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ECHT VOELEN DAT ZE MET
EIGEN INITIATIEVEN MOGEN
KOMEN’
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Benieuwd naar het volledige Collegeprogramma 2022-2026 van de gemeente Staphorst?

De samenwerking zoeken met onze
eigen samenleving, maar óók buiten de
gemeentegrenzen. Burgemeester Jan ten Kate ziet
het als één van zijn hoofdtaken de komende vier jaar. Als
verbindende burgervader én netwerkende ambassadeur van
de gemeente Staphorst.

Uitbreiding van ons bedrijventerrein, extra woningbouw en een
veiligere aansluiting op de A28. Maar ook verdere stappen in
de energietransitie, een robuuste gemeentebegroting en een
zorgstelsel waar niemand tussen wal en schip raakt. Het is een
greep uit de vele belangrijke onderwerpen die de komende vier jaar
spelen in de gemeente Staphorst.

Scan de QR-code om het document te downloaden.
Of bezoek onze website via www.staphorst.nl/collegeprogramma

KOM MET DE GEMEENTE IN CONTACT
Heeft u een vraag over één van de programma’s of plannen uit het Collegeprogramma? Wilt

Burgerparticipatie maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. “Dat
is ook de kracht van onze gemeente”, vertelt hij. “Een hoge mate van
ondernemerschap en inwoners die de handen uit de mouwen steken. Dat
omarmen we als bestuur graag.”

In mei 2022 presenteerden SGP, ChristenUnie en CDA hun nieuwe
coalitieakkoord, met als thema ‘Bouwen & verbinden’. Het college
van burgemeester en wethouders ging vol energie aan de slag met
het verder uitwerken van deze plannen en ambities. Het resultaat
vindt u nu in het Collegeprogramma 2022-2026. Hierin beschrijven we
waarvoor we ons de komende bestuursperiode inzetten.

u graag meedenken of een onderwerp bij ons onder de aandacht brengen? Of wilt u met een
eigen initiatief de gemeente Staphorst nóg mooier maken? We horen graag van u!

Het college wil daarom ruim aandacht geven aan initiatieven uit de samenleving, onder
meer door een Stimuleringsfonds op te zetten. “Het zou mij verbazen als er niet veel mooie
plannen en ideeën worden aangedragen. Het is aan ons als college om hier handen en voeten
aan te geven.”

Bel ons: (0522) 46 74 00
Mail ons: gemeente@staphorst.nl

Dat doen we graag in nauwe samenwerking met u als inwoner,
bedrijven en organisaties in de gemeente Staphorst. We hopen dat
u de vrijheid voelt om met ons mee te denken, ons te attenderen op
belangrijkere onderwerpen en ook zelf met prachtige initiatieven
te komen. Zo bouwen we samen, in verbinding met elkaar en in
afhankelijkheid van God, aan een nóg mooiere gemeente Staphorst!

Een ander belangrijk speerpunt vindt de burgemeester het contact met jongeren. “Staphorst is de één na
jongste gemeente in Nederland”, legt hij uit. “Ik vind het belangrijk dat jongeren echt het gevoel hebben dat
ze een heel belangrijke plek in onze samenleving innemen. Ze zijn letterlijk onze toekomst.”

Het hele interview met burgemeester Ten Kate vindt u op de gemeentesite. Daarin gaat hij ook in op de
samenwerking buiten de gemeentegrenzen en de wens tot het zelfstandig blijven van onze gemeente.
Scan de QR-code voor het hele interview! Of lees het via www.staphorst.nl/jantenkate

College van burgemeester en wethouders
SCAN DE QR-CODE VOOR
HET HELE VERHAAL
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WETHOUDER HERRIËT BRINKMAN

WETHOUDER ALWIN MUSSCHE

Het vergroten van de verkeersveiligheid bij de stovonde en een betere bereikbaarheid van
bedrijven en woonwijken. Met de ‘grote bottleneck’ A28 heeft wethouder Herriët Brinkman
een onderwerp in haar portefeuille dat de gemoederen al twintig jaar bezighoudt.

Alwin Mussche is vol energie begonnen aan zijn tweede termijn als wethouder
in de gemeente Staphorst. Hij zet zich de komende vier jaar in voor belangrijke
onderwerpen als de energietransitie, klimaatadaptatie en het sociaal domein.
“We betrekken hier de hele samenleving bij. Dat is ook zo typerend voor onze
gemeente: we doen het echt sámen!”

“We gaan niet meer afwachten, die tijd is echt voorbij”, vertelt ze. “De komende
periode werken we toe naar een breed gesteund plan om de toe- en afritten van
de A28 te verbeteren. We willen in dit traject iedereen meenemen. Inwoners en
bedrijven moeten zich gehoord voelen.”

In het sociaal domein zoekt de gemeente die samenwerking nadrukkelijk met onze
gemeenschap. Veel inwoners kunnen terugvallen op familie en vrienden. Maar als
dat om wat voor reden dan ook niet lukt, mogen ze niet tussen wal en schip raken.
“Het belangrijkste doel de komende jaren is dan ook dat álle inwoners die hulp of
zorg nodig hebben, weten waar ze terechtkunnen. En dat ze die zorg of hulp ook
geleverd krijgen.”

Daarnaast zet Brinkman zich onder meer in voor een upgrade
van de busverbinding. “De bus rijdt momenteel niet over het
bedrijventerrein”, legt ze uit. “Studenten die een stageplek
zoeken, kiezen dan toch eerder voor een bedrijf in Zwolle.
Als gemeente gaan we niet over het openbaar vervoer,
maar we zetten ons wel in voor een optimalisatie van de
busverbinding.”

Een ander mooi voorbeeld van de vereende krachten in onze gemeente is
het windmolenproject van ‘Wij Duurzaam Staphorst’. “Staphorst heeft
al goede stappen gezet in de energietransitie”, vertelt de wethouder.
“We kiezen nadrukkelijk niet voor zonnevelden, omdat we geen
landbouwgrond willen opofferen. Wél hebben we de ambitie om
50 GWh opwek aan zonne-energie op daken te realiseren in
2030. Dat is voldoende voor onze doelstellingen in 2030.”

Dat geldt ook voor de komst van een treinstation in
Staphorst. “De seinen voor dit idee stonden lang op rood,
vanwege de grote drukte op het spoor”, legt ze uit. “Maar
we zien nu toch wel mogelijkheden. We verwachten dat op
het traject Zwolle-Leeuwarden ruimte ontstaat voor een
stop in Staphorst.”

WETHOUDER LUCAS MULDER
Hoe voldoen we aan de grote woningbehoefte in de
gemeente Staphorst? Hoe blijven we zorgen dat onze
bedrijven kunnen uitbreiden? En hoe kunnen we onze
agrariërs zo goed mogelijk helpen bij de transitie in
de landbouw? Drie urgente onderwerpen waarvoor
wethouder Lucas Mulder zich de komende jaren gaat
inzetten. Als wethouder financiën maakt hij zich daarnaast
hard voor een ‘robuuste’ gemeentebegroting.
De uitbreiding van het aantal koop-, huur- en flexwoningen
in de gemeente Staphorst krijgt veel aandacht. “In alle
kernen zijn meer woningen nodig”, vertelt de wethouder. “De
ontwikkelingen voor woningbouw moeten daarom als een
lopende trein door blijven gaan.”
Dat geldt ook voor de uitbreiding van bedrijventerreinen in de
gemeente Staphorst. Momenteel ligt al 18 hectare bouwrijp
klaar voor De Esch 4. In 2023 wordt De Esch 0 verder
ontwikkeld, waarna ook Bullingerslag en De Esch 5 volgen.
De transitie in de landbouw is een andere
topprioriteit. Hiervoor wordt een coöperatief
gebiedsplan voor het Staphorsterveld
uitgewerkt, met daarin onderwerpen als
stikstofreductie, klimaatdoelen en water& bodemkwaliteit. “Het coöperatieve
plan, dat wordt opgezet met betrokken
gebiedspartijen, maakt dan straks onderdeel
uit van het Provinciaal Programma Landelijk
Gebied van de provincie.”

Het hele interview met wethouder Mussche vindt
u op de gemeentesite. Daarin gaat hij ook in
op klimaatadaptatie, stappen richting een
aardgasvrije gemeente Staphorst en de
‘positieve gezondheid’ van inwoners.
Scan de QR-code voor het hele
interview! Of lees het via
www.staphorst.nl/alwinmussche

Het hele interview met wethouder Brinkman vindt u op
de gemeentesite. Daarin gaat zij ook in op de wens tot
uitbreiding van de recreatiemogelijkheden voor onze
inwoners en de verdere verbetering van het wegennet in
onze gemeente. Scan de QR-code voor het hele interview!
Of lees het via www.staphorst.nl/herrietbrinkman

‘WE WERKEN GEZAMENLIJK TOE NAAR EEN
BREED GEDRAGEN PLAN VOOR DE A28’

‘TYPEREND
VOOR ONZE
GEMEENTE IS
DAT WE HET
ECHT SÁMENDOEN’

‘WE SPELEN IN OP DE GROTE
BEHOEFTE AAN NIEUWE
BEDRIJVENTERREINEN EN
WONINGEN’

Het hele interview met wethouder Mulder
vindt u op de gemeentesite. Daarin gaat hij ook in op het op orde
houden van de gemeentebegroting en de ontwikkeling van een
circulair energielandschap.
Scan de QR-code voor het hele interview! Of lees het via www.staphorst.nl/lucasmulder
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