info
DINSDAG 11 AUGUSTUS 2020

Gemeente
Steenwijkerland

Bezoekadressen:
Vendelweg 1 in Steenwijk
De Vesting 11-13 (jeugd, zorg en werk)
Postadres: Postbus 162,
8330 AD Steenwijk
Telefoon: 14 0521 (geen netnummer nodig)
info@steenwijkerland.nl
www.steenwijkerland.nl

n Openingstijden gemeentehuis
Maandag en woensdag van
9.00 – 17.00 uur
Dinsdag en donderdag van
9.00 – 18.00 uur
Vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

LET OP:
Onze publieksbalies zijn open, maar u
moet wel eerst een afspraak maken.
Dat kan telefonisch via het nummer
14 0521 of via onze website.
Voor het ophalen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs moet u ook een
afspraak maken.
Wilt u een vergunning aanvragen (zoals
een evenementenvergunning of een
vergunning om te bouwen)? Neem dan
telefonisch contact met ons op via het
nummer 14 0521. Wilt u geboorteaangifte doen? In deze tijd hoeft u hiervoor
niet langs te komen.
U kunt dit ook telefonisch doen via het
nummer 14 0521.

De volledige tekst van de gemeentelijke
publicaties leest u in het officiële
elektronische publicatieblad op:
www.steenwijkerland.nl
(onder Over Steenwijkerland - Nieuws Bekendmakingen)

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Giethoorn, Jonenweg 29a, vervangen
bestaande schuur (30-07-2020)
Kerkweg 33, aanbrengen boswal
(24-07-2020)
Sint Jansklooster, Halleweg 11, kappen
eikenboom (03-08-2020)
Steenwijk, Landgoedallee kavel 134,
bouwen woning met bijgebouw
(31-07-2020)
Meppelerweg 65, brandveilig gebruik
Thomashuis (30-07-2020)
Meppelerweg 112, bouwen
overkapping aan woning (23-07-2020)
Vollenhove, David van
Bourgondiëstraat 45, bouwen
opbouw op garage en bouwen carport
(03-08-2020)
Groenestraat 30, opnieuw invoegen

achtergevel (04-08-2020)
Noordwal 5, plaatsen tijdelijke woonunit
(03-08-2020)		
		
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Belterweg 80, plaatsen
tijdelijke woonunit (31-07-2020)
Giethoorn, Binnenpad 5, starten Bed en
Breakfast (03-08-2020)
De Rietlanden 6, uitbreiden woning
(30-07-2020)
Ds. J.J. Ketstraat, plaatsen masten t.b.v.
montage telsysteem voor parkeerplaatsen
(03-08-2020)
Steenwijk, Buitensingel 19, gewijzigd
uitvoeren vergunning m.b.t. bouwen
woning (04-08-2020)
Weteringallee, plaatsen tijdelijke
kantoor (30-07-2020)
Vollenhove, Voorpoort 14, vervangen
kozijnen in voor en achtergevel
(03-08-2020)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 237,
plaatsen tijdelijke woonunit (31-07-2020)
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevings-

De stukken liggen van 12-08-2020 t/m
22-09- 2020 ter inzage.
U kunt ze ook digitaal bekijken. Dat kan via
onze website www.steenwijkerland.nl
Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m
22-09-2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze naar voren brengen.
Verleende omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend
voor:
Onna, Burgemeester G.W. Stroinkweg
109, wijzigen bestemming bedrijf naar
wonen (18-02-2020)
De stukken liggen van 12-08-2020 t/m
23-09-2020 ter inzage.
U kunt ze ook digitaal bekijken. Dat kan via
onze website www.steenwijkerland.nl
T/m 23-09-2020 kunnen belanghebbenden
beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen
als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning naar voren
heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe
redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Op 15 augustus 1945 kwam
er een definitief einde aan de
Tweede Wereldoorlog. Japan capituleerde. Ook de Japanse bezetting in Nederlands Indië kwam
ten einde. Ieder jaar op deze dag
herdenken we in Steenwijkerland
bij het Indisch monument in het
Slingerbos de gevallenen van de
oorlog in dit deel van het Nederlands Koninkrijk.
Wegens de coronamaatregelen zal
deze herdenking dit jaar anders zijn
dan andere jaren. De ceremonie is
ingekort.
Daarnaast is er – om de 1,5 meter
onderlinge afstand te kunnen waarborgen – minder plaats voor belangstellenden.

n Iets melden?
Wilt u een melding maken over de openbare ruimte?
Dit kan via www.steenwijkerland.nl
De melding kan gaan over bijvoorbeeld
beschadiging van verlichting, straatwerk,
verkeersborden, openbaar groen, openbare gebouwen, vervuiling en schade aan
speeltoestellen of illegale bouw.
Rioolproblemen?
Op www.steenwijkerland.nl/rioolverstopping
leest u wat u kunt doen.

De vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
kunt u bekijken op www.steenwijkerland.nl/
besluitenlijsten

Giethoorn, Dwarsgracht 21, afwijken
bestemmingsplan i.v.m. verhuren 5
sloepen en bouwen steiger

Herdenking bij
Indisch monument

Openingstijden locatie De Vesting
(jeugd, zorg en werk)
Maandag t/m donderdag
van 8.30 – 16.30 uur
Vrijdag van 8.30 – 12.30 uur
(alleen op afspraak)

n Besluitenlijst B&W-vergadering

vergunning te verlenen voor:

Programma

Extra alert in de natuur
Een brandje in het bos of op de
hei kan al snel uit de hand lopen.
Natuurbranden zijn 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.
Is er brand in de natuur en weet u niet
welke kant u uit moet? Loop dan niet
voor de brand uit of in de richting van
de brand, maar haaks op de richting
waar de brand vandaan komt. Komt
de brand uit het zuiden? Loop dan niet
richting het noorden, maar richting
het oosten of westen. De kans dat de
brand je inhaalt of insluit, is dan het
kleinst.

Voorkom natuurbrand: wat kunt u doen?
- Rook liever niet in het natuurgebied.
Doet u dat toch? Maak uw sigaret dan zorgvuldig uit voor u hem weggooit.
- Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en
gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de
zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken.
- Gaat u barbecueën, maakt u een kampvuur of
heeft u een vuurkorf aan staan? Houdt u dan
aan de regels die in het gebied gelden.
- Let op waar u de auto neerzet.
De katalysator, die vaak aan de onderkant zit,
wordt erg heet. Als u de auto in droog, hoog
gras wegzet, kan deze daardoor in brand
vliegen.
- Parkeer niet op bospaden;
brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan
hebben.

Locatie:
Indisch monument in het Slingerbos
in Steenwijk
Datum:
15 augustus 2020
van 12.00 tot 12.30 uur
de ceremonie start om 12.00 uur
- Kransleggingen
(o.a. namens de provincie Overijssel
en Indische organisaties)
- Speech en kranslegging door locoburgemeester Tiny Bijl

Coronamaatregelen
Voor belangstellenden zijn maximaal
40 zitplaatsen beschikbaar. Daarnaast
kunnen we in het afgezette deel van
het park nog maximaal 40 extra belangstellenden toelaten.
We roepen alle aanwezigen op zich te
houden aan de 1,5 meter regel.
We vragen uw begrip hiervoor en
rekenen op uw medewerking.
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GEMEENTELIJKE
INFORMATIE OVER
HET CORONAVIRUS:
Website:
www.steenwijkerland.nl/coronavirus
Telefoon:
14 0521
E-mail:
info@steenwijkerland.nl
Twitter:
@steenwijkerland
Facebook:
Gemeente Steenwijkerland
Huis-aan-huis krant:
informatiepagina

