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Burgemeester
Theo Segers

Geveld
Een grote kerel en een klein
beestje. Hoe kwetsbaar ben je, als
mens? Ik lig. Afwisselend op de
bank, op mijn bed of op een stoel,
met mijn been omhoog. Het is
een advies van de dokter (en daar
moet je altijd naar luisteren). Is
het ernstig? Ach, wat is ernstig.
Ja en nee. Ik ben gebeten door een
teek – een klein beestje – tijdens
een wandeling in de parel van
Staphorst, of misschien tijdens het
werken in de tuin. En nu ben ik zomaar en onverwachts geveld.
Een zware antibioticakuur.
Bloedprikken. Foto naar de dermatoloog, terugkomen, opnieuw
bloedprikken. Kunnen we de ziekte
van Lyme voorkomen? En zo maar
opeens bevind je je in de medische molen, en dat door een klein
beestje. Veel is reeds geschreven
over de uitwerking van een minuscuul brandhaartje van de eikenprocessierups. Hoe vervelend.
Dan krijgen we pas écht te zien
hoe kwetsbaar we zijn. Mens, dier,
in de natuur.
Veel mensen tobben met hun
gezondheid. Soms iets met een
kleine oorzaak, soms is het groot
en ingrijpend. Echter altijd met
gevolgen, soms lastig, vervelend,
blijvend en chronisch, soms
levensbedreigend. Laten we, misschien juist nu, dankbaar zijn voor
onze kwetsbare gezondheid. En
laten we oog hebben voor onze
(chronisch) zieke medemens.

Bestrijding
eikenprocessierups
Vanwege het grote aantal meldingen is het niet mogelijk om
overal de eikenprocessierups
te bestrijden. Wij vragen om
uw begrip hiervoor.
Prioriteit ligt bij de bestrijding
van plekken waar veel kinderen
komen (zoals scholen) en andere drukbezochte plaatsen.
Zie voor meer informatie www.
staphorst.nl/eikenprocessierups.

Tips om nare geurtjes en ongedierte in de
gft-container te voorkomen
Vooral in de zomer bestaat
een flink deel van ons afval
uit groente-, fruit- en tuinafval
(gft). Het warme weer kan er
voor zorgen dat het afval in
de gft-container gaat stinken.
Daarnaast kan een volle gft-container in de zon vliegen aantrekken. De vliegen kunnen eitjes in
de container leggen waardoor
er uiteindelijk maden in de
container kunnen komen. Om
overlast in de gft-container te
beperken kunt u het volgende
doen:
Tips om nare geurtjes te
voorkomen:
- Leg een dunne krant op de
bodem van uw gft-container,
dit voorkomt dat gft-afval achterblijft na het legen en het
absorbeert eventueel aanwezig vocht.

- Plaats uw container indien
mogelijk in de schaduw.
- Laat het deksel iets openstaan door er bijvoorbeeld
een blokje hout tussen te
plaatsen.
- Laat vochtig gft-afval, zoals
etensresten, eerst uitlekken
voor u het in de container
gooit.
- Wikkel voedselresten in een
stukje krant.
- Wissel (vochtig) keukenafval
af met droog tuinafval.
- Maak de container na het legen schoon met bijvoorbeeld
groene zeep.
Tips om maden en ander ongedierte te voorkomen:
Vliegen komen op etensresten
af en leggen daar eitjes. Verpak
etensresten in een krant, zo
wordt de container minder aan-

van bijvoorbeeld bloemkool is
weer grondstof voor nieuwe
producten. Van uw gft-afval
wordt groen gas en compost
gemaakt. Let op, alleen goed
gescheiden gft-afval is grondstof voor nieuwe producten.
Vervuild gft-afval kan niet worden gerecycled.

trekkelijk voor vliegen.
Klimop is giftig voor maden. Af
en toe een paar verse takjes
klimop in de container helpt om
maden te voorkomen.
Gft-afval is grondstof
Goed gescheiden gft-afval zoals gemaaid gras, oud brood
of snijresten van eten, zoals
aardappelschillen en stronken

Op vakantie? Licht de buren in
De zomerperiode is een fijne
tijd waarin veel mensen op
vakantie zijn of dagje uit.
Maar ook de tijd waarin veel
inbrekers toeslaan, omdat ze
weten dat bewoners van huis
zijn of omdat ze een raam
open zien staan.

Maak het inbrekers niet te makkelijk. Vertel uw vertrouwde
buren over uw vakantieplannen.
Zij kunnen op uw woning letten
en helpen deze een bewoonde
indruk te geven. Door de post
weg te halen, de plantjes water
te geven, de auto af en toe eens

op de oprit te zetten en een
lampje aan te doen.

Inwoners scheiden grondstoffen goed
De inwoners van gemeente
Staphorst hebben in 2018
samen ruim 87% van de
grondstoffen, zoals PMD, GFT
en papier, gescheiden aangeboden. Van deze ingezamelde
grondstoffen kunnen weer
nieuwe producten worden
gemaakt.
We streven ernaar de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk
te krijgen. Restafval is niet meer
herbruikbaar en wordt verbrand. De hoeveelheid restafval is met 56 kg gelijk gebleven
ten opzichte van 2017.
Uit de Grondstoffenmonitor
2018 van de ROVA blijkt dat het
landelijke doel, om vóór 2020
maximaal 100 kg restafval per
persoon per jaar te verbruiken,
in onze gemeente ruim is gehaald. Een compliment voor de
inwoners!
Vergelijking met andere
gemeenten
Het gemiddelde van 56 kg, dat
u aan restafval heeft aangeboden, ligt ruim onder het landelijke gemiddelde. Bij vergelijkbare gemeenten in Nederland
ligt het gemiddelde namelijk op
134 kg.

Meer informatie
Meer informatie over het
scheiden van gft vindt u op
www.rova.nl/gft.
Heeft u vragen over de inzameling van gft? Neem
dan contact op met het
ROVA Klantcontactcentrum,
(038) 427 37 77 of via www.
rova.nl/contact. Het ROVA
Klantcontactcentrum is op
werkdagen bereikbaar van
08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

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.

Evenementen
kalender
Wilt u weten of op een bepaalde
datum in uw omgeving iets te
doen is? www.staphorst.nl/
evenementen.
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Openingstijden
gemeentehuis

Naast het lage gemiddelde
restafvalpercentage zorgde u
ook voor een heel hoog afvalscheidingspercentage: 87%!
Vergelijkbare gemeenten scoren 70%. Er werd ruim 180 kg
GFT en 32 kg PMD per inwoner
gescheiden ingezameld. Ook de
landelijke doelstelling van 75%
grondstoffenscheiding in 2020
is nu al gehaald.
Belangrijk aandachtspunt is de
kwaliteit van de grondstoffen.
Als er geen spullen tussen de
grondstoffen zitten die er niet
in horen, kunnen de grond-

stoffen prima gebruikt worden
om nieuwe producten van te
maken en kan de hoeveelheid
restafval blijven dalen.
Duurzamer, maar niet
duurder
De gemiddelde afvalstoffenheffing is 172 euro per huishouden
per jaar. Dit bedrag ligt een stuk
lager dan het landelijk gemiddelde van 240 euro. Ondanks
de lagere kosten liggen de milieuprestaties in de gemeente
Staphorst juist hoger dan het
landelijk gemiddelde.

maandag:

08.30-12.00 uur
13.00-16.00 uur: 1)

dinsdag:

08.30-12.00 uur
17.00-19.00 uur: 2)

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

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.

35

Bij EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht
Staphorst) is een inwoner
of bedrijf met een (ver)
bouwplan zelf verantwoordelijk voor het realiseren
ervan. U kunt een professional inhuren die helpt bij
het maken van een plan en
het indienen van een goede
vergunningaanvraag. Op
www.staphorst.nl/epos is
een lijst te vinden met 35
professionals.

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.

GEVONDEN OF
VERLOREN
Gevonden:
- 27 juni: zilverkleurig klokje,
Muldersweg, Staphorst
Verloren:
- 4 juni: gouden trouwring,
Staphorst
- 17 juni: blauwe herenzomerjas, Staphorsterbos
- 28 juni: gouden damesketting, Gemeenteweg, Staphorst
- 1 juli: hoesje met pasje
aan een sleutelbos,
Achthoevenweg, Staphorst
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.nl.

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.

n BEKENDMAKINGEN n 									
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: de heer C.W. Nicolai
Geboortedatum: 22-01-1984
- Naam: de heer N. C. Pfeiffer
Geboortedatum: 05-01-1998
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)

INTREKKEN VERORDENING
WET KINDEROPVANG
GEMEENTE STAPHORST
Het college van de gemeente
Staphorst maakt bekend dat de
raad op 2 juli 2019 de verordening
‘Intrekken wet kinderopvang gemeente Staphorst’ heeft vastgesteld.
Op 1 januari 2005 is de verordening Wet kinderopvang gemeente
Staphorst in werking getreden.
De bevoegdheid waarop deze verordening is gebaseerd is de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen van 2004. Vanaf 1
januari 2019 is de Wet kinderopvang
gewijzigd. Daardoor was de verordening Kinderopvang gemeente
Staphorst niet langer actueel.
Het is niet noodzakelijk om een
nieuwe verordening Wet kinderopvang vast te stellen. In de
verordening uit 2005 werd de tegemoetkoming kosten kinderopvang
op grond van sociaal medische
indicatie (SMI) geregeld. Het college
heeft op 11 juni 2019 nieuwe beleidsregels ‘Tegemoetkoming kosten
kinderopvang op grond van SMI
2019’ vastgesteld, waarmee de eerder vastgestelde beleidsregels zijn
geactualiseerd.

BELEIDSREGELS
TEGEMOETKOMING KOSTEN
KINDEROPVANG OP GROND
VAN EEN SOCIAAL MEDISCHE
INDICATIE GEMEENTE
STAPHORST 2019
Het college van de gemeente
Staphorst heeft op 11 juni
2019 besloten de beleidsregels
Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie gemeente Staphorst
2019 vast te stellen.
De Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal
medische indicatie (SMI) is een
vangnetregeling voor die gezinnen
die tijdelijk door bepaalde medische
of sociale omstandigheden niet in
aanmerking komen voor reguliere
kinderopvangtoeslag. De tijdelijke

tegemoetkoming wordt verstrekt
ten behoeve van de opvang van
kind(eren) van de belanghebbende
in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd
dat zij naar het voortgezet onderwijs
gaan. Het streven is om het gezin in
de positie te krijgen dat de ouders
weer meedoen aan het arbeidsproces en/of er weer een opvoedingssituatie in het gezin komt die de SMI
overbodig maakt.
Het document is te zien op www.
staphorst.nl/beleid. De beleidsregels Tegemoetkoming kosten
kinderopvang op grond van een
sociaal medische indicatie gemeente
Staphorst 2019 treedt in werking op
9 juli 2019.

DRANK- EN HORECAWET
VERGUNNING 1)

De burgemeester van Staphorst
heeft besloten op grond van artikel
3 van de Drank- en Horecawet vergunning te verlenen voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan:
-- mevrouw M.A. Kleine en de heer
R. van ’t Ende te Meppel ten behoeve van Café restaurant Vos,
Heerenweg 36, 7955 PE IJhorst
(04-07-2019/Z30628)

ONTHEFFING 1)
Ontheffing op grond van artikel 35
van de Drank- en Horecawet verleend aan:
-- M.J. Klomp voor het verstrekken
van zwak-alcoholhoudende drank
op 22, 23, 24 en 25 augustus 2019
tijdens het IJhorsterfeest in IJhorst
(03-07-2019/Z30587).

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
RECLAME
Vergunning verleend aan:
-- Driehoekbuitenreclame Benelux
BV voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in Staphorst
voor ‘Opendag Viaa Hogeschool’
in de periode 25 oktober t/m
3 november
(02-07-2019/Z30962)
-- Driehoekbuitenreclame Benelux
BV voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in Staphorst
voor ‘Opendag Viaa Hogeschool’
in de periode 24 januari t/m
2 februari 2020 (verzonden
(02-07-2019/Z30961)
-- Driehoekbuitenreclame Benelux
BV voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in Staphorst
voor ‘Opendag Viaa Hogeschool’
in de periode 27 maart t/m 5 april
2020 (verzonden
(02-07-2019/Z30909)

tussen Rijksparallelweg en Jan
Arendsland.
Instellen éénrichtingsweg,
16.00 – 24.00 uur:
-- Geerligsland vanaf Oude Rijksweg
tot d’Olde Diek.
13 juli 2019, 15.00– 23.00 uur
(Buurtbarbecue)
-- De Enk, wegdeel tussen de huisnummer 2 en 24

BOUWEN EN WONEN
INGEDIENDE AANVRAGEN
VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING
REGULIERE PROCEDURE 5)
ROUVEEN
-- Scholenweg 6, het uitbreiden van
de ligboxenstal (27-06-2019/10312)
-- Koezenkooiweg 2, het wijzigen
van de inrichting
(27-06-2019/10314)
-- Scholenland 3, het verbouwen
van de ruimte op de eerste verdieping tot woning
(02-07-2019/10340)
-- Oude Rijksweg 462a, het oprichten van een bijgebouw
(02-07-2019/10337)
-- Oude Rijksweg 505, het slopen
van de woning en bijgebouwen
(03-07-2019)
STAPHORST
-- perceel naast Weth Kuijersstraat 7
(sectie AA nr. 5704), het aanleggen
van een inrit
(24-06-2019/10288)
-- Baldersmaatweg 2, het kappen
van vijf eikenbomen
(28-06-2019/10326)
-- Rijksparallelweg 13, het plaatsen
van een schutting
(29-06-2019/10327)
-- Churchilllaan 2, het vervangen
van het dak
(03-07-2019/10355)

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
-- Vaartweg (perceel AE 932),
het oprichten van een antenne
opstelpunt
(10-05-2019/10005)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 462a, het oprich-

WEGAFSLUITING
STAPHORST
12 juli 2019, 16.00 – 24.00 uur
(Balloonfair)
-- Jan Arendsland, wegdeel tussen
Oude Rijksweg en d’Olde Diek;
-- Schuthekkeweg, wegdeel tussen
Rijksparallelweg en Vlakkenweg;
-- Oude Kerkhofsweg, wegdeel

Dinsdag 9 juli 2019
ten van een bijgebouw
(03-07-2019/10337)
-- Scholenland 3b, het verbouwen
van de ruimte op de eerste
verdieping tot woning
(03-07-2019/10340)
-- Scholenweg 6, het uitbreiden van
de ligboxenstal (02-07-2019/10312)
-- Koezenkooiweg 2, het plaatsen
van een overkapping en het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (02-07-2019/10004) Betreft
een gecoördineerde procedure
met het wijzigen van de watervergunning van het Waterschap
Drents Overijsselse Delta.
-- Oude Rijksweg 414, 414a en 414b,
het slopen van de winkel en de
woning en het verbouwen van de
woning
(03-07-2019/10264)
-- Schapenstreek 5, het realiseren
van een woning in de achterste
helft van een boerderij en het
gedeeltelijk vervangen van een
schuur
(04-07-2019/10080)
STAPHORST
-- Tarwehof 31 en 33, het realiseren
van een dubbele woning
(28-06-2019/10292)

GEWEIGERDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE
-- Oude Rijksweg, het kappen van
een eik
(03-07-2019/10033)

KAPMELDINGEN 5)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 271, het kappen
van een es en een eik
(03-07-2019/10033)
STAPHORST
-- Rollecate 28, het kappen van
een eik
(05-07-2019/10380)

BESLUITEN TOEKENNEN
NUMMERAANDUIDING 1)

Burgemeester en wethouders van
Staphorst maken bekend dat de
volgende besluiten toekennen nummeraanduiding zijn genomen:
ROUVEEN
-- Scholenland 3b op het perceel
kadastraal bekend gemeente
Staphorst, sectie AH, nummer
663.
STAPHORST
-- Tarwehof 31 en 33 op de percelen kadastraal bekend gemeente
Staphorst, sectie AA, nummers
6384 en 6385.

MILIEU
MELDING OP GROND VAN
HET ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
IJHORST
-- Burg v Wijngaardenstraat 21,
het wijzigen van het bedrijf
(04-07-2019/9979)

In vertrouwen, samen bouwen

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

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).

