NIEUWSBRIEF 21

Februari 2017

Beste inwoners van Staphorst-Noord,

JAARVERGADERING
WIJKRAAD STAPHORST NOORD
Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van onze wijkraad:

Woensdag 15-februari
19:30 uur
Dienstencentrum Ebbinge Wubbenlaan
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Jaarverslag wijkraad
Buurkracht (i.s.m. de gemeente en Enexis) (zie www.buurkracht.nl)
Straatvuil
Pauze
Beantwoording vragen
Einde

Zaal open om 19:00, komt allen.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een aantal inwoners van Noord die zich middels het deelnemen
aan de wijkraad in willen zetten voor het welzijn in onze mooie wijk. Mocht u geïnteresseerd zijn,
woon dan geheel vrijblijvend een wijkraadvergadering bij of vraag meer informatie aan 1 van de
wijkraadleden. Met name inwoners van Noord in de leeftijd tussen de 18 en 30 jaar willen wij
vragen hierover serieus na te denken, want om de belangen van alle bewoners optimaal te kunnen
behartigen, moet de wijkraad een juiste afspiegeling zijn van de wijk. Momenteel is de jeugd
ondervertegenwoordigd in onze wijkraad.
Training AED en reanimeren
Vanuit het project Burgerkracht dat de gemeente in 2016 geïnitieerd heeft, heeft de wijkraad
afgelopen december op 4 avonden trainingen AED-bedienen en reanimeren georganiseerd. 24
bewoners uit Staphorst Noord hebben deze training kosteloos gevolgd en zijn allen geslaagd. Dit
betekent dat zij nu allen de basiskennis hebben om in geval van nood een slachtoffer te reanimeren en
eventueel hiervoor ook een AED kunnen inzetten. Samen met het feit dat er inmiddels een aantal
AED-apparaten in speciale kasten in de wijk hangt, waardoor deze 24 uur per dag beschikbaar zijn,
betekent dit dat we met z’n allen Staphorst Noord weer een stukje veiliger hebben gemaakt.
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De training werd verzorgd door het bedrijf SaveTec uit Staphorst en wij willen hen hiervoor nog
hartelijk bedanken.
De Berghorst heeft voor deze training een van hun zalen gratis ter beschikking gesteld. Als dank
hiervoor heeft de wijkraad gezorgd voor iets lekkers bij de koffie voor de bewoners tijdens het
Sinterklaasfeest in De Berghorst.
WhatsApp borden
Ook van het project Burgerkracht heeft de Wijkraad een aantal WhatsApp waarschuwingsborden
aangeschaft en op 13 toegangswegen in de wijk opgehangen. Hiermee trachten wij het boevengilde
nog meer af te schrikken en inbraken in onze wijk te voorkomen.
Na het plaatsen van de borden hebben zich nog weer 10 inwoners van Noord aangemeld voor de
WhatsApp groep Buren voor Elkaar, waardoor het aantal deelnemers inmiddels bijna 90 is.
Bloembakken rotonde
Eveneens gefinancierd uit het project Burgerkracht zal de wijkraad komend voorjaar een aantal
bloembakken plaatsen op de rotonde nabij het winkelcentrum. Dit omdat vanuit de wijk de wens
werd geuit om de rotonde ‘wat op te fleuren’.
Hiervoor zullen wij een aantal plaatselijke hoveniers vragen een plan te maken en hieruit een keuze
maken. Planning is om ergens eind april, begin mei de bloembakken te plaatsen.
Mocht u nog ideeën hebben hieromtrent, meldt dat dan gerust bij ons.
Tevens zoeken wij nog een wijkbewoner die zo nu en dan de bloembakken wil onderhouden en/of
van water voorzien. Ook hiervoor kunt u zich melden bij de wijkraad.
Warmtefoto’s
De wijkraad is benaderd door een medewerker van het project BUURKRACHT. Dit project streeft
ernaar om wijken duurzamer te maken door bewoners te ondersteunen in gezamenlijke initiatieven
om duurzaamheid te vergroten. Denk hierbij o.a. aan zonnepanelen, LED-lampen of dak- of
spouwmuurisolatie. De wijkraad heeft als pilot bij een aantal inwoners warmtefoto’s gemaakt van
hun huizen. Hierdoor heeft men goed inzicht gekregen aangaande de mate van isolatie van hun huis.
Op de jaarvergadering zal verder over dit project gesproken worden. Voor info zie
www.buurkracht.nl
Vertrek Geertje Vos-Harke
Geertje Vos-Harke heeft besloten per 1-1-17 te stoppen als lid van onze wijkraad. Geertje is vanaf de
oprichting in 2005 lid en heeft derhalve een indrukwekkende staat van dienst. Na bijna 12 jaar vindt
zij het tijd om het stokje over te dragen. Geertje is al die tijd een actief wijkraad lid geweest met een
positief kritische blik op alles wat er in Staphorst Noord gaande was. Wij bedanken Geertje voor alle
tijd en energie die zij al die jaren in het wijkraad werk gestopt heeft.
Leden Wijkraad Staphorst Noord
Klaas Huls
Paula Foppen-Trul
Jan Slager
Jan Hofstede
Geesje de Weerd
Albert Wielink
Jan Compagner
Dick Heuckeroth

Churchilllaan 6
Meestersweg 51
Berkenlaan 12
Ebbinge Wubbenlaan 35
Ebbinge Wubbenlaan 33
Prinses Beatrixstraat 28
Gen. Eisenhowerlaan 29
Meestersweg 34

0522-464233
06-30144663
0522-460868
0522-460976
06-44268747
0522-465228
0522-461712
06-54913555
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