
 

 

Thema Straatnaam Omschrijving  locatie Vraag / opmerking Antwoord 

Groen Storrenhoeve Hele straat De perken aan de voorzijde van de 
Storrenhoeve worden onvoldoende 
onderhouden. 

Voor plantsoenen en bestrating geldt dat we die 
onderhouden op 'Basis-kwaliteit'. Basis-kwaliteit 
betekent dat er wat onkruid in het groen of op de 
verharding kan zijn. Er zijn verschillende niveaus van 
onderhoud. Meer informatie daarover leest u in het 
kwaliteitshandboek op 
www.steenwijkerland.nl/wegengroenspelen 

Groen Koningsland Huisnummer 1 De perkjes in Koningsland moeten beter 
onderhouden worden. In het algemeen is 
er meer onderhoud nodig. Er is ook veel 
onkruid op de stoepen. 

Voor plantsoenen en bestrating geldt dat we die 
onderhouden op 'Basis-kwaliteit'. Basis-kwaliteit 
betekent dat er wat onkruid in het groen of op de 
verharding kan zijn. Er zijn verschillende niveaus van 
onderhoud. Meer informatie daarover leest u in het 
kwaliteitshandboek op 
www.steenwijkerland.nl/wegengroenspelen 

Groen Oyershoeve Rond Zonnekamp De bomen rond Zonnekamp moeten 
gesnoeid worden. 

We inspecteren onze bomen over het algemeen één 
keer per 5 jaar. Dan kijken we of en waar gesnoeid 
moet worden. Dat zetten we in een snoeiplan voor 
het jaar erop. In Steenwijk worden dit jaar daar 
waar nodig bomen gesnoeid.  

Groen Koningsland Achter de  woningen, 
Schanswegzijde 

Wie onderhoudt deze bomen en op welk 
niveau? Nu verwildert het. 

De gemeente onderhoudt alleen de gemeentelijke 
bomen. Voor gemeentelijke bomen geldt dat we die 
onderhouden op 'Basis-kwaliteit'. Meer informatie 
over het onderhoudsniveau leest u in het 
kwaliteitshandboek op 
www.steenwijkerland.nl/wegengroenspelen 



 

 

Groen Complex Woonconcept 
Tichelkamp 

  Het uitzicht van bewoners wordt een deel 
van het jaar belemmerd door ontzettend 
grote bomen. 

Deze bomen zijn van Woonconcept. Daarom 
hebben we dit met hen besproken. De bomen rond 
Tichelkamp worden jaarlijks onderhouden en 
gekeurd. Dat het uitzicht van bewoners een deel van 
het jaar mogelijk wordt belemmerd is een natuurlijk 
gevolg van de bloei van de bomen. Als de boom 
verder terug wordt gesnoeid kan deze uit balans 
raken en mogelijk omvallen tijdens harde wind. 
Woonconcept snoeit deze bomen daarom niet nog 
verder terug. Ze worden ook niet weggehaald. Deze 
bomen zijn beeldbepalend voor de wijk en een 
belangrijk onderdeel van de boomstructuur. Groen 
zorgt voor biodiversiteit, een goede luchtkwaliteit, 
demping van geluid, waterberging en verkoeling in 
warme periodes. 

Groen Koningsland Achter woningen, 
aan de 
Schanswegzijde 

De esdoorns langs het fietspad Schansweg 
geven overlast. Wat is hier aan te doen? 

Deze bomen zijn beeldbepalend voor de wijk en een 
belangrijk onderdeel van de boomstructuur. Groen 
zorgt voor biodiversiteit, een goede luchtkwaliteit, 
demping van geluid, waterberging en verkoeling in 
warme periodes. Bladverlies en schaduwwerking 
zijn natuurlijke processen. Een boom wordt over het 
algemeen één keer per 5 jaar geïnspecteerd. Als uit 
deze inspectie blijkt dat een boom gesnoeid moet 
worden, dan nemen we de boom op in het 
snoeiprogramma voor het daaropvolgende jaar. 

Groen Oostwijkstraat, route 
richting stad 

  De takken van de bomen hangen over de 
weg. 

Deze boom is van een particulier. Zolang de takken 
niet zorgen voor een verkeersonveilige situatie, 
nemen we als gemeente geen actie.   

Groen Prinses Margrietstraat Bij huisnummer 2 Puntje groen voor de deur wordt niet 
onderhouden, ziet er niet uit. 

We hebben deze melding doorgegeven aan 
Woonconcept. Vroeger hoorde dit stukje groen bij 
de huurwoning. Maar inmiddels is het openbaar 
groen geworden. Woonconcept is verantwoordelijk 
voor het onderhoud en beheer van dit stukje groen. 
Woonconcept heeft aangegeven dat zij vanaf 2023 
het onderhoud gaan doen.   



 

 

Groen Koningsland Achter woningen, 
aan de  
Schanswegzijde 

Voor wie is het onderhoud van de 
watergang aan welke zijde? 

De gemeente onderhoudt de hele sloot aan beide 
kanten. Dat doen we één keer per jaar.   

Groen Nieuwe Onnastraat Bij de tunnel Maaien van het talud bij de tunnel zou 
vaker gedaan moeten worden. Waarom 
gebeurt dat niet? 

De grasvelden rondom het fietstunneltje onder de 
Schansweg worden beheerd als bloemenweide. Dit 
zorgt voor veel bloemen en kruiden. Om dit zo te 
houden maaien we twee keer per jaar een deel van 
het gewas. Afhankelijk van het weer is dat in juni en 
september. 

Groen Koningsland Naast woning 46 Het maaien van het grasperk naast de 
woning gebeurt anders dan bij 
appartementencomplex aan de 
Wendakker. We hebben overlast van 
onkruid langs de perceelgrens 

Het grasperk naast deze woning (tussen de 
Schansweg en het wandelpad) wordt door de 
gemeente onderhouden als bloemenweide. Het 
terrein om het appartementencomplex is geen 
gemeentelijk eigendom. Dit wordt onderhouden in 
opdracht van Woonconcept. Daardoor verschilt het 
maaibeleid.   

Groen Dynselakker/ 
Buddenakker 

Achterpad  Langs het achterpad is heel veel 
overhangend groen. Hierdoor is het pad 
erg smal voor gebruikers. 

Als gemeente snoeien we onze plantsoenen in de 
winter. We zorgen er dan voor dat het op 
basisniveau is. Dit betekent dat er wat overhangend 
groen mag zijn. Als dit te veel wordt, snoeien we het 
groen terug. We hebben de aannemer gevraagd om 
op deze locatie het groen te snoeien.   

Groen Dynselakker Achterpad Door overhangend groen is het pad 
onbruikbaar voor rollators. 

We hebben de aannemer gevraagd om op deze 
locatie het groen te snoeien.   

Groen Akkerplein   De verharding op het Akkerplein wordt 
door boomwortels omhoog gedrukt. 

Alleen herstraten is waarschijnlijk een tijdelijke 
oplossing. Daarom kijken we of er nog aanvullende 
mogelijkheden zijn voor een langere periode een 
vlakke verharding opleveren. 

Thema Straatnaam Omschrijving  locatie Vraag / opmerking Antwoord 

Wegen en verkeer Nieuwe Onnastraat Rondom Tichelkamp In de voetpaden rond Tichelkamp zitten 
veel oneffenheden. 

Er zijn verschillende meldingen gedaan over 
oneffenheden in de verharding. We hebben de 
aannemer gevraagd het te repareren. 



 

 

Wegen en verkeer Hofjes   In het achterpad bij Hofjes en in de 
voetpaden langs de Wendakker zitten 
onvlakheden. Schade is ook ontstaan bij de 
aanleg van de perkjes. Hier is onderhoud 
nodig.  

Voor de achterpaden achter de huurwoningen is 
Woonconcept verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud. Woonconcept heeft gekeken naar de 
kwaliteit van de paden waar zij eigenaar van zijn. 
Deze voldoen nog aan de gewenste 
kwaliteitsniveau. Woonconcept gaat hier geen 
aanpassingen doen. Voor de achterpaden achter de 
koopwoningen geldt dat  de woningeigenaren zelf 
verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud 
van het achterpad.  

Wegen en verkeer Wendakker Stoep langs 
Zonnekamp 

De stoep is oneffen. Dit gaan we herstellen.  

Wegen en verkeer Prinses Margrietstraat   Bij de aanleg van glasvezel is het voetpad 
niet goed hersteld. De tegels in het pad 
liggen oneffen. Dit zorgt voor valgevaar. 

Deze melding is besproken met de aannemer van de 
glasvezel. Zij herstellen de oneffenheden. 

Wegen en verkeer Koningsland Huisnummer 30a De straatkolk is verzakt. We herstellen het straatwerk rond de kolk en als dat 
nodig is wordt de kolk omhoog gebracht.  

Wegen en verkeer Wendakker   Wat is de bevoorradingsroute van 
Zonnekamp? Soms rijden vervoerders via 
de Wendakker in plaats van via de Prinses 
Beatrixstraat. 

We hebben dit besproken met Zonnekamp. 
Zonnekamp heeft duidelijke afspraken met 
vervoerders over de bevoorradingsroutes. De 
afspraak is dat vervoerders via de Meppelerweg en 
de Prinses Beatrixstraat rijden. Heel af en toe 
gebeurt het dat een chauffeur die niet bekend is, 
een andere route neemt (via de Wendakker). Dat 
kan Zonnekamp helaas niet voorkomen. Zonnekamp 
zal de afspraken over de bevoorradingsroutes onder 
de aandacht blijven brengen bij de vervoerders. 

Wegen en verkeer Wendakker /  
Oyershoeve 

  In de 30km-zone rondom Zonnekamp 
wordt te hard gereden. Dit levert gevaar op 
voor overstekende ouderen en 
schoolgaande kinderen. 

We hebben gekeken naar recente meetgegevens. 
Hieruit blijkt dat 85% van het verkeer langzamer 
rijdt dan 30 km/u. Rondom het Akkerplein liggen op 
veel plaatsen verkeersdrempels. Nog meer 
snelheidsremmende maatregelen bieden nauwelijks 
meer resultaat maar veroorzaken meer overlast.  



 

 

Wegen en verkeer Hele wijk   In de wijk worden rijlessen gegeven met 
een grote trekker en aanhanger. Er fietsen 
veel kinderen op de fiets dat is niet veilig. 
Dat kan toch anders? 

We hebben dit signaal voorgelegd aan de 
desbetreffende rijschool. De instructeurs houden 
rekening met de omgeving. Elke lesser rijdt 
maximaal één keer met tractor en aanhanger door 
de wijk. Zij moeten leren met fietsers, kinderen en 
wandelaars in smalle wijken om te gaan. Er wordt 
volgens de rijschool altijd langzaam gereden. 

Wegen en verkeer Prinses Margrietstraat Naast huisnummer 1 Graag meer onderhoud aan parkeerhavens 
/ de invalideplekken. 

We zijn ter plekke geweest en hebben geen 
onregelmatigheden aangetroffen. Voor wegen geldt 
dat we ze onderhouden op Basis-kwaliteit. Meer 
informatie daarover vindt u op onze website 
www.steenwijkerland.nl/wegengroenspelen. Elke 
twee jaar worden de verhardingen geïnspecteerd. 
Op basis van deze inspecties stellen we een 
onderhoudsplan voor de komende jaren op.  

Wegen en verkeer Prinses Christinastraat Nieuwe plan In het nieuwe plan met de woningen aan 
de Christinastraat moeten meer 
parkeerplaatsen aangelegd worden (ook 
voor zorgmedewerkers die af en aan 
rijden). 

We houden bij dit plan de normen uit de 
gemeentelijke parkeernota aan. Deze normen 
houden rekening met onder andere de grootte en 
de functie van gebouwen.  

Wegen en verkeer Complex Woonconcept 
Tichelkamp 

  Het openbare parkeerterrein bij het 
wooncomplex is te klein. De 
parkeerplekken van Woonconcept zijn 
lastig bereikbaar. Kan dit gebied 
heringericht worden (eventueel met 
laadpalen)? 

De verdiepte parkeerplaatsen van Woonconcept zijn 
slecht te bereiken. Hierdoor ontstaat er extra druk 
op de openbare parkeerplaats van de gemeente. De 
openbare ruimte rond het gebouw biedt 
onvoldoende ruimte voor uitbreiding van 
parkeerplaatsen. Bewoners met een elektrische 
auto kunnen een openbare laadpaal aanvragen via 
de gemeentelijke website 
https://www.steenwijkerland.nl/laadpalen. Vanuit 
Woonconcept zijn er nog geen plannen om op korte 
termijn laadpalen bij hun parkeerplaatsen te 
plaatsen.  



 

 

Wegen en verkeer Prinses Christinastraat Nieuwe plan In de weg naar onze woningen zit een rare 
bocht. Hier wordt vaak geracet en er staan 
auto's geparkeerd. 

In een 30-kilometerzone mag je op de straat 
parkeren. Op de straat parkeren heeft een positief 
effect op de rijsnelheid van het verkeer.  Onze 
snelheidsmetingen geven aan dat 85% van het 
verkeer zich netjes houdt aan de toegestane 30 
km/h. Ook vanuit de ongevallenregistratie zijn ons 
geen bijzonderheden op deze locatie bekend. Er is 
daarom geen aanleiding om de situatie te 
veranderen.  

Wegen en verkeer Wendakker In de bocht Er is slecht zicht in de bocht. Kan er een 
verkeerspiegel geplaatst worden? 

We hebben ter plekke gekeken en kiezen ervoor om 
geen verkeerspiegel te plaatsen. We zijn zeer 
terughoudend met het plaatsen van deze spiegels. 
Deze zijn kwetsbaar en lang niet altijd betrouwbaar 
voor alle weggebruikers. Ze geven daardoor een 
schijnveiligheid. 

Wegen en verkeer Nieuwe Onnastraat Het doorlopende stuk Het doodlopende stuk van de Nieuwe 
Onnastraat is smal(ler). Hierdoor ontstaat 
veel schade aan velgen. 

Dit deel van de weg is smaller dan andere wegen. 
Deze keuze is bij de aanleg gemaakt vanwege het 
aantal woningen dat hier staat en het doodlopende 
karakter. We willen onderzoek doen naar een 
haalbare en betaalbare oplossing, maar dit kost tijd. 
We willen hierover eind januari 2023 een besluit 
nemen.  

Wegen en verkeer Nieuwe Onnastraat Vanaf de 
Oostwijkstraat 

Graag aandacht voor de route naar het 
centrum. De Nieuwe Onnastraat is 
onbegaanbaar voor voetgangers, mensen 
in een rolstoel, een scootmobiel, of op de 
(elektrische) fiets. Bij tegenliggers kan je 
niet of nauwelijks uitwijken (ondanks het 
eenrichtingsverkeer). Dit levert gevaarlijke 
situaties op.  

De Nieuwe Onnastraat is een smalle straat waar de 
gevels dicht op elkaar staan. Er is hier een grote 
parkeerbehoefte en dus zijn parkeerplaatsen hard 
nodig. Het weghalen van parkeerplaatsen om 
ruimte te maken om elkaar te passeren is helaas 
niet mogelijk.  De routes naar het centrum via de 
Wilhelminastraat of de Storrenhoeve bieden meer 
ruimte en zouden een alternatieve route kunnen 
zijn.  

Wegen en verkeer Oostwijkstraat Richting de stad De stoepen zijn smal en schuin. Daardoor 
moeten mensen met een rollator of in een 
rolstoel over de weg. 

De Oostwijkstraat is een smalle straat. De gevels 
staan dicht op de weg. Ook de stoepen zijn smal. De 
breedste voetpaden liggen aan de kant van het 
centrum. Het verbreden van de voetpaden is helaas 
niet mogelijk.  

Wegen en verkeer Kampstraat Bij huisnummer 89 Het op/afritje is niet bruikbaar voor 
scootmobielen en rolstoelen. 

We hebben naar de situatie gekeken en gaan de 
helling minder steil maken. 



 

 

Wegen en verkeer Paasweide  Bij huisnummer 19 Het op/afritje in de stoep is niet bruikbaar 
voor scootmobielen. 

We hebben naar de situatie gekeken en gaan de 
helling minder steil maken. 

Wegen en verkeer Koningsland / Hofjes   Er zitten veel drempels in de weg. Deze zijn 
lastig voor fietsers. 

We hebben naar de situatie gekeken. Op een aantal 
plekken zien we oneffenheden in de drempels. De 
aannemer gaat dat oplossen. Als we de drempels 
zouden afvlakken, dan heffen we 
snelheidsremmende werking op. Het verkeer kan er 
dan met een grotere snelheid overheen en dat gaat 
ten koste van de verkeersveiligheid.  

Wegen en verkeer Dynselakker / 
Buddenakker 

Het achterpad Door de opdruk van boomwortels is het 
asfalt van de weg slecht. 

Dat staat nog voor dit jaar op onze 
onderhoudsplanning.  

Wegen en verkeer Zuidveenseweg    In het fietspad vanuit Zuidveen in de 
richting van de rotonde. Direct buiten de 
bebouwde kom zitten brede, gevaarlijke 
naden in het fietspad. 

Deze situatie is bekend. Er spelen hier meerdere 
vraagstukken. Op dit moment onderzoeken we of 
we deze mee kunnen nemen met de 
herstelwerkzaamheden. Deze staan voor komend 
voorjaar op de planning. 

Wegen en verkeer Nieuwe Onnastraat   De fietsroute vanuit de stad naar de 
Schansweg richting Giethoorn graag extra 
aanduiden.  

We gaan kijken naar een aanpassing van de 
fietsinfrastructuur om ervoor te zorgen dat er een 
logische route ontstaat naar de fietstunnel.  

Wegen en verkeer Nieuwe Onnastraat Tussen 85 en 87 Tussen huisnummers  85 en 87 loopt een 
voetpad richting Koningsland. Dit pad 
wordt als sluiproute gebruikt door 
fietsers/brommers. 

Hoewel dit een vervelende situatie is, kunnen we 
helaas geen oplossing bieden om dit volledig te 
voorkomen. Bij het plaatsen van bijvoorbeeld 
fietssluizen moeten we rekening houden met de 
toegankelijkheid voor onder andere rolstoelen. Dat 
betekent echter ook dat fietsers/brommers er niet 
door worden tegengehouden.   

Wegen en verkeer Fietsroute Zuidveen-
Steenwijk 

  Fietsers die vanuit Zuidveen komen en 
richting de Trappenweg fietsen, worden 
niet verwezen naar het tunneltje. De 
oversteek is niet veilig. 

We gaan de fietsbewegwijzering vernieuwen. Dit 
verzoek zullen we daarin meenemen. Verder gaan 
we kijken hoe het voor fietsers aantrekkelijker 
gemaakt kan worden om de route richting de 
Trappenweg via de  fietstunnel te kiezen in plaats 
van de oversteek over de Schansweg.  

Wegen en verkeer Complex Woonconcept 
Tichelkamp 

  Fietsers steken de Schansweg over en 
maken geen gebruik van de fietstunnel.  

We gaan kijken of we kunnen zorgen voor een 
logische route naar de fietstunnel.  



 

 

Wegen en verkeer Emmastraat-Julianastraat-
Bernhardstraat 

  In de wijk is het zicht slecht door busjes die 
asociaal geparkeerd staan. Rolstoelen 
kunnen op/afritjes niet gebruiken. Kan hier 
eenrichtingsverkeer worden ingesteld? 
Hierdoor is er ruimte voor bredere 
stoepen. Daarnaast moet er meer 
gehandhaafd worden op parkeren voor 
uitritten. Busjes kunnen ook parkeren bij 
Avanty/Fordgarage. 

De breedte van de voetpaden voldoet aan de norm. 
Er is dus geen noodzaak om deze te verbreden. Het 
instellen van eenrichtingsverkeer is geen oplossing 
voor de ervaren overlast. De parkeerbehoefte blijft 
gelijk. Ook zal er bij het instellen van 
eenrichtingsverkeer meer verkeer door de straat 
rijden. We hebben het verzoek om extra te 
handhaven op fout-parkeerders doorgegeven aan 
onze handhavers. Zij zullen hier aandacht aan 
besteden. 

Wegen en verkeer Schansweg Tussen de Vendelweg 
en de Gagelsweg 

De hoge snelheid op dit gedeelte 
Schansweg zorgt voor gevaarlijke situaties. 
Voor verkeer dat uitvoegt naar de 
Wendakker, of  oversteek naar de 
Onnaweg. Maar ook voor de vele 
voetgangers die oversteken richting de 
Kamp. Zijn er mogelijkheden voor 
snelheidsremmende maatregelen?  Meer 
snelheidscontrole zou misschien ook een 
oplossing kunnen zijn. 

De Schansweg is een weg met een belangrijke 
functie voor Steenwijk. Daarom geldt hier een 
snelheidsregime van 50 km/u. Ondanks dat de weg 
gelegen is binnen de bebouwde kom heeft de 
uitstraling van de weg niet helemaal dat karakter. Bij 
het groot onderhoud dat in 2014 is uitgevoerd is het 
kruispunt bij de Wendakker aangepast, zodat er op 
een veilige wijze voorgesorteerd kan worden om af 
te slaan. Bij de Trappenweg en de Onnaweg zijn de 
afslagen niet aangepast, omdat hier veel minder 
afslaand verkeer is. Bij de oversteek voor 
voetgangers bij de Onnaweg is niet gekozen voor 
een tusseneiland, omdat de weg hiervoor verbreed 
moest worden. Vanwege de ligging van kabels en 
leidingen was dit niet mogelijk. In deze afweging is 
ook meegewogen dat op deze plek het uitzicht op 
naderend verkeer goed is. Het verzoek om 
handhaving hebben we opnieuw voorgelegd aan de 
politie. Zij geven aan dat zij vanwege de huidige 
inrichting van de weg geen prioriteit geven aan het 
ter plaatse handhaven op snelheid.  
 
Uit verkeerstellingen in de afgelopen jaren 
herkennen wij het signaal dat de snelheden hoger 
liggen dan het geldende snelheidsregime van 50 
km/u. Uit waarnemingen ter plaatse zien wij dat 
overstekende voetgangers goed uitkijken voordat 
over gestoken wordt. Uit de ongevallenregistratie 
van de afgelopen 6 jaar zien we geen 



 

 

verontrustende cijfers op dit traject. Ongevallen 
beperken zich tot eenzijdige ongevallen. 
 
Alles overwegende komen wij tot de conclusie dat 
de eventuele gevaren op de weg voldoende 
herkenbaar zijn en dat weggebruikers daar tijdig op 
anticiperen. We zien daarom voor nu geen 
aanleiding om extra 

Thema Straatnaam Omschrijving  locatie Vraag / opmerking Antwoord 

Afval en hondenpoep Prinses Margrietstraat Bij huisnummer 1 De ondergrondse container aan de Prinses 
Margrietstraat is regelmatig vol. Hierdoor 
worden afvalzakken naast de container 
geplaatst. Dit staat slordig en belemmert 
het looppad.  

We hebben deze melding doorgegeven aan ROVA. 
Het kan zijn dat afvalzakken naast de container 
worden geplaatst vanwege een storing. Storingen 
aan de ondergrondse container kunt u melden bij 
ROVA. Dit kan telefonisch via 038 - 427 37 77. U 
kunt ook een melding doen via de website van de 
ROVA (www.rova.nl > contact > storing melden). 
Vermeld altijd het containernummer erbij, dan weet 
ROVA direct om welke ondergrondse container het 
gaat.  
 
Als er vuilniszakken naast de container staan of als 
er een vuilniszak vast zit in de opening, dan kunt u 
dit melden bij de gemeente. Dat kan telefonisch via 
14 0521 of via onze website 
www.steenwijkerland.nl/melding.   



 

 

Afval en hondenpoep Akkerplein   Voor de oudere bewoners van het 
appartementencomplex aan het Akkerplein 
wordt het steeds moeilijker om afval naar 
de ondergrondse container te brengen. 

De bewoners van het appartementencomplex zijn 
aangesloten op de ondergrondse container aan de 
Appelhofshoeve. Dit is de dichtstbijzijnde 
ondergrondse container. Het verplaatsen van de 
ondergrondse container is geen optie en biedt ook 
geen oplossing voor deze vraag. Ook Woonconcept 
(de verhuurder van het appartementencomplex) 
kan geen oplossing bieden als het gaat om het 
wegbrengen van afval. De oplossing voor deze vraag 
moet vooral gezocht worden in het  vinden van een 
helpende hand binnen het eigen netwerk (buren, 
familie, vrienden). Sociaal Werk De Kop kan hier 
eventueel bij ondersteunen. Sandra Lampe (de 
buurtwerker) is te bereiken via  
s.lampe@sociaalwerkdekop.nl of 06 – 30 28 67 71. 

Afval en hondenpoep Diverse locaties   Wijkbewoners zouden graag meer 
afvalbakken zien in de wijk.  

De gemeente plaatst afvalbakken op belangrijke en 
logische locaties. Voorbeelden hiervan zijn 
stadsparken, winkelcentra en langs routes van 
scholen naar winkelcentra. De gemeente wil zo min 
mogelijk afvalbakken in de wijken plaatsen. Wel 
stimuleren we inwonersinitiatieven die bijdragen 
aan een schone(re) buurt. U kunt bijvoorbeeld een 
afvalbak adopteren. Bij een adoptieafvalbak zorgt u 
ervoor dat de omgeving van deze afvalbak schoon 
blijft van zwerfvuil. U leegt de bak als deze vol is. En 
als u twee of meer volle zakken met afval heeft, dan 
haalt de gemeente ze gratis op. Hierover maken we 
afspraken. U krijgt van ons vuilniszakken, 
handschoenen, een afvalgrijper en een sleutel om 
de afvalbak te openen. Kent u een plek in uw buurt 
waar veel zwerfafval ligt? En denkt u dat een 
adoptieafvalbak de oplossing biedt? Neem dan 
contact op met Lina van Veen (gebiedscoördinator, 
lina.van.veen@steenwijkerland.nl, of 06 11 19 85 
28). Zij helpt u dan verder. 



 

 

Afval en hondenpoep Diverse locaties   Op diverse locaties in de wijk wordt 
overlast ervaren van hondenpoep. 
Daarnaast willen wijkbewoners graag 
weten, waarom er geen hondenbakken 
met poepzakjes meer zijn.  

Hondenbakken met poepzakjes staan alleen op 
locaties waar veel toeristen komen. Dit is ons beleid 
sinds 2010. 
 
Binnen de bebouwde kom is een hondenbezitter 
verplicht om de hondenpoep van zijn of haar hond 
op te ruimen. Helaas gebeurt dit niet altijd. Zakjes 
met hondenpoep mogen in elke afvalbak die in de 
openbare ruimte staat. Natuurlijk kan een 
hondenbezitter het zakje met hondenpoep ook 
thuis in de prullenbak gooien. Het losloopterrein in 
de buurt is de groenstrook tussen de Schansweg, 
Vendelweg, Sangerland en de Paasweide. Op die 
plek mogen honden loslopen en mag de 
hondenpoep blijven liggen. Dat geldt ook voor 
bermen buiten de bebouwde kom. Vaak helpt het 
om de hondenpoep te verminderen door het er met 
elkaar over te hebben en de 'spelregels' te delen. 
Wanneer dit niet voldoende is, is er de mogelijkheid 
om te handhaven. Daarvoor is het belangrijk om te 
weten waar en wanneer de overlast is. Een boete 
geven kan alleen als iemand op heterdaad wordt 
'betrapt'. U kunt deze informatie doorgeven via 
onze website www.steenwijkerland.nl/melding. 
Telefonisch doorgeven kan ook via 14 0521.   

Thema Straatnaam Omschrijving  locatie Vraag / opmerking Antwoord 

Overlast en 
handhaving 

Oostwijkstraat Bij het Kompas Bij het Kompas zit regelmatig jeugd die 
overlast veroorzaakt. 

Het schoolplein bij Het Kompas is een open 
schoolplein. Dit is een schoolplein dat buiten 
schooltijd (tussen zonsopgang en zonsondergang) 
‘open’ is voor kinderen uit de buurt. Het 
veroorzaken van overlast is niet wenselijk. Daarom 
gaan de handhavers en de politie extra controleren 
bij het Kompas. Deze locatie wordt meegenomen in 
de surveillancerondes. Daarnaast gaan de 
jongerenwerkers van Sociaal Werk De Kop met 
regelmaat kijken op deze locatie. 



 

 

Overlast en 
handhaving 

Prinses Christinastraat Bij huisnummer 27 Zorgmedewerkers parkeren achter 
geparkeerde auto's. Daardoor is het lastig 
om van de parkeerplaats af te rijden. 

Het is wettelijk niet toegestaan om zo te parkeren 
dat een ander er niet meer uit kan. Extra 
verkeersmaatregelen zijn daarvoor niet nodig. 
Handhaving is lastig aangezien parkeren op de 
rijbaan is toegestaan. Wanneer er een gevaarlijke 
situatie ontstaat dan er melding gedaan worden. U 
kunt ook bellen met 14 0521. Buiten kantoortijden 
kunt u bellen met 0900-8844 (nummer politie, geen 
spoed). We adviseren dat mensen die hulp krijgen 
van een thuiszorginstelling hun hulp vragen om op 
de parkeerplaats te parkeren.    

Overlast en 
handhaving 

Storrenhoeve   Er staat regelmatig een bruine bestelbus 
half op de stoep. 

We hebben onze handhavers gevraagd om deze 
locatie in de gaten te houden en zo nodig in gesprek 
te gaan met stoepparkeerders. 

Overlast en 
handhaving 

Storrenhoeve Achter huisnummers 
4-6 

Achter huisnummer 4-6 parkeren auto's 
met handelaarskenteken. 

We hebben onze handhavers en de politie gevraagd 
om deze locatie in de gaten te houden.  

Overlast en 
handhaving 

Nieuwe Onnastraat   Tegenover het woonwagenkamp staan 
busjes in het groen geparkeerd. 

We hebben onze handhavers gevraagd om deze 
locatie in de gaten te houden en zo nodig in gesprek 
te gaan met parkeerders in het groen. 

Overlast en 
handhaving 

Storrenhoeve   Wij ervaren parkeeroverlast van grote 
voertuigen. 

We zien dat er door verschillende bewoners 
gekozen wordt om hier hun busje neer te zetten. 
Omdat er voldoende parkeerruimte is in de wijk, 
lijkt dit een bewuste keuze te zijn. We kunnen hier 
niet op sturen. Voor grotere parkeerplaatsen is geen 
ruimte.  



 

 

Overlast en 
handhaving 

Complex Woonconcept 
Tichelkamp 

  We hebben binnen het wooncomplex 
geluidhinder van het verkeer op de 
Schansweg. Kan op de Schansweg een 30 
km/u zone worden ingesteld om de 
geluidhinder te verminderen? 

Er is een geluidsonderzoek gedaan bij een situatie 
die vrijwel gelijk is aan de situatie aan de 
Schansweg. Daarbij is gekeken naar de 
geluidsbelasting op de gevel. De conclusie van de 
Omgevingsdienst IJsselland was dat er geen sprake 
was van een onaanvaardbare situatie. De 
Schansweg is een belangrijke route om het verkeer 
rond Steenwijk te leiden. Met name voor 
landbouwverkeer en zwaar verkeer helpt deze weg 
om een route door Steenwijk te vermijden. Om die 
reden is gekozen voor een maximum snelheid van 
50 km/u. We hebben deze melding ook besproken 
met Woonconcept. Op korte termijn gaat 
Woonconcept geen aanpassingen doen.  

Thema Straatnaam Omschrijving  locatie Vraag / opmerking Antwoord 

Spelen en ontmoeten     In Clingenborgh ontbreekt een levendig 
buurtcentrum. Een plek waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar 
mensen samen kunnen koken. Een plek 
waar activiteiten georganiseerd worden. 

Zorggroep Noorderboog heeft plannen om op korte 
termijn in verpleeghuis Zonnekamp een brasserie te 
openen. Een plek waar buurtbewoners en bewoners 
van Zonnekamp samen kunnen eten. De brasserie 
wordt gevestigd in ‘de Haven’ (de centrale hal van 
Zonnekamp). De brasserie begint in eerste instantie 
kleinschalig, maar het doel is om de activiteiten 
steeds meer uit te breiden. Samen koken behoort in 
de toekomst ook tot de mogelijkheden. Zonnekamp 
wil graag de functie van ‘huiskamer van 
Clingenborgh’ vervullen. De komst van de brasserie 
is een mooie eerste stap. Heeft u ideeën voor de 
brasserie, of wilt u een handje helpen (in welke 
vorm dan ook)? Neem dan contact op met Jitte van 
Willigen. Dat kan via telefoonnummer 06 - 13 59 77 
77. U kunt ook een mail sturen naar 
j.vanwilligen@noorderboog.nl.  
 
Zonnekamp stelt ‘de Haven’ ook beschikbaar voor 
buurtactiviteiten. Heeft u een idee voor het 
organiseren van een activiteit? Sociaal Werk De Kop 
kan eventueel ondersteuning bieden. U kunt contact 
opnemen met Sandra Lampe (buurtwerker Sociaal 



 

 

Werk De Kop, s.lampe@sociaalwerkdekop.nl, of 06 
– 30 28 67 71). Sociaal Werk De Kop gaat samen met 
de activiteitenbegeleiders van Noorderboog en 
buurtkamer de Symfonie een overzicht maken van 
alle activiteiten die aangeboden worden in 
Zonnekamp. Deze activiteitenkalender wordt in de 
wijk verspreid. 
 
Ook is een Zonnekamp buurtkamer de Symfonie 
gevestigd. U kunt hier terecht voor een bakje koffie 
of een maaltijd. Dat kan op maandag tot en met 
woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op 
donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en op vrijdag 
van 11.30 uur tot 16.30 uur. Heeft u vragen? Dan 
kunt u contact opnemen met Joke Seekles. U kunt 
haar bereiken via telefoonnummer 06 – 12 21 84 99. 
 

Spelen en ontmoeten Nieuwe Onnastraat   Waarom is de speelplaats verdwenen, toen 
het woonwagenkamp is uitgebreid?  

Het is ons niet helemaal duidelijk om welke 
toestellen het gaat. De vraag is anoniem gesteld, 
daarom kunnen we niet vragen om verduidelijking. 
Er zijn de afgelopen jaren geen speeltoestellen 
weggehaald in de Nieuwe Onnastraat. In 
Clingenborgh zijn verschillende speeltuinen 
aanwezig. Aan de Nieuwe Onnastraat, de 
Appelhofshoeve, de Havinkakker, het Akkerplein en 
de Wihelminastraat. Kindcentrum Bernhard heeft 
een open schoolplein. Dit is een schoolplein dat 
buiten schooltijd (tussen zonsopgang en 
zonsondergang) ‘open’ is voor kinderen uit de buurt.  

Spelen en ontmoeten Akkerplein   De optrede van de glijbaan is te hoog. We hebben de situatie bekeken. Het toestel voldoet 
aan de norm. Het kan zijn dat de opgang iets te 
hoog wordt ervaren door kleine(re) kinderen. Dat 
kan kloppen, want toestellen die geschikt zijn voor 
oudere kinderen kennen een hogere optrede. Het 
toevoegen van een traptrede is niet mogelijk, omdat 
het toestel dan niet meer voldoet aan de normering. 



 

 

Spelen en ontmoeten Prinses Irenestraat Speeltuin De buurt vraagt om meer onderhoud aan 
de speeltuin. Met name de houtsnippers 
die er liggen. Het onkruid wordt goed 
onderhouden. 

De snippers zijn aangevuld. 

Spelen en ontmoeten Prinses Margrietstraat   Buurtbewoners zijn erg blij met de 
moestuin aan de Prinses Irenestraat / de 
Prinses Margrietstraat. Is er subsidie 
beschikbaar voor het onderhoud en het 
kopen van plantjes? 

De initiatiefnemers hebben enkele jaren geleden 
een eenmalige opstartsubsidie gekregen van de 
gemeente voor het aanleggen van de 
buurtmoestuin. Hier is nog een klein bedrag van 
over. De buurtbewoners mogen gezamenlijk 
bepalen hoe dit geld besteed moeten worden. Toen 
de moestuin is aangelegd, is afgesproken dat de 
buurtbewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het 
onderhoud en het beheer van de moestuin. Het 
kopen van plantjes en zaadjes is hier een voorbeeld 
van. De gemeente vindt het erg belangrijk dat de 
buurtmoestuin niet afhankelijk is van gemeentelijke 
subsidies. Dat geldt overigens voor alle 
inwonersinitiatieven. Er zijn alternatieven mogelijk. 
Buurtbewoners die fruit en groente uit de moestuin 
gebruiken, zouden een vrijwillige bijdrage kunnen 
betalen. Ook zijn er misschien bedrijven die de 
buurtmoestuin willen sponsoren. Sociaal Werk De 
Kop kan eventueel ondersteunen bij de zoektocht 
naar sponsoren en fondsen. De initiatiefnemers 
kunnen contact opnemen met Sandra Lampe 
(buurtwerker Sociaal Werk De Kop, 
s.lampe@sociaalwerkdekop.nl, of 06 – 30 28 67 71). 



 

 

Spelen en ontmoeten Prinses Irenestraat   Buurtbewoners zijn erg blij met de 
moestuin aan de Prinses Irenestraat / de 
Prinses Margrietstraat. Maar er zijn zorgen 
over de toekomst. Het aantal vrijwilligers 
dat betrokken is bij dit initiatief, is 
minimaal. 

Betrokkenheid van de buurt bij de buurtmoestuin is 
erg belangrijk. Alleen dan kan de buurtmoestuin 
blijven bestaan. Sociaal Werk De Kop is bereid om in 
gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de 
buurtmoestuin om samen te kijken hoe de 
betrokkenheid (weer) vergroot kan worden. 
Buurtbewoners die graag vrijwilliger willen worden 
van de buurtmoestuin, kunnen ook contact 
opnemen met Sandra Lampe (buurtwerker Sociaal 
Werk De Kop, s.lampe@sociaalwerkdekop.nl, of 06 
– 30 28 67 71). 

Spelen en ontmoeten Prinses Irenestraat   De buurtmoestuin aan de Prinses 
Irenestraat / de Prinses Margrietstraat is 
een inspirerend voorbeeld. Is dit ook op 
andere plekken mogelijk? 

Heeft u een idee om uw buurt bijvoorbeeld 
gezelliger of groener te maken? De gemeente gaat 
graag met u in gesprek over de mogelijkheden. U 
kunt contact opnemen met Lina van Veen 
(gebiedscoördinator, 
lina.van.veen@steenwijkerland.nl, 06 - 11 19 85 28). 
We dagen inwoners wel uit om zelf met hun idee 
aan de slag te gaan. De gemeente en Sociaal Werk 
De Kop hebben een ondersteunende en 
faciliterende rol.  

Spelen en ontmoeten Storrenhoeve   In de straat zijn verschillende plantsoentjes 
met stekelbosjes. Kan er op 1 plek niet een 
ontmoetingsplek gecreëerd worden, met 
een boom en een bankje?  

We hebben naar de situatie gekeken. We kunnen 
niet voldoende ruimte vinden voor het inrichten van 
een ontmoetingsplek.  

Spelen en ontmoeten Schansweg   Kunnen er pauzebankjes geplaatst worden 
langs de Schansweg.  

De gemeente wil een bankje plaatsen langs de 
Schansweg. De melder gaat samen met enkele 
buurtbewoners kijken wat de beste plek is voor deze 
bank. De melder stemt dit ook af met de 
aanwonenden. Daarna gaan we het bankje plaatsen. 



 

 

Spelen en ontmoeten Prinses Christinastraat   Graag zien we meer bankjes en grotere 
groenruimtes.  

We zien mogelijkheden voor het plaatsen van een 
extra bankje. De melder gaat samen met de 
omgeving op zoek naar de goede plek. Dit gaat 
mogelijk om een tijdelijke situatie, omdat Woonzorg 
Nederland plannen heeft voor dit gebied. De 
verdere inspraak over de inrichting van dit gebied 
maakt onderdeel uit van de (formele) procedure die 
Woonzorg Nederland moet doorlopen.  

Thema Straatnaam Omschrijving  locatie Vraag / opmerking Antwoord 

Water en riolering Storrenhoeve Bij huisnummer 4 Het voetpad achter Storrenhoeve 4-6 
watert niet af naar de kolk. 

Het pad is eigendom van Omnia Wonen. Omnia 
Wonen heeft de situatie bekeken en heeft het 
straatwerk aangepast.  

Water en riolering Prinses Margrietstraat Bij huisnummer 2 Wij hebben 2 putten in de tuin. Het water 
loopt niet weg. Wie onderhoudt deze 
putten?  

Woonzorg Nederland onderhoudt deze putten. Zij 
heeft de riolering laten reinigen. Het probleem is 
opgelost. 

Water en riolering Prinses Margrietstraat Bij huisnummer 2 Achter huis, onderaan talud, ligt een goot. 
Deze watert slecht af. Van wie is deze 
goot? 

Woonconcept onderhoudt deze goot. Inmiddels 
heeft de hovenier de goot vrij gemaakt van blad, 
zodat het water weer vrij naar de put kan stromen. 
De hovenier gaat dit voortaan ook in de gaten 
houden. 

Water en riolering Prinses Christinastraat Bij huisnummer 27 In de straat, op de hoek voor woning, blijft 
water staan, watert niet af naar kolk aan 
andere kant van de straat. 

We hebben naar de situatie gekeken. Er blijft 
minimaal water staan. De periode waarbinnen dit 
water wegzakt is vergelijkbaar met andere locaties 
en vinden we acceptabel. 

Thema Straatnaam Omschrijving  locatie Vraag / opmerking Antwoord 

Openbare verlichting Hele wijk   Is er een planning wanneer de rest van de 
openbare verlichting in de wijk 
vervangen/vernieuwd wordt?  

De vervanging van de openbare verlichting staat 
gepland voor 2025. 



 

 

Openbare verlichting Prinses Irenestraat Steeg/achterom  20-
56 

De steeg achter de woning is slecht 
verlicht. Kan dit aangepast worden.  

We hebben deze vraag voorgelegd aan de eigenaar 
van de steeg en dat is Woonconcept. Zij zijn er gaan 
kijken. Het standpunt van Woonconcept is dat de 
achtertuinen richting de steeg altijd open waren. Bij 
elke berging hangt een lamp die tot aan het 
achterpad verlicht. Sommige bewoners hebben in 
de loop van de jaren schuttingen en afscheidingen 
geplaatst waardoor het licht minder ver schijnt. 
Woonconcept onderneemt hierin geen actie. 
Bewoners kunnen voor een relatief klein bedrag zelf 
een solar lampje aanschaffen of de situatie weer 
terugbrengen zoals die was. De bewoners hebben 
hierin een eigen keuze. 

Openbare verlichting Sangerland   Waarom is een deel van de verlichting 
langs het fietspad verwijderd?  

In het beleidsplan Openbare Verlichting 
Steenwijkerland is het uitgangspunt "Licht waar het 
moet, donker waar het kan". Bij werkzaamheden 
aan de Schansweg is gekozen voor het verwijderen 
voor de verlichting, omdat deze niet veel toevoegde 
aan de bestaande verlichting langs de weg. Voor de 
voetgangers is een wandelroute beschikbaar die 
verlicht is. In de periode tot 2027 gaan we 80% van 
de openbare verlichting vervangen door led. De 
vervanging van de verlichting op Sangerland staat in 
de planning voor 2025.  

Thema Straatnaam Omschrijving  locatie Vraag / opmerking Antwoord 

Overig     Hoe staat het met de renovatie van 
Zonnekamp? 

Begin september is er een nieuwsbrief bezorgd 
binnen een straal van 500 meter rondom 
Zonnekamp. In deze nieuwsbrief staat de laatste 
stand van zaken met betrekking tot de renovatie. 
Deze nieuwsbrief hebben we ook op onze website 
geplaatst (www.steenwijkerland.nl/clingenborgh). 
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, maar wilt u 
deze wel graag lezen? Laat het ons dan even weten. 
U kunt bellen naar 14 0521, dan sturen wij u een 
kopie toe. U kunt ook een papieren versie ophalen 
bij Zonnekamp (Oyershoeve 1), de Buze 
(Oostwijkstraat 110), of het gemeentehuis 
(Vendelweg 1). 



 

 

Overig     De digitale wereld wordt steeds groter. 
Steeds meer informatie is tegenwoordig 
(alleen nog maar) te vinden op websites, 
social media, of via applicaties. Veel 
(vooral) oudere mensen vinden dit lastig. 
Aandacht hebben voor digitalisering en 
digitale vaardigheden is belangrijk. 

Ook wij vinden het belangrijk dat er aandacht is 
voor digitalisering en digitale vaardigheden. We 
hebben aan Sociaal Werk De Kop gevraagd om te 
kijken op welke manier dit opgepakt kan worden. 
De eerste stappen zijn al gezet. Op 31 oktober 
(tijdens de maandelijkse koffie-inloop) kwam het 
thema digitale vaardigheden aan bod. Deze inloop is 
goed bezocht.  

Overig Oostwijkstraat    Bewoners moeten beter hun tuin 
bijhouden.  

Het onderhoud van een tuin is een 
verantwoordelijkheid van de huurder of eigenaar. 
We kunnen hier geen actie op ondernemen, tenzij 
er een gevaarlijke situatie ontstaat voor 
bijvoorbeeld de volksgezondheid of de 
verkeersveiligheid. Als hier sprake van is, kunt u een 
melding doen bij de gemeente. Dat kan telefonisch 
via 14 0521 of via onze website 
www.steenwijkerland.nl/melding.  

 


