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DINSDAG 24 MAART 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 woensdag van
9.00 – 18.00 uur
Donderdag van 9.00 – 20.00 uur
Vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

n 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
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.

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
Bekendmaking vaststelling
(wijziging) Verordening lening
isoleren en opwekken duurzame
energie gemeente Steenwijkerland
De gemeenteraad heeft op 10-03-2020
de Verordening lening isoleren en opwekken duurzame energie gemeente Steenwijkerland vastgesteld. De verordening
maakt het voor particuliere eigenaren met
beperkte eigen middelen mogelijk om
tegen aantrekkelijke voorwaarden en lage
rente geld te lenen voor het treffen van
energiebesparende/-opwekkende maatregelen in en aan de woning. Ook biedt
deze verordening huurders met beperkte
eigen middelen de mogelijkheid om tegen
aantrekkelijke voorwaarden en lage rente
geld te lenen zodat ze via energiecoöperaties gebruik kunnen maken van de zogenaamde postcoderoosregeling en op die
manier hun eigen energie kunnen opwekken. De verordening is bekendgemaakt in
het elektronisch Gemeenteblad 2020, nr.
71950 te vinden op:
www.officielebekendmakingen.nl

Daar staat de volledige tekst van de regeling.
Deze verordening treedt in werking op
25 maart 2020.
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage.
Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Belterweg, bouwen 3
twee-onder-een-kapwoningen
(12-03-2020)
Blokzijl, Zuiderkade 6, plaatsen
dakkapellen (17-03-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 153,
aanbrengen verlichte gevelreclame
(16-03-2020)
Binnenpad 68a, verbouwen bijgebouw
(18-03-2020)
Kanaaldijk 9t, vervangen gemaal
(16-03-2020)
‘t Klooster 7, starten Bed & Breakfast
(09-03-2020)
Kalenberg, Kalenbergerpad 17, plaatsen
kozijnen in voorgevel
(18-03-2020)
Kallenkote, Kallenkote 41, bouwen loods
(12-03-2020)
Oldemarkt, Slootland, bouwen 6 twee
onder-een-kapwoningen (13-03-2020)
Onna, Steenakkers-Oost, kappen 10
bomen langs spoor (18-03-2020)
Ossenzijl, Waterstaete, bouwen woning
(11-03-2020)
Waterstaete 1, bouwen
centrumgebouw met logies voorzieningen
(11-03-2020)
Steenwijk, De Buitengracht 1, bouwen
tuinhuis (17-03-2020)
Korte Baan 20, uitbreiden bedrijfspand
(16-03-2020)
Oostermeentherand 2B, wijzigen
bestemming kantoorfunctie naar
logiesfunctie t.b.v. realiseren 29
logiesruimte en gemeenschappelijke
ruimte (14-03-2020)
Stationsstraat 27, plaatsen dakkapellen
(14-03-2020)
Steenwijkerdiep 93, plaatsen
overkapping (13-03-2020)
Wanneperveen, Veneweg 120, splitsen
woning (13-03-2020)
Willemsoord, Ronde Blesse 2, plaatsen
zonnepanelen (13-03-2020)
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 17b, plaatsen 17
chalets (16-03-2020)
Binnenpad 25a, starten Bed en
Breakfast (17-03-2020)
Oldemarkt, Slootland 2 t/m 12 en
Telwal 3 t/m 5, bouwen 6 twee-ondereen-kapwoningen (17-03-2020)
Scheerwolde, Scheerwolderweg 5, 7,
9, 11, 31 en 33, bouwen 3 twee-ondereen-kapwoningen (18-03-2020)		
Sint Jansklooster, Kloosterweg 5,
vervangen houten kozijnen voor kunststof
kozijnen (13-03-2020)
Kloosterweg 7, aanpassen kozijnen
(13-03-2020)		
Steenwijkerwold, Mariënwold 85,
bouwen woning (17-03-2020)		
Vollenhove, Oppen Swolle 5, wijzigen
indeling boerderij De Oldenhof en
renoveren kapschuur (18-03-2020)
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Verleende omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor:

Steenwijkerwold, Oldemarktseweg
191-191a, bouwen tweede
bedrijfswoning en werktuigenloods
Ook hebben burgemeester en
wethouders van Steenwijkerland voor de
tweede bedrijfswoning op het perceel
Oldemarktseweg 191a een hogere
grenswaarde vastgesteld op grond van
de Wet geluidhinder.
De stukken liggen van 25-03-2020 t/m
06-05-2020 ter inzage. U kunt ze ook digitaal
bekijken. Dat kan via onze website
www.steenwijkerland.nl T/m 06-05-2020
kunnen belanghebbenden beroep instellen
tegen de omgevingsvergunning. 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. Tegen
het Besluit Hogere grenswaarden kunnen belanghebbenden ook t/m 06-05-2020 beroep
instellen. U kunt alleen beroep instellen als u
tijdig een zienswijze over de ontwerpbesluit
naar voren heeft gebracht of kunt aantonen
dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent
geweest. Het beroepschrift dient u in bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als
een spoedeisende beslissing noodzakelijk is,
kunt u de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken
om een voorlopige voorziening te treffen.
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Scheerwolde, Koningin Julianaweg 10,
isoleren dak (18-03-2020)
Vollenhove, Oppen Swolle 7, planten
48 eiken landgoed De Oldenhof
(17-03-2020)		

VERKEER &
VERVOER
Verkeersbesluiten

Blokzijl, nabij Slingerpad 4, realiseren
parkeerplaats opladen elektrische
voertuigen
Giethoorn, nabij Ds. J.J. Ketstraat,
realiseren parkeerplaats opladen
elektrische voertuigen
Kalenberg, nabij Kalenberg-Noord 6 A,
realiseren parkeerplaats opladen
elektrische voertuigen
nabij Kalenberg-Noord 11, realiseren
parkeerplaats opladen elektrische
voertuigen
Oldemarkt, nabij Marktplein, realiseren
parkeerplaats opladen elektrische
voertuigen
Sint Jansklooster, nabij Monniken-weg
52, realiseren parkeerplaats opladen
elektrische voertuigen
Steenwijkerwold, nabij
Oldemarktseweg 92, realiseren
parkeerplaats opladen elektrische
voertuigen
Tuk, nabij Tukseweg 186, realiseren
parkeerplaats opladen elektrische
voertuigen
Vollenhove, nabij Aan Zee, realiseren
parkeerplaats opladen elektrische
voertuigen
nabij Het Franse Pad, realiseren
parkeerplaats opladen elektrische
voertuigen
De stukken liggen van 25-03-2020 t/m
05-05-2020 ter inzage.
T/m 05-05-2020 kunnen belanghebbenden
bezwaar maken.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
EIND DEZE MAAND VERSTUURD
Eind maart versturen we de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Dit doen we per post. Heeft u
zich aangemeld voor de Berichtenbox
van MijnOverheid? Dan krijgt u de
aanslag ook digitaal. Op de aanslag
staan de belastingen die u moet betalen. Bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (OZB) als u een eigen woning
heeft, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en voor hondenbezitters
de hondenbelasting.
Op de achterkant van de aanslag staat
informatie over wat u kunt doen als u het
niet eens bent met de aanslag. En ook hoe
u – als u dat nog niet heeft – automatische
incasso kunt regelen.
Daarnaast leest u wat u moet doen om
kwijtschelding aan te vragen.
Al deze informatie vindt u ook op onze website
www.steenwijkerland.nl/belastingen
Voor woningeigenaren: niet eens met
de WOZ-waarde? Neem contact met
ons op!
Elk jaar stellen we de WOZ-waarde van
uw woning vast. Om dat te kunnen doen
kijken we naar verkoopcijfers van vergelijkbare huizen en naar de kenmerken van uw
woning (bijvoorbeeld het bouwjaar, wel of
geen garage, de hoeveelheid grond).
Het taxatieverslag van uw woning kunt u
heel eenvoudig opvragen via
www.mijnoverheid.nl

Denkt u dat de WOZ-waarde van uw woning niet klopt? Ook dan kunt u ons bellen.
We nemen dan samen het aanslagbiljet
door.
Blijft u van mening dat de WOZ-waarde
onjuist is, dan kunt u bezwaar maken.
Dat is gratis en kan online via
www.steenwijkerland.nl/bezwaarbelastingen
Vindt u dat lastig of heeft u daar vragen
over, dan helpen we u graag.
Uitstel van betaling voor ondernemers
Ondernemers die getroffen worden door de
maatregelen tegen het coronavirus kunnen
uitstel van betaling krijgen. Dit betekent dat
zij dan in ieder geval tot 1 september 2020
niet hoeven te betalen. Bent u ondernemer
en wilt u hiervoor in aanmerking komen?
Dan kunt u online een aanvraagformulier
invullen. Dit formulier én nadere informatie
staat vanaf eind maart op
www.steenwijkerland.nl/belastingen
Toeristenbelasting
Vanwege het coronavirus willen we ondernemers in de toeristische sector wat meer
ruimte geven. Daarom innen we de toeristenbelasting van 2019 pas na de zomer.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Op www.steenwijkerland.nl/belastingen
vindt u alle informatie op een rij. U kunt
onze belastingmedewerkers ook bellen.
Dat kan via telefoonnummer 14 0521.
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INFORMATIE OVER CORONAVIRUS

MET ELKAAR EN VOOR ELKAAR
Beste inwoners,
Het coronavirus houdt ons in zijn greep. De maatregelen
om het virus te bestrijden raken ons allemaal. Toch zijn
ze, ter bescherming van onze gezondheid, hard nodig en
is het noodzakelijk dat we ze opvolgen. Zondag 22 maart
werd dat nog eens duidelijk gemaakt met een NL Alert.
Het opvolgen van deze maatregelen is geen gemakkelijke
opgave. Het vraagt veel van ons allemaal en eist soms ook
persoonlijke offers. Niet meer op bezoek mogen bij je dierbaren, het missen van inkomsten voor levensonderhoud,
het gemis aan sociale invulling van de vrije tijd, allemaal zaken die een grote invloed
hebben op ons dagelijks leven.
Ik heb bewondering voor de manier hoe wij hiermee omgaan in Steenwijkerland.
Want ondanks alles zitten we niet bij de pakken neer. Op allerlei plekken zie je de
creativiteit tevoorschijn komen.
Lokale initiatieven worden in het leven geroepen om de kwetsbaren te helpen, kinderen doen boodschappen voor mensen die de deur moeilijk uitkomen en tekeningen
worden verzameld om door te sturen naar oudere mensen. Prachtige initiatieven
waar er wat mij betreft niet genoeg van kunnen zijn.
Ook als gemeente springen we bij waar het noodzakelijk is. Zo hebben we nood-opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen ingesteld. Zij zijn immers hard
nodig in deze tijd en kunnen deze ondersteuning goed gebruiken.
Voor de ondernemers in onze gemeente hebben we een noodloket opgericht. Hier
kunnen ze terecht met vragen over de gevolgen van het coronavirus. Ook geven we
ondernemers uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Dit is noodzakelijk omdat veel ondernemers in zwaar weer terecht zijn gekomen. Vooral de
horeca in onze gemeente ondervindt de gevolgen van het coronavirus. Het toerisme
is ingestort en dat is een belangrijke economische drager voor onze gemeente. Door
de ondernemers wat financiële lucht te geven, hoop ik dat ze het volhouden.
Als we op elkaar blijven letten en elkaar helpen ben ik ervan overtuigd dat we met
z’n allen door deze zware tijd heen komen. En laten we de lijn van 'met elkaar en
voor elkaar' vooral vasthouden. Want de periode na het coronavirus vraagt ongetwijfeld ook veel van ons. Niet alleen voor het weer op de rails krijgen van de essentiële
zaken in ons dagelijks leven, maar ook om de leefbaarheid in onze mooie gemeente
weer op peil te brengen.
Ik wens u veel sterkte en hoop vurig dat de mensen die besmet zijn met het corona- virus goed herstellen.
Rob Bats,
burgemeester Steenwijkerland

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

LANDELIJKE MAATREGELEN
Hoe voorkomen we dat het coronavirus zich
verspreidt? De landelijke overheid (rijksoverheid) heeft hiervoor een groot aantal maatregelen genomen. Bijvoorbeeld het sluiten van
scholen, sportclubs, eet- en drinkgelegenheden. Ook geeft de rijksoverheid dringende adviezen. Houd 1,5 meter afstand van elkaar
en werk thuis.
Op de website www.rijksoverheid.nl/coronavirus
kunt u alle maatregelen lezen.

Ook vindt u er een lijst met veelgestelde
vragen en antwoorden.
Bijvoorbeeld over wat ‘afstand houden’
betekent in de dagelijkse praktijk.
Staat uw vraag er niet bij of heeft
u liever telefonisch contact?
Dan kunt u bellen met het landelijke
publieksnummer 0800 – 13 51.
Dit nummer is van 08.00 tot 22.00 uur
bereikbaar.

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS
Het kabinet neemt maatregelen om de werkgelegenheid te behouden. Zo zijn er diverse regelingen waar ondernemers, bedrijven en zzp-ers
gebruik van kunnen maken.

Naast de informatie van de landelijke
overheid komt er ook een gemeentelijk
noodloket waar ondernemers terecht
kunnen.

Een overzicht daarvan vindt u op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Informatie daarover staat binnenkort op
www.steenwijkerland.nl/ondernemers

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
Wat betekenen de landelijke maatregelen voor
de gemeente en onze dienstverlening? Natuurlijk hebben we wel een paar aanpassingen
moeten doen in verband met het coronavirus.
Onze publieksbalies zijn open, maar u moet
wel eerst een afspraak maken. Dat kan telefonisch via het nummer 14 0521 of via onze
website.

Op www.steenwijkerland.nl/coronavirus
vindt u bij het onderdeel Gemeente een
lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij of heeft u
liever telefonisch contact? Dan kun u ons
bellen via telefoonnummer 14 0521, een
e-mail sturen naar info@steenwijkerland.nl
of via twitter of Facebook met ons in
contact komen.

WAT KUNT U ZELF DOEN?
n

Houd u aan de maatregelen die zijn afgekondigd

n

Houd 1,5 meter afstand

n

Was uw handen regelmatig met water en zeep

n

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

n

Gebruik papieren zakdoekjes

n

Schud geen handen

