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Besturen is
mensenwerk
Tijdens de raadsvergadering van
11 juni heeft de fractie van de
CDA het besluit kenbaar gemaakt
dat zij uit de coalitie (SGP, CU en
CDA) stappen. Meteen en ten gevolge hiervan diende wethouder
Bert Krale zijn ontslag in. Met
onmiddellijke ingang. Wanneer er
niets zou gebeuren, had dit zijn
weerslag gehad op de Staphorster
samenleving. Terwijl we vorig jaar
juist vol goede moed begonnen
waren, met een ambitievol coalitieakkoord. Iedereen had het zich
anders voorgesteld, maar nu volgt
deze stap.
En dat is pijnlijk.
Cijfers liegen niet. In Nederland
haalden in de periode 2010-2014
40% van de 1428 wethouders de
eindstreep niet. Dat zijn cijfers.
Maar als dit gebeurt in je eigen
gemeente, dan is dat pijnlijk. En
als het je persoonlijk overkomt
des te meer. Als het niet lukt om
tegenstellingen te overbruggen of
om persoonlijke visies bij elkaar
te brengen. Als samenwerken niet
meer mogelijk is, dan moeten er
bestuurlijke stappen gezet worden.
Besturen is mensenwerk en er zijn
moedige mensen voor nodig om
een dergelijke stap te zetten.
Er heerst een aangeslagen stemming in de gemeenteraad, in het
gemeentehuis, bij betrokkenen én
bij mensen die ik op straat sprak.
Maar we gaan door. We zoeken
naar nieuwe wegen, waarbij een
ieder zijn eigen verantwoordelijkheid pakt. Altijd met het doel
om dienstbaar te zijn voor de
gemeente Staphorst en haar
inwoners.
Vijf jaar lang heeft Bert Krale als
wethouder de gemeente Staphorst
en haar inwoners gediend. Met
maximale inzet en betrokkenheid.
Ik citeer de wethouder bij aanvang
van zijn bestuursperiode: “Ik wil
goed doen voor de samenleving
waar ik van houd”. En dat heeft hij
gedaan. Bert, bedankt!

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.

CJG en CWO gaan verder als team samenleving

Gewijzigde
openingstijden

Sinds 2015 zijn de gemeenten
in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
en de Participatiewet.

dersteunen, heeft de gemeenteraad besloten om het CJG en
CWO samen te voegen tot één
team: team samenleving. Deze
samenvoeging zal in het najaar
van 2019 plaatsvinden.

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

Deze wetten hebben de bedoeling dat inwoners volwaardig
mee kunnen doen in onze
samenleving. Voor ondersteuning die mogelijk is vanuit deze
wetten kunt u op dit moment
nog terecht bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) en
bij het Centrum voor Werk en
Ondersteuning (CWO). Om u als
inwoner beter te kunnen on-

Team samenleving
Met de samenvoeging in het
najaar komen de namen CJG
en CWO te vervallen. Team samenleving wil werken vanuit het
principe van één gezin, één plan
en één regisseur. Consulenten
van het team komen bij de
inwoners thuis om samen de
ondersteuningsvraag goed in
beeld te krijgen.

Daarna wordt er samen met de
inwoner en zijn/haar netwerk
gekeken naar een passende
oplossing.
Wethouder Alwin Mussche:
“In de praktijk betekent dit dat
een gezin waar bijvoorbeeld
sprake is van schuldenproblematiek en tevens een kind
jeugdhulp ontvangt, het gezin
één consulent toegewezen zal
krijgen, in plaats van twee. Dit
is een mooie ontwikkeling, omdat deze consulent goed zicht
heeft op het hele gezin. En voor
het gezin zelf is er maar één
aanspreekpunt. Daardoor kan

er veel gerichter en effectiever
met de ondersteuningsvragen
aan de slag worden gegaan.”
Wat betekent dit voor u als
inwoner?
Momenteel verandert er voor u
nog niets, u kunt ons nog steeds
bereiken zoals u gewend bent.
De komende periode werken
we achter de schermen aan de
samenvoeging. In het najaar
geven wij graag meer informatie. Huidige cliënten van het CJG
en CWO ontvangen tegen die
tijd een persoonlijke brief met
daarin meer informatie over
deze samenvoeging.

Kindergemeenteraad spannend tot het
laatste moment
Negen basisscholen hebben
meegedaan aan de kindergemeenteraad. De leerlingen
kregen vooraf les over de gemeente en rondleiding door
het gemeentehuis.
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Ondanks dat de Eerste
Kamer het asbestverbod
heeft verworpen, blijft de
provincie Overijssel zich
inzetten om het risico van
verwerende asbestdaken te
verminderen.
Onderdeel daarvan is het
beschikbaar stellen van 100
kosteloze asbestinventarisaties voor daken van locaties
waar veel jongeren komen.
Zie voor meer info: www.
overijssel.nl/asbestdaken.

Proef voorrangsregeling Heerenweg
start in september

Op donderdag 6 en 13 juni
kwamen de kinderen naar
het gemeentehuis voor een
debat. Daarbij bleef het beide
dagen spannend tot het laatste
moment.

Op 3 juni zou een eenjarige
proef starten waarbij de
voorrang op de Heerenweg in
IJhorst geregeld wordt.
Wegens omstandigheden is het
niet gelukt om deze datum te halen. De proef begint nu op
2 september 2019.

Uiteindelijk wonnen de ‘fracties’
van De Triangel en
de Prins Willem
Alexanderschool.
Zij kregen een
cheque van 750
euro om hun
winnende voorstel uit te voeren.

Groepsfoto’s van de winnende
fracties

n COLOFON n
Gemeente Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26,
7951 DE Staphorst

Op www.
staphorst.nl/
actueel staan
verslagen en
foto’s van beide
dagen.

Postadres: Postbus 2,
7950 AA Staphorst

Op 13 juni is het definitieve verkeersbesluit gepubliceerd in de
Staatscourant. De aankondiging
hiervan vond een dag eerder op
deze informatiepagina plaats.
Meer informatie over de proef
met de voorrangsregeling
vindt u op www.staphorst.nl/
heerenweg.

Tel. (0522) 46 74 00
E-mail: gemeente@staphorst.nl

Inloopspreekuur over reizen met
het openbaar vervoer

Website: www.staphorst.nl
Twitter: G_Staphorst

Openingstijden
gemeentehuis
maandag:

08.30-12.00 uur
13.00-16.00 uur: 1)

Senioren die vragen hebben
over reizen met het openbaar vervoer, kunnen voortaan terecht bij een maandelijks inloopspreekuur in de
bibliotheek.

dinsdag:

08.30-12.00 uur
17.00-19.00 uur: 2)

Hoe vraag ik de OV-chipkaart
aan? Hoe werkt de 40% samenreiskorting? Welk abonnement past het beste bij mij?
De OV-ambassadeurs geven
graag advies op maat. Ook
kunnen ze stap voor stap op
de computer laten zien waar

vrijdag:

woensdag: 08.30-12.00 uur
13.00-16.00 uur: 1)
donderdag: 08.30-12.00 uur
17.00-20.00 uur: 2)

en hoe u uw reis kunt plannen.
Het eerstvolgende inloopspreek- uur is op woensdag

19 juni 2019 van 10.00 tot
11.30 uur in de Bibliotheek,
Venneland 1 in Staphorst.

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

GEVONDEN OF
VERLOREN
Gevonden:
- 1 juni: voetbalbroekje en
handdoek, Bergerslag,
Staphorst
Verloren:
- 4 juni: 2 geldbiljetten,
Bergerslag, Staphorst
- 7 juni: Opel autosleutel,
Zwartewaterklooster
- 8 juni: huissleutel met
bob-hanger, Parallelweg,
Staphorst
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.nl.

Elektrische laadpaal geplaatst
bij gemeentehuis Staphorst
Bij het gemeentehuis is
onlangs een elektrische
laadpaal geplaatst voor het
opladen van elektrische auto’s. Met deze laadpaal wil
de gemeente Staphorst het
gebruik van elektrische auto’s
stimuleren.

De laadpaal staat bij de parkeerplaats op de Venneweg, aan de
zijkant van het gemeentehuis.
Bij de laadpaal kunnen twee auto’s worden opgeladen. De parkeerplaatsen bij de laadpaal zijn
alleen bedoeld voor elektrische
auto’s. Via een laadpas kunt u

gebruik maken van de laadpaal
en heeft u toegang tot het landelijke laadnetwerk. De kosten
worden automatisch bij u in rekening gebracht. Het is mogelijk
om te laden met de laadpassen
van providers die zijn aangesloten bij E-Violin.

n BEKENDMAKINGEN n 									
VERORDENING
AUDITCOMMISSIE
Het college van de gemeente
Staphorst maakt bekend dat de
raad op 12 december 2017 de
Verordening Auditcommissie
Staphorst 2018 heeft vastgesteld.
De verordening is op 12 juni 2019
bekendgemaakt door plaatsing in
het Gemeenteblad op www.staphorst.nl/gemeenteblad. De verordening is op 1 januari 2018 in werking
getreden.

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
EVENEMENTENVERGUNNING 1)
Vergunning verleend aan:
-- Oude Tractoren Comité Staphorst
(OTCS) voor het houden van een
uitstalling van oude tractoren en
een tractortocht door Staphorst
op 22 juni 2019 op percelen naast
de Achthoevenweg 2 te Staphorst
(05-06-2019/Z30335).
-- Comité Zonuendan voor het houden van een evenement ‘slootje
springen’ op 28 juni 2019 op een
weiland hoek Schipgravenweg/
Scholenland te Rouveen
(06-06-2019/Z30530)
-- Stichting Handelskeuring Rouveen
voor het houden van een handelskeuring op 2 juli 2019 in Rouveen
(07-06-2019/Z30361)

WEGAFSLUITINGEN
STAPHORST
21 juni 2019 van 17.00 – 22.00 uur
(Buurtbarbecue)
-- Gen. Eisenhowerlaan, wegdeel
tussen Beatrixlaan en Mauritsstraat

DRANK- EN HORECAWET
Ontheffing op grond van artikel 35
van de Drank- en Horecawet voor
het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan:
-- K. Huisman tijdens het evenement Slootje Springen op 28 juni
2019 een perceel op de hoek
Schipgravenweg/Scholenland te
Rouveen
(13-06-2019/Z30701).
-- M.M. Hoogeveen tijdens een
pony/paardenconcours op 5 en
6 juli aan de Schuthekkeweg 3 te
Staphorst
(13-06-2019/Z30756).
-- M.M. Hoogeveen tijdens een
Balloonfair op 12 of 13 juli op per-

celen in en bij Schuthekkeweg 3 te
Staphorst
(13-06-2019/Z30755).
-- R. Kruidhof tijdens de
Munnikenweek van 2 juli tot en
met 6 juli 2019 op het KerkpleinPrunuslaan en Korte Kerkweg te
Rouveen
(13-06-2019/Z30477)
-- H. Schra tijdens een AMBC clubcrosswedstrijd op 6 juli 2019 op
een perceel aan de Dekkersweg te
Staphorst
(13-06-2019/Z30795
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)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 239b, het plaatsen van tijdelijke woonunits
(28-05-2019/10130)
STAPHORST
-- percelen aan de Tarwehof (sectie
AA nr. 6383 en 6382), het realiseren van een dubbele woning
(12-06-2019/010179)
UITGEBREIDE PROCEDURE 5)
STAPHORST
-- Leenders 3, het plaatsen van een
overkapping
(31-05-2019/10131)

ONTWERPBESCHIKKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT 2)
Burgemeester en wethouders van
Staphorst zijn voornemens de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te verlenen
STAPHORST
-- Dekkersland 2, het veranderen van de inrichting
(14-06-2019/9362)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 505 en 505a, het
realiseren van een twee onder
één kapwoning
(12-06-2019/9625)
STAPHORST
-- Gemeenteweg 60, het slopen en
herbouwen van bergingen en bijgebouwen (07-06-2019/9926)
-- Domineesakker 20, het bouwen
van een kalverenstal en het
veranderen van de inrichting
(06-06-2019/9321)
-- Lankhorsterweg 36a, het
vervangen van de schuur
(11-06-2019/9783)
-- Houtdraaier 5, het oprichten van een bedrijfspand
(13-06-2019/9473)
IJHORST
-- Burg v Wijngaardenstraat 21, het
bouwen van een vleeskalverenstal
en het uitbreiden van een stal
(12-06-2019/9869)

SLOOPMELDINGEN 5)
PUNTHORST
-- Vijverweg 3, het saneren van het
dak van de garage met aanbouw
(13-06-2019/9780)

KAPMELDINGEN 5)
PUNTHORST
-- B.H. Spijkerweg 9, het kappen van
één els
(11-06-2019/10156)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 381, het kappen
van één es
(12-06-2019/10164)
-- Oude Rijksweg 453, het kappen
van één es
(12-06-2019/10165)

BESLUITEN TOEKENNEN
NUMMERAANDUIDING 1)
Burgemeester en wethouders van
Staphorst maken bekend dat de
volgende besluiten toekennen nummeraanduiding zijn genomen:

De ontwerpbeschikking ligt vanaf
19 juni 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.

STAPHORST
-- Westerparallelweg 26 en 26a op
het perceel kadastraal bekend
gemeente Staphorst, sectie AA,
nummer 6362
-- Oude Rijksweg 505 en 505a op
het perceel kadastraal bekend
gemeente Staphorst, sectie AP,
nummer 165

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

Dinsdag 18 juni 2019
-- Houtdraaier 5 op het perceel
kadastraal bekend gemeente
Staphorst, sectie AA, nummer
6403

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED,
PART. HERZIENING
KASTANJELAAN 6A1’
Burgemeester en wethouders van
Staphorst maken bekend dat vanaf
woensdag 19 juni 2019 voor een periode van zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, part.
herziening Kastanjelaan 6a1’ met
bijbehorende stukken ter inzage ligt.
Het plan voorziet in het oprichten
van 38 woningen op een perceel aan
de Kastanjelaan te Staphorst. Het
betreft hier de herontwikkeling van
een voormalige bedrijfslocatie.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt
binnen genoemde termijn voor een
ieder 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
‘Bestemmingsplan’. Daarnaast is
het ontwerp bestemmingsplan
raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Door middel van de zoekfunctie
kunt u bij invoering van het volgende plannummer
NL.IMRO.0180.5102018004-ON02
het plan vinden.
De digitale bestanden zijn beschikbaar op: http://roplannen.
gemeentedocumenten.nl/
staphorstplannen/
NL.IMRO.0180.5102018004-.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. 2)

MILIEU
MELDING OP GROND VAN
HET ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
STAPHORST
-- Burg Niemeijerstraat 4, het wijzigen/uitbreiden van het afvalstoffenbedrijf
(06-06-2019/10022)
Een ieder kan de ingekomen melding inzien. 5)

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).

