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COLUMN

Gemeente Staphorst sluit zich aan bij de
actie ‘één tegen eenzaamheid’

Plein van de
Hemelse Vrede

Eenzaamheid is een groeiend probleem in Nederland.
Tijdens de wethoudersbijeenkomst over eenzaamheid
op 22 mei heeft wethouder
Mussche zijn handtekening
gezet onder de actie ‘één tegen eenzaamheid.’

Op de dag dat ik deze column
schrijf, is het 4 juni. Een historische dag. Precies 30 jaar geleden
werd de studenten- en arbeidersopstand op het Plein van de
Hemelse Vrede in Peking (China)
door de overheid neergeslagen.
Het werd een bloedbad. Door
media in de hele wereld wordt dit
herdacht, behalve in China zelf.
Over vrijheid gesproken…

Het doel van de actie is om de
eenzaamheid onder ouderen te
verminderen. Het programma
schetst een aanpak om eenzaamheid onder ouderen eerder te signaleren, te doorbreken
en tegen te gaan. Ruim 100
gemeenten hebben zich aangesloten bij het initiatief van het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.

Burgemeester
Theo Segers

Op het plein in Staphorst, gewoon
het Marktplein, vierden we enkele
weken geleden de verjaardag van
Koning Willem-Alexander. Samen
met elkaar, een feest voor alle
inwoners, en niemand sloeg dit
neer. Op hetzelfde marktplein
herdachten we de gevallenen
van de Tweede Wereldoorlog.
Weer waren we als inwoners van
Staphorst samen. Indrukwekkend.
En geen ingrijpen van de overheid.
Er waren wel soldaten, maar dit
waren beroepsmilitairen, allen uit
de gemeente Staphorst, die meededen en een eerbetoon brachten
aan hen die vielen. Over vrijheid
gesproken…
Zullen we ons plein, nu nog het
Marktplein, ook het Plein van
de Vrede gaan noemen? Of, nu
zelfs de columnist in de Meppeler
Courant (Eelconistisch) over het
thema hemel schrijft, Plein van
de Hemelse Vrede?

De gemeente Staphorst is met
het project Vitaal & Veilig Thuis
Staphorst al actief bezig met het
verminderen van eenzaamheid
onder ouderen. Wethouder
Alwin Mussche: “Ik vind het
belangrijk dat we ons als gemeente inzetten tegen eenzaamheid. De landelijke actie

Het gemeentehuis en de
gemeentewerf zijn gesloten
op vrijdag 21 juni vanwege
de jaarlijkse reis van de
personeelsvereniging.

GFT-afval staat voor groente-,
fruit- en tuinafval en is al
het organisch en natuurlijk
afval dat uit uw huishouden
voortkomt.

De inwoners van gemeente
Staphorst hadden in 2018
gemiddeld 56 kg restafval
per persoon. Dat ligt ver
onder het landelijke gemiddelde van 134 kg bij vergelijkbare gemeenten. De landelijke doelstelling om het
restafval te verlagen naar
100 kg per inwoner in 2020
is dan ook al ruimschoots
gehaald.

één tegen eenzaamheid is hier
een mooie aanvulling op.”
Wethouder Mussche ondertekende vijf pijlers. Met deze

pijlers richten lokale partijen
een duurzame aanpak in waarin
iedereen verantwoordelijkheid
kent. Door middel van het

Aanpassing nutsvoorzieningen
Staphorst Noordoost
Deze week starten de werkzaamheden aan nutsvoorzieningen in een deel van de
Lindenlaan, Oranjestraat,
Koningin Julianastraat te
Staphorst.

rioleringsstelsel aanpassen.
Vanwege deze werkzaamheden
verlegt/vervangt Vitens het
waterleidingnet, Rendo het gasnet en Enexis een deel van het
elektriciteitsnet.

heden in opdracht van Vitens,
Rendo en Enexis uit. De werkzaamheden aan de drinkwaterleiding, gasleiding en elektriciteitskabels zal naar verwachting
ongeveer 16 weken duren.

De gemeente gaat weer een
deel van de wijk Staphorst
Noordoost herinrichten en het

Aannemer Siers Leiding
Montage Projecten start deze
week en voert de werkzaam-

De betreffende nutsbedrijven
verzorgen zelf de communicatie
richting de bewoners.

De Nationale Duurzame Huizen
Route organiseert die dag
twee thematours, in samenwerking met de gemeenten
Steenwijkerland en Staphorst.
Tijdens deze thematours delen
huiseigenaren hun ervaringen
en laten zij de duurzame maatregelen in hun woning zien.

volgens de richtlijnen van die
tijd en aangesloten op het gas.
“Ik wilde het energieverbruik
verminderen. Daarom heb ik
in de loop van de jaren diverse
maatregelen genomen”, vertelt
Scholten. Hij verving ramen en
kozijnen, plaatste een inductiekookplaat en een lucht/water
warmtepomp. Een zonneboiler
en 29 zonnepanelen zorgen
voor de energie. Zodoende
kon de gasaansluiting worden
afgesloten. Scholten helpt anderen graag om ook de uitdaging
aan te gaan. “Maar spring niet
zomaar in het diepe”, is zijn
advies.

boerderij waarvan het achterhuis stap voor stap wordt omgebouwd tot duurzaam woongedeelte. Het einddoel is om
energieneutraal te zijn.

Steenwijk
Jan Scholten uit Steenwijk heeft
in 1993 een vrijstaande woning laten bouwen, geïsoleerd

Punthorst
Ook Piet la Roi uit Punthorst is
bezig met het verduurzamen
van zijn woning. Hij heeft een

Tijdens de thematour geeft La
Roi uitleg over zijn aanpak. Hij
leidt bezoekers rond langs de
al genomen maatregelen, zoals

Wie interesse heeft in duurzaam wonen kan op zaterdag
15 juni om 10.00 uur op bezoek bij een duurzaam huis in
Steenwijk of Punthorst.

Groente, tuin en fruitafval

56

Stap binnen bij een duurzaam huis
Huiseigenaren vertellen over
aardgasvrij wonen

Gewijzigde
openingstijden

actieprogramma wordt de lokale aanpak van de gemeente
Staphorst ondersteund met onder andere kennis en materiaal.

Digitale Sociale
Kaart
Op www.staphorst.nl/socialekaart vindt u een overzicht van
alle algemene en collectieve
voorzieningen en de verschillende organisaties die deze
aanbieden.

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

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)

Aanmelden
Wie bij een van de huizen op
bezoek wil, kan zich inschrijven
via duurzamehuizenroute.nl/
thematours. Er is een beperkt
aantal plekken.

De afvalinzameling van
maandag 10 juni (tweede
pinksterdag) is verplaatst
naar 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.
Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.
nl/inzamelkalender en de gratis
ROVA-app.

n COLOFON n

Website: www.staphorst.nl
Twitter: G_Staphorst

het herstel van de constructie
en isolatie, en vertelt over de
toekomstplannen.

Gewijzigde
afvalinzameling

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

Bestrijding eikenprocessierups
Voorkom gezondheidsklachten, kom niet in aanraking
met de eikenprocessierups!
De rups wordt bestreden in
gemeentelijke eikenbomen
binnen de bebouwde kommen,
langs een aantal drukke fietsen wandelroutes en voor erven
in het buitengebied.

Door afval te scheiden kunnen verschillende materialen
hergebruikt worden en zijn er
minder nieuwe grondstoffen
nodig om nieuwe producten de
maken. Uw GFT-afval wordt bijvoorbeeld omgezet in biogas of
compost.

Voorbeelden van
GFT-afval zijn:
- Schillen en resten van
groente, fruit en aardappelen
- Resten van gekookt eten
- §Vlees- en visresten (inclusief
graten, schelpen en botjes)
- Pinda- en notendoppen en
eierschalen
- Theebladeren, theezakjes en
filters met koffiedik
- Brood en kaaskorsten (zonder
plastic)
- Tuinafval zoals onkruid, klein

Gevonden:
- 3 juni: fietssleutels, bushokje
Kerkplein, Rouveen
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.nl.

Wat hoort niet bij GFT-afval:
- Luiers
- Honden- en kattenharen
- Hout en dikke takken
- Zand en grond
- (Volle) stofzuigerzakken
- As uit asbak en open haard

n BEKENDMAKINGEN n 									
ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
Ontheffing verleend aan:
-- Siers Groep Oldenzaal voor het
gebruik van parkeerstroken nabij
Meestersweg 26 te Staphorst voor
de periode 13 juni 2019 tot circa
29 november 2019
(04-06-2019/Z30718).

DRANK- EN HORECAWET
Ontheffing op grond van artikel 35
van de Drank- en Horecawet verleend aan:
-- M. Vos voor het verstrekken van
zwak-alcoholhoudende drank op
22 juni 2019 tijdens een familiedag als afsluiting van het voetbalseizoen in de kantine van
SC Rouveen
(04-06-2019/Z30716).
Belanghebbenden kunnen bezwaar
maken, ook bestaat de mogelijkheid
een voorlopige voorziening aan te
vragen. 1)

BOUWEN EN WONEN
INGEDIENDE AANVRAGEN
VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING
REGULIERE PROCEDURE 5)
STAPHORST
-- Dekkersweg (percelen AA 4938
en AP 109), het tijdelijk gebruiken
van gronden voor een evenement

(13-05-2019/10134)
-- Weth Timmermanstraat 8,
het aanleggen van een uitrit
(03-06-2019/10136)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)
PUNTHORST
-- Puntweg 13, het verbouwen
van de bestaande woning
(04-06-2019/9743)
STAPHORST
-- Oranjestraat 2, het aanleggen van
een fietsoprit
(04-06-2019/9824)
-- Rijksparallelweg 31, het verharden
van de inrit
(04-06-2019/9925)
-- Dekkersweg (percelen AA 4938
en AP 109), het tijdelijk gebruiken
van gronden voor een evenement
(04-06-2019/10134)
-- Weth Timmermanstraat 8,
het aanleggen van een uitrit
(04-06-2019/10136)

SLOOPMELDINGEN 5)
PUNTHORST
-- Jan Toetlaan 50, het verwijderen
van asbest
(04-06-2019/9867)
-- Sterkensweg 1a, het slopen van
twee schuren
(04-06-2019/9788)
STAPHORST
-- Portiekstraatje 1a, het slopen van
de woning
(29-05-2019/9827)

VERKEER
VERKEERSBESLUIT PROEF
VOORRANGSREGELING
HEERENWEG
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Staphorst maken
bekend dat zij besloten hebben
om bij wijze proef gedurende een
jaar de voorrangsregeling op de
Heerenweg, binnen de bebouwde
kom van IJhorst, te wijzigen door
middel van het treffen van de volgende maatregelen:
1. Het plaatsen van verkeersborden, zoals vermeld in het besluit
Reglement Verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
onder de nummers B04, B05 en
B06 op de Koedrift, Sparrenlaan,
Larixlaan, Bakkerslaan, Poeleweg,
Kerkweg en Poortsteeg bij de
aansluiting met de Heerenweg;
2. Aanbrengen van haaietanden
op de Koedrift, Sparrenlaan,
Larixlaan, Bakkerslaan, Poeleweg,
Kerkweg en Poortsteeg bij de
aansluiting met de Heerenweg;
3. Het plaatsen van een waarschuwingsbord aan de rechterkant
van de Heerenweg nabij de aansluiting met de Burgemeester
van Wijngaardenstraat met de
tekst: “verkeer van rechts heeft
voorrang”.
Deze maatregelen betekenen:
a. dat het verkeer op de Heerenweg
voorrang heeft op het verkeer
vanuit de Koedrift, Sparrenlaan,

Dinsdag 11 juni 2019
Larixlaan, Bakkerslaan, Poeleweg,
Kerkweg en Poortsteeg;
b. dat het verkeer op de
Heerenweg voorrang moet
verlenen aan het verkeer van
rechts op de Burgemeester van
Wijngaardenstraat.
Voor de totstandkoming van dit definitief verkeersbesluit is de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 van de Algemene
Wet Bestuursrecht van toepassing.
Het besluit ligt vanaf 12 juni 2019
zes weken ter inzage. 6)

MILIEU
MELDING OP GROND VAN
HET ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
STAPHORST
-- Weth Buitenhuisstraat 1,
het wijzigen van een bedrijf
(03-06-2019/9585)
-- Klompenmaker 9a, het starten
van een bedrijf
(03-06-2019/10019)
-- Secr Trooststraat 3, het wijzigen/uitbreiden van het bedrijf
(03-06-2019/9964)
-- Weth Bronstraat 3, het wijzigen/uitbreiden van het bedrijf
(03-06-2019/9965)
Een ieder kan de ingekomen melding inzien. 5)

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.

Zie voor meer informatie www.staphorst.nl/
eikenprocessierups.

GEVONDEN OF
VERLOREN

snoeiafval, kort gemaakte
takken
- Gemaaid gras en bladeren
- Snijbloemen en kamerplanten
- Mest van kleine huisdieren
met stro

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).

