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Op Vaste Grond
  betrokken burgers     sterke gemeente

Speerpunten:

 De zondagsrust in ere houden

 Jongeren en werkzoekenden  
 aan werk helpen

 De groei van bedrijvigheid 
 bevorderen

 Overlast van evenementen 
 terugdringen

 Gezond bewegen buiten 
 georganiseerd verband om

WOENSDAG 
19 MAART

LIJST 1

STAPHORST

Economie
Het leven zinvol besteden ten dienste 

van God en onze naaste. Hieraan geeft de 

SGP politiek invulling. Binnen de gren-

zen van Gods Woord wordt bedrijvigheid 

gestimuleerd en daarmee de werkgele-

genheid bevorderd. Dit betekent dat de 

gemeente meedenkt met ontwikkelingen 

van de bedrijven. De bedrijventerreinen 

dienen verder ontwikkeld te worden.

Het is van belang eenvoudige contac-

ten te maken tussen werkzoekenden en 

werkgevers binnen de gemeente, hier-

door ontstaan “levenslange” arbeids-

relaties. Voor jongeren en ouderen met 

beperkingen voor de arbeidsmarkt die-

nen passende mogelijkheden gevonden 

te worden. Dagelijks werk geeft immers 

structuur en betekenis aan het leven. 

Duurzame energie dient op termijn ook 

goedkoper te zijn. Subsidies voor aanleg 

van zonnepanelen worden door de SGP 

gesteund; het is schoon en geeft geen 

enkele overlast. De SGP ziet mogelijk-

heden voor een eventueel gezamenlijk 

initiatief vanuit de agrarische sector voor 

een biovergister, die past in de omgeving. 

Staphorst dient zelfstandig samen met de 

betrokken bewoners en ondernemers op 

evenwichtige wijze over wel of niet  plaat-

sen van windturbines te beslissen. Bij 

diegenen die de “lasten” krijgen, moeten 

ook de “baten” komen.

Leefbaarheid
Staphorst heeft een gezellige gemeen-

schap, waar maatschappelijk betrokken 

burgers prachtige evenementen organi-

seren, zoals onder andere de verkoopda-

gen voor goede doelen, de Boerendag, 

de Lanz Bulldog dag en Huttendorp. 

De evenementen waar respectloos om-

gegaan wordt met Bijbelse waarden 

en normen, door de harde muziek en  

alcoholmisbruik moeten daar waar  

mogelijk geweerd worden. Het heeft  

negatieve gevolgen voor de ontwikkeling 

van de  jeugd en de leefbaarheid van de 

omgeving.

Omdat er voldoende ruimte voor gezond 

bewegen moet zijn, wil de SGP een trap-

veld voor De Slagen realiseren. De toe-

komst van het zwembad ligt in de vorm 

van een eenvoudig zwembad. Gewoon 

kinderen leren zwemmen. 

De georganiseerde sportbeoefening 

waarbij de sportverdwazing een pro-

bleem is of waarbij de zondag wordt mis-

bruikt, kan niet op de steun van de SGP  

rekenen.

Nummer 1
Even voorstellen! Ik ben Lubbert  

Talen, 38 jaar, gehuwd en vader van vijf 

zonen. Na de middelbare school heb ik  

 

werktuigbouwkunde in Twente ge-

studeerd. In dit vakgebied heb ik ook 

m’n dagelijks werk gevonden, waarbij 

ik met een team mensen voortdurend 

nieuwe producten ontwikkel voor de 

energiemarkt en de bijbehorende pro-

ductiemiddelen verbeter en vernieuw. 

Sinds 2002 zit ik voor de SGP in de 

gemeenteraad van Staphorst en heb 

ik een bijdrage mogen leveren op ge-

bieden zoals economie, verkeer, sport, 

groen, afval en riolering. 

Voor de komende verkiezingen ben ik 

de lijsttrekker. Dit is een verantwoorde-

lijke taak. De steun van mensen helpt 

hierbij, maar Gods zegen is daarbij  

onmisbaar.

Nummer 2
Jan Visscher (59). Gehuwd met Roe-

lofje Kroll. Vader van 3 dochters. Altijd 

woonachtig geweest in Rouveen. Ik 

heb diverse opleidingen gevolgd op 

administratief/financieel gebied en 

ben werkzaam in de financiële dienst-

verlening. Voor onze fractie ben ik 

vanaf 1994 ook steeds woordvoerder 

geweest bij financiële onderwerpen. 

Daarnaast heb ik mij in de afgelopen 

periode vooral bezig gehouden met 

algemeen bestuur, regionale zaken, 

openbare orde, veiligheid en dienst-

verlening. Ik hoop in de nieuwe raads-

periode de kracht en gezondheid te 

ontvangen van Hem om dit werk te mo-

gen voortzetten. De Bijbel is de vaste 

Grond waarop wij bouwen. Schenk als 

betrokken burgers uw stem aan de SGP 

voor een sterke gemeente Staphorst.

Kandidaten aan het woord

Lubbert Talen Jan Visscher

 
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:

Dagelijks werk 
geeft betekenis 
en structuur aan 

het leven


