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Laat het verleden
leven
Het is een periode van gedenken,
herdenken, danken en bedanken.
Mijn agenda wordt gevuld met
herdenkingen op oorlogsgraven,
bij plekken waar bijzondere en
aangrijpende dingen gebeurden.
Het herdenken gebeurt veelal
met kinderen van onze scholen.
Bijzonder! Steeds meer jonge
mensen geven op deze manier de
vrijheid door, zijn betrokken bij
wat is gebeurd.
Vaders, moeders, opa’s, oma’s,
opvoeders en ouderen: vertel de
verhalen ‘wat er is geschied’, laat
het verleden leven. Ik ben ervan
overtuigd dat wil je nu begrijpen,
je kennis moet hebben van het
verleden. Het hoeven niet altijd
de grote verhalen te zijn, maar
gewoon hoe het vroeger ging, wat
gebeurde er in de omgeving en
familie.
Laat in al onze herinneringen
dankbaarheid de boventoon voeren. Er is (veelal) geen reden tot
klagen. Dankbaarheid voor werk,
gezondheid, vrijheid, saamhorigheid en nog veel meer. En mocht
het anders zijn, is er pijn en verdriet – ook dat komt in het leven
voor – laten we dan als mensen
om elkaar staan, troost bieden en
steun.
Graag ontmoet ik de inwoners
van Staphorst bij de aubades, de
herdenking op 4 mei en alle activiteiten die door vrijwilligers worden
georganiseerd, dit is de ‘kracht van
Staphorst’. En kent u een vrijwilliger die zich bijzonder inzet voor de
samenleving? Geef dit door bij de
gemeente voor de aanvraag van
een Koninklijke onderscheiding in
2020.

Huishoudelijk
afval
Op www.staphorst.nl/afval
vindt u alle informatie over het
scheiden en inzamelen van
huishoudelijk afval. Raadpleeg
voor de ophaaldagen de ROVAapp of uw afvalkalender op
www.rova.nl/afvalkalender.

Evenementenkalender
Wilt u weten of op een bepaalde
datum in uw omgeving iets te
doen is? www.staphorst.nl/
evenementen.

Handhaving antenne-installaties
In en rond Staphorst zijn
in de afgelopen periode
diverse illegale antenne-installaties in beslag genomen.
Het illegaal zenden is niet
toegestaan. Agentschap
Telecom is op basis van de
Telecommunicatiewet het
overheidsorgaan dat bevoegd
is om op te treden tegen uitzendingen zonder vergunning.
In het geval er een illegaal
bouwwerk wordt aangetroffen is de gemeente bevoegd
om de overtreding ongedaan
te maken.

telefoonverkeer (waaronder de
alarmnummers), communicatiesystemen van de hulpdiensten
en het vliegverkeer. Daarnaast
verstoort illegaal FM-gebruik
legale radiozenders en veroorzaken daardoor economische
schade.
De gemeente treedt op bij een
illegaal bouwwerk, al dan niet
op gemeentegrond, om onder
andere veiligheidsrisico’s te
voorkomen. Het Agentschap
Telecom en de gemeente
Staphorst volgen bij handhaving
een juridische procedure.

Het Agentschap Telecom geeft
aan dat zij optreden vanwege
de risico’s die het illegaal zenden geeft op verstoring van het

Inzet politie
Helaas vinden rondom handhaving van antenne-installaties regelmatig vernielingen, opruiing

en bedreigingen plaats. Daarom
is het voor medewerkers van
Agentschap Telecom en de gemeente in sommige situaties
helaas nodig om zich te laten
ondersteunen door de politie.
Uiteraard distantiëren wij ons
als gemeente nadrukkelijk van
deze gedragingen. Emotie mag,
ook in dezen, echter vernielingen, opruiing en bedreigingen
keuren wij ten zeerste af.
Meer informatie
Voor meer informatie kijk onder
andere op www.agentschaptelecom.nl over aanpak illegale
uitzendingen en op
www.omgevingsloket.nl
voor het aanvragen van een
omgevingsvergunning.

Bloemrijke berm Schuthekkeweg
In samenwerking met groep
6 van de Harmen Doornveldschool heeft wethouder
Bert Krale op 17 april een
deel van de berm langs de
Schuthekkeweg ingezaaid
met een bloemrijk mengsel.
De Harmen Doornveldschool
heeft in de komende tijd
lessen over natuur en duurzaamheid. Zij adopteren dit
gedeelte van de berm en zal
het onderdeel maken van de
lessen rondom dit thema. Het
inzaaien van een bloemrijke
berm zorgt voor een natuurlij-

Bent u aangemeld op de Berichtenbox van MijnOverheid.nl?
Dan heeft u dit jaar voor het
eerst uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen alleen
digitaal ontvangen. De laatste
vervaldatum is 30 april.
Binnenkort versturen wij betalingsherinneringen. Daarom
attenderen wij u op deze vervaldatum. Zo voorkomt u onnodige
invorderingskosten.
Ontvangt u jaarlijks wel een aanslagbiljet van ons en hebben er
geen wijzigingen plaatsgevonden?
Check dan uw Berichtenbox van
MijnOverheid.nl. Waarschijnlijk
bent u geabonneerd op het ontvangen van digitale post van de
gemeente. U kunt dit elk moment
wijzigen.
Maakt u gebruik van automatische incasso, dan worden de
bedragen maandelijks van uw rekening geïncasseerd. In dat geval
komen betalingen tijdig binnen.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via (0522) 46 74 34.

Melding openbare
ruimte

kere berm die niet alleen mooi
is om te zien, maar ook voe-

ding biedt aan allerlei insecten, zoals vlinders en bijen.

Wat doet u bij stroomuitval?
Elektriciteit, verwarming,
licht, internet... We vinden
het de normaalste zaak van
de wereld. Nutsvoorzieningen
horen bij het dagelijks leven,
maar we zijn er ook van afhankelijk. Het uitvallen van één of
meer voorzieningen kan flinke
overlast geven. De overheid en
nutsbedrijven hebben noodplannen klaarliggen. Maar hoe
goed bent u zelf voorbereid?
Stroomuitval leidt tot ongemakken die groter worden als de storing langer duurt. Bij een grote
stroomstoring zitten duizenden
huishoudens tegelijk zonder
elektriciteit. Ook de verwarming
en het water kunnen uitvallen.
Maar wat als de stroom echt
enkele dagen uitvalt? Heeft u bijvoorbeeld wel voldoende houdbaar eten en drinken in huis? En
contant geld, want de pinautomaten gaan buiten werking. En
waar halen we onze informatie
vandaan als de wifi stopt en de
telecommasten ook nog eens
uitvallen?

Aanslagbiljet
gemeentelijke
belastingen 2019
voldaan?

Ziet u bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, een omgewaaide boom of defecte
openbare verlichting? U kunt dit
eenvoudig doorgeven via
www.staphorst.nl/meldingen.
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Openingstijden
gemeentehuis

Gelukkig kunt u zelf al veel doen
om u voor te bereiden en de gevolgen te beperken:
- Maak dit onderwerp bespreekbaar aan de keukentafel met familie of vrienden.
- Noteer belangrijke telefoonnummers: het
Nationaal Storingsnummer
0800 - 9009 (gratis) en het
storingsnummer van de
stroomleverancier.
- Zorg dat u een noodpakket in
huis heeft. Een noodpakket
samenstellen is makkelijk en
niet duur. De meeste spullen
heeft u waarschijnlijk zelfs al
in huis. Op www.crisis.nl vindt

-

-

-

u meer informatie over dit
pakket.
Stel uw telefoon juist in voor
NL-Alert.
Als u echt afhankelijk bent van
stroom, kunt u een noodaggregaat aanschaffen.
Kijk om naar familie, vrienden
of buren die zich minder goed
kunnen redden.
Heeft u zelf een beperking of
bent u hulpbehoevend? Vraag
of familie, vrienden of buren u
willen helpen.

Kijk voor meer informatie op
de website van Veiligheidsregio
IJsselland.

maandag:

08.30-12.00 uur
13.00-16.00 uur: 1)

dinsdag:

08.30-12.00 uur
17.00-19.00 uur

woensdag: 08.30-12.00 uur
13.00-16.00 uur: 1)
donderdag: 08.30-12.00 uur
17.00-20.00 uur: 2)
vrijdag:

08.30-12.00 uur
13.00-16.00 uur: 1)

1) Alleen voor het afhalen van een
rijbewijs of reisdocument
2) Alleen voor het aanvragen en
afhalen van een verklaring, uittreksel,
rijbewijs, reisdocument en voor het
doorgeven van een verhuizing

www.staphorst.nl

Vlaggen

Herinnering subsidieaanvraag

Melding rode lamp drukriolering

Van zonsopgang tot zonsondergang op zaterdag 27 april ter
ere van Koningsdag, de verjaardag van koning
Willem-Alexander.

Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezig houdt met
jeugdsport of sociaal-cultureel
werk? De gemeente subsidieert
activiteiten van instellingen of
belangengroeperingen en andere initiatieven.

Voor het - buiten kantoortijden
- melden van een rode lamp of
een andere storing van de drukriolering in het buitengebied,
zijn er twee bedrijven waarmee
u contact kunt opnemen.
Van belang is het nummer van
de pompunit, deze kunt u vinden op het groene kastje.
Voor pompunits met een num-

Dodenherdenking
op 4 mei 2019
Op zaterdag 4 mei 2019 wordt
in Staphorst de jaarlijkse
Doden-herdenking gehouden.
Om 19.00 uur vindt er een
bijeenkomst plaats in de
Gereformeerde Kerk aan de
Churchilllaan in Staphorst. Van
19.40 tot 19.55 uur is er een
stille tocht vanaf de kerk naar
het marktplein. Hier zal bij het
monument een plechtigheid
worden gehouden.
Voor het volledige programma
verwijzen wij naar de uitnodiging
van de Stichting 4 mei Staphorst
elders in deze krant.

VERLOREN OF
GEVONDEN
Gevonden:
- 13 april: skateboard (geel),
J.C. van Andelweg, Staphorst
Verloren:
- 7 april: mobiele telefoon (Sony Xperia, zwart),
Staphorst Noord
- 12 april: portemonnee
met pasjes (zwart), Markt,
Staphorst
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.nl.

14

Door aanhoudende droogte
in de natuur konden de geplande 14 vreugdevuren
op tweede paasdag niet
doorgaan. In samenspraak
met omliggende gemeenten en de Veiligheidsregio
wordt een alternatieve
datum gezocht voor de
vreugdevuren.

Berichten over uw
buurt
Via enkele stappen kunt u zich
via de website zoek.overheid.
nl inschrijven voor de e-mailservice ‘Berichten over uw
buurt’. Hiermee ontvangt u
besluiten en andere berichten
die door gemeenten, provincies en waterschappen via
Overheid.nl gepubliceerd
worden.

Verenigingen en stichtingen die
in aanmerking willen komen

voor een jaarlijks terugkerende
subsidie kunnen hiervoor tot
1 mei 2019 een aanvraag bij de
gemeente indienen.
Voor informatie over de subsidieverordening of aanvraagformulieren kunt u kijken op de
website of contact opnemen
met de gemeente.

n BEKENDMAKINGEN n 									
AANWIJZINGSBESLUIT
OPSPORINGSAMBTENAAR EN
TOEZICHTHOUDER
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Staphorst hebben
besloten om de heer J. Zomer aan
te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar die toezichthouder
is met opsporingsbevoegdheden
(artikel 1:2 lid 1 sub g van de CARUWO), aan te wijzen als bijzonder
opsporingsambtenaar (artikel 142
WvS),en deze tevens aan te wijzen
als toezichthouder als bedoeld in
artikel 5:11 Awb, belast met het
toezicht op de naleving van hetgeen
bepaald in:
-- Algemene Plaatselijke
Verordening
-- Afvalstoffenverordening
gemeente Staphorst 2016
-- Verordening winkeltijden
gemeente Staphorst
-- Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
-- Wet op de kansspelen, titel VA,
paragraaf 2 Wegenverkeerswet
1994 artikel 5, Reglement
Verkeersregels en verkeerstekens
1990 voor wat betreft stilstaand
verkeer met uitzondering van artikelen 4,5,6, 10, 62 en 82 welke in
relatie tot een geslotenheidsverklaring ook voor rijdend verkeer
gelden

MEERJARENBELEIDSPLAN
INTEGRALE VEILIGHEID
De gemeenteraad van de gemeente
Staphorst heeft op 19 maart 2019
besloten het meerjarenbeleidsplan
integrale veiligheid 2019-2022 vast
te stellen.
Het bevorderen van veiligheid in de
samenleving is een kerntaak van
de overheid waarbij de gemeente
de regierol heeft als het gaat om
lokale veiligheid. De hoofdlijnen en
uitgangspunten van het lokaal veiligheidsbeleid zijn opgenomen in dit
meerjarig beleidsplan.
Het document is in te zien op
www.staphorst.nl/beleid.
Het beleidsplan treedt een dag na
deze bekendmaking in werking.

VOORNEMEN AMBTSHALVE
OPNEMING GEGEVENS IN
DE BRP
Het college van Staphorst is voornemens de bijhouding van de
persoonslijst van onderstaande personen ambtshalve op te schorten
met de aanduiding “land onbekend”
omdat uit een ingesteld onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over de
verblijfplaats van:

Naam: E.G. van de Garde
Geboortedatum: 31-03-1969
			
Als u het niet eens bent met deze
beschikking kunt u op grond van
art. 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken
na de dag waarop het besluit is
bekendgemaakt schriftelijk bezwaar
indienen. 1)

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
EVENEMENTENVERGUNNING 1)
Vergunning verleend voor:
-- het houden van kinderactiviteiten
op 1 juni 2019 op een weiland aan
de Klaas Kloosterweg West 9 te
Rouveen
(16-04-2019/Z30068)

VENTMELDING 1)
Ventmelding van:
-- Stichting RHOE voor een huisaan-huis verkoop van plantjes
op 7 en 8 mei 2019 in Rouveen
(15-04-2019/Z30031)

KAPMELDINGEN 5)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 447, het kappen
van een eik
(16-04-2019/9777)

BOUWEN EN WONEN
INGEDIENDE AANVRAGEN
VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING
REGULIERE PROCEDURE 5)
STAPHORST
-- Gemeenteweg 369, het restaureren van het voorhuis
(29-03-2019/9756)
-- Lankhorsterweg 36a, het vervangen van de schuur
(05-04-2019/9783)

VERLENGEN BESLISTERMIJN
OMGEVINGSVERGUNNING
Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
wordt de wettelijke beslistermijn

In vertrouwen, samen bouwen

van de volgende aanvraag met zes
weken verlengd:
STAPHORST
-- Muldersweg 1, het tijdelijk
wijzigen van de bestemming
(13-12-2018/8524)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)
PUNTHORST
-- mr JB Kanlaan 59, het kappen van
een appelboom
(12-04-2019/9528)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 231, het restaureren en verbouwen van de woning
en het achterhuis
(16-04-2019/1942)

GEWEIGERDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE
STAPHORST
-- Oranjestraat 26, het aanleggen
van een inrit
(16-04-2019/8557)

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP
BESTEMMINGSPLAN
‘VEEGPLAN BUITENGEBIED’
Burgemeester en wethouders
van Staphorst maken bekend dat
vanaf woensdag 24 april 2019 voor
een periode van zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan
Buitengebied’ met bijbehorende
stukken ter inzage ligt. Het plan
voorziet in het herstellen van omissies uit het moederplan bestemmingsplan Buitengebied 2013 en het
actualiseren van enkele algemene
beleidsregels geldend voor het buitengebied van Staphorst.
Deze betreffen in hoofdzaak de volgende beleidsonderwerpen:
-- Beleidsregel Tijdelijke
grondopslagen
-- Beleidsregel Hobbymatig gebruik
schuren nabij woningen
-- Beleidsregel Bomenbeleidsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt
binnen genoemde termijn voor een
ieder ter inzage bij de publieksbalie
Omgevingsplein, Binnenweg 26,
7951 DE te Staphorst. Ook is het
plan in pdf-formaat te raadplegen
via de website www.staphorst.
nl/bekendmakingen, rubriek
‘Bestemmingsplan’. Daarnaast is
het ontwerp bestemmingsplan
raadpleegbaar op www.ruimtelij-

mer tussen 1 en 399 moet u
bellen met de firma Remondis
(voorheen Dusseldorp), hun storingsnummer is 24 uur per dag
bereikbaar op (0544) 39 55 27.
Voor pompunits met een nummer tussen 400 en 700 moet
u bellen met de firma GMB, hun
storingsnummer is
06 - 30 57 53 34.
Dinsdag 23 april 2019
keplannen.nl. Door middel van de
zoekfunctie kunt u bij invoering
van het volgende plannummer
NL.IMRO.0180.5102017002-ON01
het plan vinden. De digitale bestanden zijn beschikbaar op:
http://roplannen.
gemeentedocumenten.nl/
staphorstplannen//
NL.IMRO.0180.5102017002-.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. 2)

ONTWERP
BESTEMMINGSPLAN
‘VEEGPLAN DE STREEK’
Burgemeester en wethouders van
Staphorst maken bekend dat vanaf
woensdag 24 april 2019 voor een
periode van zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan De
Streek’ met bijbehorende stukken
ter inzage ligt. Het plan voorziet in
het herstellen van omissies uit het
moederplan bestemmingsplan
De Streek 2013 en de doorvertaling
van enkele algemene beleidsregels
naar het veegplan.
Deze betreffen in hoofdzaak de volgende beleidsonderwerpen:
-- Beleidsregel Hobbymatig gebruik
agrarische schuren
-- Beleidsnotitie Tijdelijke woonunit
-- Beleidsnotitie Tijdelijke
grondopslagen
-- Beleidsnotitie
Mantelzorgwoningen aan de
Streek
-- Beleidsnotitie Bomenbeleidsplan
-- Beleidsnotitie Open plekken
Staphorst
Het ontwerpbestemmingsplan ligt
binnen genoemde termijn voor een
ieder ter inzage bij de publieksbalie
Omgevingsplein, Binnenweg 26,
7951 DE te Staphorst. Ook is het
plan in pdf-formaat te raadplegen
via de website www.staphorst.
nl/bekendmakingen, rubriek
‘Bestemmingsplan’. Daarnaast is
het ontwerp bestemmingsplan
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Door middel van de
zoekfunctie kunt u bij invoering
van het volgende plannummer
NL.IMRO.0180.2102018004-ON01
het plan vinden. De digitale bestanden zijn beschikbaar op:
http://roplannen.
gemeentedocumenten.nl/
staphorstplannen//
NL.IMRO.0180.2102018004-.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. 2)

PROCEDURES
1) Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzending van de vergunning/vrijstelling/verklaring een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Staphorst,
Postbus 2, 7950 AA Staphorst. De indiener van het
bezwaarschrift kan de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000GB Zwolle,
eveneens vragen een voorlopige voorziening te treffen,
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
2) Zienswijzen/Inspraakreacties kunnen door een ieder
zowel mondeling als schriftelijk kenbaar gemaakt
worden. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar:
gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Fysieke
Leefomgeving, Postbus 2, 7950 AA Staphorst. Voor
het indienen van een mondelinge zienswijze kan een

afspraak worden gemaakt, tel. (0522) 46 74 67.
3) Zienswijzen hiertegen kunnen alleen door belanghebbenden worden ingediend. Voor het overige wordt
verwezen naar 2).
4) Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren
hebben gebracht over het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Belanghebbenden die redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij over het ontwerpbesluit
geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen
ook beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld
binnen een beroepstermijn van zes weken, die begint
op de dag na de dag waarop de terinzagelegging is
aangevangen, bij rechtbank Overijssel, sector bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De indiener van
een beroepschrift kan de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel eveneens vragen een voorlopige

voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist.
5) Eenieder kan de ontvangen aanvragen/meldingen
op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur inzien bij de
publieksbalie Fysieke Leefomgeving. De publicatie
van deze aanvragen/meldingen heeft uitsluitend een
informatief karakter. Er kunnen geen zienswijzen of
bezwaren over worden ingediend en er wordt geen
inhoudelijke correspondentie over gevoerd.
6) Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren
hebben gebracht over het ontwerpbesluit kunnen
beroep instellen. Belanghebbenden die redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren hebben gebracht,
kunnen ook beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld binnen een beroepstermijn van zes weken, die

begint op de dag na de dag waarop de terinzagelegging
is aangevangen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ‘s-Gravenhage. De indiener van een beroepschrift kan de
Voorzieningenrechter van de Afdeling eveneens vragen een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist.
7) Tegen onderdelen die bij vaststelling gewijzigd zijn kunnen belanghebbenden beroep instellen ook al hebben
zij geen zienswijze ingediend. Voor het overige wordt
verwezen naar 6).
8) Tegen onderdelen die bij vaststelling gewijzigd zijn kunnen belanghebbenden beroep instellen ook al hebben
zij geen zienswijze ingediend. Voor het overige wordt
verwezen naar 4).

