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Op Vaste Grond
  betrokken burgers     sterke gemeente

Speerpunten:

 Bouwen met minder regels, 
 lagere kosten en meer 
 creativiteit

 Meer vrijheid bij verandering 
 monumenten

 Bouwwerken voor hobbyboeren 
 mogelijk maken

 Landbouw de ruimte geven, de 
 natuur beperken

 Wegen en openbaar groen goed 
 onderhouden

WOENSDAG 
19 MAART

LIJST 1

STAPHORST

Bouwen stimuleren
De SGP wil de bureaucratisering van de 

ruimtelijke ordening en vergunningverle-

ning afschaffen. De laatste decennia zijn 

regels en eisen fors toegenomen. In tien 

jaar zijn de kosten voor leges en onder-

zoeken rond bestemmingsplanwijzigin-

gen meer dan verdubbeld, zie de grafiek. 

Een trend die doorbroken moet worden. 

Dat is een forse  inspanning, waar de 

SGP zowel landelijk als plaatselijk werk 

van maakt. De verbetering van landelijke 

regelgeving en de ruimte die we als ge-

meente hebben, willen we benutten, ook 

om de bouw een stimulans te geven. 

Bedrijven steunen
De SGP wil bedrijven steunen en ruimte 

bieden voor uitbreiding. Bedrijven zorgen 

voor werkgelegenheid, een belangrijke pij-

ler onder onze samenleving.

De Esch III groeit, er verrijzen mooie be-

drijven. Langs de Oosterparallelweg 

zal  een nieuw terrein ruimte bieden aan 

kleinschalige bedrijven, eventueel met be-

drijfswoningen. Voor plaatselijke “groene” 

bedrijven wil de SGP een duurzaam bedrij-

venterrein nabij de Uithofsweg realiseren.

Landbouw ruimte geven
De SGP is en blijft pleitbezorger voor de 

landbouw. De boeren zijn voor onze voed-

selvoorziening van groot belang. De na-

tuur mag de landbouw niet belemmeren. 

Zorg dragen voor een goede waterhuis-

houding en onderhoud van wegen is een 

overheidstaak.  De sector is door diverse 

marktomstandigheden volop in beweging.  

De SGP steunt de ontwikkelingen die zor-

gen voor een gezonde bedrijfsvoering, zo-

als de ruilverkaveling die in gang is gezet.

Nummer 3
Lucas Mulder (49). Staphorster in hart 

en nieren. Getrouwd met Janny en va-

der van twee meiden en twee jongens.  

Werkzaam bij de Koninklijke BAM 

groep en als projectdirecteur verant-

woordelijk voor grotere bouwprojecten 

in Noordoost Nederland. Daarnaast 

soms actief in het onderwijs. In 2010 

kwam ik met voorkeurstemmen in de 

gemeenteraad, een bijzondere erva-

ring. De afgelopen periode is vooral 

nieuw beleid gemaakt om de land-

bouw, de bedrijvigheid, het bouwen 

en wonen te verbeteren. Ik hoop dit 

de komende periode met uw stem en 

steun verder in praktijk te brengen. Het 

richtsnoer voor ons politiek bezig zijn 

is Gods Woord. Met oog voor mensen 

en belangen willen we op deze Vaste 

Grond verder bouwen.

Nummer 4
Hendrik Troost (50). Geboren en ge-

togen Staphorster. De eerste 25 jaar 

van mijn leven woonde ik aan de Oude 

Rijksweg. Mijn ouders hadden daar 

een boerderij. Sinds ons trouwen wo-

nen we als gezin naast ons bedrijf aan 

de Industrieweg. In het dagelijks leven 

probeer ik de kost te verdienen als on-

dernemer in hout en meubelproductie. 

Daarnaast ben ik brandweerman bij 

korps Staphorst. Als ondernemer moet 

je klantvriendelijk zijn, efficiënt-econo-

misch denken en met heldere afspra-

ken werken. De brandweer heeft als 

slogan: behulpzaam, deskundig, daad-

krachtig. Mijn wens is om als raadslid 

deze zaken te verwezenlijken in een  

Bijbels genormeerd politiek beleid met 

als doel op te komen voor de belangen 

van de Staphorster samenleving.

Kandidaten aan het woord

Lucas Mulder Hendrik Troost

 
13  MAART  20.00 uur 
 Debatavond politieke partijen  

 Locatie Spoorzicht

19  MAART  7:30 tot 21:00 uur  
 Stemmen 
 Neem uw legitimatie mee!

N
oteer alvast:

Bouwen en 
ondernemen met 
minder staat en 

meer samenleving

Grafiek trend kostenontwikkeling; splitsen woonboerderij met wijziging bestemmingsplan


