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Op Vaste Grond
  betrokken burgers     sterke gemeente

Speerpunten:

 Inwoners vroegtijdig 
 betrekken bij ontwikkelingen

 Dienstverlenende en 
 oplossingsgerichte organisatie

 Zoveel mogelijk zichtbare 
 aanwezigheid politie op straat

 Naleving sluitingstijden en 
 voorkomen overlast 
 evenementen

WOENSDAG 
19 MAART

LIJST 1

STAPHORST

Bestuur
De SGP baseert zich in haar handelen op 

Gods Woord en erkent in alles van God 

afhankelijk te zijn. Dat geldt ook voor de 

gemeenteraad. Door het uitspreken van 

het ambtsgebed aan het begin en einde 

van elke raadsvergadering wordt daar  

uiting aan gegeven. 

De SGP hecht grote waarde aan het 

samenspel van een sterke raad, een 

daadkrachtig college, een slagvaardige 

organisatie en betrokken inwoners.  

Inwoners en bedrijven moeten vroeg- 

tijdig betrokken worden bij ontwikke-

lingen en beleidsvoornemens die in hun 

omgeving spelen.

De houding van de gemeentelijke or-

ganisatie moet dienstverlenend en op-

lossingsgericht zijn. Met korte lijnen, 

een flexibele organisatie, breed inzet-

baar en gemotiveerd personeel kan een  

kleine organisatie prima functioneren 

tegen lage kosten. Met deze uitgangs-

punten zet de SGP zich volop in voor een 

zelfstandige gemeente Staphorst.

Veiligheid
De gemeente werkt samen met haar 

inwoners aan een zo groot mogelijke 

veiligheid van alle inwoners. Daarvoor 

dienen ook de politie, brandweer en  

ambulancezorg in onze gemeente goed 

geregeld te zijn. De politie dient zo veel 

mogelijk zichtbaar op straat aanwezig 

te zijn. Daarbij zal de SGP erop toe-

zien dat de toezegging van het Rijk van  

1 wijkagent per 5.000 inwoners wordt 

nagekomen. Handhaving van de brand-

weerkazerne in Staphorst en ambulance- 

standplaats bij de Lichtmis zijn voor ons 

van groot belang. 

Gemeente en politie zetten zich in de 

nieuwe raadsperiode nog meer in op 

naleving van wet- en regelgeving bij eve-

nementen. Naleving van sluitingstijden  

en voorkoming van geluidsoverlast bij 

evenementen zijn speerpunten van de SGP.

Financiën
De SGP wil terughoudend zijn bij  

verhoging van belastingen in de nieuwe 

raadsperiode. Wel dient goed te wor-

den gekeken naar kostendekkendheid 

van producten en diensten. Daarbij die-

nen de tarieven voor sportvoorzienin-

gen niet buiten schot te blijven, omdat 

daar slechts een zeer gering deel van de  

kosten door opbrengsten wordt gedekt.

Nummer 7
Erik Hattem (41). Binnen de SGP ben ik 

een nieuw gezicht in de politieke par-

tij. Een partij die niet regeert vanuit  

 

menselijk behagen maar met de bede: 

“Wat wilt Gij wat wij doen zullen”. 

Wij, betekent als fractie en achterban. 

Samen inzetten voor een gezonde en 

duurzame economie, zorg en oog heb-

ben voor jong en oud. 

Ik ben getrouwd en vader van vier zo-

nen en 1 dochter. Woonachtig in de 

gemeente Staphorst. In de functie van 

hoofd personeelszaken werkzaam in 

de sector Transport en Logistiek. Een 

logistieke dienstverlening die conti-

nue in beweging is en net als politiek 

alert moet zijn op invloeden van bin-

nen- en buiten(land).

Nummer 8
Als nummer acht op de lijst mag ik, 

Klaas Kuiper (30), mij aan u voorstel-

len. Geboren in Rouveen, opgegroeid 

in Punthorst en getrouwd met Petra, 

woon ik sinds 2012 aan de rand van 

de gemeente Staphorst. D.V. juni 2014 

verwachten wij ons eerste kindje. In 

het dagelijks leven ben ik werkzaam 

binnen de agrarische sector bij Fuite 

veevoeders. 

Het is mijn wens om binnen de ge-

meente de Bijbelse boodschap uit te 

dragen in de politiek en samen te bou-

wen aan een duurzame gemeente. In 

afhankelijkheid van de Heere mogen 

we dit als SGP gestalte geven. Mogen 

we op uw steun en stem rekenen?

Kandidaten aan het woord

De SGP erkent 
in alles van 

God afhankelijk 
te zijn

Erik Hattem Klaas Kuiper

Volgende week:

26  FEBRuARI 19:30 uur :

  Tijdrede SGP 
  locatie: HHK Staphorst

28  FEBRuARI 19:45 uur: 

  Verkiezingsavond SGP 
  locatie: Pieter Zandt

N
oteer alvast:


