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Samen met Woonstichting VechtHorst werkt gemeente Staphorst aan het plaatsen van 14 tijdelijke 
flexwoningen op de parkeerplaats aan de Ebbinge Wubbenlaan. We vinden het belangrijk om u op de hoogte 
te houden. U ontvangt daarom deze nieuwsbrief. 

 
 
Concept tekening inrichting parkeerplaats 

Reacties tekening op de inloopavonden 

 
Voor het parkeerterrein aan de Ebbinge Wubbenlaan
is een concept tekening gemaakt. Deze tekening laat 
zien hoe het terrein eruit komt te zien met de tijdelijke 
woningen. U vindt de tekening op de volgende pagina.  
Op de tekening staan twee rijtjes met flexwoningen in 

 

het rood ingetekend. Aan de zijkanten van de rijtjes is  
ruimte voor bergingen.

   
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
 

 

 

  

 

 
 
 

Voor vragen
 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

 

met Linda Leewering via l.leewering@staphorst.nl  
 

Flexwonen Ebbinge Wubbenlaan

Begin oktober konden direct omwonenden de concept 
tekening bekijken tijdens twee inloopavonden. 
Omwonenden herkennen de woningnood en begrijpen 
dat er woningen bij moeten komen. Veel omwonenden
vragen zich alleen af waarom de woningen in Staphorst 
Noord moeten komen. Ook werden er zorgen geuit 
over de beoogde doelgroepen. Daarnaast gaven een 
aantal omwonenden aan, de woningen te hoog te vinden 
en dat de locatie wel erg verscholen ligt achter het 
bestaande groen langs de Ebbinge Wubbenlaan. Ook 
werd aangegeven dat de parkeerplaats wel wordt 
gebruikt tijdens evenementen. Deze reacties worden 
meegenomen bij de verdere bestluitvorming.

Twee besluiten nodig voor de flexwoningen  
Er zijn twee besluiten nodig voor het realiseren van de
flexwoningen. Ten eerste is een besluit van de 
gemeenteraad nodig om de parkeerplaats niet langer
te gebruiken voor parkeren. Ten tweede is voor het 
realiseren van de woningen een omgevingsvergunning 
nodig voor de bouw, om tijdelijk af te wijken van het 
bestemmingsplan. Het verlenen van de omgevings-
vergunning is de bevoegdheid van het college van 
burgemeester en wethouders. 

Gemeenteraad spreekt dinsdag 22
november over het parkeerterrein
Het niet langer gebruiken van de parkeerplaats voor
parkeren wordt in twee raadsvergaderingen behandeld. 
Dit onderwerp staat op dinsdag 22 november eerst

Waarom flexwoningen?

De woningnood in de gemeente Staphorst is hoog.
Veel mensen zijn dringend op zoek naar een woning. 
De gemeente wil daarom samen met VechtHorst 
tijdelijke woningen plaatsen, zogeheten flexwoningen. 
Deze woningen zijn een aanvulling op de bestaande 
woningmarkt. 

Meerdere locaties gezocht voor 
flexwoningen 

De gemeente is hiervoor op zoek naar meerder locaties
om in totaal ongeveer 50 flexwoningen te plaatsen. De 
parkeerplaats aan de Ebbinge Wubbenlaan is de eerste
locatie. De parkeerplaats kan snel geschikt gemaakt 
worden voor de tijdelijk woningen. Bovendien ligt de
locatie dichtbij het centrum en openbare vervoers-
voorzieningen. De gemeente wil de woningen plaatsen 
voor een periode van 10 tot 15 jaar. 

Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld?

De woningen voorzien in de behoeft van 1 en 2 
persoonshuishoudens. Een grote doelgroep die 
moeilijk betaalbare woonruimte kan vinden. Denk aan 
starters op de woningmarkt, maar ook mensen die 
een kleinere woning als woonwens hebben, zoals 
alleenstaanden. Daarnaast zijn er ook mensen die door
omstandigheden op korte termijn op zoek zijn naar 
een woning, of statushouders die gekoppeld zijn aan 
onze gemeente. 

opiniërend en op dinsdag 6 december vervolgens 
besluitvormend op de agenda. De stukken die op dit 
onderwerp betrekking hebben, kunt u vinden op 
www.staphorst.nl.



 


