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Verslag jaarvergadering Wijkraad Staphorst-Noord 15-02-2017
Plaats: Dienstencentrum Berkenlaan, aanvang 19.30 uur
Aanwezig: 63 personen volgens de presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: burgemeester Segers, Liesbeth Lubberink van de PvdA, de heer Maas,
de heer Figeland
Aanwezig: Dorpsraad Rouveen, Wethouders Krale, de Jong en Jaspers Faijen, een raadslid van
CDA, een raadslid van de CU, Jongerenwerker Rick Jansen, vertegenwoordiger van SWS, lid van
de steunfractie SGP, Wijkagent Stephan Lazaroms.
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan blij te zijn met de grote opkomst en geeft een
toelichting op de agenda, geeft aan dat de 1e spreker nog niet aanwezig is, maar dat we starten met de
vergadering.
De secretaris, Jan Compagner, leest het jaarverslag voor:

Jaarverslag Wijkraad Staphorst-Noord, 2016-2017.

In het afgelopen bestuursjaar heeft de wijkraad 8 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 13 april 2016. Hier worden onderwerpen besproken die voor alle Wijk- en Dorpsraden van
belang kunnen zijn. Alle raden krijgen dit jaar een Wijkbudget vanuit het plan Burgerkracht, waarmee
zij zaken kunnen uitvoeren in eigen beheer.
Na afloop werd een in het kader van Burgerparticipatie, voor alle leden van de wijk- en dorpsraden,
een bijeenkomst georganiseerd over burgerinitiatief en overheidsparticipatie
Als wijkraad Staphorst-Noord hebben we op 20 juni 2016 met B – en W een bespreking gehad over
lopende zaken en over de communicatie met de ambtenaren.
Aan de orde zijn geweest:
Hoe het wijkbudget kan worden gebruikt. Hiervoor zijn 2 projecten opgezet.
Planning aanpak van diverse straten
Aansluiting A-28 en de mogelijke gevolgen voor Noord.
Wijkschouw 28-9-2016
Een afvaardiging van de wijkraad heeft de jaarvergadering op 28 november 2016 van dorpsraad
Rouveen bezocht.
Als wijkagenten zijn aangesteld Coby Peeters en Stephan Lazaroms. Waarmee wij kennis hebben
gemaakt
De wijkraad is bij de volgende voorlichtingsbijeenkomsten aanwezig geweest:
23-5-2016: Dienstverlening door de gemeente
15-6-2016: Voorlichting over Fietssnelweg A-28
16-6-2016: Dorpenzorg vanuit Stichting Welzijn Staphorst
Meerdere besprekingen klankbordgroep A-28
Meerdere besprekingen over toekomst van het Dienstencentrum
Meerder besprekingen over duurzaamheid, georganiseerd door Buurkracht.nl en gemeente
Dit jaar hebben we 2 nieuwsbrieven verspreid.
Op 28-9-2016 hebben we een Inloopavond gehouden, in plaats van de Wijkschouw.
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Hier hebben meerdere inwoners gebruik van gemaakt.
De website van de wijkraad wordt regelmatig voorzien van de laatste nieuwtjes, deze wordt goed
bezocht
De WhatsApp groep “Buren voor Elkaar” bestaat nu uit 102 leden. We hebben ook een contact
aangelegd met de WhatsApp groep in Staphorst-Zuid. Na het plaatsen van de WhatsApp borden
hebben zich veel nieuwe leden aangemeld
Een aantal leden van de wijkraad is naar de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente geweest.
Afgewerkte zaken van de wijkraad:
Laden en lossen bij Kruidvat is besproken met de bedrijfsleiding, de wagens worden nu vaker
geparkeerd achter de voormalige Aldi, waardoor de doorstroom op de Ebbinge Wubbenlaan wordt
verbeterd
Burgerkracht: Project 1, Veiligheid in wijk Noord, Plaatsen van WhatsApp borden en opleiding
bedienen van de AED, 24 inwoners uit Noord hebben deze opleiding voltooid.
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.
Aan de Ebbinge Wubbenlaan is een snelheidsmeter geplaatst om het verkeer aan te geven met welke
snelheid zij hier passeren, we hopen dat dit een preventieve werking heeft.
Aanpassing Fietspad aansluiting Viaductweg met Rijksparallelweg, plan hiervoor wordt uitgewerkt.
Burgerkracht: Project 2: Aankleding van de rotonde, Bergerslag/EbbingeWubbenlaan/Gemeenteweg
met bloembakken.
Deze zullen in april worden geplaatst
Roekenprobleem heeft nog steeds de aandacht van de gemeente en van de wijkraad
Buurkracht, hoe kun je energie besparen als Buurt, dit is een initiatief van Enexis.
We hebben bij 14 woningen aan de Eisenhowerlaan en aan de Beatrixlaan, warmtebeelden gemaakt
met een infraroodcamera. Zo meteen in de vergadering zal hier meer over verteld worden.
Toekomstige zaken:
Vernieuwing dienstencentrum, plannen hiervoor moeten nog worden ontwikkeld.
Nieuwbouw woningen locatie Sniedertie.
Uitbreiding van Meestershof.
Bouw appartementen Ebbinge Wubbenlaan
Eikenlaan, Berkenlaan, Lindenlaan en Meestersweg. Herinrichting staat gepland voor 2e helft van
2017.
De voorzitter gaat nu verder in op de lopende zaken, Burgerkracht, niet verwarren met Buurkracht,
IJhorst heeft dit gebruikt voor een onderzoek naar Buurtzorg, Rouveen heeft hiervan de Muziekkoepel
betaald. Wij hadden hiervoor 2 zaken aangemeld, het veiliger maken van de buurt, met het plaatsen
van de WhatsApp borden, om de inbrekers duidelijk te maken dat er op ze wordt gelet. Volgens de
politie waren er toch 2 inbraken. Deze WhatsApp borden hebben wel geresulteerd in vele
aanmeldingen bij de groep. Tevens hebben 24 bewoners een AED opleiding genoten bij Save-Tec,
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we mochten gebruik maken van een zaaltje in de Berghorst, waarvoor wij ze nogmaals bedanken.
Verder loopt nog het project: verfraaien van de Rotonde, we verwachten dat deze in het voorjaar wordt
afgerond.

BUURKRACHT

Het volgende onderwerp is Buurkracht, hiervoor zijn er warmtebeeld foto’s gemaakt van een 14 tal
woningen aan de Eisenhowerlaan en de Beatrixstraat. Voor de uitleg over deze foto’s hebben we
uitgenodigd de heer Arjan de Haan, van De Haan Consultancy en Engineering, deze is ondertussen
ook binnen gekomen en wordt door de voorzitter voorgesteld aan de aanwezigen.
Arjan de Haan geeft een korte impressie van zijn eigen bedrijf en gaat dan verder in op de gemaakte
foto’s, je ziet een duidelijk onderscheid tussen de woningen, bij een woning ging veel warmte verloren
door het dak, de bewoner van deze woning gaf aan dat de klep van het afvoerkanaal open stond.
Bij een andere woningen was duidelijk te zien dat de aangebrachte isolatie niet meer het werk deed dat
het had moeten doen.
Hierna neemt Alex de Ruiter van Buurkracht het woord, hij geeft een voorlichting hoe we energie
kunnen besparen, dit kan via vloer- , dak-, spouwisolatie, LED verlichting en zonnepanelen.
Hij geeft aan om het vooral samen te doen, hierdoor kan er meer worden verdiend. De mensen die mee
willen kan kunnen zich melden bij Albert Wielink en Jan Compagner.
Fré Spijk geeft aan dat hij zijn huis op meerdere punten heeft aangepast en zonnepanelen heeft
geplaatst. Het was veel uitzoek werk en je moet zelf veel regelen. Maar het heeft wel zijn geld
opgebracht. Hij adviseert iedereen om het vooral samen te doen, alleen moet je er wel veel tijd en
energie insteken.
Alex de Ruiter en Arjan de Haan worden door de voorzitter bedankt voor hun bijdrage en ontvangen
een bloemetje.

Jan Vos

De voorzitter roept hierna Jan Vos naar voren. Jan Vos zit in een scootmobiel nadat hij 2 beroertes
heeft gehad. De voorzitter legt uit waarom hij Jan Vos heeft opgeroepen. Jan houdt al jaren de wijk
schoon van zwerfafval, bij de gemeente hebben ze een speciale beugel aan zijn scootmobiel gemaakt,
zodat hij een vuilniszak hier aan kan hangen. Ook bij hem thuis is een beugel geplaatst omdat hij de
volle zakken na sluitingstijd niet bij gemeentewerken kan afleveren.
De voorzitter geeft aan dat dit gesprek maar een lokkertje was om Jan Vos naar het Dienstencentrum
te krijgen. De ware reden is dat de wijkraad vindt dat Jan wel een pluim heeft verdiend voor het
schoon houden van de wijk. Hij ontvangt hiervoor een levensmiddelenpakket en een groot applaus van
de aanwezigen.
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Geertje Vos-Harke

De voorzitter roept hierna Geertje Vos naar voren. Zij heeft aangegeven om te stoppen als lid van de
wijkraad.
De voorzitter geeft aan dat we het jammer vinden dat ze ermee stopt, maar kan ook begrijpen dat het
na bijna 12 jaar genoeg is geweest. Hij bedankt Geertje voor de inzet tijdens de vergaderingen en
andere activiteiten. Zij krijgt een cadeau en een bloemetje overhandigd en een applaus van de
aanwezigen.

Pauze

Waarin koffie met appelgebak wordt geserveerd.

Beantwoording vragen

In de pauze hebben de aanwezigen vragen schriftelijk kunnen indienen, deze worden hierna
behandeld.

Mevr. Pool, en Klaas Stegeman: Warmtebeeld camera kun je hier gebruik van maken?
Ja, Dit zou mogelijk moeten zijn in overleg met Buurkracht. Maar dan moet je wel deelnemen aan het
project Buurkracht.
De heer Mansveld: Ebbinge Wubbenlaan, Fietssuggestiestrook loopt tot aan het asfalt, wordt deze nog
doorgetrokken tot aan de kruising op het viaduct. Wethouder Krale weet het niet, maar zal dit
onderzoeken, De voorzitter geeft aan dat de fietssuggestie strook erbij is gekomen na de
inspraakprocedure en deze is toegevoegd aan het ontwerp.
De heer Bloemert: Bospad/Boslaan: wanneer wordt dit aangepakt.
Dit wordt meegenomen bij herinrichting van de omliggende straten, tweede helft van dit jaar.
Jan Koster: wil eerst de wijkraad complimenteren met het vele werk en de uitkomst hiervan.
Zijn vraag is: Kan het voetpad aan de Parallelweg worden doorgetrokken vanaf de Lindenlaan tot aan
de Beatrixstraat? Er lopen vooral veel mensen met honden over de rijbaan, waarop nogal hard wordt
gereden. Dit wordt meegenomen in overleg met B en W.
Roelof Schoenmaker: het Rosarium aan de westzijde is een puinhoop, wordt hier iets aangedaan? De
wijkraad zal dit doorgeven een de gemeente.
Fam Raben: De Boslaan wordt niet gestrooid, deze is spiegelglad bij winterse omstandigheden. Dit
zal worden doorgegeven aan de gemeente.
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Klaas Stegeman: de Willem de Zwijgerstraat is een ijsbaan bij winterse omstandigheden als het dooit
kan het water niet worden afgevoerde en vriest het meteen weer op. Er zou door de gemeente zijn
toegezegd dat hier iets werd aangedaan, maar we zien er tot nu toe niet van. Wordt ook doorgestuurd
naar de gemeente.
De wethouder geeft aan dat dit ook kan worden door gegeven via de web van de gemeente.
Hanneke Tuin: hoe zit het met dec inspraak/voorlichting over de herinrichting, zij hebben hier nog
niets van gezien. De voorzitter geeft aan dat de voorlichting binnenkort wordt opgestart en iedereen
daarvan bericht krijgt.
Mevr. Van Essen: de steen van de rotonde zijn spiegelglad als het regent. Dit zal worden doorgegeven
aan de gemeente.
Roelof Mussche: Hoe zit het met de kruising Viaductweg en Ebbinge Wubbenlaan, veel mensen
vinden deze onoverzichtelijk. Wat wordt hieraan gedaan?
Wethouder de Jong geeft aan dat de gemeente bezig is met het opstellen van een Verkeersplan en dat
ook deze kruising daarin wordt meegenomen. Verwacht dat het plan midden dit jaar is opgesteld.
Harm Veijer: Hoe zit het met de Roeken? Deze zijn verwijderd uit het Notarisbos/Boslaan, maar nu
hebben zij er last van. Dit is in behandeling bij de gemeente, maar je moet er wel rekening mee houden
dat dit een beschermde diersoort is. Maar het heeft nog steeds de aandacht.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur de bedankt een ieder voor haar of zijn
aanwezigheid.

De Secretaris van de wijkraad
Jan Compagner.
18-2-2017
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