info
DINSDAG 12 MEI 2020

Gemeente
Steenwijkerland

Bezoekadressen:
Vendelweg 1 in Steenwijk
Postadres: Postbus 162,
8330 AD Steenwijk
Telefoon: 14 0521 (geen netnummer nodig)
info@steenwijkerland.nl
www.steenwijkerland.nl

n Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m donderdag
van 9.00 – 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 – 12.30 uur
Onze locatie aan de Vesting is gesloten.
Wel kunt u onze consulenten voor jeugd,
zorg en werk/inkomen telefonisch bereiken. U kunt bellen naar het telefoonnummer 14 0521.
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.

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.

n Besluitenlijst B&W-vergadering
De vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
kunt u bekijken op www.steenwijkerland.nl/
besluitenlijsten

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

ALGEMEEN
19 mei 2020
Politieke Markt, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website
www.steenwijkerland.nl onder
Bestuur/Raadsinformatie.
De Politieke Markt vindt plaats via
Zoom (een app voor video-overleg).
Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht?
Neem dan contact op met de griffie
via de mail griffie@steenwijkerland.nl

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning		

Giethoorn, tegenover Kanaaldijk 25,
kappen 2 bomen (06-05-2020)
Vlier 23 en 25, bouwen twee-ondereen-kapwoning (04-05-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 6,
plaatsen tijdelijke woonunit (30-04-2020)
Steenwijk, Divisie 18, plaatsen
vlaggenmast (01-05-2020)
Koterhoek 18, plaatsen overkapping
(04-05-2020)
Veenlanden 12, bouwen chalet
(06-05-2020)
Tuk, Tukseweg 87, plaatsen hekwerk,
herinrichten terrein en plaatsen
zonnepanelen (04-05-2020)

Tukseweg 113, uitbreiden woning
(29-04-2020)
Tukseweg 220A, plaatsen overkapping
(26-04-2020)
Vollenhove, Kerkstraat 56, vervangen 2
tuinhuisjes (03-05-2020)
Productieweg 3, bouwen kantoor en
verbouw bedrijfspand (01-05-2020)
Productieweg 7, uitbreiden sportschool
(28-04-2020)
Willemsoord, Steenwijkerweg 159,
plaatsen kunstwerk (30-04-2020)		
Witte Paarden, Steenwijkerweg 235,
bouwen 5 woningen (04-05-2020)
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Giethoorn, Kanaaldijk 9t, vervangen
gemaal (30-04-2020)
Oeverweg 1a, renoveren gemaal
(01-05-2020)		
Kallenkote, Kallenkote 41, bouwen loods
voor agrarisch gebruik (01-05-2020)
Steenwijk, Stationsstraat 27, plaatsen
dakkapellen (29-04-2020)
Vollenhove, Oppen Swolle 7, planten 48
eiken landgoed De Oldenhof
(01-05-2020)
Wanneperveen, Veneweg120a, splitsen
woning (06-05-2020)		
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Verleende omgevingsvergunningen
(uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend
voor:
Giethoorn, Jonenweg 7, brandveilig
gebruik groepsaccomodatie (04-05-2020)

De stukken liggen van 13-05-2020 t/m
24-06-2020 ter inzage.
T/m 24-06-2020 kunnen belanghebbenden
beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft
gebracht of kunt aantonen dat u daartoe
redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Oldemarkt, ‘t Slingerland 5,
bouwen woning
De stukken liggen van 13-05-2020 t/m
23-06-2020 ter inzage.
U kunt ze ook digitaal bekijken. Dat kan via
onze website www.steenwijkerland.nl
Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m
23-06-2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze naar voren brengen.

BESTEMMINGSPLANNEN
Kennisgeving vaststelling herziening
beheersverordening buitengebied
Steenwijkerland

De herziening van de beheersverordening
buitengebied Steenwijkerland is vastgesteld.
Het plan heeft betrekking op het herstel van
een aantal omissies in de beheersverordening waaronder het herstel van de woonbestemming in het woongebied Oosterbroek
in Oldemarkt.
Zie voor meer informatie en de mogelijkheid
om te reageren de gemeentelijke website.

GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING OP HEMELVAARTSDAG EN TWEEDE PINKSTERDAG
Op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) en
tweede pinksterdag (maandag 1 juni) worden geen afval en grondstoffen ingezameld
in de gemeente Steenwijkerland. De containers worden op een andere dag geleegd.

Gewijzigde openingstijden
Het milieubrengstation aan de Karenburg 3
in Steenwijk is gesloten op maandag 1 juni.
Het ROVA-klantcontactcentrum is gesloten
op donderdag 21 mei en maandag 1 juni.

De afvalinzameling van donderdag 21 mei
vindt plaats op zaterdag 23 mei.
De afvalinzameling van maandag 1 juni
vindt plaats op zaterdag 30 mei. Let op,
dit is de zaterdag vóór tweede pinksterdag.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met
het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon
038 - 427 37 77 of www.rova.nl/contact

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip
wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij
vragen u daarom de container op de dag
van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat
neer te zetten.

Meer informatie over de inzameldagen vindt
u op www.rova.nl/inzamelkalender en de
gratis ROVA-app.

DE SOCIAAL OMBUDSVROUW IS ER VOOR U
Als inwoner van Steenwijkerland
kunt u ook in deze coronatijd bij
de Sociaal Ombudsvrouw, Irma
van Beek, terecht met zorgen of
tips over de zorg en ondersteuning die de gemeente regelt.

GEMEENTE GESLOTEN
OP FEESTDAGEN
Op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag), vrijdag 22 mei 2020 en
maandag 1 juni 2020 (tweede pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.

De afgelopen anderhalf jaar is Irma
van Beek actief als Sociaal Ombudsvrouw voor de gemeente Steenwijkerland. Zij is onafhankelijk, onpartijdig
en een gesprek met haar is altijd vertrouwelijk.
Als Sociaal Ombudsvrouw komt zij op
voor uw belang als het over zorg en
ondersteuning bij wonen, leven en
werken gaat.

Irma van Beek: ‘Inwoners
zoeken contact met me in
de hoop dat er een oplossing voor hun probleem
gevonden wordt, maar
ook als ze zich niet gehoord voelen of bepaalde
regels niet begrijpen. Het
uitblijven van een antwoord, een aanbod dat
als niet passend wordt
ervaren of de behoefte
aan een luisterend oor
zijn tevens vaak een aanleiding om mij te bellen of te
mailen. Dat iemand je begrijpt en met je meedenkt,
zeker in een kwetsbare situatie, betekent vaak al veel.
Daar zet ik mij graag voor in.’

Een luisterend oor
U kunt de Sociaal Ombudsvrouw
bellen of mailen om vertrouwelijk uw
verhaal te vertellen.
Zij zal dan zonder oordeel, met aandacht en haar kennis en ervaring met
u meedenken om zo nodig stappen
te zetten.
Op werkdagen is Irma van Beek telefonisch bereikbaar en zij beantwoordt
dagelijks haar mail. U kunt bellen
naar 06 - 53 80 08 11 of mailen naar
sociaalombudsvrouw@steenwijkerland.nl
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BERICHT VAN
DE BURGEMEESTER

INFORMATIE OVER CORONAVIRUS
6 mei 2020
6 mei 2020

Basisregels
vooriedereen
iedereen
Basisregels voor
.

.

Houd 1,5 meter
Vermijd drukte.
Houd 1,5
meter
Vermijd
drukte.
afstand.
afstand.

Werk zoveel
Werk
zoveel
mogelijk thuis.
mogelijk thuis.

Was vaak je
Was vaak je
handen.

Heb je verkoudheidsHeb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.

klachten? Blijf dan thuis.

handen.

Ben je ook benauwd
je ook benauwd
en/of heb je Ben
koorts?
Dan moetenen/of
alle huisheb je koorts?
genoten thuisblijven.
Dan moeten alle huis-

Stap voor stap - wat kan wanneer?

RUIMTE

genoten thuisblijven.

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.
STAP 1
STAP 2

11 mei:

STAP 1

Contactberoepen
11 mei:
Buiten sporten op
Contactberoepen
1,5 meter afstand

2
1 STAP
juni:

1 juni:

Terrassen

Bioscopen
Terrassen

(max. 30 personen)

Buiten sporten
op
Bibliotheken
1,5 meter afstand

Bioscopen
Restaurants / cafés
(max.30
30personen)
personen)
(max.

(Speciaal)
basisonderwijs en
Bibliotheken
kinderopvang

Culturele instellingen
Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang
Praktijklessen en
examens MBO
vanaf 15 juni.

(max. 30 personen)
Musea

Culturele instellingen
(max.
30 personen)
Voortgezet
onderwijs

is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.
Voortgezet
onderwijs

Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderzocht.

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

examens MBO
vanaf 15 juni.

STAP 3

STAP 4

1 juli:STAP 3
Voorzieningen
campings en
vakantieparken

STAP 5

1 september: STAP 4

1 juli:

STAP 5

?

1 september:

Voorzieningen
campings en
Bioscopen
(max.vakantieparken
100 personen)

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

(max. 100 personen)

Culturele instellingen
(max.Restaurants
100 personen)/ cafés

?

Evenementen

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
Sauna’s betaald voetbal

Restaurants
/ cafés
Bioscopen
(max. 100 personen)

Evenementen

18+

Georganiseerde
samenkomsten
Culturele instellingen
(max. 100 personen)

(max. 100 personen)

Casino’s

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Kantines

Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

We mogen weer meer. Het kabinet heeft
een aantal coronamaatregelen versoepeld.
Het is belangrijk dat we daar verstandig
mee omgaan. Want het coronavirus is nog
stééds gevaarlijk aanwezig en kan bij onvoorzichtig handelen zo weer exploderen.
Dus vermijd drukte, blijf uw handen goed
wassen en geef elkaar letterlijk de ruimte.
Ruimte is vanaf 1 juni ook een belangrijke
leidraad voor de ondernemers en in het
bijzonder voor de horeca- en recreatieondernemers in onze gemeente. Zij moeten
de 1,5 meter afstand gaan toepassen in
hun bedrijfsvoering. En dat is een behoorlijk
lastige opgave. Hoe richt je bijvoorbeeld
terrassen, cafés en restaurants zo in dat je
ruimte creëert tussen de gasten, maar toch
voldoende klanten blijft houden? Klanten
die het voortbestaan van de zaak garanderen. Daar wordt door deze ondernemers nu
al hard over nagedacht. Ik ben ervan overtuigd dat hier creatieve oplossingen voor
worden gevonden. En waar mogelijk bieden we als gemeente een helpende hand
om deze ideeën te realiseren.

Sekswerkers en
coffeeshops Sauna’s

(max. 100 personen)

In het openbaar vervoer
Musea

Versoepeling hoger
onderwijs wordt
Praktijklessen
en
onderzocht.

Beste inwoners,

Kantines

Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Ruimte is de komende tijd voor iedereen
een belangrijk gegeven waar ons handelen
op gebaseerd zal zijn. Laten we hier verstandig mee omgaan. En daarbij is net zo
belangrijk: verplaats je in een ander en geef
elkaar zo ook figuurlijk de ruimte.
Rob Bats,
burgemeester Steenwijkerland

TELEFONISCH WETHOUDERSPREEKUUR

GEMEENTELIJKE INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS:

In deze tijd van het coronavirus is het
helaas niet mogelijk om langs te komen voor het wethouderspreekuur.
Toch willen de wethouders een luisterend oor blijven bieden, vooral in deze
moeilijke en zware tijd. Daarom willen
ze u graag telefonisch te woord staan.

Website:
www.steenwijkerland.nl/coronavirus
Telefoon:
14 0521
E-mail:
info@steenwijkerland.nl

U hoeft dan niet naar het gemeentehuis te komen, maar u kunt een
afspraak maken voor het telefonisch

spreekuur dat er wekelijks is.
Wilt u een telefonische afspraak op
maandag 25 mei? Meldt u zich dan
voor woensdag 20 mei voor 12.00
uur aan.
Aanmelden kan bij het bestuurssecretariaat, telefoonnummer 14 0521.
Het bestuurssecretariaat vraagt u waarover u een wethouder wilt speken.

Twitter:
@steenwijkerland
Facebook:
Gemeente Steenwijkerland
Huis-aan-huis krant:
informatiepagina

Elke zaterdag van 10.00 tot 10.30 uur gaat burgemeester Rob Bats tijdens het radioprogramma Kopwijzer
van de lokale omroep in op de maatregelen tegen het coronavirus.
U vindt RTV Slos op 105.4 FM.

