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Burgemeester
Theo Segers

Over lijden
Op 10 mei blies mijn zwager,
Rinus van der Maas, zijn laatste
adem uit. Hij werd 59 jaar. Het
laatste halfjaar van zijn leven
– waarin hij streed tegen een slopende ziekte – liep ik op zijn verzoek intensief met hem mee.
Aangrijpend. Adembenemend.
Aandoenlijk.
Zijn vrouw en drie volwassen kinderen, inclusief aanhang, blijven
achter. En Rinus? Rinus is over
zijn lijden heen. Hij is, zoals de
familie het verwoordt, thuis, bij
zijn hemelse Vader. Een vriend
verwoordde het zo: “Rinus is bevorderd tot hemelse heerlijkheid”.
Hij is over het lijden heen. En dat
zeggen is heel bijzonder. Als er bij
overlijden woorden van hoop zijn,
als er perspectief is, dan maakt je
dat dankbaar. Het verwondert.
Natuurlijk weet ik dat een ieder
dat op zijn eigen wijze ervaart,
gelooft en beleeft. Dat erken ik en
dat wil ik ook graag respecteren.
We maken allemaal mee dat het
leven eindigt en dat we, vroeg of
laat, afscheid moeten nemen.
We bereiden ons op van alles voor,
in deze tijd bijvoorbeeld op de
vakantie van aankomende zomer.
Vanuit de persoonlijke ervaring
roep ik u op om ook over bovenstaande na te denken.

Hulp nodig? Raadpleeg de sociale kaart!
In onze samenleving wordt
zelfredzaamheid steeds belangrijker. Bij een eventuele
hulpvraag is het goed om te
weten welke organisaties er
zijn en waar u terecht kunt
voor vragen. De digitale sociale kaart gemeente Staphorst
helpt u daarbij.
Wat is de sociale kaart?
De digitale sociale kaart is een
website waarop algemene en
collectieve voorzieningen in de
gemeente Staphorst staan en
de verschillende organisaties
die deze aanbieden.
Op een eenvoudige wijze worden organisaties en initiatieven

getoond op het gebied van het
sociale domein waar u als inwoner zonder indicatie terecht
kunt, dus vrij toegankelijk en
niet commercieel.
Waar vindt u de sociale kaart?
De sociale kaart is eenvoudig
te raadplegen via de website
www.staphorst.nl/socialekaart.
Door gebruik te maken van een
zoekterm verschijnt er automatisch een overzicht van organisatie(s). Dit overzicht verschijnt
ook wanneer er op een van
de volgende rubrieken wordt
geklikt: financiële en juridische
zaken, huishouden en wonen,
lichamelijke gezondheid, oplei-

ding en onderwijs, opvoeden
en opgroeien, ouderenzorg,
psychische gezondheid, sociale

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.

Veiligheid is voor gemeenten en
organisatoren een belangrijk aspect bij evenementen. Als je zelf
een evenement, festival of feest
bezoekt, kun je bijdragen aan de
veiligheid.
Paniek? Blijf rustig
Het grootste risico bij evenementen is dat er paniek uitbreekt op
het moment wanneer er iets gebeurt. Iedereen moet en wil dan
zo snel mogelijk het gebouw of
het terrein verlaten.
Kijk bijvoorbeeld als je een festivalterrein opkomt altijd even
waar de nooduitgangen en de
EHBO-posten zijn. Je weet dan
welke kant je op moet als er iets
gebeurt. Als er paniek uitbreekt
in een mensenmassa, blijf dan

rustig en volg de aanwijzingen
van de hulpdiensten op. Ga met
de mensenstroom mee. Help
als het kan mensen die slecht
ter been zijn en til kinderen op.
Wat zeg je?
Luisteren naar je favoriete band

contacten en relaties, vervoer,
vrije tijd en dagbesteding, werk
en re-integratie.

Kom stemmen
op donderdag
23 mei 2019!
Bij de verkiezing van de
leden van het Europees
Parlement kiest u de Nederlandse vertegenwoordigers.
Op wie stemmen
Nederland wordt vertegenwoordigd door 26
Europarlementariërs. Weet u
al op wie u gaat stemmen of
twijfelt u nog? De stemwijzer
op eu.stemwijzer.nl helpt u
bij het maken van uw keuze.

19.30 uur in Eetkamer Het
Vosje, Heerenweg 36 te IJhorst.
U kunt op elk gewenst moment
inlopen.

heid bent om de inloopavond
te bezoeken, dan kunt u uw bericht ook schriftelijk of via mail
doorgeven.

Schriftelijk of per e-mail
Wanneer u niet in de gelegen-

Zie de colofon voor de
contactgegevens.

of dansen bij je lievelings dj is
natuurlijk leuk, maar weet je
ook wat je kan doen om veilig
om te gaan met harde muziek?
I love my ears is een campagne
gericht op het voorkomen van
gehoorschade bij bezoekers
van festivals. Sta bijvoorbeeld

Waar stemmen
De stemlocaties in de gemeente Staphorst en meer
informatie vindt u op www.
staphorst.nl/verkiezingen.

n COLOFON n
Gemeente Staphorst

Veilig naar een evenement
Met de zomer in aantocht gaan
veel mensen naar festivals,
sportevenementen, zomerfeesten en andere activiteiten.

Vakantie gepland? Regel nu alvast uw reisdocument!

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op donderdag
30 mei 2019 (Hemelvaartsdag)
en vrijdag 31 mei 2019
gesloten.

Van juni tot halverwege juli
worden de meeste aanvragen
voor paspoorten en identiteitskaarten ingediend.
Hierdoor kan het zijn dat u
langer moet wachten dan
gebruikelijk is. Door het reisdocument op tijd te regelen,
kunt u dit voorkomen.
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Inloopavond project ‘Fietspad
Heerenweg’

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

Gewijzigde
openingstijden

Bezoekadres: Binnenweg 26,
7951 DE Staphorst

niet te dichtbij speakers, draag
oordoppen en gun je oren af en
toe eens rust.
Veiligheidsregio IJsselland geeft
meer tips over veilig een evenement bezoeken op op
www.vrijsselland.nl.

VACATURE
Ben jij degene die ons komt versterken als:

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

Financieel administratief
medewerker

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

(36 uur per week

vrijdag:

Heb je bijna je MBO opleiding in een financiële richting afgerond? Heb je goede kennis van
office-pakketten? En wil je na je opleiding graag aan de slag bij een vooruitstrevende, jonge en
dynamische gemeente? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Zie voor meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure:
www.staphorst.nl/werkenbij

donderdag: 08.30-12.00 uur
17.00-20.00 uur: 2)
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 de gehele gemeente
staan 25 frames met
borden waarmee aandacht
wordt gevraagd voor verschillende verkeersveiligheidsthema’s. Steeds staat
daarbij gedragsbeïnvloeding voorop.

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

GEVONDEN OF
VERLOREN
Verloren:
- 14 mei: iPad Pro, Oude
Rijksweg, Rouveen
Gevonden:
- 12 mei: powerbank (zwart),
Staphorster Kerkweg,
Staphorst
- 13 mei: Samsonite koffer (blauw), carpoolplaats,
Rouveen
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.nl.

Wees waaks!
De politie stelt alles in het werk
woninginbraken te voorkomen
en inbrekers te pakken.
Maar u kunt ook helpen door
alert te zijn op verdachte situaties. Bijvoorbeeld tijdens het uitlaten van de hond.
Hondenbezitters zijn de extra
ogen en oren in de wijk, komen
op verschillende tijdstippen van
de dag buiten en kennen de wijk
goed. Bel bij onraad 112.

Paspoorten en identiteitskaarten worden op een centrale
plaats in Nederland gemaakt.
U krijgt uw nieuwe reisdocu-

ment daarom niet meteen mee.
Na een aantal dagen kunt u het
ophalen. Reken op een week,
dan bent u op tijd. Maar wacht
niet te lang, u bent niet de enige
die op vakantie gaat!
Tien jaar geldig
Een geldig reisdocument is
nodig om te reizen in het buitenland en om u te legitimeren.
Het is niet toegestaan om in het
buitenland te reizen met een
verlopen paspoort of identiteits-

kaart. Een reisdocument blijft
tien jaar geldig.
Houdt u er wel rekening mee

n BEKENDMAKINGEN n 									
ARCHIEFVERORDENING 2019
Het college van de gemeente
Staphorst maakt bekend dat de raad
op 16 april 2019 de ‘Verordening
betreffende de zorg van het college
van burgemeester en wethouders
voor het beheer van de digitale en
analoge archiefbescheiden van de
gemeentelijke organen’
(Archiefverordening gemeente
Staphorst 2019) heeft vastgesteld.
De verordening is op 20 mei 2019
bekendgemaakt door plaatsing in
het Gemeenteblad op www.staphorst.nl/gemeenteblad.
De verordening treedt in werking
op 23 mei 2019.

VOORAANKONDIGING
AANBESTEDING WERKEN
Binnenkort start een meervoudig
onderhandse aanbesteding voor
het groot onderhoud klinkerwegen
2019-2020. Maximaal 5 bedrijven
worden in de gelegenheid gesteld
om in te schrijven. Hiervoor zijn
inmiddels 3 bedrijven geselecteerd.
Wilt u in aanmerking komen voor
één van de twee openstaande
plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 3
juni 2019 online aanmelden. Meer
informatie op www.staphorst.nl/
aanbestedingen.

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
EVENEMENTENVERGUNNING 1)
Vergunning verleend aan:
-- Munnikenslagloop Rouveen
voor het houden van een
Munnikenslagloop op 19 juni
2019 in Rouveen
(14-05-2019/Z29916)
-- Skeelervereniging Staphorst voor
het houden van een skeelerwedstrijd NK Marathon op 15 juni
2019 rondom het evenemententerrein De Tippe te Staphorst
(16-05-2019/Z29978)
-- Rijvereniging Staphorst e.o. voor
het houden van een Concours
Outdoor op 23 t/m 25 mei en op
5 en 6 juli 2019 bij de manege aan
de Schuthekkeweg 3 te Staphorst
(16-05- 2019/Z30549)
-- Natuurbeschermingsvereniging

IJhorst-Staphorst voor het houden
van een Natuurbeleefdag op 10
juni 2019 op een perceel bij de
recreatievijver van Zwarte Dennen
Staphorst
(16-05-2019/Z30027)
-- AMBC Staphorst voor het houden
van: vijf clubcrosswedstrijden
op 8 juni, 6 juli, 24 augustus, 7
september en 19 oktober en vier
trainingsmiddagen voor de oudere jeugd op 22 juni, 5 oktober,
14 augustus en 25 september op
een perceel aan de Dekkersweg/
Middenweg te Staphorst
(20-05-2019/Z30542)

WEGAFSLUITING
ROUVEEN
19 juni 2019 van 18.00 – 21.00 uur
(Munnikenslagloop)
De C1 borden worden geplaatst bij
de volgende T-splitsingen:
-- Korte Kerkweg/Prunuslaan;
-- Oude Rijksweg/Prunuslaan;
-- Oude Rijksweg/Scholenland;
-- Scholenland/Meidoornlaan;
-- Scholenland/Rozenlaan;
-- Scholenland/Elzenlaan;
-- Scholenland/Beukenlaan:
-- Beukenlaan/Schipgravenweg;
-- Beukenlaan/Korte Kerkweg.
STAPHORST
10 juni 2019 van 07.00 – 21.00 uur
(AMBC 50cc)
-- Ebbinge Wubbenlaan, wegdeel vanaf het oefenterrein VV
Staphorst en Klaas Kloosterweg
Oost;
-- Klaas Kloosterweg Oost, wegdeel
tussen Ebbinge Wubbenlaan en
Parallelweg;
-- Parallelweg, wegdeel vanaf het
parkeerterrein VV Staphorst tot
Klaas Kloosterweg Oost;
-- Viaduktweg, wegdeel tussen Parallelweg en Ebbinge
Wubbenlaan;
-- de spoorwegovergang bij Klaas
Kloosterweg Oost is niet toegankelijk voor verkeer;
-- de Ebbinge Wubbenlaan richting
Meppel v.v. is niet toegankelijk
voor het verkeer.

Kloosterweg Oost;
-- Klaas Kloosterweg Oost, wegdeel
tussen Ebbinge Wubbenlaan en
Parallelweg;
-- Parallelweg, wegdeel tussen Klaas
Kloosterweg Oost en Viaduktweg;
-- Viaduktweg, wegdeel tussen Parallelweg en Ebbinge
Wubbenlaan;
-- de spoorwegovergang bij Klaas
Kloosterweg Oost is niet toegankelijk voor het verkeer.

DRANK- EN HORECAWET 1)
Ontheffing op grond van artikel 35
van de Drank- en Horecawet verleend aan:
-- J. Vogelzang op 15 juni 2019
tijdens de NK Marathon 2019
aan De Tippe te Staphorst
(16-05-2019/Z30491)
-- M.M. Hoogeveen op 23, 24 en 25
mei 2019 tijdens een paardenconcours bij de manege aan de
Schuthekkeweg 3 te Staphorst
(16-05-2019/Z30550).
-- H. Schra op 8 juni 2019 tijdens
een clubcrosswedstrijd op een
perceel aan de Dekkersweg/
Middenweg te Staphorst
(17-05-2019/Z30354)
-- H. Schra op 10 juni 2019 tijdens
een 50cc motorcrosswedstrijd op
het evenemententerrein De Tippe
te Staphorst
(17-05-2019/Z3052)

BOUWEN EN WONEN
INGEDIENDE AANVRAGEN
VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING
REGULIERE PROCEDURE 5)

15 juni 2019 van 09.30 – 17.30 uur
(NK Marathon skeelerwedstrijd)
-- Ebbinge Wubbenlaan, wegdeel
tussen Viaduktweg en Klaas

ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 305, het legaliseren van de in- en uitrit
(25-04-2019/9915)
STAPHORST
-- perceel aan de Klompenmaker
(sectie AA nr. 6390), het bouwen van een bedrijfshal, het
plaatsen van een hekwerk en
het aanleggen van een inrit
(10-05-2019/9985)
-- Koezenkooiweg 2, het milieuneutraal wijzigen van de inrichting en

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

dat bepaalde landen aanvullende of afwijkende eisen kunnen stellen.

Dinsdag 21 mei 2019
het bouwen van een overkapping
(09-05-2019/10004)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)
PUNTHORST
-- Sterkensweg 4, het kappen van
zes eiken (10-05-2019/9429)
-- Mr JB Kanlaan 52, het kappen van
tien elzen
(15-05-2019/9693)
STAPHORST
-- Binnenweg 26, het wijzigen van de
voorgevel
(10-05-2019/9742)
-- Klompenmaker 9a, het bouwen van een bedrijfshal, het
plaatsen van een hekwerk en
het aanleggen van een inrit
(10-05-2019/9985)
-- Weth Wassebaliestraat 6d, het
bouwen van een bedrijfspand
(10-05-2019/9503)
-- Lankhorsterweg 3, het herbouwen van de schuur en het kappen
van een boom (13-05-2019/9687)
-- Schuthekkeweg, het kappen van
29 elzen
(15-05-2019/9736)
-- Weth Bronstraat 3, het uitbreiden van een bedrijfshal
(16-05-2019/9755)

SLOOPMELDINGEN 5)
STAPHORST
-- Roelof Brinkstraat 3, het verwijderen van een straalcabine en
werkbank
(13-05-2019/9825)
-- Lankhorsterweg 3, het slopen van
een stal
(14-05-2019/9688)
-- Secr Trooststraat 3, het gedeeltelijk slopen van het bedrijfspand
(14-05-2019/9752)

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).

