Verslag jaarvergadering
Wijkraad Staphorst-Noord
d.d. 14-02-2018
Plaats: Dienstencentrum Berkenlaan, aanvang 19.30 uur
Aanwezig 69 personen.
Afwezig met kennisgeving: Geen
Aanwezig: Dorpsraad Rouveen, Wethouders Krale, de Jong en Jaspers Faijen, een raadslid van CDA,
2 raadsleden van de CU, 2 raadsleden SGP. vertegenwoordiger van SWS, Politieagent Lazaroms,
Hans Ganzeboom gemeente, Ronald Voerman gemeente, J.A. Waagmeester, Goudappel Coffeng.
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan blij te zijn met de grote opkomst en geeft een
toelichting op de agenda, wat hem het meest is bijgebleven over afgelopen jaar is de massale reactie
op de oproep om Bert van der Hoek te zoeken, wat een saamhorigheid.
De secretaris, Jan Compagner, leest het jaarverslag voor:
Jaarverslag secretaris Wijkraad Staphorst-Noord, 2017-2018.
In het afgelopen bestuurs jaar heeft de wijkraad 9 keer vergaderd, deze vergaderingen vonden plaats
bij een van de leden thuis.
Samen met de andere wijk-en dorpsraden heeft het jaarlijkse overleg met B- en W plaatsgevonden op
woensdag 10 april 2017. Als onderwerpen zijn besproken Boa’s, Burgerkracht, Belevingsscan en
Dienstencentrum
Als wijkraad Staphorst-Noord hebben we op 19 juni 2017 met B – en W een bespreking gehad over
lopende zaken en over de communicatie met de ambtenaren.
Aan de orde zijn geweest:
Herinrichting Meestersweg, Berkenlaan, Lindenlaan en Eikenlaan.
Aansluiting A-28 en de mogelijke gevolgen voor Noord.
BOA zijn benoemd, alleen hebben wij nog geen van hen ontmoet.
Verkeersplan
Een afvaardiging van de wijkraad heeft de jaarvergadering op 20 november 2017 van dorpsraad
Rouveen bezocht.
Een afvaardiging van de wijkraad heeft de jaarvergadering op 29 november 2017 van dorpsraad
IJhorst bezocht.
De wijkraad is bij de volgende voorlichtingsbijeenkomsten aanwezig geweest:
20-2-2017 en 9-5-5-2017: Omgevingsvisie, Wat kunnen we verbeteren in Staphorst
28-6-2017 Bomenplan gemeente Staphorst
Meerdere besprekingen klankbordgroep A-28
10-10-2017 Groenbeleidsplan, hoe moeten we onze plantsoenen en bermen inrichten.
hiervoor wordt een klankbordgroep ingericht, waarin 2 leden van de wijkraad zitting hebben, komende
tijd zullen er meerdere besprekingen volgen.
Dit jaar hebben we 2 nieuwsbrieven verspreid.
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Op 25-9-2017 hebben we een Inloopavond gehouden, deze werd zeer goed bezocht. We hebben
meerdere vragen mogen ontvangen, deze zijn waar nodig doorgestuurd naar de gemeente, bijna alle
personen hebben een antwoord mogen ontvangen.
Op 19-10-2017 hebben we een bespreking gehad met de inwoners van het wijkdeel van der Walstraat ,
van Nesstraat en andere belanghebbenden over een mogelijke oplossing, als vervanger voor de oprit.
Optie is een parallelweg langs de A28.
Op 9-11-2017 is er een bespreking geweest met SWS en sociaal werkers over geplaatste gezinnen in
onze wijk.
Op 18-12-2017 is een inspraak en meedenkavond georganiseerd voor de aanpak van de Boslaan, deze
is zeer goed bezocht en er zijn vele vragen en opmerkingen op papier gezet.
De website van de wijkraad wordt regelmatig voorzien van de laatste nieuwtjes, de site wordt goed
bezocht
De Whats-App groep “Buren voor Elkaar” blijft groeien deze bestaat nu uit 127 leden.
Een aantal leden van de wijkraad is naar de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente geweest.
Afgewerkte zaken van de wijkraad:
Burgerkracht: Project 2: Aankleding van de rotonde, Bloembakken zijn geplaatst.
Lopende zaken van de wijkraad zijn:
Parkeren op de stoep en grasveldjes. Blijft een terugkerend punt. Actie ligt bij de gemeente. We
wachten nog steeds op de BOA die hierin handhavend zal optreden.
Aanpassing Fietspad aansluiting Viaductweg met Rijksparallelweg, plan hiervoor is uitgewerkt.
Eikenlaan, Berkenlaan, Lindenlaan en Meestersweg. Herinrichting is gestart, verwachte
gereedheidsdatum juni 2018..
Renovatie Boslaan, start na gereedkomen Meestersweg en Eikenlaan
Buurkracht, hoe kun je energie besparen als Buurt, er is een werkgroep opgericht, die nu met
voorstellen naar de bewoners zal komen
Uitbreiding Meestershof, wordt binnenkort gestart
Laden lossen bij Zeeman en Kruidvat is een terugkerend onderwerp.
Toekomstige zaken:
Vernieuwing dienstencentrum.
Nieuwbouw woningen locatie Sniedertie.
Aanpak kruispunt Ebbinge Wubbenlaan / Viaductweg

Hierna neemt de voorzitter het weer over, hij noemt nog de bloembakken die zijn geplaatst, wat ons
verraste was de snelle groei van het onkruid, binnen de kortste keren waren de bakken een wildernis,
een paar leden van de wijkraad hebben toen het onkruid verwijderd.
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Hierna wordt het woord gegeven aan Huib Moelker als vertegenwoordiger van Buurkracht.
Buurkracht is op initiatief van de Wijkraad ontstaan. Gaat verder als onderafdeling onder de wijkraad.
Hij stelt de leden voor van de werkgroep Buurkracht. Hij roept naar voren Alex de Ruiter de echte
initiatiefnemer voor Buurkracht. Deze geeft aan waarin Buurkracht sterk kan zijn, Zonnepanelen via
postcode actie, Contactleggen met bewoners tot samenwerking, de eerste actie worden binnenkort in
gang gezet. De financiële ondersteuning wordt gegeven door de Netwerkbedrijven Rendo en Enexis.
Huib neemt het hierna weer over.
Hij geeft aan dat er een enquete is gehouden in Noord en dat er 35 formulieren zijn binnen gekomen.
In week 8 worden er opnames gemaakt met een warmtecamera bij de mensen die zicht hebben
aangemeld voor het isolatieprogramma. In maart wordt er en bijeenkomst georganiseerd met de
mensen die zich hebben aangemeld voor de Zonnepanelen.
Verdere acties die binnenkort worden opgestart is de toepassing van LED verlichting. In 2020 moet
alles in LED verlichting worden uitgevoerd.
Hierna neemt de voorzitter de microfoon weer in handen. Hij kijkt nog even terug op de verbreding
van de A28 van 4 naar 6-banen. Dat we toen werden verrast door de stand van zaken van hoever
Rijkswaterstaat al was met de voorbereidingen, dat er toen vanuit de gemeenschap in samenwerking
met de wijkraad nog de gang is gemaakt naar Den Haag om een en ander aan te passen, dit heeft geen
resultaat gehad.
Bij de nieuwe situatie waar we het nu over hebben is er een duidelijk verschil, we zijn nu veelvuldig in
gesprek geweest over de mogelijkheden en we zijn nog steeds in gesprek. De wijkraad wordt door 2
leden vertegenwoordigd in A28 klankbordgroep
De voorzitter geeft nu het woord aan Jan Anne Waagmeester van Goudappel Coffeng.
Deze geeft aan zij door de gemeente zijn aangetrokken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
om nieuwe op- en afritten bij Staphorst op de A28 te realiseren.
Hierbij is gekeken naar Leefbaarheid, Milieueffecten, Gorterlaan, Verkeerseffecten op andere wegen.
Resultaat hiervan zou zijn minder verkeer op Gemeenteweg en Ouderijksweg, meer verkeer op
Gorterlaan en Ebbinge Wubbenlaan.
Om deze laatste zijn nu vragen gesteld door Wijkraad en bewoners. Door Goudappel Coffeng is
gekeken naar mogelijkheden om de EbbingeWubbenlaan te ontlasten.
1e mogelijkheid is Rijksparallelweg te verbreden.
2e mogelijkheid is om Rijksparallelweg te verleggen achter de woningen langs.
3e mogelijkheid iom een parallelweg aan te leggen in het verlangde van de van der Walstraat, achter de
School en Samenzo langs.
Ebbinge Wubbenlaan zal dan moeten worden afgesloten achter de bebouwde kom.
Vragen vanuit de zaal:
Zijn er tellingen gedaan en hoe worden deze meegenomen: Ja, van de huidige situatie en daarvan
wordt een model gemaakt, waarna een toekomst prognose gemaakt wordt en deze gegevens worden
ingevoerd in het model.
Hoe staat het met de fietsers: Er zal een extra viaduct voor moeten worden aangelegd.
Komt de parallelweg westelijk van de geluidswal: Nee, ten oosten, er is ruimte genoeg met grond die
door Rijkswaterstaat is toegezegd.
Kan de geluidswal worden verplaatst in westelijke richting? Dacht van niet, maar alles moet nog
worden uitgewerkt.
Hoe staat het met geluidsoverlast in de van Nesstraat? Hier zal een onderzoek naar worden ingesteld.
Geluidsniveau is nu duidelijk boven de MER2010, worst hier naar gekeken? Ja, er zal een gedegen
onderzoek plaatsvinden met duidelijk cijfers en feiten.
De voorzitter bedankt de heer Waagmeester voor zijn toelichting en geeft aan, dat na de pauze de heer
Waagmeester en de heer Voerman, in een klein comité met de leden van de klankbordgroep en direct
aanwonenden in gesprek gaan.
Tijdens de pauze kunnen er vragen worden genoteerd op de briefjes die op tafel liggen, geen vragen
over de A-28, deze zullen dan na de pauze worden behandeld.
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Tijdens de pauze werd er appelgebak met slagroom uitgedeeld onder de aanwezigen.
In de pauze zijn er drie vragen ingediend:
1e Rammelende stenen van de fietssuggestie stroken, deze klacht zal worden doorgegeven aan de
gemeente.
2e Kinderen fietsen over voetpad achter de Berghorst, advies is om dit te melden bij De Koning
Willem Alexanderschool, onze ervaring is dat dit voorvarend door de school wordt opgepakt.
3e BOA’s lopen deze in uniform, wij weten het niet, Hans Ganzeboom geeft aan van ja. Hij zal tevens
een afspraak regelen met de wijkraad en de BOA’s.
4e Wordt de Eikenlaan een eenrichtingsweg? Ja, van EbbingeWubbenlaan naar Meestersweg.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ider voor zijn/haar aanwezigheid.

Staphorst, 19-2-2018
Jan Compagner, secretaris
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