info
DINSDAG 14 JULI 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
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.
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)

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

Belt-Schutsloot, Havezatherweg 14,
uitbouwen woonboerderij (02-07-2020)
Eesveen, De Wulpen 12, verbouwen
en brandveilig gebruiken voormalige
kapschuur t.b.v. onderwijsfunctie en
kinderopvang (05-07-2020)
Sint Jansklooster, Barsbeek 13a,
plaatsen mantelzorgwoning
(05-07-2020)
Steenwijk, Koematen 36, vervangen
reclame (02-07-2020)
Kornputsingel 25, plaatsen trap naast
pand t.b.v. appartement (07-07-2020)
Weteringallee, plaatsen tijdelijk kantoor
(29-06-2020)		
Marijenkampen, Ongeleg 5, bouwen
woning en bijgebouw (02-07-2020
Wetering, Wetering-Oost 66a, realiseren
groepsaccommodatie (04-07-2020
Witte Paarden, Steenwijkerweg 237,
plaatsen tijdelijke woonunit (03-07-2020)
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 25, vervangen
brugdek (02-07-2020)
Ds. T.O. Hylkemaweg 32, starten Bed
& Breakfast (02-07-2020)
Hazelaar 38 en 40, bouwen twee
vrijstaande woningen (06-07-2020)
Jonenweg 29a, wijzigen gevel
(03-07-2020)
Scheerwolde, Scheerwolderweg,
kappen vier bomen (07-07-2020)

Tuk, Tukseweg 87, plaatsen hekwerk en
zonnepanelen (02-07-2020)
Vollenhove, Productieweg 7, uitbreiden
sportschool (03-07-2020)
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag
is verlengd met maximaal 6 weken:
7 bouwen toiletgebouw (03-07-2020)
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Blankenham, Blokzijlerdijk 23,
verlengen ligboxenstal
De stukken liggen van 15-7-2020 t/m
25-8-2020 ter inzage. De stukken zijn ook
digitaal in te zien. Kijk daarvoor bij Bekendmakingen op onze gemeentelijke website.
Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m
25-8-2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze naar voren brengen.

ziening te treffen. U mag het beroep- of
verzoekschrift ook digitaal indienen via:
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).

MILIEU
Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige
bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Sint Jansklooster, Veneweg 3,
veranderen bedrijf i.v.m. regenereren
putnummers 21 en 27 (29-06-2020)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd
op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er
geen mogelijkheid voor het indienen van
zienswijzen en het instellen van bezwaar of
beroep.

VERKEER &
VERVOER
Verkeersbesluit

Verleende omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend
voor:
Oldemarkt, ‘t Slingerland 5, bouwen
woning (06-07-2020)
De stukken liggen van 15-7-2020 t/m 26-82020 ter inzage. De stukken zijn ook digitaal
in te zien. Kijk daarvoor bij Bekendmakingen
op onze gemeentelijke website. T/m 26-82020 kunnen belanghebbenden beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig
een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt
aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in
staat bent geweest. Het beroepschrift dient u
in bij de Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats
Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk
is, kunt u de voorzieningenrechter van deze
rechtbank verzoeken om een voorlopige voor-

Steenwijk, nabij Troelstrastraat 3,
opheffen gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken.
Steenwijk, nabij Vendelweg 1,
diverse verkeersmaatregelen parkeren
gemeentehuis.
Steenwijk, nabij de Willem van
der Veerstraat 1, realiseren
gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken.
Tuk, nabij Oldemarktseweg
tussen de provinciale weg N334
en bebouwde kom, instellen
maximumsnelheid 60 km/h.
Vollenhove, nabij Van
Smirrenstraat 41, realiseren
gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken.
De stukken liggen van 15-07-2020 t/m
25-08-2020 ter inzage. T/m 25-08-2020
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

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

WERKZAAMHEDEN OP PARKEERTERREIN BIJ GEMEENTEHUIS
Vanaf 16 juli wordt gewerkt aan het parkeerterrein bij het gemeentehuis. Onderdeel van die werkzaamheden is het verplaatsen van
de blauwe zone naar de parkeermogelijkheid aan de voorkant van
het gemeentehuis (aan de Vendelweg). Op het moment dat de
blauwe zone daar gerealiseerd is, is ook de ingang aan de
Vendelweg geopend voor bezoekers. De verwachting is dat dit
vanaf week 31 (de week van 27 juli) het geval zal zijn. De werkzaamheden lopen vooruit op de verbouwing van de ontvangsthal
van het gemeentehuis waarbij de balies worden uitgebreid. Dit is
nodig vanwege de komst van het onderdeel werk/inkomen, zorg
en jeugd (nu nog gehuisvest aan de locatie De Vesting) naar het
gemeentehuis per januari 2021. Hierdoor wordt de huidige entree
verplaatst naar de kant van de Vendelweg.

TECHNISCHE STORING BIJ
AUTOMATISCHE INCASSO
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Helaas is door een technische storing de automatische incasso
van juni (die rond 8 juli is afgeschreven) niet helemaal goed
gegaan. Het bedrag dat is afgeschreven is hoger dan het zou
moeten zijn. In de meeste gevallen gaat dit om enkele euro’s.
In een beperkt aantal gevallen ligt dit bedrag iets hoger. We
vinden dit uiterst vervelend voor de mensen die het betreft.
Zij krijgen binnenkort een brief om hen te informeren over
hoe we dit gaan oplossen in de resterende termijnen.

