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Informatieavond ‘Beëindiging
Stoppersregeling’
Vanaf 1 januari 2020 moeten
alle veehouderijen voldoen
aan de regels van het Besluit
emissiearme huisvesting.
Op dat moment eindigt de
Stoppersregeling van het
Actieplan ammoniak.
Het nationaal gedoogbeleid
is dan niet meer van kracht.
Voor bedrijven die gebruik
hebben gemaakt van de
Stoppersregeling geldt dat ze
op 1 januari 2020 moeten zijn
gestopt met de intensieve varkens- of pluimveetak, of dat
alle huisvestingssystemen op
dat moment voldoen aan de
eisen van het Besluit emissie-

Inloopbijeenkomst Windpark
Staphorst
Op 6 juni organiseert de gemeente Staphorst in samenwerking met Wij Duurzaam
Staphorst een inloopavond over het te bouwen
windpark.
Tijdens de avond wordt informatie gegeven over de verschillende aspecten van het windpark. Daarnaast is er de mogelijkheid een zienswijze in te
dienen over de omgevingsvergunning. De inloopbijeenkomst
is op 6 juni tussen 19.00 en
21.30 uur in het gemeentehuis.

arme huisvesting. Gemeente
Staphorst houdt een informatieavond over de beëindiging van
de Stoppersregeling.
Deze vindt op woensdag 12
juni plaats in het gemeentehuis
(commissiekamer 1), aanvang
19.30 uur. Aanmelding voor de
Informatieavond is noodzakelijk.
U kunt dat doen door voor
5 juni 2019 een e-mail
te sturen naar
w.kloosterman@staphorst.nl.
Op www.staphorst.nl/stoppersregeling vindt u meer informatie
en ook een aanmeldknop voor
de informatieavond.

Gemeente Staphorst ondersteunt
campagne ‘Kom uit je schuld’
Meer dan 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben
een risicovolle of problematische schuld. Het kabinet wil
dit aantal graag terugdringen
én het taboe op het hebben
van schulden doorbreken.
Daarom is op 27 mei de campagne ‘Kom uit je schuld’
gestart.
De campagne laat zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in
de financiële problemen kan
raken. Bijvoorbeeld door een
echtscheiding, een ontslag of
omdat het om wat voor reden
dan ook een keer niet lukt om

de huur te betalen. Vaak zie
je dat mensen met problematische schulden zichzelf van
de buitenwereld afsluiten. Ze
ontkennen het probleem waardoor de situatie verslechtert.
Rekeningen stapelen op, herinneringen worden aanmaningen
en aanmaningen eindigen bij
gerechtsdeurwaarders.
Een gesprek voeren over schulden komt van twee kanten.
Daarom vraagt de campagne
meer begrip voor mensen met
financiële problemen.
Vanaf 27 mei is de website
www.komuitjeschuld.nl er voor
mensen die willen weten wat

Gatekeepers zijn mensen die
een sleutelrol kunnen vervullen
in het begeleiden van mensen
met zelfmoordgedachten naar
professionele hulp. Tijdens de

Wij zoeken twee

Naast wijzen op deze campagne, wil de gemeente inwoners ook wijzen op www.
staphorst.nl/geldplan. Want ook
binnen de gemeente kunnen we
u hulp bieden bij verschillende
zaken op financieel gebied.

Gewijzigde afvalinzameling met de feestdagen
Afvalinzameling aan huis
Op Hemelvaartsdag en
tweede pinksterdag worden
geen afval en grondstoffen
ingezameld in de gemeente
Staphorst. De containers
worden op een andere dag
geleegd.
- De afvalinzameling van donderdag 30 mei vindt plaats
op zaterdag 1 juni.
- De afvalinzameling van
maandag 10 juni vindt
plaats op zaterdag 15 juni.
Het kan voorkomen dat op
een ander tijdstip wordt
ingezameld dan u gewend

bent. Wij vragen u daarom de
container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de
straat neer te zetten.
Gewijzigde openingstijden
Het milieubrengstation aan
de Rijnlandstraat 2 in Zwolle
en het ROVA Klantcontactcentrum zijn op donderdag 30mei
en maandag 10 juni gesloten.
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan
contact op met het ROVA
Klantcontactcentrum, telefoon
(038) 427 37 77 of
www.rova.nl/contact.

training leerden de deelnemers
onder andere om de signalen
van iemand met suïcidale gedachten te herkennen én om
zelfmoord bespreekbaar te
maken.
Ervaringen
De trainers van GGD IJsselland
hebben de ochtend als zeer zinvol ervaren. De onderlinge openheid en de ruimte die gevoeld

VACATURE

Allround vergunningverleners
fysieke leefomgeving
(36 uur per week
Heb jij een HBO werk- en denkniveau, affiniteit met het brede
beleidsterrein van fysieke leefomgeving en beschik je over
ABW 1 en/of 2? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Zie voor meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure:
www.staphorst.nl/werkenbij

werd om ervaringen met elkaar
te delen heeft bijgedragen aan
een waardevolle bijeenkomst.
De ingevulde evaluatieformulieren laten ook positieve reacties
van de deelnemers zien.
‘Wat vond u goed?’ werd beantwoord met reacties als: ‘Alles.
Bewustwording. Overdracht van
kennis en vaardigheden. Warme
betrokken aansporing. Het oefenen in gesprekken dwong je om
bepaalde woorden te leren gebruiken. Bespreken van feiten en
fabels. Ik ontdekte eigen reflexen
als het om dit onderwerp ging.
Ga zo door!’. Bij de afronding van
de training is het belang van het
menselijke contact naar elkaar
uitgesproken en is benadrukt dat
het praten over moeilijke onderwerpen in een setting als deze
erg wordt gewaardeerd.
Project
Het trainen van gatekeepers,
waaronder deze groep predi-

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op
donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 31 mei
en maandag 10 juni (tweede
pinksterdag).

13
Op 2 januari 2019 stonden
6,4 miljoen personengeregistreerd in het Donorregister. Dat is 42% van de
bevolking van 12 jaar of ouder. In gemeente Staphorst
bedraagt het aantal geregistreerde donoren 13%.

NL-Alert
Maandag 3 juni rond 12.00 uur
zendt de overheid een NL-Alert
controlebericht uit. In het bericht is duidelijk aangegeven dat
het om een controlebericht gaat
en dat u niets hoeft te doen.
Wanneer u het bericht ontvangt,
weet u zeker dat uw mobiel juist
is ingesteld voor NL-Alert. Zo
bent u direct op de hoogte als
er echt een noodsituatie is in
uw directe omgeving. Ga naar
www.nl-alert.nl/instelhulp om
uw mobiel in te stellen.

Meer informatie over de inzameldagen vindt u op

Predikanten/voorgangers getraind in het
praten over zelfmoord
Op 21 maart heeft een groep
predikanten/voorgangers
in het gemeentehuis van
Staphorst deelgenomen aan
de ‘Suïcidepreventietraining
Gatekeeper’.

zij hieraan kunnen doen. Ook
kunnen zij ervaringsverhalen
lezen van mensen die schulden
hebben, en de ervaringen die ze
hebben met het aangaan hiervan. De gemeente ondersteunt
de mening dat het belangrijk is
dat mensen open over schulden
durven praten en daarmee het
probleem willen aangaan.

Gewijzigde
openingstijden

kanten/voorgangers, is een onderdeel van het project
‘Zelfmoord? Praat erover!’.
In dit project werken de 11 gemeenten in de regio IJsselland,
samen met 113 Zelfmoordpreventie, eraan om het taboe rond
suïcide te doorbreken, gedachten
aan zelfmoord eerder te signaleren en bespreekbaar te maken
om mensen zo, waar nodig, sneller te kunnen begeleiden naar de
juiste hulp.
Meer informatie?
Heeft u behoefte aan meer
informatie over de ‘Suïcidepreventietraining Gatekeeper’ of
over het project ‘Zelfmoord?
Praat erover!’?
Neem dan contact op met
Martine Peppelenbos, projectleider suïcidepreventie bij GGD
IJsselland, via m.p eppelenbos@
ggdijsselland.nl of 06-10463027.

www.rova.nl/inzamelkalender
en de gratis ROVA-app.

GEVONDEN OF
VERLOREN
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
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

Verloren:
- 18 mei: groene portemonnee,
Markt, Staphorst
Gevonden:
- 13 mei: huissleutel met
blauwe label, Boslaan,
Staphorst
- 18 mei: huissleutel met autolabel, Kon. Julianastraat,
Staphorst
- 22 mei: brillenglas,
Gemeenteweg, Staphorst
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.nl.

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

Proefalarm
Op maandag 3 juni om 12.00
uur worden de waarschuwingssystemen getest. Het testen van
de sirene is iedere eerste maandag van de maand. Het signaal
duurt onafgebroken 1 minuut
en 26 seconden. Als u dan de
sirene hoort, weet u dat er niets
aan de hand is.

n BEKENDMAKINGEN n 									
NADERE EISEN
ELEKTRONISCHE
BERICHTENVERKEER
BELASTINGEN EN WOZ
De heffings- WOZ- en invorderingsambtenaar van de gemeente
Staphorst maakt bekend dat op
16 mei 2019 nadere eisen met
betrekking tot elektronische berichtenverkeer Belastingen en WOZ zijn
vastgesteld, inclusief bijlage.
De nadere eisen zijn op 23 mei 2019
bekendgemaakt door plaatsing in
het Gemeenteblad op www.staphorst.nl/gemeenteblad.
De nadere eisen zijn een dag na de
bekendmaking in werking getreden,
met terugwerkende kracht naar
1 januari 2019 en onder gelijktijdige intrekking van de ‘Regeling
openstelling elektronisch verkeer
Belastingen en WOZ’ van 1 februari
2011.

VOORAANKONDIGING
AANBESTEDING WERKEN
Binnenkort start een meervoudig
onderhandse aanbesteding voor
herinrichting Staphorst Noordoost
fase 2. 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
12 juni 2019 online aanmelden.
Meer informatie op
www.staphorst.nl/aanbestedingen.

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
WEGAFSLUITING
15 juni 2019 van 08.00 – 17.30 uur
(NK Marathon skeelerwedstrijd)
-- Ebbinge Wubbenlaan, wegdeel
tussen Viaduktweg en
Klaas 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.

BOUWEN EN WONEN
INGEDIENDE AANVRAGEN
VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING

STAPHORST
-- Portiekstraatje 12, het bouwen
van een opslagloods
(16-05-2019/10030)
-- d’Olde Dijk 7A, het bouwen
van een overkapping
(16-05-2019/10031)
-- Klaas Kloosterweg Oost 141,
het bouwen van een woning
(10-05-2019/10006)
-- Vaartweg (perceel AE 932), het
oprichten van een antenne
opstelpunt
(10-05-2019/10005)
-- Maatslootweg 5, het uitbreiden van de ligboxenstal
(10-05-2019/10008)

VERLENGEN BESLISTERMIJN
OMGEVINGSVERGUNNING
Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
wordt de wettelijke beslistermijn
van de volgende aanvraag met zes
weken verlengd:
STAPHORST
-- Gemeenteweg 369, het restaureren van het voorhuis
(20-05-2019/9756)

ONTWERPBESCHIKKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT 2)
Burgemeester en wethouders van
Staphorst zijn voornemens de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te verlenen:
ROUVEEN
-- Scholenweg 6, het uitbreiden van
de ligboxenstal (9312)
De ontwerpbeschikking ligt vanaf
29 mei 2019 zes weken ter inzage.
Gedurende deze termijn kan een
ieder een zienswijze indienen tegen de ontwerpbeschikking. Een
zienswijze kan zowel mondeling
als schriftelijk kenbaar worden
gemaakt.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)
PUNTHORST
-- Sterkensweg 4, het herbouwen
van de jongveestal en werktuigberging
(23-05-2019/9629)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 464a-1, het bouwen van een woning (wijziging
op reeds verleende vergunning)
(21-05-2019/9753)
-- Oude Rijksweg 452, het plaatsen van een aanduidingsbord
(22-05-2019/9918)

REGULIERE PROCEDURE 5)
ROUVEEN
-- Koezenkooiweg 2, het bouwen
van een woning
(08-05-2019/10003)
-- Oude Rijksweg 271, het kappen
van drie bomen
(08-05-2019/10033)
-- Wijkweg 2, het installeren van
een GPS/radarreflectorstation
(14-05-2019/10036)

In vertrouwen, samen bouwen

STAPHORST
-- Portiekstraatje 12a, het bouwen
van een opslagloods
(17-05-2019/10030)
-- Kerklaan 14, het bouwen van
een berging
(17-05-2019/9746)
-- d’Olde Dijk 7a, het bouwen van
een overkapping
(20-05-2019/10031)
-- Dekkersweg 11, het verplaatsen
van de inrit
(20-05-2019/9747)
-- Secr Trooststraat 3, het uitbreiden van een bedrijfspand en
het aanpassen van de uitritten
(20-05-2019/9751)
-- Vennenland 16, het realiseren
van een carport
(21-05-2019/8508)
-- Smitserf 36, het plaatsen van
een dakkapel
(23-05-2019/9898)

GEWEIGERDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE
STAPHORST
-- Schemperserf 73, het verbreden
van de inrit
(17-05-2019/9745)
IJHORST
-- Koedrift 1, het kappen van vier
eiken
(21-05-2019/9484)
UITGEBREIDE PROCEDURE 4)
STAPHORST
-- Oude Rijksweg 40 en 40a, het
verbouwen en splitsen van het
achterhuis (1188)
-- Gemeenteweg 337, het verbouwen van de woonboerderij (7759)
De beschikkingen liggen vanaf 29
mei 2019 zes weken ter inzage.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een beroepsschrift
indienen tegen de beschikking.

SLOOPMELDINGEN 5)
PUNTHORST
-- Schapendijk 17, het saneren van
de daken van de garage en de
schuur
(21-05-2019/9779)

KAPMELDINGEN 5)
STAPHORST
-- Oude Rijksweg 51, het kappen
van twee berken en één lijsterbes
(23-05-2019/9754)
-- Oude Rijksweg 112a, het kappen
van twee eiken
23-05-2019/9597)

BESTEMMINGSPLAN
VASTGESTELD
BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED, STAPHORST,
PARTIELE HERZIENING
HAMINGERWEG 2/2A
Burgemeester en wethouders van
Staphorst maken bekend dat de
gemeenteraad van Staphorst in de
vergadering van 21 mei 2019 met
toepassing van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening het bestemmings-

Dinsdag 28 mei 2019
plan ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het plan voorziet in het slopen van
de bestaande bebouwing en het oprichten van een nieuwe dubbele woning op het perceel Hamingerweg
2/2a te Staphorst.
Het vastgestelde bestemmingsplan
ligt voor een ieder ter inzage vanaf
woensdag 29 mei 2019 voor de duur
van 6 weken 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 vastgestelde bestemmingsplan
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Door middel van de
zoekfunctie kunt u bij invoering
van het volgende plannummer
NL.IMRO.0180.5102019002-VS01 het
plan vinden. De digitale bestanden
zijn beschikbaar op:
http://roplannen.
gemeentedocumenten.nl/
staphorstplannen/
NL.IMRO.0180.5102019002-.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden
tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk een beroep/verzoek tot voorlopige voorziening indienen. 6)

VASTGESTELD
BESTEMMINGSPLAN
DE STREEK, PARTIELE
HERZIENING OUDE RIJKSWEG
412-414 TE ROUVEEN
Burgemeester en wethouders van
Staphorst maken bekend dat de gemeenteraad van Staphorst in de vergadering van 21 mei 2019 met toepassing van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan
ongewijzigd heeft vastgesteld. Het
plan voorziet in het transformeren
van een detailhandelslocatie naar
wonen op locatie Oude Rijksweg
414-414a-414b en de nieuwbouw
van een kantoor op locatie Oude
Rijksweg 412 te Rouveen.
Het vastgestelde bestemmingsplan
ligt voor een ieder ter inzage vanaf
woensdag 29 mei 2019 voor de duur
van 6 weken 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 vastgestelde bestemmingsplan
raadpleegbaar op:
www.ruimtelijkeplannen.nl. Door
middel van de zoekfunctie kunt u
bij invoering van het plannummer
NL.IMRO.0180.2102019003-VS01 het
plan vinden. De digitale bestanden
zijn beschikbaar op:
http://roplannen.
gemeentedocumenten.nl/
staphorstplannen/
NL.IMRO.0180.2102019003-.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden
tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk een beroep/verzoek tot voorlopige voorziening indienen. 6)

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).

