
Deelname jongeren aan het projectplan. 

Jongerendeelname :Op de rol van jongeren in de gemeente Staphorst  m.b.t. het 
totaalplan hebben we breed ingezet. …dit gelet op het gegeven dat vanuit het 
onderwijs ( Staphorst  telt 10 basisscholen en 1 school van voortgezet onderwijs)  in 
onze gemeente de vraag werd gesteld om een plan op te zetten dat  recht doet aan 
een stuk “vergeten en verdwenen historie”. Wij hebben in ons plan een 
jongerenaandeel opgenomen m.b.t. de volgende mogelijkheden: 
Inspraak van de  basisschoolleerlingen en leerlingen van voortgezet onderwijs: 
Meedenken aan een ontwerp voor de informatiedragers langs de routes: digitaal of 
fysiek 
o Digitaal : ontwerpen van een app  die tijdens het gebruikmaken van de wandel- 
en fietspaden de gebruiker  via een app op de mobiele telefoon van  informatie kan 
voorzien op het terrein van : 
§ Natuur en natuurbehoud 
§ Historie  
§ archeologie 
o Meedenken met  een  landschapsarchitect ( vrijwilliger)  m.b.t. het voorzien van  
de kerkpaden van  nieuwe  en  passende  aanplant langs de route  van lokaal 
voorkomende ( zo mogelijk :  historische)  bomen en struiken  e.d. en planning van het 
onderhoud van dit nieuw  stuk wegbegroeiingsnatuur ( ook hier : het zich mede- 
eigenaar voelen van de begroeiing langs het  wandel/fiets -traject ) 
o Fysiek : in overleg met plaatselijke historici  en kerkelijke organisaties wordt met 
jongeren  een informatieplan voor de fysieke informatieborden ontworpen. Op deze 
manier worden de meedenkende jongeren  mede-eigenaar van het project. 
o Opnemen van het plan in een vaste rubriek van de plaatselijk reeds operationeel 
zijnde  internet/en BLOG’s  en via onze website www.historieherstelstaphorst.nl 
o Het bestuur van de stichting “Historieherstel 2017”  gaat in 2018 in  2 jeugdige 
adviseurs te benoemen die het bovenstaande verder mee vorm gaan geven  waarvan 1 
persoon zitting krijgt in het bestuur van de stichting 
o Meedenken  m.b.t.   het  onderhoud van de paden  en meewerken aan dit plan ( 
in een kader van  routedeel- adoptieplan) 
o Meedenken  in het overige deel van het totaalplan : bouw van de klokkenstoel  
en  het ontwerpen van een gebruiksplan van de klokkenstoel. Met  behulp van de 
stichting “hulpfonds klokkenstoelen” hebben wij een cursus “traditioneel  klokluiden”  
voor jongeren ( en geïnteresseerde “ouderen” ) in ons plan opgenomen ( De 
klokkenstoel wordt tevens opgenomen in de fiets en wandelroute) 


