
Verslag van het overleg dorps-/wijkraden gemeente Staphorst -  

college Burgemeester en Wethouders 

 

Datum: maandag 12 april 2021 

Tijdstip: 19.30 uur – 21.15 uur 

Plaats: digitaal via Teams 

 

Aanwezig:  

dorpsraad Rouveen: Henk Visscher en Klaas Smit 

dorpsraad IJhorst: Laura Geerts en Wilko Troost 

wijkraad Staphorst-Noord: Albert Wielink, Jan Compagner, Geesje de Weerd 

dorpsraad Punthorst: Alie Nijboer en Henk Klooster 

college van B&W: wethouder Alwin Mussche, Hans Ganzeboom, contactambtenaar 

 

1. Agenda/voorstellen 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, waarna een korte voorstelronde plaatsvindt. De 

dorpsraad Punthorst is in januari 2020 opgericht en voor het eerst in dit verband aanwezig.  

De aanwezigen geven aan het afgelopen jaar wel steeds vergaderd te hebben, vaak via digitale 

weg. 

 

2. Buurtbemiddeling 

Ivonne Saueressig van SaamWelzijn (i.saueressig@saamwelzijn.nl) is uitgenodigd en bij dit 

agendapunt aanwezig; zij coördineert de uitvoering van de buurtbemiddeling in de gemeenten 

Dalfsen en Staphorst. Voor Staphorst betreft het een samenwerking tussen woningstichting 

VechtHorst, SaamWelzijn en gemeente. De bemiddeling wordt kosteloos uitgevoerd door 

vrijwilligers; er hebben zich 11 vrijwilligers aangemeld. Door de Coronabeperkingen heeft de 

benodigde opleiding nog maar deels plaatsgevonden; hopelijk kan deze binnenkort toch 

worden afgerond. Vrijwilligers uit Dalfsen zullen in Staphorst worden ingezet en omgekeerd. 

Er zijn al 8 meldingen gedaan, waarvan 5 in gemeente Staphorst. Omdat de opleiding niet is 

afgerond zijn deze meldingen opgepakt met vrijwilligers uit Zwolle. Een zaak wordt altijd 

door 2 bemiddelaars samen opgepakt. Zij helpen om tot en oplossing te komen. 

Over het algemeen gaat het om conflicten tussen buren, denk aan geluidsoverlast (radio, 

blaffende hond), stankoverlast, erfafscheidingskwesties, pesterijen. Vaak is het 1-tegen-1, 

maar het kan ook 1-tegen-buurt zijn. De aanpak is niet geschikt voor familiaire en/of 

langslepende kwesties. Met deze aanpak wordt geoogd de inzet van politie te voorkomen. Om 

de bemiddeling in te kunnen zetten is een eerste vereiste dat beide partijen met elkaar in 

gesprek willen. 

 

Meldingen kunnen worden gedaan via de website van Saamwelzijn. Er zal binnenkort een 

folder verschijnen, die wordt via de gemeente ook naar de dorps-/wijkraden gestuurd. In het 

volgende Staphorst Magazine (verschijnt eind april) komt een artikel. Ivonne wil waken voor 

teveel publiciteit omdat dat teveel vraag kan oproepen die men niet aan kan.  

 

3. Verslag van overleg 24 april 2019 

Er zijn geen op- of aanmerkingen bij het verslag. 

 

4. Nieuws van de dorps-/wijkraden en college 

IJhorst: 

-  in de afgelopen twee jaar zijn meerdere zaken gerealiseerd, o.a. een onderbord met de 

tekst “De Rieverst” op de belangrijkste portalen met de plaatsnaamborden en het 



beweegpark. Het bedrijf Norwell (www.norweloutdoorfitness.com) is een heel goede 

partner gebleken bij de realisatie van het beweegpark. Na de Coronaperiode wordt er 

nog gestart met trainingen o.l.v. een trainer.   

-  alles rond energie en duurzaamheid wordt opgepakt door IJhorst Energie (formeel 

energiecoöperatie IJhorst u.a.) Daarmee heeft de dorpsraad geen bemoeienis (meer).  

-  in de aanleg van het fietspad Heerenweg-Oost zit eindelijk goed schot. 

-  door Corona is de realisatie van de uitkijktoren vertraagd. Ten opzichte van het 

oorspronkelijke plan is veel hout door staal vervangen. Er moeten de komende 

maanden stappen worden gezet om de subsidie niet mis te lopen. 

-  tevreden is de dorpsraad met de ontwikkelingen rond de woningbouw in IJhorst. 

Iedereen heeft daarover kunnen lezen in de krant. 

-  de dorpsraad werkt aan een “etalage”, een website. 

-  de recreatie-ontwikkelingen rond het dorp worden kritisch gevolgd. 

-  onder de naam “De huiskamer van IJhorst” wordt geprobeerd om samen met de 

gemeente een locatie te ontwikkelen waar alle gemeenschapsfuncties van IJhorst een 

plek kunnen hebben. Dit idee loopt al geruime tijd en krijgt weer een nieuwe impuls.  

 

Rouveen: 

- de dorpsraadbezetting is krap, maar kwalitatief is men versterkt.  

- de gemeente werkt aan een verkeersplan voor Rouveen; evenals andere burgers en 

lokale partijen praat de dorpsraad daarover ook mee. 

- de dorpsraad heeft deze winter een enquete uitgevoerd onder de inwoners van 

Rouveen. Voor een samenvatting van de uitkomst: www.dorpsraadrouveen.nl De 

mening over verschillende voorzieningen is gepeild; daarnaast zijn veel suggesties 

gedaan.  

- o.a. op basis van de enquete-uitkomst zal een dorpsagenda worden opgesteld. Voor de 

uitvoering daarvan wil men subsidie bij de provincie vragen. 

- de gemeente maakt een begin met de planvorming voor de woningbouwlocatie 

Rouveen-Zuid; dat sluit helemaal aan op de uitkomst van de enquete. De gemeente 

heeft aangegeven de dorpsraad daar in een heel vroeg stadium bij te betrekken. 

- de dorpsraad vervult een coördinerende rol in de planvorming rond de 

activiteitenzone. Daar zijn diverse (toekomstige) gebruikers bij betrokken. Het traject 

loopt al een aantal jaren, maar er wordt coöperatief samengewerkt. 

 

Staphorst Noord: 

       -   in het eerste Corona halfjaar was het erg rustig.  

       -   samen met de Koning Willem Alexanderschool is vorig jaar in het Notarisbos een  

     kabelbaan gerealiseerd. 

-    de aansluiting van Staphorst op de A28 blijft nog steeds aandacht vragen. Het is er de 

     wijkraad aan gelegen dat een oplossing niet ten koste gaat van het woongenot in 

     Staphorst Noord. 

- de woningstichting heeft in de Julianastraat-Oranjestraat plannen voor een forse 

wijkvernieuwing: 40 verouderde woningen moeten plaats gaan maken voor 60 nieuwe 

woningen/appartementen. De wijkraad moet hierover nog in overleg met VechtHorst. 

- aangegeven wordt dat er grote zorgen bestaan over de toekomst van het 

dienstencentrum. De wijkraad is van mening dat de huidige functie(s) behouden 

moeten blijven.     

 

 

 

http://www.norweloutdoorfitness.com/
http://www.dorpsraadrouveen.nl/


Punthorst: 

- de start van de dorpsraad is lastig geweest vanwege Corona. De dorpsraad wil graag 

weten wat er leeft onder de bevolking, maar wil zich eerst presenteren in een openbare 

bijeenkomst. Daarna kan dan, bv. met behulp van een enquete, een peiling worden 

gedaan naar vragen/behoeftes. 

- in haar eerste jaar heeft de dorpsraad zich wel heel nuttig kunnen maken door de 

bemoeienis met de aanleg van het fietspad langs de Mr. Kanlaan/Evenboersweg. 

- de leden van de dorpsraad willen in gesprek met Staatsbosbeheer (SBB) over het 

beheer van de boswachterij, waarbij vooral aan de verschillende (infrastructurele) 

voorzieningen wordt gedacht die liggen er slecht bij. De mountainbikeroute wordt 

particulier onderhouden en ligt er goed bij. Zou dat ook voor andere voorzieningen in 

de boswachterij een oplossing zijn? Vanuit IJhorst wordt aangegeven dat men hierover 

enkele jaren geleden met SBB in gesprek is geweest, maar dat dit nooit een vervolg 

heeft gekregen.  

 

College:  

- in alle grotere kernen ziet het op dit moment beloftevol uit wat betreft de 

woningbouw. 

- Op 28 mei zal Jan ten Kate als nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd. Als de 

geplande bijeenkomsten door gaan kunnen de dorpsraden al in juni persoonlijk kennis 

met hem maken.   

 

5. Digitale burgerparticipatie 

Gedwongen door de Coronamaatregelen zijn er het afgelopen jaar niet/nauwelijks fysieke 

bijeenkomsten belegd. Voor de gemeente is het een lastige keuze hoe inspraak/participatie 

dan vorm te geven. Hoe kijken de dorps-/wijkraden aan tegen de digitale participatie-

instrumenten. 

Albert Wielink geeft aan dat een groot deel van de bevolking “zich er mee redt”, maar dat het 

wel generatiegebonden is. Je raakt vooral de oudere groep kwijt wanneer je geen fysieke 

bijeenkomst belegd. Hij haalt de meerwaarde aan van fysiek samen naar een grote 

plantekening kijken en die bespreken.  Door elkaar digitaal te treffen mis je ook een stuk 

dynamiek. 

Henk Klooster geeft aan dat de meesten het digitale wel onder de knie hebben gekregen, maar 

dat het een live bijeenkomst niet kan vervangen. Hij haalt een voorbeeld uit zijn dagelijks 

werk aan. 

Jan Compagner zegt dat je elkaar in een live-overleg eerder aanvult; er is dan meer 

tweerichtingsverkeer. 

Alwin Mussche geeft aan dat er wel onderwerpen/bijeenkomsten zijn opgeschort, maar dat er 

ook behoorlijke successen zijn geboekt met bijeenkomsten via digitale weg. Bijvoorbeeld was 

een bijeenkomst over energiebesparing heel succesvol. 

De gemeente zal telkens per onderwerp afwegen welk instrument moet/kan worden gebruikt. 

Dat is vaak lastig.  

 

6. Verkeersveiligheid i.v.m. meer en groter vrachtverkeer 

Alie Nijboer geeft aan dat dit onderwerp op verzoek van de dorpsraad Punthorst is 

geagendeerd. Zij zijn met name bezorgd over het vracht-/sluipverkeer dat vanuit Staphorst 

richting Nieuwleusen gaat om via Balkbrug naar de N48/N36 te komen. De huidige 

ruimtelijke ontwikkeling van het dorp Staphorst werkt dit mede in de hand omdat de 

aansluiting op de A28 steeds minder centraal is komen te liggen. 



Albert Wielink vraagt zich af hoe je gebruikers stimuleert een andere route te nemen. In 

Staphorst Noord heeft dit eerder wel gewerkt met (verwijzings)borden. Maar voor mensen die 

de weg kennen is dat geen optie. De mogelijkheid wordt geopperd om dit verkeer meer in 

zuidelijke richting te sturen, richting Uithofsweg. 

Alwin Mussche zegt dat niets zo lastig is als het sturen van verkeer. Mensen kiezen standaard 

en als vanzelfsprekend voor de kortste route. 

Henk Klooster vraagt hoe je navigatieprogramma’s kunt beïnvloeden.  

Daarop zegt Alwin Mussche dat dit eigenlijk alleen kan als er een formeel verkeersbesluit aan 

ten grondslag ligt. Daarin ligt een dilemma voor de gemeente. In Punthorst wordt zelf ook 

verder gedacht over dit onderwerp. Het is in ieder geval een vervolgonderwerp om tussen 

dorpsraad en college te bespreken. 

Henk Klooster geeft nog aan dat hij hierover mogelijk contact zoekt met de andere raden. 

 

7. Rondvraag 

Albert Wielink geeft aan de dorps-/wijkraden weinig samenwerken. Er is niet/nauwelijks 

uitwisseling onder elkaar. Hij pleit er voor dat de raden elkaar meer opzoeken; gezamenlijk 

kunnen ze meer betekenen. 

Henk Visscher vraagt in hoeverre het verplicht is/wordt/kan worden gesteld dat een koper van 

bouwgrond daar ook zelf verplicht gaat wonen. Als dat kan is de vraag onder welke 

voorwaarden ontheffing mogelijk is, of er een boete staat op het niet nakomen van deze 

voorwaarde en zo ja hoe hoog die boete is. Hans zal het antwoord mailen. 

Albert Wielink geeft aan dat het nog steeds, en misschien wel in toenemende mate, jammer is 

dat Staphorst Zuid niet is vertegenwoordigd via een wijkraad. Hij zou met de gezamenlijke 

voorzitters wel iets willen ondernemen om inwoners van die wijk te enthousiasmeren een 

wijkraad op te richten. 

Wilko Troost vraagt of het haalbaar zou zijn om het werkgebied van Staphorst Noord uit te 

breiden naar het hele dorp. Dan moet er wel een aantal mensen uit Staphorst Zuid bereid zijn 

om toe te treden tot het bestuur.   

Alwin Mussche vraagt bij evt. acties aandacht voor een goed aanknopingspunt en voor de 

timing. De gemeente zal zich over dit onderwerp buigen en bezien of ze met een voorstel kan 

komen.  

 

8. Volgende overleg- en vergaderdatums 

- dorpsraad Rouveen-college, donderdag 3 juni 2021 

- wijkraad Staphorst Noord-college, donderdag 10 juni 2021 

- dorpsraad Punthorst-college, donderdag 17 juni 2021 

- dorpsraad IJhorst-college, donderdag 1 juli 2021 

 

- overleg dorps- en wijkraden - college, ……….april 2022 
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