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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. Voor u ligt de tweede nieuwsbrief 
van dit project. Hierin leest u de huidige stand van zaken. 

 
 

 
Begin oktober konden direct omwonende en betrokken
partijen de concept tekening met de nieuwe inrichting 
van het terrein bekijken. Tijdens twee inloopavonden 
zijn vragen gesteld en opmerkingen en zorgen naar   
voren gebracht. Hierdoor is het plan op een aantal 

 

punten aangepast.  

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
 

 

 

  

 

 
 

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

De flexwoningen worden door de VechtHorst verhuurd 
aan een brede doelgroep. In eerste instantie ging het  
hierbij ook om mensen die onder het beschermd wonen 
vallen. De gemeente Staphorst is het met omwonenden
eens dat de locatie en type woningen hiervoor minder 
geschikt is. Het plan is op dit punt aangepast. 

Onderhoud aan groenstrook is ingepland  
Omwonenden geven aan dat de locatie erg verscholen
ligt achter de bestaande groenstrook langs de Ebbinge 
Wubbenlaan. Deze groenstrook staat in december op 
de planning voor normaal onderhoud. Dit betekent dat 
wij de bomen en struiken gaan snoeien en uitdunnen. 
Ook wordt de bestaande sloot schoongemaakt. 
Daarnaast wordt aan beide kanten van de oprit 4 meter
vrijgemaakt van beplanting. Hierdoor wordt de locatie  
beter zichtbaar en toegankelijker. 

Nieuwe verlichting en ballenvanger
VV Staphorst
In de huidige situatie schijnen de lampen van de VV
Staphorst op het parkeerterrein. De lampen die het  
dichtst bij het terrein staan worden vervangen door
ledverlichting. De lampen schijnen dan niet meer op
de flexwoningen. Ook komt er een nieuwe en hogere
ballenvanger.

Parkeerplaats niet langer in gebruik

Bij het klaarmaken van het terrein voor de flexwoningen,
kan de huidige parkeerplaats niet meer gebruikt worden. 
De gemeenteraad heeft daarom op 6 december besloten 
de parkeerplaats te onttrekken aan het openbaar verkeer. 
In de normale situatie wordt de parkeerplaats bijna niet  
gebruikt, behalve tijdens (grotere) evenementen. Hiervoor
zijn in de omgeving nu nog meerdere mogelijkheden voor
het (incidenteel) parkeren.

Omgevingsvergunning is aangevraagd
 Voor het plaatsen van de flexwoningen is een 
omgevingsvergunning nodig voor de bouw en ook voor  
het tijdelijk afwijken van het bestemingsplan. De 
VechtHorst heeft op vrijdag 9 december de aanvraag
omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend. Op de 
gemeentelijke pagina in de Staphorster leest u meer 
informatie over de verdere afhandeling van deze aanvraag. 
 

Uitvoering werkzaamheden

Om de flexwoningen te kunnen plaatsen moet de locatie 
eerst bouwrijp gemaakt worden. Dit betekent dat er  
onder andere riolering, stroom en water wordt aangelegd. 
Naar verwachting wordt er in januari gestart met de  
werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

Afstand tot buurperceel is vergroot
Op het perceel worden twee rijtjes met flexwoningen 
geplaatst. Het rijtje aan de zuidkant is opgeschoven,   
zodat de afstand tussen de woningen en het buurperceel 
6 meter is. Hier is ook aandacht voor de erfafscheiding.
 


