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Beste inwoners van Staphorst-Noord,
Nog steeds beheerst Corona de wereld, dus ook de activiteiten van de wijkraad. Maar ondanks dat
hebben wij het afgelopen jaar niet stil gezeten en wij willen u graag middels deze nieuwsbrief op de
hoogte brengen van de ontwikkelingen in Staphorst-Noord.

Jaarvergadering
We hebben heel voorzichtig een datum voor onze jaarvergadering vastgelegd, te weten 22 februari,
maar het is nog maar de vraag of deze door kan gaan. Wij zullen u hier tijdig over informeren.

Dienstencentrum
Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd rondom eventuele bouw van een nieuw Dienstencentrum. De
wijkraad heeft haar visie op deze ontwikkeling middels een brief (te lezen op onze website) aan de
gemeente kenbaar gemaakt. Ook vanuit de wijk zelf zijn meerdere reacties gekomen.
Inmiddels is de gemeente een realisatie-overeenkomst overeengekomen met Woonstichting
Vechthorst. De kaders hiervan zijn dat er een complex gebouwd mag worden waarin maximaal 36
appartementen (sociale huur) gevestigd zullen zijn, met op de begane grond ruimte voor een nieuw
Dienstencentrum.
Afgelopen maandag is er een 1e bijeenkomst geweest voor omwonenden en gebruikers van het
Dienstencentrum waarin gemeente en Vechthorst een 3-tal conceptplannen hebben gepresenteerd.
Omwonenden en gebruikers hebben de mogelijkheid op deze plannen te reageren. Een volgend
overleg is gepland op 12-januari.

Ontwikkelingen Oranjestraat-Julianastraat
Er is het afgelopen jaar heel veel gebeurd rondom nieuwbouwplannen van Woonstichting Vechthorst
in het wijkdeel tussen de Oranjestraat en de Julianastraat. Er is een bewonerscommissie gevormd, een
omwonenden-commissie en er zijn meerder conceptplannen aan deze commissies gepresenteerd.
Uitgangspunt van Vechthorst was en is dat er 40 woningen gesloopt gaan worden en er minimaal 60
nieuwe woningen gebouwd moeten worden.
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Na de eerste bijeenkomsten is de wijkraad ook aangesloten bij de overleggen. Al snel bleek het niet
handig om vanuit de wijk 3 vertegenwoordigende commissies te hebben en dus is besloten dat de
bewonerscommissie, de omwonenden-commissie en de wijkraad gezamenlijk zouden optrekken. De
3 commissies werden samengevoegd tot 1 denktank, genaamd Denktank S03 (S03 is de projectnaam
van dit project). Een hele goede ontwikkeling, waardoor er veel efficiënter en eenduidiger met
Vechthorst kon worden overlegd.
Na nog een aantal bijeenkomsten met Vechthorst kwamen wij in de Denktank tot de conclusie dat de
ontwikkelingen een richting op gingen die wij niet wenselijk achtten. Er werden naar onze mening
teveel appartementen gebouwd en te weinig grondgebonden woningen. Dit hebben wij middels een
brief kenbaar gemaakt bij Vechthorst.
Vechthorst heeft de wensen van de Denktank uiterst serieus genomen en is samen met de architect
gaan kijken hoe onze wensen aan de ene kant en de eisen vanuit Vechthorst aan de andere kant,
verenigd konden worden in een nieuw conceptplan. Vlak na de zomer is door Vechthorst een nieuw
conceptplan gepresenteerd aan de Denktank. Hierin was een groot deel van onze wensen
verwezenlijkt. Minder appartementen, meer grondgebonden woningen en ook een aantal grotere
grondgebonden woningen voor gezinnen met kinderen. De Denktank heeft haar complimenten
uitgesproken naar Vechthorst en de architect en haar akkoord gegeven om dit plan verder te
ontwikkelen.
Inmiddels zijn alle bewoners en omwonenden volledig bijgepraat door Vechthorst. Uit deze 2
bijeenkomsten zijn nog enkele bezwaren op het conceptplan gekomen. Vechthorst gaat hier mee aan
de slag.
U kunt een schets van het plan bekijken op Oranjestraat 78 en op onze website. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u contact met de wijkraad opnemen.

Verlichting Boslaan
Aan het eind van de Boslaan is extra verlichting geplaatst, omdat na de herstructurering van de
Boslaan dit deel als erg donker werd ervaren.

Dorpsraad Staphorst?
De wijkraad denkt erover na of het een meerwaarde heeft als Wijkraad Staphorst Noord ook de
belangen van de andere Staphorster wijken zou gaan behartigen, met andere woorden, een Dorpsraad
zou worden. Dit idee is in een hele prille fase.
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