NIEUWSBRIEF 23

februari 2018

Beste inwoners van Staphorst-Noord,

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

Woensdag 14-februari
Jaarvergadering
Dienstencentrum

19:30 uur

Ebbinge Wubbenlaan

Agenda Jaarvergadering
1. Opening
2. Jaarverslag Wijkraad Staphorst Noord
3. Presentatie BUURKRACHT team
4. Presentatie adviesbureau Goudappel Coffeng over nieuwe op- en afritten A28
5. Pauze met mogelijkheid tot indienen vragen
6. Behandeling vragen
7. Sluiting

Herstructurering Boslaan
Er wordt gewerkt aan plannen om de Boslaan te herinrichten. Hiervoor is een eerste inspraakavond
geweest waar veel aanwonenden hun mening hebben gegeven. Deze zal worden verwerkt in de
plannen, waarna opnieuw een inspraakmogelijkheid zal volgen.
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A28
Inmiddels heeft de wijkraad een discussie avond gehouden met de direct betrokken bewoners die
consequenties zullen ondervinden als de bedachte oplossing, een nieuwe ontsluitingsweg ten oosten
van de A28 aansluitend op de Van de Walstraat, tot uitvoer zou worden gebracht. Hier zijn allerlei
ideeën en alternatieven geopperd. Hierover zullen we met Goudappel Coffeng en de gemeente in
gesprek gaan.
Goudappel Coffeng zal tijdens onze jaarvergadering uitleggen hoe tot de adviezen is gekomen.

Wijkraad lid verhuist
Ons wijkraad lid Jan Hofstede zal op korte termijn verhuizen naar een adres dat net buiten het
werkgebied van wijkraad Noord ligt. Omdat er momenteel geen vervanger voor Jan voorhanden is
heeft de wijkraad besloten Jan te verzoeken voorlopig lid van de wijkraad te blijven tot er voldoende
opvolging is gevonden. Jan heeft hierin toegestemd.

BUURKRACHT
Het BUURKRACHT team is van start gegaan. Inmiddels zijn de eerste activiteiten geweest. Er is een
enquête onder de bewoners van Noord gehouden, er zijn in een drietal woningen energiescans
uitgevoerd en er is een goed bezochte bewonersavond gehouden waar een leuke actie van de firma
Boer met LED-verlichting onderdeel van was. De volgende activiteit is een avond over zonneenergie.
Mocht u mee willen praten en denken meldt u dan via buurkrachtstaphorstnoord@gmail.com
Voor info zie www.buurkracht.nl

Herstructurering Meestersweg-Lindenlaan-Eikenlaan-Berkenlaan
De geplande werkzaamheden zijn inmiddels gestart en lopen volgens planning.

Inloopavond
De inloopavond die de wijkraad 25 september georganiseerd heeft was een groot succes. Ruim 50
bewoners wisten ons die avond te vinden en stelden vragen over verschillende onderwerpen.
Inmiddels zijn de meeste vragenstellers persoonlijk beantwoord.

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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