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Burgemeester
Theo Segers

Driemaal een A
Bij de aubades in Rouveen en
Staphorst had ik in mijn felicitatieboodschap voor onze koning en
mijn dank aan de organiserende
Oranjeverenigingen een boodschap verstopt. Samen te vatten in
drie A’s: aanspreken, aanvaarden
en aandacht geven. Het is goed om
te onthouden en goed om te doen.
Soms is er iets aan de hand.
Met familie, in het gezin, tussen
ouders, met kinderen, richting de
buren of de gemeente; noem maar
op. Laat het niet doorsudderen
maar spreek elkaar aan. Spreek
niet over elkaar maar met elkaar.
Dit lijkt mij een open deur. Er is
ook vreugde, verdriet, tegenslag
of voorspoed. Zonneschijn, maar
ook regen. Bijvoorbeeld tijdens de
aubade… Aanvaarden van deze
omstandigheden is een kunst; help
elkaar hierbij! Aandacht geven is
de laatste A. Er zijn twee gedecoreerden in onze gemeenschap, bijvoorbeeld. Of geef aandacht aan
iemand die het nodig heeft. Geef
een compliment, spreek waarderende woorden, geef aandacht.
Er is zeker aandacht voor onze
vrijwilligers. We hebben er twee
onderscheiden, op 26 april, maar
alle vrijwilligers verdienen positieve aandacht wegens de verantwoordelijkheid die zij dragen.
Tijdens de bijeenkomst voor gedecoreerden citeerde ik een tekst, te
lezen als gedicht. Het is een tekst
van Dietrich Bonhoeffer en ik geef
het u mee om over na te denken:
‘Verantwoordelijkheid en vrijheid
zijn met elkaar verbonden begrippen. Verantwoordelijkheid
veronderstelt wezenlijke vrijheid,
zoals vrijheid slechts in verantwoordelijkheid kan bestaan.
Verantwoordelijkheid is de vrijheid van de mens die hem alleen
in de binding met God en de naasten gegeven is.’

Eerste balievergunning binnen 24 uur een feit
Op 30 april ontving Jenko Huls
van Huls Architecten uit Staphorst de allereerste EPOSbalievergunning uit handen
van wethouder Lucas Mulder.
Daarmee bewijst de gemeente
dat de nieuwe werkwijze EPOS
(Efficiënte Procesinrichting
Omgevingsrecht Staphorst) al
binnen 4 maanden het
beoogde effect sorteert.
“Het is fantastisch dat we nu
dit niveau al bereikt hebben”,
aldus een tevreden wethouder Mulder.
De nieuwe, efficiëntere aanvraagprocedure voor een
omgevingsvergunning of voor
bouwplannen die nog niet in
het huidige bestemmingsplan
passen, begint in ras tempo zijn
vruchten af te werpen.
Collectief van professionals
Sinds 1 januari 2019 hebben
ruim 25 professionals zich bij
de gemeente aangemeld voor
het Collectief van Professionals
Omgevingsrecht Staphorst

(CPOS). En dat aantal groeit nog
steeds, zegt wethouder Mulder.
“Het loopt boven verwachting
goed.” Door het sluiten van een
overeenkomst, waarin de rechten en plichten ten aanzien van
de aanvraagprocedure nauwkeurig zijn vastgelegd, wordt
de professional verantwoordelijk voor het indienen van
een correcte aanvraag. Omdat
de professional het voorwerk
doet, heeft de gemeente haar
legestarief gehalveerd. “Eerlijk is
eerlijk.”
Twee categorieën
CPOS maakt onderscheid tussen
twee categorieën. De eerste
categorie is de standaardcategorie; de gemeente toetst
elke ingediende aanvraag op
juistheid. De professional die
achtereenvolgend drie correcte
aanvragen heeft ingediend,
stroomt door naar de tweede
categorie; de gemeente toetst
enkel nog achteraf één van de
drie ingediende aanvragen.
“De professional in deze catego-

Stichting Welzijn Staphorst
houdt huisbezoeken in het
kader van Langer veilig
thuis. Wethouder Alwin
Mussche ging onlangs
mee op het 100ste huisbezoek. Lees het verhaal
op: www.vrijsselland.nl/
langer-veilig-thuis/

vlnr: Wethouder Lucas Mulder, Roelof Tuin, Jenko Huls, Sander Bulthuis
(gemeente), Johan Hulzebos (gemeente), Jaap van den Berg (gemeente).
rie krijgt van ons het volledige
vertrouwen dat zijn volgende
aanvragen ook correct zijn. En
dus kunnen wij zijn aanvraag
binnen 24 uur honoreren.”
Het is Mulder een genoegen
deze eerste balievergunning uit
te reiken aan Jenko Huls van
Huls Architecten. Jenko verzorgde de vergunningsaanvraag
voor Roelof Tuin. “Jenko is één
van de mensen die zich kritisch

Bijeenkomst voor gedecoreerden
op Koningsdag
Op zaterdag 27 april werd
voor de tweede keer een bijeenkomst gehouden voor
gedecoreerden, mensen die
ooit Koninklijk onderscheiden
zijn.
Ongeveer 45 gedecoreerden,
waaronder ‘nieuwkomers’

Koob Lochtenberg en Jan
Hooikammer, die op 26 april
hun onderscheiding kregen,
kwamen op uitnodiging naar
het gemeentehuis. Zij hoorden
burgemeester Segers een warm
pleidooi houden voor vrijwilligerschap: “Vrijwilligers zijn goud
waard!”

De burgemeester vindt het belangrijk om als waardering voor
deze gedecoreerden, die zich
al jarenlang inzetten voor de
samenleving, hen een ochtend
te bieden waarop zij in het zonnetje worden gezet. Want, zo
stelt hij, zonder al die vrijwillige
handjes stort alles in.

Denk mee over het centrum in Staphorst!
Ondernemersvereniging
Staphorst-Rouveen (OSR)
wil samen met de gemeente
Staphorst in beeld brengen
welke wensen en behoeften
ondernemers inwoners en
consumenten hebben voor het
centrum van Staphorst.
Deze wensen en behoeften worden meegenomen in de aanloop
naar een nieuwe detailhandelsvisie en uiteindelijke centrumvisie
van de gemeente Staphorst.

Bent u inwoner, consument of
ondernemer en komt u geregeld
in de kern van Staphorst? Of
hebt u ideeën die, indien gerealiseerd, er voor zorgen dat u
vaker in de kern van Staphorst
zou willen komen? De OSR en
de gemeente Staphorst nodigen
u van harte uit om hier op dinsdagavond 14 mei over mee te
praten.
Stadtego
U wordt uitgedaagd om actief

deel te nemen en uw stem te
laten horen. U gaat met elkaar in
gesprek aan de hand van de interactieve werkvorm Stadtego.
Stadtego is een werkvorm die
ondernemers, inwoners, de
gemeente en andere betrokkenen helpt om op interactieve en
gelijkwaardige wijze samen te
werken aan toekomstbestendige
binnensteden danwel dorpskernen. De aanpak gebruikt
serious gaming technieken om

100

complexe vraagstukken voor
iedereen begrijpelijk en toegankelijk te maken, ongeacht kennis
of achtergrond. Ieders mening
is belangrijk en telt even zwaar
mee.
Dus kom maar op met uw creativiteit: dit is het moment om
uw visie op het centrum van
Staphorst te delen!
Kijk voor het programma en
verdere informatie op
www.staphorst.nl.

en betrokken heeft getoond bij
de ontwikkeling van EPOS. De
input van deze groep mensen is
van groot belang geweest voor
EPOS. Dat Jenko een paar weken geleden nipt de eerste professional in de tweede categorie
was en nu ook de eerste balievergunning ontvangt, maakt het
toch wel bijzonder. Een compliment waard!”
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Stookverbod fase 2
ingetrokken
Alternatieve datums
vreugdevuren vastgesteld
Door aanhoudende droogte in
de natuur was er in Overijssel
een verhoogde kans op
snelle uitbreiding van een
natuurbrand.

Postadres: Postbus 2,
7950 AA Staphorst
Tel. (0522) 46 74 00
E-mail: gemeente@staphorst.nl
Website: www.staphorst.nl
Twitter: G_Staphorst

Openingstijden
gemeentehuis
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

Het gaf een treurig beeld tijdens Koningsdag; de aanhoudende regen. Maar het weerhield bezoekers in Staphorst
en Rouveen niet van het
bezoeken van de aubade, van
het luisteren naar de toespraak van de burgemeester
en het genieten van de activiteiten in beide dorpskernen.
Rouveen
Om 9.00 uur startte Koningsdag
in Rouveen. Naast de aubade
was er ook aandacht voor het
afscheid van Henk Courtz, die
naar maarliefst 26 jaar afscheid

nam van het bestuur van de
Oranjevereniging in Rouveen.
Dit leverde hem een oorkonde
op van Bert Blaauw, namens
de Koninklijke Bond van
Oranjeverenigingen. Ook werd
Jan Hooikammer gefeliciteerd;
hij ontving een dag eerder een
koninklijke onderscheiding.
Staphorst
Ondanks dat in Staphorst het
geluid niet mee wilde werken,
bracht burgemeester Segers
zijn boodschap duidelijk over:
“Vandaag wil ik u een boodschap meegeven, die ik heb

verpakt in drie A’s: de a van aanvaarden wat ons overkomt, dat
wij dit soms niet kunnen veranderen en er toch mee verder
moeten. De a van aanspreken,
spreek elkaar aan. En de a van
aandacht geven. Geef aandacht
aan elkaar, kijk naar elkaar om.”
In Staphorst was er ook aandacht voor Koob Lochtenberg;
ook hij ontving een dag eerder
een koninklijke onderscheiding.
Daarnaast werden de winnaars
van de versierde fiets-optocht in
het zonnetje gezet.

In overleg met de Veiligheidsregio hebben we als gemeente
twee alternatieve datums vastgesteld waarop de vreugdevuren ontstoken mogen worden.
Dit is op vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei 2019. De eerder
verleende ontheffingen zullen
op deze dagen van kracht zijn.
De ontheffingaanvragers hebben hier persoonlijk bericht
over ontvangen. Meer informatie over het vreugdevurenbeleid
kunt u vinden op www.staphorst.nl/vreugdevuren.

GEVONDEN OF
VERLOREN
Gevonden
- 16 april: Case logic rugzak
(zwart) bij bosvijver naast
picknickbankje.
Verloren
- 26 april: Blauwe bril in IJhorst.
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.nl.

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.

Ervaar het
openbaar vervoer
Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur en een proefreis in
Staphorst.

Inloopspreekuur
Heeft u vragen over reizen met
bus en trein? Bijvoorbeeld over
de OV-chipkaart, tarieven, abonnementen, een reis plannen.
Loop dan vrijblijvend binnen
tijdens het inloopspreekuur.
OV-ambassadeurs helpen u
graag op weg.
Wanneer: woensdag 15 mei 2019
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar:
Bibliotheek Staphorst,
Venneland 1, Staphorst

Proefreis
Wilt u graag een proefreis met
een OV-ambassadeur? Meld u
dan aan via www.ervaarhetov.
nl/proefreis of bel met de OVambassadeurs: 038-4540130.
U oefent met het reizen met de
bus in onze gemeente. Bij bushaltes krijgt u duidelijk uitgelegd hoe
u kunt in- en uitchecken met uw
OV-chipkaart. Ook kunt u oefenen
met het laden van reissaldo en
het ophalen van verschillende
producten, zoals een keuzedag of
meereiskorting. Er wordt op eigen
kosten gereisd. Meer informatie
vindt u op www.ervaarhetov.nl of
stuur een mail naar
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

Hierdoor konden geplande
vreugdevuren in het paasweekend niet doorgaan.
Veiligheidsregio IJsselland heeft
inmiddels fase 2 ingetrokken en
dit teruggebracht naar fase 1
(regulier risico).

Gemeente Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26,
7951 DE Staphorst

Regen weerhoud
Koningsdagbezoekers niet

n BEKENDMAKINGEN n 									
ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
EVENEMENTENVERGUNNING
Vergunning verleend aan:
-- Wielervereniging NW-hoek en
Wieler Toer Club StaphorstRouveen voor het houden van
een wielerronde op 4 juli 2019 in
Rouveen
(verzonden 6 mei 2019/Z29725)

WEGAFSLUITING

17 mei 2019 van 08.15 – 15.30 uur
(Streetwise) een zijweg van de
Hoogeweg, wegdeel tussen de
sporthal en het parkeerterrein

BOUWEN EN WONEN
INGEDIENDE AANVRAGEN
VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING 5)
REGULIERE PROCEDURE
PUNTHORST
-- mr JB Kanlaan 31, het bouwen
van een berging met overkapping
(25-04-2019/9897)

STAPHORST
-- Smitserf 36, het plaatsen van
een dakkapel
(17-04-2019/9898)
-- Achthoevenweg 14, het plaatsen van een reclamezuil
(23-04-2019/9917)
-- Industrieweg 41, het verbreden
van de inrit
(02-05-2019/9930)
-- Weth Timmermanstraat 8,
het aanleggen van een inrit
(26-04-2019/9924)
IJHORST
-- Burg v Wijngaardenstraat 21, het
bouwen van een vleeskalverenstal
en het uitbreiden van een stal
(19-04-2019/9869)
-- Veldhuisweg 4 -28, het aanleggen van een parkeerplaats
(19-04-2019/9868)

STAPHORST
-- Oude Rijksweg 112a, het kappen
van twee eiken
(05-03-2019/9597)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)

Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
wordt de wettelijke beslistermijn
van de volgende aanvraag met zes
weken verlengd:

PUNTHORST
-- Sterkensweg 1a, het slopen van 2
schuren en het bouwen van een
machineberging
(30-04-2019/9787)
-- Mr JB Kanlaan 31, het bouwen
van een berging met overkapping
(29-04-2019/9897)
ROUVEEN
-- Schoolwijksweg 1a, het uitbreiden
van een loods
(30-04-2019/9677)
-- Oude Rijksweg 381, het realiseren
van een schuur
(01-05-2019/9865)
STAPHORST
-- Westerparallelweg 26 en 26a, het
bouwen van een bedrijfspand en
het aanleggen van drie inritten
(29-04-2019/8507)

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 voorzie-

ning te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist.
5) Een ieder kan de ontvangen aanvragen/meldingen
inzien bij de publieksbalie Omgevingsplein, op
werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur en ’s middags
op afspraak. 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

VERLENGEN BESLISTERMIJN
OMGEVINGSVERGUNNING 5)

Dinsdag 7 mei 2019
-- Gemeenteweg 269a, het plaatsen
van een berging
(01-05-2019/9467)

SLOOPMELDINGEN 5)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 333, het slopen
van de schuur en het verwijderen
van asbest
(02-05-2019/8837)
-- Conradsweg 2, het slopen van het
voorhuis
(02-05-2019/8533)
STAPHORST
-- Schotsdwarsweg 2a, het
renoveren van de schuur en
het slopen van het achterhuis
(26-04-2019/9323)

In vertrouwen, samen bouwen

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, publieksbalie Omgevingsplein,
Postbus 2, 7950 AA Staphorst. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze kan een afspraak

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).

