppingsordinantie en inzetting van de Schrift is. Ik onderstreep dat het wezenlijk gaat om 
het Bijbelse, Christelijke gezin. Daarop moet het gehele beleid van de overheid zich richten. Van daaruit worden 
de lijnen en cirkels wijder getrokken. Merkwaardig is dat we in de politiek wijd denken; we hebben onze mening 
over Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, China. Toch zou het goed zijn wanneer onze politici zich eerst eens 
bepaalden bij de landelijke politiek en deze politiek zal wezenlijk haar wortels moeten vinden in de Bijbel, in de 
Christelijke religie.  Willen we vruchtbaar participeren in de wereld, dan kan dat alleen als waarlijk Christelijke 
natie. We zijn  geglobaliseerd, d.w.z. ons ‘dorp’ Nederland is deel van  Europa geworden,  onderdeel van de 
wereld. Onze regering ondertekent in feite de Europese ‘grondwet’ en gaat voorbij aan de specifiek Nederlandse 
identiteit en ontstaansgeschiedenis, terwijl die wezenlijk is voor ons land. Het gaat om de Christelijke, Bijbelse, 
gereformeerde religie. Dat is doorslaggevend voor de politiek, ethiek en alle maatschappelijk handelen. Ik 
onderstreep het belang van  de religie vanwege de wezenlijke en funderende betekenis  voor heel ons handelen, 
voor heel ons volk. Zonder de Christelijke religie kunnen we God niet recht dienen en het welzijn van de naaste 
niet echt bevorderen. Daarom heeft de premier terecht gezegd dat zonder geloof het niet gaat, dan kan men niet 
goed functioneren. Het is daarom merkwaardig dat juist onze regering zo opkomt voor de Islam en haar tolerantie 
aanprijst. Of is men bang? Reageert men uit angst? Kleine kinderen hebben soms ook een grote mond om hun 
eigen angst weg te werken. Nederland zou een kerncel moeten zijn in de grote wereld van Europa en  van de 
wereld. Dat geldt ook de dorpspolitiek. Wat ik zeg t.a.v. de regering, geldt ook de lokale gemeente. Laten we het 
een wonder achten dat Staphorst steeds snerend wordt aangehaald, als beeld van hoe het, volgens de wereld, 
niet moet. Maar juist wij hebben een zoutend zout te zijn, een lichtend licht. Wanneer we dat in de plaatselijke 
situatie al niet zijn, hoe willen we het dan zijn in ons land, in Europa en in de wereld? Het profetisch Woord is en 
blijve het enig richtsnoer voor alle Staphorster politiek. 
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Verkeersmaatregelen 
Kanlaan 
(Lubbert Talen) 

 
Sinds de laatste 
verkiezingen hebben 
we ons sterk 
gemaakt voor de 
verkeersveiligheid 
op de Kanlaan. We 
hebben het daarbij vooral over 
de fietsers, de deze weg 
gebruiken om van en naar het 
werk te gaan en de kinderen die 
van en naar school gaan.  
 
Ons doel was, en zo is het ook in 
het coalitieakkoord gekomen, om er 
een reinigend fietspad te realiseren. 
De haalbaarheid hiervan was echter 
te klein. Daarom wordt de weg nu 
60 km/ uur met 
fietssuggestiestroken en voorzien 
van enkele verkeersmaatregelen. Er 

wordt onder andere een 
bajonetaansluiting aangelegd daar 
waar de Kanlaan in de 
Evenboersweg overgaat.  
Het voordeel van 
fietssuggestiestroken is dat het 
duidelijk is dat er een deel van de 
weg van en voor de fietser is. De 
middenrijbaan is zo smal dat twee 
auto´s die elkaar in tegen komen, 
het gevoel krijgen dat ze daarvoor 
van het fietspad gebruik moeten 
maken. Verschillende onderzoeken 
hebben bewezen dat daarmee de 
veiligheid voor de fietser beduidend 
hoger wordt.  
 
In de discussie vonden wij het 
belangrijk dat het mogelijk blijft dat 
het woonwerkverkeer van de 
Kanlaan gebruik kan blijven maken. 
Bedrijven aanschrijven om te vragen 
om de weg te mijden ging ons een 
stap te ver. We hebben immers de 
weg met z´n allen betaald. We 

vonden het gebruik van het woord 
sluiproute dan ook niet gepast. Het 
is een sluiproute voor iemand die in 
Meppel woont en in Balkbrug werkt. 
Maar het is geen sluiproute voor 
iemand die in Nieuwleusen woont en 
op de Baarge werkt. Het is ook niet 
een sluiproute voor een chauffeur of 
monteur die werkt bij een bedrijf in 
Staphorst en die ´s morgens z´n 
eerste adres in Balkbrug heeft. 
Sluipen doe je stiekem in 
andermans eigendom, niet in je 
eigen dorp.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deo Volente 28 mei om 20.00 uur in de  Hersteld Hervormde Kerk te Staphorst, 

��������                                   tijdrede door ds. M.A. Kempeneers uit Elburg. 
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vijftig meter. Binnen die cirkels geen woningen bouwen. 
Jarenlang geen mogelijkheden voor woningbouw meer 
langs de Streek. Stond er al een woning binnen een 
stankcirkel dan zat daardoor dat boerenbedrijf ´op slot´. 
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  In het heden: Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van kracht. 
Binnen de bebouwde kom geurcirkels van honderd meter. En binnen die 
cirkel mag echt geen(!) woning meer gebouwd worden. Alle 
bouwactiviteit langs de Streek volledig lamgelegd. 
  In de toekomst: De Gemeente Staphorst is bezig een gemeentelijke 
Geurverordening op te stellen die de oude cirkels van vijftig meter weer 

herstelt. Raadsbesluit hierover 
waarschijnlijk in mei. Echter: 
De boerderijen langs de Streek 
vallen onder het Besluit 
landbouw milieubeheer (Blm). 
Voor deze bedrijven geldt de 
Wgv niet, en dus ook onze 
eigen gemeentelijke 
Geurverordening -helaas- nog 
niet. Vanaf oktober 2008 wel. 
Noodgedwongen wachten.  
  Nog twee problemen. Eén: 

Binnen de aangepaste geurcirkel (vijftig meter) straks beslist geen(!) 
nieuwe woningen meer, zoals we dat in het verleden nog wel eens 
deden (zie Staphorster variant hierboven). Daardoor nog steeds zeer 
beperkte mogelijkheden. Er is echter wel weer een Interim-wet Stad- en 
Milieubenadering. Mogelijkheid om de cirkels nog kleiner te maken. Dat 
is een zwaar traject en vergt meer tijd. Wordt over nagedacht! 
Aan de Streek nog ca. 240 boerenbedrijven. Ongeveer de helft ervan is 
hobbymatig; of volledig beëindigd. Hebben nog wel een vergunning! Als 
hobbymatig van geringe omvang is, is geen vergunning/melding meer 
nodig. Dan is er ook geen geurcirkel meer. Dus ruimte voor woningen. 
Als hobbymatig iets groter is, vergunning/melding wel weer verplicht. 
Dus geurcirkel! Tweede probleem: Waar ligt grens van al of niet 
hobbymatig? Hier wordt ook over nagedacht. 
 
Voorlopig slot: Een gemeente trekt niet snel vergunningen in. Dat lijkt 
ons als SGP terecht. Eens gegeven blijft gegeven. Dan wel een 
bepaalde verantwoordelijkheid voor vergunninghouders. Vergunning 
niet meer nodig? Dan zou het een stukje naastenliefde kunnen zijn om 
de milieuvergunning vrijwillig in te leveren/melding in te trekken. De 
fractie van de SGP wil niemand aan Streek dwingen noch dringen om 
één koe te verkopen! Laat dat duidelijk zijn. Houden die koe! Maar wij  

vragen wel vriendelijk of u, met behoud van uw koe, anderen ruimte wilt  
geven! Wordt vervolgd.  
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Modernisering WSW in het 
kort. 
(Hendrik Troost) 

 
Wat is WSW? 
De Wet Sociale 
Werkvoorziening 
maakt het mogelijk 
dat mensen die 
(begeleid) willen 
werken, dat ook daadwerkelijk 
kunnen doen in een zo gewoon 
mogelijke arbeidsomgeving. Zij doen 
dit op vrijwillige basis. Het gaat om 
mensen met een lichamelijke, 
verstandelijke, of psychische 
handicap (ook wel Structurele 
Functie Beperkte genoemd), die op 
de WSW zijn aangewezen om te 
kunnen werken. Vanuit Den Haag 
wordt er een budget beschikbaar 
gesteld om dit te ondersteunen, 
terwijl sinds 1 januari 2008 de 
gemeente verantwoordelijk is voor 
de uitvoering.  

Waarom moderniseren? 
Zoals de WSW nu wordt uitgevoerd, 
bepaalt het aanbod van vacatures in 
het SW-bedrijf vaak waar iemand 
aan het werk gaat, in tegenstelling 
tot de capaciteiten en wensen van 
de WSW-er zelf. Gemeenten staan 
vaak op grote afstand van SW-
bedrijven, die zelf zowel beleid als 
uitvoering doen. Ook is een steeds 
groter deel van het WSW-budget 
nodig om de kosten van het SW-
bedrijf te dekken en blijft er steeds 
minder over voor de WSW-ers.  
 
De belangrijke veranderingen 
voor mensen met een S.F.B.: 
Mensen met een WSW-indicatie die 
begeleid willen werken, kunnen 
kiezen voor een persoonsgebonden 
budget. Het gaat zowel om mensen 
die al aan de slag zijn, als om 
mensen die volgens de wachtlijst 
(een lijst die wat de SGP betreft heel 
kort is) aan de beurt zijn.  
 

Zo kunnen ze zelf bepalen wie hen 
helpt bij het vinden van een 
passende werkplek bij een regulier 
bedrijf (in overleg met de 
gemeente), of ze kiezen toch voor 
een SW-bedrijf.  
 
De fractie van de SGP heeft hiervoor 
tijdens de begrotingsvergadering 
afgelopen najaar nadrukkelijk 
aandacht gevraagd. Wij als fractie 
zijn van mening dat de 
mogelijkheden die de nieuwe wet 
biedt optimaal benut moeten 
worden. 

 
 

 

De Staat van de Gemeente 
(Jan Visscher) 

 
De gemeente heeft in 
het najaar van 2007 
onderzoek laten doen 
naar de mening van 
de inwoners en het 
bedrijfsleven over de 
gemeente Staphorst. Het is voor 
een gemeente belangrijk te 
weten hoe u denkt over 
verschillende onderwerpen.  
Omdat dit onderzoek tegelijkertijd in 
verschillende gemeenten werd 
gedaan, is het ook mogelijk de 
gemeente te vergelijken met andere 
gemeenten. Van de zes onderzochte 
rollen kwam Staphorst bij drie beter 
uit dan het gemiddelde, twee iets 
lager en op één onderdeel flink 
lager. Dit laatste kwam vooral 
doordat wij op dit moment nog niet 
alle bestemmingsplannen actueel 
hebben (minder dan tien jaar 
geleden vastgesteld). 
28 gemeenten, waaronder onze 
gemeente, hebben in de categorie 
tot 25.000 inwoners meegedaan aan 
dit onderzoek. Het was niet de 
bedoeling om ons op de borst te 
kloppen als wij goed uit de bus 
zouden komen. Wel om op punten  
die u een lager cijfer gegeven hebt, 
te proberen om die te verbeteren.  

 
De cijfers van de zes burgerrollen 
als kiezer, klant, onderdaan, 
partner, wijkbewoner en 
belastingbetaler zijn gebaseerd op 
verschillende onderdelen van deze 
zes rollen. Zoals wij schreven, moet 
de bedoeling van dit onderzoek zijn 
de dienstverlening aan u waar 
mogelijk te verbeteren. 
 
Daarom vinden wij het een goede 
zaak dat voorgesteld wordt aan een 
aantal onderwerpen, waar wij iets 
onder het gemiddelde zaten, te 
gaan werken aan verbeteringen. Het 
gaat daarbij vooral om zaken waar u 
als burger in contacten met de 
gemeente mee te maken hebt. Wij 
noemen daarbij inleving en 
deskundigheid van de medewerker, 
doorlooptijd van aanvragen en 
vergunningen, het oplossen en 
voorkomen van tegenstrijdige 
regels. 
Ook tevredenheid over 
afvalinzameling verhogen zal een 
aandachtspunt worden. Wij 
verwachten dat dit punt beïnvloed is 
door het destijds, noodgedwongen, 
beëindigen van de succesvolle 
gescheiden inzameling van blik en 
verpakkingen van melkproducten en 
vruchtensappen.
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Herinrichting 
Gemeenteweg en Markt 
(Jan Brakke) 

 
De Gemeenteweg vanaf 
de rotonde tot de 
stovonde wordt dit 
voorjaar vernieuwd. Dit 
is een onderdeel van 
het hele plan om het 
centrum van Staphorst te 
vernieuwen. Het is begonnen bij het 
nieuwe winkelcentrum, nu is het 
gedeelte tussen stovonde en 
rotonde aan de beurt, het gedeelte 
van rotonde en spoorlijn staat voor 
2009 of spoedig daarna op de 
planning. Mede een reden om dit 
allemaal aan te pakken is dat het 
rioolstelsel vervangen moet worden. 
Er wordt nu ook een gescheiden 
riool aangelegd. Om het regenwater 
apart af te voeren en door infiltratie 
in de grond te brengen. Er is veel 
gesproken over de inrichting van de 
wegen, zoals bestrating, 
parkeergelegenheden en ook de 
verlichting. Het is de bedoeling om 

in het gehele centrum tot een zelfde 
structuur van wegen en verlichting 
te komen. Het stuk Gemeenteweg 
wat nu aangepakt wordt, moet 
ingericht worden, zoals het stukje bij 
de stovonde, zoals rijbaan, 
fietsstrook en voetpad. Voor de kerk 
en de uitrit van de brandweer zal 
een andere kleur stenen gelegd 
worden. Het is de bedoeling om de 
rijbaan iets lager te leggen, zodat 
het voetpad verhoogd lijkt.  
 
Ook de weg naast 
de kerk (Markt) 
wordt hierbij 
opnieuw ingericht. 
Het gedeelte naast 
de kerk, vanaf de 
Gemeenteweg tot de 
haakse bocht bij 
Super de Boer. Daar 
moet ook de 
riolering vervangen 
en afgekoppeld 
worden. Het hele 
plan is overgedragen 
aan Grontmij, die is 

verantwoordelijk voor de hele klus. 
Er is een prijsafspraak met hen 
gemaakt en enkele andere 
voorwaarden, zoals het aanbesteden 
van werk aan plaatselijke 
aannemers. Op het moment 
wanneer we dit schrijven is de 
aanbesteding net rond. Als SGP-
fractie hebben we dit plan goed 
bekeken en doorgesproken en 
hopen dat het een mooi stuk werk 
wordt, waar we mee verder kunnen. 

 
 

Gezinscoaching. 
(Klaas Slager) 

 
Opvoedingsondersteuning 
dan wel 
gezinsondersteuning is in 
onze samenleving 
noodzakelijk geworden. 
Wij zien het voor onze 
ogen, ook in onze 
gemeente. Binnen onze eigen 
gezindte en daarbuiten. Het is 
nodig; gezinsondersteuning. Maar is 
het niet dweilen met de kraan open?  
 
Als gevolg van allerlei 
maatschappelijke ontwikkelingen, 
vooral voorgestaan door 
progressieve groeperingen, heeft 
het traditionele gezin enkele 
tientallen jaren onder vuur gelegen. 
Huwelijkstrouw, ouderlijk gezag, 
afhankelijkheid, gehoorzaamheid, 
zorgzaamheid, het werd alles, ook 
op het politieke platform, afgedaan 
als conservatieve onzin. In moderne 
gezinnen gaat het om 
zelfontplooiing, vrijheid, gelijkheid, 
onafhankelijkheid en 

ongebondenheid. Dat betekent een 
werkende vrouw en de kinderen in 
de crèche. Dat heeft vaak kwalijke 
gevolgen voor de opvoeding. 
 
Prof. van Dantzig, oprichter en 
eerste voorzitter van de stichting 
RAAK, is de grootste aanjager 
geweest van een landelijk net van 
Centra voor Jeugd en Gezin evenals 
van het idee van 
Opvoedingsondersteuning.  
 
In een interview in het RD zei deze 
Prof. van Dantzig het volgende: 
“De noodzaak voor 
opvoedingsondersteuning is 
ontstaan en toegenomen door het 
wegvallen van de vaste waarden die 
de kerken vroeger uitdroegen. 
Daardoor is er een gat in de 
opvoeding ontstaan. Het is een 
rommeltje geworden. We zijn 
verloederd”. Let wel, Prof van 
Dantzig is een overtuigd atheïst! Hij 
vervolgt: “Daarom proberen we op 
een democratische manier waarden 
en normen te herstellen” Hij stelt 
uitdrukkelijk: 

“Opvoedingsondersteuning is een 
seculiere vervanging van dit aspect 
van de kerken.” (Tot zover Prof. van 
Dantzig.) 
 
De oorzaak ligt dus onmiskenbaar 
bij het verlaten van Gods heilzame 
geboden. Zelfs een hartstochtelijke 
atheïst als Prof. van Dantzig moet 
dit toegeven. Hij probeert nu wat 
lapwerk te leveren met 
opvoedingsondersteuning; maar dan 
is hij bezig met de repressie 
(bestrijding) van de gevolgen van de 
moderniteit. De SGP is er van 
overtuigd dat op dit moment 
repressie inderdaad niet nagelaten 
mag worden, maar stelt tegelijk dat 
pro-actie en preventie geboden zijn. 
De kraan moet dicht. Het huwelijk 
moet weer in ere hersteld worden. 
Vaders en moeders moeten een 
harmonieus gezinsleven scheppen. 
De kinderen moeten 
gehoorzaamheid leren. Gods 
geboden moeten onderhouden 
worden. Daartoe wil de SGP een 
ieder vanaf deze plaats oproepen. 

 
 

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?  
Neem gerust contact op met één van de fractieleden. 



     

 Regeren vanuit de kern.                                                                            Van de voorzitter 
(ds. Tj. De Jong)                                                         
                                      

 

 

 

Het is naar de Schrift, zeggen we,  dat het gezin de kerncel van kerk en samenleving is. 
Ik zeg zelfs dat dit scheppingsordinantie en inzetting van de Schrift is. Ik onderstreep dat het wezenlijk gaat om 
het Bijbelse, Christelijke gezin. Daarop moet het gehele beleid van de overheid zich richten. Van daaruit worden 
de lijnen en cirkels wijder getrokken. Merkwaardig is dat we in de politiek wijd denken; we hebben onze mening 
over Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, China. Toch zou het goed zijn wanneer onze politici zich eerst eens 
bepaalden bij de landelijke politiek en deze politiek zal wezenlijk haar wortels moeten vinden in de Bijbel, in de 
Christelijke religie.  Willen we vruchtbaar participeren in de wereld, dan kan dat alleen als waarlijk Christelijke 
natie. We zijn  geglobaliseerd, d.w.z. ons ‘dorp’ Nederland is deel van  Europa geworden,  onderdeel van de 
wereld. Onze regering ondertekent in feite de Europese ‘grondwet’ en gaat voorbij aan de specifiek Nederlandse 
identiteit en ontstaansgeschiedenis, terwijl die wezenlijk is voor ons land. Het gaat om de Christelijke, Bijbelse, 
gereformeerde religie. Dat is doorslaggevend voor de politiek, ethiek en alle maatschappelijk handelen. Ik 
onderstreep het belang van  de religie vanwege de wezenlijke en funderende betekenis  voor heel ons handelen, 
voor heel ons volk. Zonder de Christelijke religie kunnen we God niet recht dienen en het welzijn van de naaste 
niet echt bevorderen. Daarom heeft de premier terecht gezegd dat zonder geloof het niet gaat, dan kan men niet 
goed functioneren. Het is daarom merkwaardig dat juist onze regering zo opkomt voor de Islam en haar tolerantie 
aanprijst. Of is men bang? Reageert men uit angst? Kleine kinderen hebben soms ook een grote mond om hun 
eigen angst weg te werken. Nederland zou een kerncel moeten zijn in de grote wereld van Europa en  van de 
wereld. Dat geldt ook de dorpspolitiek. Wat ik zeg t.a.v. de regering, geldt ook de lokale gemeente. Laten we het 
een wonder achten dat Staphorst steeds snerend wordt aangehaald, als beeld van hoe het, volgens de wereld, 
niet moet. Maar juist wij hebben een zoutend zout te zijn, een lichtend licht. Wanneer we dat in de plaatselijke 
situatie al niet zijn, hoe willen we het dan zijn in ons land, in Europa en in de wereld? Het profetisch Woord is en 
blijve het enig richtsnoer voor alle Staphorster politiek. 
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Verkeersmaatregelen 
Kanlaan 
(Lubbert Talen) 

 
Sinds de laatste 
verkiezingen hebben 
we ons sterk 
gemaakt voor de 
verkeersveiligheid 
op de Kanlaan. We 
hebben het daarbij vooral over 
de fietsers, de deze weg 
gebruiken om van en naar het 
werk te gaan en de kinderen die 
van en naar school gaan.  
 
Ons doel was, en zo is het ook in 
het coalitieakkoord gekomen, om er 
een reinigend fietspad te realiseren. 
De haalbaarheid hiervan was echter 
te klein. Daarom wordt de weg nu 
60 km/ uur met 
fietssuggestiestroken en voorzien 
van enkele verkeersmaatregelen. Er 

wordt onder andere een 
bajonetaansluiting aangelegd daar 
waar de Kanlaan in de 
Evenboersweg overgaat.  
Het voordeel van 
fietssuggestiestroken is dat het 
duidelijk is dat er een deel van de 
weg van en voor de fietser is. De 
middenrijbaan is zo smal dat twee 
auto´s die elkaar in tegen komen, 
het gevoel krijgen dat ze daarvoor 
van het fietspad gebruik moeten 
maken. Verschillende onderzoeken 
hebben bewezen dat daarmee de 
veiligheid voor de fietser beduidend 
hoger wordt.  
 
In de discussie vonden wij het 
belangrijk dat het mogelijk blijft dat 
het woonwerkverkeer van de 
Kanlaan gebruik kan blijven maken. 
Bedrijven aanschrijven om te vragen 
om de weg te mijden ging ons een 
stap te ver. We hebben immers de 
weg met z´n allen betaald. We 

vonden het gebruik van het woord 
sluiproute dan ook niet gepast. Het 
is een sluiproute voor iemand die in 
Meppel woont en in Balkbrug werkt. 
Maar het is geen sluiproute voor 
iemand die in Nieuwleusen woont en 
op de Baarge werkt. Het is ook niet 
een sluiproute voor een chauffeur of 
monteur die werkt bij een bedrijf in 
Staphorst en die ´s morgens z´n 
eerste adres in Balkbrug heeft. 
Sluipen doe je stiekem in 
andermans eigendom, niet in je 
eigen dorp.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deo Volente 28 mei om 20.00 uur in de  Hersteld Hervormde Kerk te Staphorst, 

��������                                   tijdrede door ds. M.A. Kempeneers uit Elburg. 


