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COLUMN

Burgemeester
Theo Segers

Excuus
Bijna. Bijna reed op een rotonde
op de Gemeenteweg in Staphorst
een fietser omver. Mijn oprechte
excuses! Misschien weet u wel hoe
dat gaat: je moet van A naar B en
vertrekt daarbij net iets te laat van
huis. En natuurlijk moet je
– en een burgemeester al helemaal – je aan de snelheid houden.
En dat deed ik dan ook, gelukkig.
Driekwart rotonde en dan in de
richting van Rouveen. Een klein
beetje in gedachten rijd ik en zie
ik een keurig fietsende mevrouw
over het hoofd. Maar zij heeft
voorrang. Ik trap snel op de rem
en gelukkig ben ik op tijd gestopt.
Wel kreeg ik een erg boze blik in
de auto. Ik weet niet of u mij herkende, maar ik vond uw boze blik
érg begrijpelijk. Nogmaals mijn
excuses.
Het moraal van dit verhaal: pas
op in het verkeer, achter het stuur.
Doe zaken niet gedachteloos.
Blijf bij de les en houd je aan de
snelheid. Houd je aan regels en
blijf opletten. Als het onverhoopt
toch (bijna) mis gaat dan mag een
boze blik – deze mevrouw bleef
keurig, schold niet en maakte geen
akelige gebaren – en dan bied je
je verontschuldigingen aan. In dit
geval was deze mevrouw een ‘heer’
in het verkeer. Is dat altijd zo?

Huishoudelijk
afval
Op www.staphorst.nl/afval
vindt u alle informatie over het
scheiden en inzamelen van
huishoudelijk afval. Raadpleeg
voor de ophaaldagen de ROVAapp of uw afvalkalender op
www.rova.nl/afvalkalender.

Start voorbereidende
werkzaamheden fietspad Kanlaan
NTP Infra BV gaat zeer
binnenkort beginnen met
de voorbereidende fase
voor de aanleg van het
fietspad aan de Kanlaan/
Evenboersweg.

De werkzaamheden bestaan
uit het verwijderen van boomstronken en wortels uit het
geplande tracé voor de verschillende nutsbedrijven. Dit wordt
gedaan om zo een strook te
kunnen aanleggen waarin ka-

bels en leidingen komen te liggen. Naar verwachting worden
deze werkzaamheden in week
38 afgerond. Daarnaast wordt
er ook gestart met het maken
van vooropnames van woningen nabij het werkterrein.

Afscheid van vijftal leden
Jongerenraad
Tijdens de gemeenteraad
op 9 juli zijn vijf leden van
de Jongerenraad Staphorst
bedankt voor hun jarenlange
inzet. Naast een dankwoord
van de burgemeester ontvingen zij een getuigschrift.
De (inmiddels) ex-leden die afscheid hebben genomen zijn
Anne-Marie Vos, die in de
periode 2016-2018 de functie
van secretaris vervulde en
voormalig penningmeester
Carolien de Jong (2016-2019).
Ook werd afscheid genomen
van Mascha Konterman, lid in
de periode 2016-2018, Herman
Bijker, lid in de periode 20162018 en Arjan Dons, lid in de
periode 2016-2017.

Op donderdag 25 juli is het
niet mogelijk om reisdocumenten met spoed aan te vragen.
Op vrijdag 26 juli kan er geen
enkel reisdocument worden
aangevraagd. Dit in verband
met vervanging/onderhoud
van de systemen.

Hondenpoep:
gewoon
even opruimen
Regelmatig komen er klachten binnen over hondenpoep
op trottoirs en gazons.
Dat is niet alleen vies en onhygiënisch voor wie er intrapt, het
leidt ook tot oplopende ergernis
en overlast. Terwijl de meeste
hondeneigenaren het afval netjes opruimen, blijft er toch nog
veel liggen.

Op de foto staan van links naar rechts: Anne-Marie Vos, Carolien de Jong,
Herman Bijker en Burgemeester Segers.

Bij brand snel naar buiten?
Maak een vluchtplan!
Wat doet u als er thuis brand
uitbreekt? Praat u daar wel
eens over met uw gezinsleden of huisgenoten?
Zelfs in de kleinste ruimtes, die
u door en door kent, raakt u bij
rookontwikkeling uw oriëntatie
kwijt.
Realiseert u zich dat, totdat
de brandweer er is, u zelf zult
moeten optreden. Dat gaat
beter als u van tevoren een

Beperkte
mogelijkheden om
reisdocumenten
aan te vragen op
25 en 26 juli

Heeft u een hond, wilt u dan
rekening houden met de buurt?
Kom dan niet met uw hond op
kinderspeelplaatsen en zorg dat
er geen hondenpoep op straat
achterblijft. Neem een schepje
mee en gooi het afval bij een
putje of in bosplantsoen. Of
doe het in een zakje, gooi het in
een afvalbak of neem het mee
naar huis. Alvast bedankt voor
uw medewerking.
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De gemeente beheert 25
bouwwerken/objecten.
Naast het gemeentehuis,
de gemeentewerf en de
brandweerkazerne, zijn
dat onder andere buurthuizen, sportaccommodaties, begraafplaatsen,
kerktorens, woningen en
herdenkingsmonumenten.

vluchtplan maakt, met afspraken over hoe u en uw huisgeno-

ten bij brand kunnen vluchten.
Het kan uw redding zijn!

Eerlijk over je ID.
Daar kom je verder mee
Een ID is een officieel document
waarmee men zich in Nederland
kan identificeren. Iedereen ouder
dan veertien jaar moet zich kunnen
legitimeren en is verplicht een paspoort of ID-kaart te hebben.
Een ID lenen, uitlenen of vervalsen lijkt
onschuldig. Maar wist jij dat je 2 jaar
je paspoort kwijt kunt raken en je dan
dus niet buiten Europa kunt reizen?

Of dat je een geldboete kunt krijgen?
Eerlijk over je ID. Daar kom je verder
mee.
Je pleegt identiteitsfraude als je:
- je eigen ID vervalst;
- je eigen ID uitleent;
- een ID van iemand leent.

Weer weten? Kijk op eerlijkoverjeid.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: 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

INTREKKINGSVERORDENING
WET KINDEROPVANG
Het college van de gemeente
Staphorst maakt bekend dat de raad
op 2 juli 2019 de ‘Verordening tot intrekken van de verordening Wet kinderopvang gemeente Staphorst van
1 januari 2005’ heeft vastgesteld. De
intrekkingsverordening is op 10 juli
2019 bekendgemaakt door plaatsing
in het Gemeenteblad op www.staphorst.nl/gemeenteblad en is op
11 juli 2019 in werking getreden.

BOUWEN EN WONEN

Digitale Sociale
Kaart

INGEDIENDE
AANVRAGEN VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING

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

REGULIERE PROCEDURE 5)

GEVONDEN OF
VERLOREN
Gevonden:
- 5 juli: zilverkleurig enkelbandje, Seringenhof, Rouveen
Verloren:
- 11 juli: bril met lichtbruin
montuur, Staphorst
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.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.

Postadres: Postbus 2,
7950 AA Staphorst
Tel. (0522) 46 74 00
E-mail: gemeente@staphorst.nl

n BEKENDMAKINGEN n 									

ROUVEEN
-- Scholenland (perceel sectie AN
nummer 380), het organiseren
van een evenement op 16 en
17 augustus
(04-07-2019/10387)
STAPHORST
-- Leidijk 9b, het bouwen van
een werktuigenberging
(04-07-2019/10384)
-- Gemeenteweg 117, het
bouwen van een tuinhuis
(05-07-2019/10388)
-- Mokkenland 5, het bouwen van
een tuinhuis met overkapping
(04-07-2019/10397)
-- perceel naast Weth Kuijersstraat
6 (sectie AA nr. 5461), het
bouwen van een bedrijfspand
(08-07-2019/10409)
-- Drafkistweg 1, het uitbreiden van
de stal
(08-07-2019/10410)
IJHORST
-- Heerenweg (perceel sectie C nummer 3262) het organiseren van
een dorpsfeest
(26-06-2019/10386)
-- Veldhuisweg 4, het legaliseren van twee recreatiechalets
(05-07-2019/10393)

RECTIFICATIE INGEDIENDE
AANVRAAG VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING
REGULIERE PROCEDURE 5)
In de Bekendmakingen van vorige
week is deze abusievelijk vermeld
onder de verkeerde locatie

STAPHORST
-- Perceel naast Rijksparallelweg 63
(sectie AF nr. 917), het aanleggen
van een uitrit
(17-06-2019/10255)

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING
LEENDERS 3 TE STAPHORST
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Staphorst maken
bekend dat de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van
een overkapping op het perceel
Leenders 3 ter inzage ligt. Het plan
voorziet in de bouw van een overkapping zodat het asfaltgranulaat
droog opgeslagen kan worden. Voor
het project is een verklaring van
geen bedenkingen van de gemeenteraad noodzakelijk. De raad heeft
deze op 9 juli 2019 als ontwerpverklaring verleend. De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende
stukken liggen voor een ieder vanaf
woensdag 17 juli 2019 voor een
periode van zes weken 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 ‘Omgevingsvergunning –
ontwerp’. Gedurende de termijn van
terinzagelegging kan een ieder een
zienswijze naar voren brengen over
het plan. 2)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)
STAPHORST
-- Gemeenteweg 77 (appartementencomplex ‘De Horst’),
het verbouwen van de entree
(08-07-2019/10256)
-- Gemeenteweg 117, het
bouwen van een tuinhuis
(09-07-2019/10388)
-- Houtdraaier 7, het bouwen
van een bedrijfsruimte en het
plaatsen van een hekwerk
(11-7-2019/10035)
-- Achthoevenweg 40, het oprichten
van een bedrijfspand (wijzigingsaanvraag m.b.t. gewijzigde
situering)
(11-07-2019/10042)
-- Oude Rijksweg 414, het realiseren van een woning
(11-07-2019/10261)

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Staphorst maken
bekend dat zij overeenkomstig
het bepaalde in de artikelen 2.1
lid 1 onder a en c , 2.12 lid 1 sub a
onder 3 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) een omgevingsvergunning
hebben verleend voor het uitbreiden van de ligboxenstal voor een
melkveebedrijf gevestigd op het
genoemd perceel.De vergunning is
niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp. Voor het project is een
verklaring van geen bedenkingen
van de gemeenteraad noodzakelijk.
Deze is afgegeven op 2 juli 2019. De
verleende omgevingsvergunning
met bijbehorende stukken ligt voor
een ieder vanaf woensdag 17 juli
2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie
Fysieke Leefomgeving. Binnenweg
26, 7951 DE te Staphorst. Ook is
het plan in pdf-formaat te raadplegen via de website www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek
‘Omgevingsvergunning – verleend’.
Daarnaast is de omgevingsvergunning raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Door
middel van de zoekfunctie kunt
u bij invoering van het volgende
plannummer
NL.IMRO.0180.5132019001-VS01
het plan vinden. De digitale bestanden zijn beschikbaar op:
http://roplannen.
gemeentedocumenten.nl/
staphorstplannen/
NL.IMRO.0180.5132019001-.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden
schriftelijk een beroep/verzoek tot
voorlopige voorziening indienen
tegen de verleende omgevingsvergunning. 4)

GEWEIGERDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE
STAPHORST
-- Lankhorsterweg 8, het plaatsen
van zonnepanelen
(09-07-2019/9748)

SLOOPMELDINGEN 5)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 414, 414a, 414b en
414c, het slopen van een woning,
twee schuren en de voormalige
winkel
(05-07-2019/10265)

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.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNING
RECHTERENSWEG 25 TE
STAPHORST

KAPMELDINGEN 5)
PUNTHORST
-- mr JB Kanlaan 40, het kappen van
twee eiken
(08-07-2019/10394)
-- Keppelweg 2, het kappen van
twee eik
(12-07-2019/10396)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 491, het kappen
van een berk (08-07-2019/10395)

Dinsdag 16 juli 2019
-- Oude Rijksweg 321, het kappen
van twee eiken
(08-07-2019/10398)

BESLUIT TOEKENNEN
NUMMERAANDUIDING 1)
Burgemeester en wethouders van
Staphorst maken bekend dat de
volgende besluiten toekennen nummeraanduiding zijn genomen:
STAPHORST
-- Schapenstreek 5 op het perceel
kadastraal bekend gemeente
Staphorst, sectie AD, nummer
525.
-- Houtdraaier 7 op het perceel
kadastraal bekend gemeente
Staphorst, sectie AA,
nummer 6366.

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP
BESTEMMINGSPLAN
‘BEDRIJVENTERREIN,
PARTIELE HERZIENING
WETH. KLOMPSTRAAT 4
TE STAPHORST’
Burgemeester en wethouders
van Staphorst maken bekend
dat vanaf woensdag 17 juli 2019
voor een periode van zes weken
het ontwerpbestemmingsplan
‘Bedrijventerrein, partiele herziening
Weth. Klompstraat 4 te Staphorst’
met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Het plan voorziet in de
uitbreiding van het bedrijf op het
perceel Weth. Klompstraat 4 in
Staphorst. 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.0180.6102019002-ON01
het plan vinden.
De digitale bestanden zijn beschikbaar op: http://roplannen.
gemeentedocumenten.nl/
staphorstplannen/
NL.IMRO.0180.6102019002
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. 2)

Berichten over
uw buurt
U kunt zich via de website
zoek.overheid.nl inschrijven
voor de e-mailservice
‘Berichten over uw buurt’.
Hiermee ontvangt u besluiten
die via Overheid.nl gepubliceerd worden.

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).

