info
DINSDAG 14 APRIL 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 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.

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

ALGEMEEN
Openbare vergaderingen/
bijeenkomsten

21 april 2020
Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website
www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/
Raadsinformatie.
Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht of wilt u bij de raadsvergadering
aanwezig zijn?
In verband met de coronamaatregelen
kan dat alleen digitaal.
U kunt uw inspraakbijdrage mailen
naar griffie@steenwijkerland.nl
Via de livestream op de pagina
Gemeenteraad van onze website kunt
u de vergadering online volgen.

BESTEMMINGSPLANNEN
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan
Willemsoord – Koningin Wilhelminalaan
44b

GEMEENTELIJKE INFORMATIE
OVER HET CORONAVIRUS:
Website:
www.steenwijkerland.nl/coronavirus
Telefoon:
14 0521
E-mail:
info@steenwijkerland
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.

OUDEREN EN EENZAAMHEID
De maatregelen om het coronavirus in te dammen raken ons
allemaal. Vooral op het gebied van sociale contacten is het
voor veel mensen niet een, maar soms twee tandjes terugschakelen. Dat geldt met name voor de ouderen onder ons.
Zij worden in het bijzonder geraakt. Zomaar een bezoekje is
voorbij, een praatje met anderen is lastig, kortom eenzaamheid
ligt op de loer. Daar ligt dan ook mijn zorg. Hoe kunnen we
voorkomen dat dit gebeurt?
Ik zie gelukkig tal van initiatieven de kop opsteken die de
eenzaamheid bij ouderen proberen te verminderen. Mooie
initiatieven zoals het sturen van tekeningen, muzikanten die op straat optreden voor
verzorgingstehuizen enzovoort. Een troost voor ouderen in deze tijden.
Het is makkelijk om even een belletje te doen of een kaartje te sturen naar een oudere
die u kent. Het is een kleine moeite en geeft heel veel plezier en troost. Als we met z’n
allen hier nu eens aan denken en de daad bij het woord voegen? Dan voorspel ik dat
veel ouderen gehoord en gezien gaan worden. Zou dat niet een geweldige opsteker
voor hen zijn in deze tijd?
Ik hoop dat u meedoet.
Rob Bats
Burgemeester Steenwijkerland

WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET ALS HET OM
RECREATIE EN TOERISME GAAT

Het ontwerpbestemmingsplan Willemsoord – Koningin Wilhelminalaan 44b ligt
ter inzage. Het plan heeft betrekking op
het planologisch regelen van het bestaande
gebruik van een aanwezige bedrijfsloods en
het bouwen van een kantoorpand/kantine in
de stijl van een koloniewoning.

De Veiligheidsregio IJsselland heeft een noodverordening vastgesteld waarin
wordt geregeld wat wel en wat niet mag op het gebied van recreatie en toerisme. Deze noodverordening geldt voor alle gemeenten binnen de veiligheidsregio. Naast Steenwijkerland zijn dat Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen,
Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle.

Zie voor meer informatie en de mogelijkheid
om te reageren de gemeentelijke website.

Hieronder leest u een aantal veelgestelde
vragen en antwoorden. Meer informatie
vindt u op de website van de Veiligheidsregio: www.vrijsselland.nl

GEMEENTE GESLOTEN OP
FEESTDAGEN
Op maandag 27 april (Koningsdag) en op
dinsdag 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag) is
het gemeentehuis gesloten.

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

NIEUWS OVER CORONA

NOODLOKET VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES
STEENWIJKERLAND

Ook voor vrijwilligersorganisaties/initiatieven
op het gebied van sport, cultuur en kernen
en wijken hebben we op onze website de
informatie over de coronamaatregelen op
een rijtje gezet.
U vindt het onder de banner ‘Informatie
voor maatschappelijke organisaties’ op de
homepage of rechtstreeks via
www.steenwijkerland.nl/coronavirus/maatschappelijk
Bent u als maatschappelijke organisatie
getroffen door de gevolgen van het coronavirus? U kunt met uw vragen terecht bij het
noodloket voor maatschappelijke organisaties. Dit kan per e-mail via
maatschappelijk@steenwijkerland.nl en
telefonisch via het nummer 14 0521.

Moeten vakantieparken en campings
dicht?
Nee. Vakantieparken en campings worden
niet verplicht tot sluiting. Wel moeten alle
gemeenschappelijke voorzieningen op de
vakantieparken en campings dicht. Daaronder vallen de zwembaden, recreatieruimtes
en gedeelde sanitaire voorzieningen. Daarnaast kan de voorzitter van de veiligheidsregio een vakantiepark of camping aanwijzen
als verboden gebied. In dat geval moet het
vakantiepark of camping sluiten.
Ik heb een stacaravan op een van de
vakantieparken in de gemeenten van
Veiligheidsregio IJsselland, mag ik
daar nog naar toe?
Dat mag alleen als uw stacaravan eigen sanitaire voorzieningen heeft en u de algemene
voorschriften rond samenkomsten en 1,5
meter afstand opvolgt.
Ik wil kamperen, mag dat?
Nee, want voor kamperen bent u aangewezen
bent op gedeelde sanitaire voorzieningen.

Ik heb een caravan of camper met
een eigen toilet, mag ik dan wel
naar een camping?
Nee, want u bent dan aangewezen op
gedeelde sanitaire voorzieningen, bijvoorbeeld voor het legen van het chemisch
toilet.
Ik wil naar een groepsaccommodatie, kan dat?
Dat mag alleen als u daarnaartoe gaat met
uw gezin (personen die een gezamenlijk
huishouden voeren) en de groepsaccommodatie eigen sanitaire voorzieningen heeft.

