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Burgemeester
Theo Segers

Boos
Als kind las ik – en waarschijnlijk
velen van u – een boekje van
W.G. van der Hulst: ‘Van de boze
koster’. Nu is er een nieuw deel
in deze serie: ‘Van de boze burgemeester!’. Ja, echt. Boos. Kwaad.
Teleurgesteld. Zo kent u mij niet,
dat klopt. Ik ben juist ﬁer en trots
op Staphorst. En daar waar mogelijk is vertel ik dat door, als ambassadeur van onze gemeente, aan
wie het maar horen wil.
In gesprekken, op de radio, op televisie en in de kranten: “Staphorst
is misschien wel de mooiste gemeente van Nederland!”
Een poosje terug ﬁetste ik op de
J.J. Gorterlaan en trof daar de restanten aan van een maaltijd. Deze
maaltijd was verpakt in een bruine
tas met de grote, herkenbare gele
M (ik mag geen reclame maken).
Of zo’n maaltijd nu gezond of
ongezond is, laat ik even in het
midden. Want wat mij stoorde,
was dat het daar lag. Je gooit zulke
resten toch niet zo langs de weg?
In de krant lazen we dat de gemeente en omwonenden zich
zorgen maken over de restanten
glaswerk die na het uitgaan op de
Oude Rijksweg/Gemeenteweg achterblijven. Dat kan toch anders?
Voelt u die boosheid ook
opkomen?
Met de auto reed ik bij de stovonde en wéér trof ik op straat een
bruine tas met die gele M. Als ik
weet wie onze mooie gemeente
vervuilt dan krijgt hij of zij te maken met een boze burgemeester.
Én met boze inwoners van de gemeente Staphorst! Helpt u
mee met aanspreken?

Evenementenkalender
Wilt u weten of op een bepaalde
datum in uw omgeving iets te
doen is? www.staphorst.nl/
evenementen.
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Alle landen van de Europese
Unie hebben hetzelfde
alarmnummer: 1-1-2. Net
als in Nederland is dit noodnummer gratis en te bereiken vanaf vaste en mobiele
telefoons.

De scholen zijn
weer begonnen
U kent ze: de spandoeken en
borden langs de weg met de
tekst ‘De scholen zijn weer
begonnen’.
Ze moedigen automobilisten en
andere weggebruikers aan rekening te houden met kinderen
die na de zomervakantie weer
naar school gaan.
Wees alert
Aan het begin van het schooljaar zijn kinderen vol van vakan-

tieverhalen en van de spanning
van een nieuw schooljaar. Veel
kinderen lopen en ﬁetsen een
nieuwe route naar school.
U ziet weer schoolgaande kinderen op de weg. Voor automobilisten is het na een relatief
rustige periode op de weg weer
even wennen. Met de actie ‘De
scholen zijn weer begonnen’
vraagt de gemeente en Veilig
Verkeer Nederland u extra
alert te zijn op scholieren in het
verkeer.

Help verkeersongevallen
voorkomen
Ouders, zorg dat uw kinderen
goed opvallen in het verkeer.

Fluorescerende hesjes, opvallende kleding en een goede
ﬁetsverlichting dragen hier aan
bij.

Extra alert in de droge periodes
Natuurbranden zijn grillig en
moeilijk te bestrijden. Vuur kan
zich razendsnel verspreiden
via kruinen van bomen en kan
heel onverwachts op de grond
opduiken.
Het grootste gevaar voor mensen is dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg
kunnen komen. Loop niet voor

de brand uit of in de richting
van de brand, maar haaks op de
richting waar de brand vandaan
komt. De kans dat de brand u inhaalt of insluit, is dan het kleinst.
Voorkom natuurbrand:
wat kunt u doen?
- Rook liever niet in het
natuurgebied.

- Gooi afval in de daarvoor
bestemde afvalbakken of
neem het mee naar huis. Een
stukje glas waar de zon op
schijnt kan namelijk brand
veroorzaken.
- Barbecueën, kampvuur of
vuurkorf? Wees bewust van
de regels die in het gebied
gelden.

■ BEKENDMAKINGEN ■
DRANK- EN HORECAWET

Dinsdag 20 augustus 2019

AFSLUITING WEGEN

ONTHEFFING 1)
Ontheﬃng op grond van artikel 35
van de Drank- en Horecawet verleend aan:
- J. Vogelzang voor het verstrekken
van zwak-alcoholhoudende drank
op 6 en 7 september 2019 tijdens
het evenement Trek en Slep op
het evenemententerrein De Tippe
te Staphorst
(13-08-2019/Z31378).

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
EVENEMENTENVERGUNNING 1)
Vergunning verleend aan:
- J. Hattem voor het houden van
een viswedstrijd op 21 september
2019 langs het Rienkskanaal te
Staphorst
(13-08-2019/Z31379).
- Rabobank voor het houden
van een ﬁetstocht op 14 september 2019 in Staphorst e.o.
(13-08-2019/Z31047).
- Stichting Kalveropfokclub
Rouveen Staphorst e.o. voor
het houden van een kalverkeuring op 14 september 2019 op
het perceel van Waterschap
Drents Overijsselse Delta aan
de Conradsweg 3 te Rouveen
(14-08-2019/Z31253).

VENTMELDING
- Ventmelding bevestigd van
Sportvereniging Rouveen voor
het venten van pepermunt door
middel van een intekenlijst in de
periode 16 t/m 21 september
2019 in Rouveen
(13-08-2019/Z31025)

Huttendorp Staphorst
22 augustus van 08.00 – 18.00 uur
- Ebbinge Wubbenlaan, wegdeel
tussen Viaductweg en Klaas
Kloosterweg Oost,
- Klaas Kloosterweg Oost, wegdeel
tussen Ebbinge Wubbenlaan en
Parallelweg.
- De spoorwegovergang bij Klaas
Kloosterweg Oost blijft toegankelijk voor het verkeer
Trekkerslep Staphorst
6 september 2019 van
18.00 – 02.00 uur
7 september 2019 van
07.00 – 22.00 uur
- Ebbinge Wubbenlaan, wegdeel
tussen Klaas Kloosterweg Oost en
Viaduktweg
- Klaas Kloosterweg Oost, wegdeel
tussen Ebbinge Wubbenlaan en
Parallelweg
- Parallelweg, wegdeel tussen
Viaduktweg en Klaas Kloosterweg
Oost
- De spoorwegovergang bij Klaas
Kloosterweg Oost is niet toegankelijk voor het verkeer
Kalverkeuring Rouveen
14 september 2019 van
06.00 – 17.00 uur
- Conradsweg, wegdeel tussen
Oude Rijksweg en Hulpensteinweg

BOUWEN EN WONEN
INGEDIENDE AANVRAGEN
VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING 5)

van het bedrijf
(13-08-2019/10544)
STAPHORST
- Dekkersland 2, het bouwen van
een kapschuur
(12-08-2019/10541)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)
STAPHORST
- Vaartweg 2, het bouwen van een
kapschuur (09-08-2019/10430)

SLOOPMELDINGEN 5)

PUNTHORST
- BH Spijkerweg 11, het verwijderen
van asbest
(09-08-2019/10311)
- Van Dedemsweg 7, het slopen
van de stalruimte, opslag en werktuigberging
(13-08-2019/10252)
STAPHORST
- Industrieweg 31, het slopen van
het bedrijf
(13-08-2019/10507)

KAPMELDINGEN 5)
STAPHORST
- Rijksparallelweg 9, het kappen
van een appelboom
(09-08-2019/10534)
IJHORST
- Poeleweg 1, het kappen van
vier dennenbomen
(09-08-2019/10533)

MILIEU

REGULIERE PROCEDURE

MELDING OP GROND VAN
HET ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER 5)

ROUVEEN
- Afschuttingsweg 21, het wijzigen

ROUVEEN
- Oude Rijksweg 411 en 414c te

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

- Een katalysator, die vaak aan
de onderkant van de auto zit,
wordt erg heet. Parkeer de
auto daarom niet in droog
hoog gras.
- Parkeer niet op bospaden;
brandweervoertuigen moeten
altijd vrij baan hebben.

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 on-

verwijlde 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.

Rouveen, het wijzigen van het
bedrijf (15-08-2019/9976)
STAPHORST
- Klaas Kloosterweg West 20,
het wijzigen van het bedrijf
(15-08-2019/9981)
- Maatslootweg 5, het wijzigen van
het bedrijf (15-08-2019/10021)
- Rechterensweg 27a, het wijzigen
van het bedrijf (15-08-2019/10024)
- Leidijk 9b, het wijzigen van het
bedrijf (15-08-2019/10448)

■ COLOFON ■
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

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

