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Beste inwoners van Staphorst-Noord,

Graag nodigen wij u uit voor de inloopavond van onze wijkraad:

Maandag 25-september
Inloopavond
Dienstencentrum

19:00 - 20:30 uur
Ebbinge Wubbenlaan

INLOOPAVOND
Evenals vorig jaar organiseert de wijkraad weer een inloopavond. Alle inwoners van wijk Noord
mogen langskomen en vragen stellen, hun mening geven of anderszins zaken met de wijkraad
bespreken. Wij hebben niet overal direct antwoord op, maar beloven wel naar u te luisteren en waar
mogelijk zaken op te pakken of aan te kaarten.
A28
Er is de afgelopen maanden veel te doen geweest omtrent eventuele nieuwe op- en afritten op de A28.
Er zijn plannen gemaakt en voor de bewoners van Staphorst zijn meerdere mogelijkheden geweest
om hierover hun mening te geven en inspraak te hebben. Ook leden van de wijkraad hebben meerdere
bijeenkomsten bijgewoond, vooral om vanuit het perspectief van wijk Noord te beoordelen wat de
consequenties kunnen zijn. We zijn content met de wijze waarop de gemeente de inspraak in dit
lastige dossier tot nu toe georganiseerd heeft.
Uiteindelijk heeft het verantwoordelijke adviesbureau een ‘favoriete’ variant gekozen. U kunt deze
vinden en inzien op de website van de gemeente. De gemeenteraad moet nu besluiten of deze variant
verder uitgewerkt mag worden.
In alle varianten wordt ervan uit gegaan dat de huidige op- en afritten zullen verdwijnen. En juist deze
consequentie zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor wijk Noord, omdat het reëel is aan te
nemen dat het (sluip)verkeer van en naar Meppel door Noord dan drastisch toe zal nemen. Ook in de
‘favoriete’ variant zit dit risico opgesloten. Onze verwachting is dat met name op de Ebbinge
Wubbenlaan het verkeer zal toenemen. Zeker gezien het aantal fietsers (scholieren) dat van deze weg
gebruik maakt, een onwenselijke situatie.
Hierover is al veel gesproken in de verschillende bijeenkomsten en hiervoor is in de ‘favoriete’
variant ook een oplossing bedacht. Deze oplossingen bestaat uit het doortrekken van de Van de
Walstraat achter de Koning Willem Alexanderschool en de kinderboerderij langs naar het viaduct.
Wij staan als wijkraad niet negatief tegenover deze oplossing, maar uiteraard zitten er, zoals aan elke
oplossing, ook aan deze oplossing plussen en minnen.
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Hierover gaan wij binnenkort in gesprek met de bewoners die deze oplossing direct treft. Zij worden
hiervoor separaat door ons uitgenodigd. Met hen willen wij nog eens goed naar de oplossing zoals nu
voorgesteld kijken en met hun mening wellicht nog eens in gesprek gaan met de gemeente.
Uiteraard kunnen alle inwoners van Noord hun mening over de A28 bij ons kwijt. Telefonisch, per
mail, maar u kunt ook langskomen op de inloopavond op 25 september.
Bloembakken rotonde
Zoals u wellicht heeft gezien is er door de wijkraad een aantal bloembakken geplaatst rondom de
rotonde. Iedereen was in eerste instantie erg positief tot na een aantal weken het onkruid de overhand
kreeg en de bloemen niet meer te zien waren. Terecht hebben een aantal mensen hierover bij ons
geklaagd. Wij hebben getracht dit te herstellen, maar dat is maar ten dele gelukt.
Inmiddels zijn wij in gesprek met hovenier Dons, die de bakken geplaatst heeft, om te kijken naar
aanpassingen om de bakken meer onderhoudsvrij te maken.
Maar uiteraard blijft een klein beetje onderhoud nodig en daarom vragen wij nogmaals of er inwoners
in Noord zijn die zo af en toe even bij de bakken wat onkruid willen verwijderen. Alleen met hulp
van de bewoners kunnen wij de bloembakken mooi houden en op die manier een aanwinst voor de
wijk.
Het hoeft echt niet veel tijd te kosten, dus als u een half uurtje per twee weken over heeft schroom
dan niet u te melden bij de wijkraad. En als zich meerdere bewoners melden wordt het klusje alleen
maar makkelijker en ook nog gezellig.
BUURKRACHT
Zoals eerder gemeld zijn we voornemens om een BUURKRACHT-project op te starten in Noord. Dit
met het idee om gezamenlijk te bekijken hoe we in Noord samen iets kunnen doen aan duurzaam
gebruik van energie. Denk hierbij aan zonne-energie, energie zuinige lampen, slimme meters en
andere duurzaamheid initiatieven. De ervaring leert dat dit soort zaken gezamenlijk oppakken beter
werkt en het vaak ook nog goedkoper maakt.
Woensdag 27 september is er een volgend overleg. Mocht u mee willen praten en denken meldt u dan
via wijkraadstaphorstnoord@kpnmail.nl
Voor info zie www.buurkracht.nl
Herstructurering Meestersweg-Lindenlaan-Eikenlaan-Berkenlaan
Er is een plan gemaakt voor herstructurering van De Meestersweg, De Lindenlaan, De Berkenlaan en
De Eikenlaan. In meerdere sessies hebben de bewoners de mogelijkheid gekregen in een vroeg
stadium hierover mee te denken. Rekening houdende met deze input is het uiteindelijke plan
opgesteld. Waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in het najaar aanvangen.
Leden Wijkraad Staphorst Noord
Klaas Huls
Paula Foppen
Jan Slager
Jan Hofstede
Geesje de Weerd
Albert Wielink
Jan Compagner
Dick Heuckeroth

Churchilllaan 6
Willem de Zwijgerstraat 25
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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