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Bestrijding van de eikenprocessierups
Van half mei tot augustus kan
de eikenprocessierups voor
ongemak zorgen. Aanraking
met de brandharen veroorzaakt klachten als jeuk,
huiduitslag en irritatie aan de
ogen of luchtwegen. Daarom
kunt u de rupsen beter
vermijden.

rupsennesten ernstig letsel
aan het mondslijmvlies krijgen.
Geadviseerd wordt om vee niet
te laten grazen onder aangetaste bomen. Rond een vrijstaande boom moet een straal
van 4 meter worden vrijgelaten.

kommen en langs een aantal
drukke fiets- en wandelroutes in
het buitengebied, te bestrijden.
Op www.staphorst.nl/eikenprocessierups is een plattegrondkaart de wegen te zien waarlangs de eikenprocessierups
wordt bestreden. Bomen in het
buitengebied die direct voor
een woning staan kunnen ook
worden doorgegeven. Deze zullen dan op de lijst voor het bestrijdingsbedrijf gezet worden.
Bomen die niet voor een woning
staan worden niet bestreden.
Op maandag 10 juni begint een
eerste bestrijdingsronde. Het
streven is om deze binnen vier

weken afgerond te hebben.
Medio juli volgt een tweede
bestrijdingsronde.
Wat kunt u doen?
Vermijd de rups zoveel mogelijk.
Kom niet in de buurt van een
boom waar de eikenprocessierups wordt aangetroffen. Blijf bij
wind op voldoende afstand.
- Wanneer u binnen de bebouwde kommen, langs
wandel- en fietsroutes of
direct voor een boerenerf
de eikenprocessierups aantreft in een gemeenteboom,
kunt u hiervan een melding
doen via www.staphorst.nl/

Ook voor dieren zijn er gezondheidsrisico’s. Klachten kunnen
optreden als vee graast onder
aangetaste eikenbomen of als
gras of hooi uit de buurt van
aangetaste eiken als veevoer
wordt gebruikt. Honden kunnen
door het happen in afgevallen

Wat doet de gemeente eraan?
Ter bescherming van de volksgezondheid bestrijdt de gemeente de eikenprocessierups
op plekken waar veel mensen
komen. De gemeente heeft een
bedrijf opdracht gegeven om
de eikenprocessierups die zij
aantreft in gemeentelijke eikenbomen binnen de bebouwde

In actie komen
tegen zwerfvuil?
Doe mee met
‘Mooi Schoon’!

Jongeren ervaren het ondernemerschap in
de zomervakantie

Zwerfvuil is ongewenst.
Niet alleen is het geen gezicht, het komt regelmatig
in de maag van een dier, en
daarbij kan het ook nog eens
in onze voedselketen terecht
komen.
In de gemeente Staphorst zijn
regelmatig acties tegen zwerfvuil, maar ondanks deze acties
komen we toch nog zwerfvuil
tegen. De gemeente Staphorst
is aangesloten bij de ROVA
en vanuit de ROVA bestaat
de actie ‘Mooi Schoon’. ‘Mooi
Schoon’ ondersteunt zwerfvuilacties door middel van
voorlichting, educatie en extra
aanpak.
Wilt u als school, instantie of
als buurt ook een zwerfvuilactie houden? ‘Mooi Schoon’ kan
hierbij faciliteren.
Kijk voor meer informatie op
www.mooi-schoon.nl.

Huishoudelijk afval
Op www.staphorst.nl/afval vindt
u alle informatie over het scheiden en inzamelen van huishoudelijk afval. Raadpleeg voor de
ophaaldagen de ROVA-app 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.

Tijdens de komende zomervakantie kunnen jongeren
tussen de 15 en 25 jaar gratis
deelnemen aan het project
ZomerOndernemer.
Het project laat jongeren ervaren hoe het is om een eigen bedrijf te starten en te runnen. Ze
krijgen daarbij begeleiding, een
startkapitaal en verzekering.
Het doel van het project is het
ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten bij jongeren en het
bevorderen van zelfstandig
ondernemerschap.
Training en workshops
Het project duurt zes weken
en begint met een driedaagse
training waarbij de jongeren
alle tools aangereikt krijgen
om zelf aan de slag te kunnen.
In de weken die volgen zijn de
deelnemers te gast bij lokale
ondernemers voor workshops,

meldingen. Alle meldingen
worden verzameld en elke
vrijdag doorgegeven aan het
bestrijdingsbedrijf.
- Wanneer u in uw eigen tuin
een eikenboom heeft waarin
de eikenprocessierups wordt
aangetroffen, ga dan niet zelf
bestrijden, maar schakel een
geschikt bedrijf in.

presentaties en
rondleidingen.
In de tussentijd
werken de deelnemers aan hun
bedrijf.
Het project sluit af
met een feestelijke
kick out waarbij de
jonge ondernemers
hun bedrijf presenteren voor een
groot publiek.
Gratis deelname
Dankzij de steun van
landelijke sponsoren en bijdragen vanuit gemeenten Meppel,
Steenwijkerland, Staphorst en
Westerveld is deelname aan het
project kosteloos.
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via
www.zomerondernemer.nl.

Resultaat
Eén van de deelnemers in
2018 was Roelien van der Haar
uit Staphorst: “Al lange tijd
is het mijn droom om een eigen winkel te starten. Tijdens
ZomerOndernemer kom je er
achter of ondernemen ook echt
bij je past. Ook leer je dingen die
allemaal bij het ondernemer-

schap komen kijken. Nog steeds
hebben we een appgroep, het
is super leuk om te sparren met
mensen die hetzelfde willen
als jou. En het resultaat is er,
want aan het eind van deze
zomer hoop ik een eigen winkel
te openen in het centrum van
Staphorst”.
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Openbare
raadsvergadering
n Dinsdag 21 mei 2019, aanvang 19.30 uur
Voorlopige raadsagenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht agendapunten
4. a. Vaststelling besluitenlijsten
7 mei 2019
b. Lijst met toezeggingen en
aanvaarde moties
na 7 mei 2019
5. a. Ingekomen stukken
b. Collegeberichten
c. Bestuurlijke Planning
d. Vragen en mededelingen
Besluitvormend Hamerstuk
6. Verruimen mogelijkheden
inleveren grof tuinafval
7. Gedragscode Integriteit
Politieke Ambtsdragers
Staphorst 2019 en het
protocol voor mogelijke
integriteitsschendingen
Besluitvormend Bespreekstuk
8. Vaststellen bestemmingsplan Puntweg 8, 8a en 8b
9. Vaststellen bestemmingsplan Hamingerweg 2/2a
10. Vaststellen bestemmingsplan Oude Rijksweg 412-414
Opiniërend
11. Eindrapportage Veilige en
gezonde keten in gemeente
Staphorst
12. GR Veiligheidsregio IJsselland
concept programmabegroting 2020
13. GR Omgevingsdienst
IJsselland begrotingswijziging
2019
14. GR Omgevingsdienst
IJsselland ontwerpbegroting
2020 en meerjarenraming
2021-2024
15. GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam

Jeugd IJsselland (RSJ)
Begroting 2020
16. Concept programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GGD
IJsselland
17. Sluiting
Spreekrecht
Inwoners en maatschappelijke
organisaties kunnen gebruik
maken van het spreekrecht. U
kunt zich uiterlijk tot 14.00 uur
op de dag van de raadsvergadering melden bij de griffier.
Inspreken is alleen mogelijk met
betrekking tot op de agenda
genoemde, opiniërende onderwerpen. In principe geldt
maximaal 5 minuten per inspreker. Gelegenheid tot inspreken
wordt gegeven voor de behandeling van het betreffende
agendapunt.
Live volgen
U bent welkom op de publieke
tribune. De raadsvergadering
is openbaar en wordt live uitgezonden. Als u aanwezig bent
bij de raadsvergadering kan
het zijn dat u in beeld gebracht
wordt. Wilt u liever de raadsvergadering thuis volgen? Stem
dan af op de lokale omroep
of ga naar www.staphorst.nl/
bestuur en klik op de banner
‘Raadsvergadering volgen’.
Contactgegevens
Gemeenteraad Staphorst
Griffier mevrouw L. Randsdorp
Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Email: l.randsdorp@staphorst.nl
Telefoonnummer:
(0522) 74 71 00

Informatiebijeenkomst vaccineren
Vaccineren? Kies bewust!

Op maandagavond 20 mei is
er in het gemeentehuis een
informatieavond over vaccineren. Wethouder Alwin Mussche
opent om 19.30 uur de avond,
waarna een presentatie

volgt door de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD)
IJsselland en de Nederlandse
Patiënten Vereniging (NPV
- Zorg voor het leven).
Aansluitend is er genoeg

Ervaar het openbaar vervoer!
Speciaal voor senioren houden OV-ambassadeurs een
inloopspreekuur en een
proefreis in Staphorst.
OV-ambassadeurs zijn ervaren
OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen.
Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over
de OV-chipkaart, tarieven en
abonnementen, het plannen
van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders.
- Inloopspreekuur op woensdag 15 mei van 10.00 tot
11.30 uur in de Bibliotheek,
Venneland 1, Staphorst.
Belangstellenden mogen

kosteloos en vrijblijvend
binnenlopen.
- Proefreis op dinsdag 21 mei
2019. Aanmelden hiervoor

kan via www.ervaarhetov.nl/
proefreis of door te bellen
met de OV-ambassadeurs:
(038) 454 01 30.

Herinrichting Boslaan met
bijeenkomst afgesloten
De ongeveer 400 meter lange
Boslaan, die de verbinding
vormt tussen de oude notariswoning aan de Gemeenteweg
en het Notarisbos, is waarschijnlijk één van de oudste
paden van Staphorst.
Het pad was dringend aan
een opknapbeurt toe, en die
heeft het nu gekregen.

Dit resulteerde er onder andere in dat meer dan 20 oude
Amerikaanse eiken werden
gekapt, dat er nieuwe verlichting werd aangebracht, nieuw
groen werd geplant en dat de
bestrating werd vernieuwd. Alles
in samenspraak met bewoners.
Op maandag 29 april vond de
afsluiting feestelijk plaats bij

de Berghorst, waar wethouder Bert Krale met betrokken
partijen terugkeek op de
herinrichting.

n COLOFON n
Gemeente Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26,
7951 DE Staphorst
Postadres: Postbus 2,
7950 AA Staphorst
Tel. (0522) 46 74 00
E-mail: gemeente@staphorst.nl

Collecte voor het Anjerfonds
De jaarlijkse Anjercollectie
voor het Prins Bernhard
Cultuurfonds wordt gehouden
van 20 t/m 25 mei.
Culturele verenigingen en ver-

ruimte om met elkaar in
dialoog te gaan. U hoeft zich
vooraf niet aan te melden voor
de bijeenkomst. Zie voor meer
informatie www.staphorst.nl/
actueel.

Website: www.staphorst.nl
Twitter: G_Staphorst

enigingen op het gebied van
natuurbehoud kunnen actief
deelnemen.
Van de opbrengst mag de vereniging 1/3 deel houden.

Openingstijden
gemeentehuis
maandag:
dinsdag:

DigiD vervangt beveiligingscertificaten
DigiD staat voor Digitale
Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet
uw identiteit kan nagaan.
Steeds meer zaken kunt u via
internet regelen met behulp
van uw DigiD account, zoals
bij de Belastingdienst en de
gemeente.

Op 11 juni 2019 vervangt DigiD
certificaten die gebruikt worden
om de DigiD-inlogschermen en
de website digid.nl te beveiligen.

een melding verzocht een update van de software uit te voeren. Dit geldt voor ongeveer 2%
van de DigiD-gebruikers.

Heeft uw pc, laptop of mobiel
apparaat een verouderd besturingssysteem, dan kunt u al niet
meer inloggen met uw DigiDaccount. U wordt dan middels

Controle minimale eisen
Om te controleren of uw besturingssysteem en browser
voldoen aan de minimale eisen
gaat u naar de volgende web-

site: https://test.g3-ev.pkioverheid.nl/. Ziet u vervolgens twee
groene vlakken, dan voldoen uw
besturingssysteem en browser
aan de minimale eisen. Zo niet,
update uw besturingssysteem
en ook uw browser naar de
meest recente versie.
Zie www.staphorst.nl/actueel
voor meer informatie.

08.30-12.00 uur
13.00-16.00 uur: 1)
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:

Inloopavond
project ‘Fietspad
Heerenweg’
De gemeente Staphorst is bezig
met de voorbereiding van het
project ‘Fietspad Heerenweg’ in
IJhorst. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt van het traject
tussen de komgrens IJhorst en
de Respersweg. Om u de gelegenheid te geven om de plannen te bekijken organiseert de
gemeente een inloopavond.
Inloopavond
Tijdens deze inloopavond kunt
u de tekeningen komen bekijken en om een toelichting
vragen. De inloopavond wordt
gehouden op woensdag 22 mei
2019, van 16.30 tot 19.30 uur in
Eetkamer Het Vosje, Heerenweg
36 te IJhorst. U kunt op elk gewenst moment inlopen.
Schriftelijk of per e-mail
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de inloopavond
te bezoeken, dan kunt u uw bericht ook schriftelijk of via mail
doorgeven. Zie de colofon voor
de contactgegevens.

3.571

In gemeente Staphorst zijn
3.571 inwoners aangesloten
op Burgernet. Staphorst
heeft in de IJsselregio het
hoogste percentage burgernetdeelnemers: 21,6%!

Vlaggen
Op vrijdag 17 mei, van zonsopgang tot zonsondergang, ter ere
van de verjaardag van koningin
Máxima.

GEVONDEN OF
VERLOREN
Verloren
- 24 april: zilveren kinderarmbandje met daaraan 6 bedeltjes, Staphorst
- 9 mei: blauwe bril, Oude
Rijksweg, Rouveen
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.nl.

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

In vertrouwen, samen bouwen

n BEKENDMAKINGEN n 									
VASTSTELLING MANDAATLIJST
Burgemeester en wethouders
van Staphorst maken bekend dat
zij bij besluit d.d. 23 april 2019
de mandaatlijst van de afdeling
Ontwikkeling & Beheer hebben vastgesteld. De vastgestelde mandaatlijst maakt onderdeel uit van het
Mandaatbesluit gemeente Staphorst
d.d. 27 november 2012. De vastgestelde mandaatlijst treedt in werking
op de eerst volgende dag na deze
bekendmaking. Met ingang van
die dag vervalt de eerder vastgestelde mandaatlijst van de afdeling
Ontwikkeling & Beheer.

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: J.Hellering,
Geboortedatum: 07-09-1984
-- Naam: D.K. Haraf,
Geboortedatum: 04-02-1995
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
ONTHEFFING
WINKELTIJDENWET
Verleend aan:
-- Babyworld Staphorst voor openstelling op 10 juni (tweede pinksterdag) van 13.00 – 17.00 uur
(08-05-2019/Z30372).
-- DIVOZA Horseworld Staphorst
BV voor openstelling op 30 mei
(Hemelvaartsdag) en 10 juni
(tweede pinksterdag)
van 12.00 – 17.00 uur
(08-05-2019/Z30348).

EVENEMENTENVERGUNNING 1)
Vergunning verleend aan:
-- Hersteld Hervormde Gemeente
Staphorst voor het houden
van een verkoopdag op 25 mei
2019 in de Leerkamer en op de
parkeerplaats bij de Leerkamer
aan de Kerklaan 4 te Staphorst
(09-05-2019/Z30110).
-- Mevrouw A. v.d. Sluis voor het
houden van een fietstocht op
30 mei 2019 door Staphorst
(09-05-2019/Z30447).

KAPMELDINGEN 5)
PUNTHORST
-- Oosterparallelweg 151, het kappen van een eik
(03-05-2019/9931)

BOUWEN EN WONEN
INGEDIENDE AANVRAGEN
VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING
REGULIERE PROCEDURE 5)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 733a, het bouwen
van een schuur en het gedeeltelijk slopen van een schuur
(01-05-2019/9939)
-- Oude Rijksweg 452, het plaatsen van een aanduidingsbord
(26-04-2019/9918)
STAPHORST
-- Weth Buitenhuisstraat 13, het
plaatsen van container ten behoeve van de tussenopslag van
asbest
(05-04-2019/9778)
-- Klaas Kloosterweg West 20, het
uitbreiden van de ligboxenstal
(01-05-2019/9937)
-- Oude Rijksweg 59, het wijzigen van de handelsreclame
(01-05-2019/9938)
-- Gemeenteweg 60, het slopen en
herbouwen van bergingen en bijgebouwen (30-04-2019/9926)
-- Rijksparallelweg 31, het bestraten
van de inrit
(26-04-2019/9925)

ONTWERPBESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING/
COÖRDINATIEBESLUIT
WINDPARK STAPHORST
Burgemeester en wethouders van
Staphorst maken bekend dat vanaf
15 mei 2019 voor een periode van
zes weken de volgende ontwerpbesluiten (met bijbehorende stukken)
ter inzage liggen:
-- omgevingsvergunning voor het
bouwen en exploiteren van
Windpark Staphorst;
-- maatwerkvoorschriften voor
slagschaduw;
-- verklaring van geen bedenkingen.
Het plan voorziet in het bouwen en
exploiteren van Windpark Staphorst
op de kadastrale percelen sectie
A, nummers 587, 588, 604 en 3006
(gelegen in het gebied globaal begrenst door de Berkenstouwe,
J.J. Gorterlaan, Oosterparallelweg en
Bovenweg). De raad heeft besloten
de coördinatieregeling ex artikel
3.30 Wet ruimtelijke ordening voor
dit plan toe te passen. De Crises- en
de Herstelwet is op deze procedure
van toepassing.

De ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken liggen voor een
ieder vanaf woensdag 15 mei 2019
voor een periode van zes weken
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
‘Omgevingsvergunning–ontwerp’.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen over het
plan. 2)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 430c, het
bouwen van een bijgebouw
(09-05-2019/9663)
-- Oude Rijksweg 421a, het bouwen
van een woning met bijgebouw
(09-05-2019/9661)
STAPHORST
-- Costersland 13, het uitbreiden
van de woning
(02-05-2019/9782)
-- Industrieweg 41, het verbreden
van de inrit
(03-05-2019/9930)
IJHORST
-- Ywehof 51, het bouwen van een
vrijstaande woning – wijzigingsaanvraag
(02-05-2019/8840)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNING
UITBREIDEN SHELL
TANKSTATION DEKKERSLAND
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Staphorst maken
bekend dat zij overeenkomstig het
bepaalde in de artikelen 2.1 lid 1
onder a en c , 2.12 lid 1 sub a onder
3 en 3.12 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
een omgevingsvergunning hebben
verleend voor het uitbreiden van
Shell tankstation Dekkersland. Het
plan voorziet in het uitbreiden van
de ruimte voor horeca / detailhandel (Starbucks) op het kadastrale
perceel gemeente Staphorst, sectie
AA nummer 2958.
De vergunning is niet gewijzigd ten
opzichte van het ontwerp. Voor het
project is een verklaring van geen

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.
U kunt het type bericht instellen en
van welke organisatie u deze berichten wenst te ontvangen.

Dinsdag 14 mei 2019
bedenkingen van de gemeenteraad
noodzakelijk. De gemeenteraad
heeft bij besluit van 7 mei 2019 de
benodigde verklaring van geen bedenkingen afgegeven.
De verleende omgevingsvergunning
met bijbehorende stukken ligt voor
een ieder vanaf woensdag 15 mei
2019 voor een periode van zes weken 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
‘Omgevingsvergunning – verleend’.
Daarnaast is de omgevingsvergunning raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Door middel van de zoekfunctie
kunt u bij invoering van
het volgende plannummer
NL.IMRO.0180.5132019002-VS01
het plan vinden. De digitale bestanden zijn beschikbaar op:
http://roplannen.
gemeentedocumenten.nl/
staphorstplannen/
NL.IMRO.0180.5132019002-.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden
schriftelijk een beroep/verzoek tot
voorlopige voorziening indienen
tegen de verleende omgevingsvergunning. 4)

GEWEIGERDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE
STAPHORST
-- Koningin Julianastraat 2,
het aanleggen van een inrit
(03-05-2019/9368)

SLOOPMELDINGEN 5)
PUNTHORST
-- Schapendijk 10b, het verwijderen van asbest van dak- en
gevelconstructies van vier schuren en aangrenzende ruimtes
(03-05-2019/9477)
-- Schapendijk 20, het verwijderen
van asbest
(09-05-2019/9630)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 326, het verwijderen van asbest van het dak van de
woning
(03-05-2019/9464)
-- Conradsweg 2, het slopen van het
voorhuis
(03-05-2019/8533)
STAPHORST
-- Jan Arendsland 9, de totaalsloop
van de woning met bijgebouwen
(09-05-2019/9580)
-- Klaas Kloosterweg West 28a, het
verwijderen van asbesthoudende
platen van het dak van de schuur
(09-05-2019/9919)
-- d’Olde Dijk 7/7A, het verwijderen
van asbest van twee schuren
(09-05-2019/9632)
-- Industrieweg 9, het verwijderen
van asbest van twee loodsen
(03-05-2019/9433)
IJHORST
-- Heerenweg 9, het verwijderen van
asbestdaken
(03-05-2019/9551)

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

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

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).

