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DINSDAG 26 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

DATUM OUD PAPIER
INZAMELING
STEENWIJK GEWIJZIGD
De oud papier inzameling van dinsdag
2 juni is verplaatst naar dinsdag 9 juni.
De inzameling begint om 08.30 uur.
De route is als volgt:
oude Gereformeerde kerk in de Onnastraat, Tweede Oostwijkstraat, hele wijk
De Beitel, CSG Eekeringe, De Heuvel,
Cueperstraat, hele Oostwijken, Markerweg richting Oosterpoort, Burgemeester
Goeman Borgesiusstraat, Weemstraat,
Kerkstraat, Neerwoldstraat, Prinsenhove,
Burgemeester Goeman Borgesiusstraat,
Scholestraat, Molenstraat, Onnastraat,
Neerwoldstraat, Tukseweg (noordzijde),
School B, Tukseweg, (Zuidzijde), Steenwijkerdiep (Noord zijde), Capellestraat,
Steenwijkerdiep (Zuidzijde), Kornputsingel, Vendelweg tot Westwijkstraat, Lijnbaan, Hogewal.

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

ALGEMEEN
O2 en 3 juni 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

Belt-Schutsloot, Kerklaan 1, plaatsen
overkapping (17-05-2020)
Vaste Belterweg 6, bouwen

toiletgebouw (13-05-2020)
Eesveen, Van Karnebeeklaan 3A,
aanpassen en onderhoud tuin
(15-05-2020)
Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 12a,
uitbreiding restaurant (15-05-2020)
Rietkragge 14, bouwen bouwwerk
(11-05-2020)
Rietkragge 50, bouwen woning
(15-05-2020)
Onna, Meppelerweg 206, bouwen
woning (18-05-2020)
Steenwijk, Gasthuisstraat 27, wijzigen
gevel (15-05-2020)
Hendrik de Vroomestraat 119,
plaatsen tuinhuis met overkapping
(19-05-2020)
Peloton, bouwen 8 woningen
(15-05-2020)
Wanneperveen, Zomerdijk 20a, plaatsen
overkapping boven paardenbak
(13-05-2020)		
Willemsoord, Steenwijkerweg 159,
kappen 4 eiken (19-05-2020)
Zuidveen, Zuidveenseweg 67, bouwen
schuur (14-05-2020)		
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Eesveen, Eesveenseweg 50I, bouwen
melkveestal (18-05-2020)

Sint Jansklooster, Zuurbeek 3, bouwen
jongveestal (15-05-2020)
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

VERKEER &
VERVOER
Tijdelijke wegafsluitingen

Giethoorn, Cornelisgracht
(ter hoogte van nr. 32),
op 03-06-2020 van 5.00 - 12.00 uur
volledig afgesloten i.v.m. hijswerkzaamheden. Er wordt een omleiding
ingesteld.
Steenwijk, Oerthepad, op 25-05-2020,
7.00 uur t/m 05-06-2020, 16.00 uur,
volledig afgesloten i.v.m. zwaar en breed
transport over fietspad. Er wordt een
omleiding ingesteld.

GEMEENTE GESLOTEN OP
FEESTDAGEN
Op maandag 1 juni 2020 (tweede
pinksterdag) is
het gemeentehuis
gesloten.

GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING OP TWEEDE PINKSTERDAG
Op tweede pinksterdag (maandag 1 juni)
wordt 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 maandag 1 juni.

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.

ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST OVER STIKSTOFPROBLEMATIEK
Bent u (agrarisch) ondernemer in
Steenwijkerland? Bent u inwoner en
heeft u persoonlijke interesse in het
stifstofvraagstuk? Wilt u meer weten
over deze problematiek? Bijvoorbeeld
welke uitdagingen of misschien juist
wel kansen op ons af komen?
Meld u dan aan voor de online informatiebijeenkomst op 11 juni a.s.
U kunt gewoon thuis kijken op uw
computer, tablet of telefoon.
Op donderdagavond 11 juni organiseert de
gemeente Steenwijkerland een digitale bijeenkomst over de stikstofproblematiek.
Ir. Edo Gies en dr.ir. Hans Kros – onderzoekers aan de Wageningen Universiteit – nemen u mee in het ontstaan van dit vraagstuk

en de consequenties ervan. Zij schetsen
een beeld van de situatie in Nederland in
het algemeen en in Steenwijkerland in het
bijzonder.
Ook wordt gekeken naar keuzes die gemaakt
kunnen worden om het vraagstuk aan te
pakken. Naast gedeputeerde Gert Harm
ten Bolscher van de provincie Overijssel en
wethouder Tiny Bijl van gemeente Steenwijkerland zijn er ook sprekers uit sectoren die
veel met het stikstofvraagstuk in aanraking
komen.
Vragen? Mail ze ons vooraf!
U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze kunt u ons vooraf mailen
(bij voorkeur uiterlijk zondag 7 juni).
Dat kan via stikstofwebinar@steenwijkerland.nl

Afhankelijk van het aantal vragen maken we
een selectie van de meestgestelde vragen die
tijdens de online bijeenkomst worden behandeld. Is uw vraag niet geselecteerd, dan
sturen we u het antwoord achteraf per mail.
Interesse? Meld u aan!
Wilt u de online bijeenkomst bijwonen?
Meld u dan aan via
stikstofwebinar@steenwijkerland.nl
Na inschrijving krijgt u enkele dagen voor
aanvang een e-mail met instructies over wat
u moet doen om er online bij te zijn. Het
webinar begint om 19.00 uur.
Komt de datum u niet uit? Dan kunt de online bijeenkomst terugkijken. Als u zich daarvoor aanmeldt, krijgt u na afloop van het
webinar daarover een mail met een link.

INFORMATIE OVER CORONAVIRUS
TELEFONISCH WETHOUDERSPREEKUUR
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. 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 8 juni? Meld u dan voor
woensdag 3 juni, 12.00 uur aan.
Aanmelden kan bij het bestuurssecretariaat,
telefoonnummer 14 0521.
Het bestuurssecretariaat vraagt u waarover
u een wethouder wilt speken.

info
BERICHT VAN DE
BURGEMEESTER

CREATIEF

Beste inwoners,
De teugels worden steeds losser gelaten
door het kabinet. En hoewel het nog altijd
crisis is, voelt het goed om steeds meer bewegingsvrijheid te krijgen. Als we dat goed
invullen kunnen we het coronavirus gezamenlijk de baas worden. Dat vereist wel gewenning, want er zullen toch een paar zaken wezenlijk anders voor ons worden. Zo
zal de 1,5 meter maatschappij zijn intrede
doen op vele fronten. Maar ook het handen
schudden blijft voorlopig nog achterwege.
Kortom, we moeten bewust blijven nadenken over de dingen die we doen en hoe we
hier er creatief mee om kunnen gaan.
En laat dat laatste nou net een eigenschap
zijn van onze inwoners en ondernemers.
Dat bleek wel uit het feit hoe het afgelopen
Hemelvaartsweekend in Steenwijkerland is
verlopen. Want hoewel het op Hemelvaartsdag in onze gemeente overal druk was,
hebben we het met z'n allen uitstekend opgepakt. Inwoners en bezoekers voerden de
coronaregels goed uit, ondernemers pasten
ze op creatieve wijze toe.
Dit biedt perspectief voor de toekomst. We
kunnen laten zien dat we er in Steenwijkerland klaar voor zijn. Om de 1,5 meter
ruimte goed in te vullen gaan we met een
proefproject beginnen met onder meer
inwoners en ondernemers. We gaan nadenken over hoe we de 1,5 meter ruimte toe
gaan passen in de horeca en de recreatieve
en toeristische sectoren. En dat hier creatieve oplossingen voor worden bedacht,
daar heb ik alle vertrouwen in.
U zult er ongetwijfeld mee te maken krijgen
als binnenkort bijvoorbeeld de horeca weer
open gaat.

GEMEENTEARCHIEF LEGT CORONACOLLECTIE AAN. HELPT U MEE?

Al weken beheerst het coronavirus
ons dagelijks leven. De maatregelen die genomen zijn raken ons
allemaal. Thuis, op het werk en
in onze vrije tijd. Ze hebben een
grote invloed op ons doen en laten.
In die zin wordt in deze bijzondere tijd geschiedenis geschreven.
Hoe leggen we dat vast zodat ook
toekomstige generaties een beeld
krijgen en kunnen leren van deze
coronatijd?
Het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft alle
erfgoedinstellingen opgeroepen om mee
te bouwen aan een digitale coronacollectie. Oók op lokaal niveau. En dus bouwt
het gemeentearchief van Steenwijkerland
mee.
Helpt u ons een Steenwijkerlandse
coronacollectie aan te leggen?
In deze moderne tijd gaat veel via sociale
media als Twitter, Instagram, Facebook,
YouTube. Toegankelijk, makkelijk en snel.
Maar deze bronnen zijn wel kwetsbaar
en berichten zijn vluchtig. Des te meer
reden om deze coronatijd op een goede
manier vast te leggen. Met een coronacollectie die een beeld schetst van het
coronavirus en de gevolgen daarvan in
Nederland, en vooral in Steenwijkerland.

Oproep: foto’s, filmpjes, flyers en
posters over het coronavirus
Heeft u foto’s, filmpjes of andere bestanden
die het (thuis)werken en leven in onze gemeente in deze periode goed weergeven?
We zouden ze graag aan onze coronacollectie toevoegen. Het gaat om materiaal
vanaf het begin van de uitbraak van het
coronavirus.
U kunt daarbij denken aan:
n Foto’s of filmpjes van het leven (of werken) op straat, online vergaderingen, de
thuiswerkplek, het thuisonderwijs van de
kinderen, de berenjacht, mooie acties om
anderen te helpen, stoepkrijttekeningen
op straat etc.
n Flyers en posters van bijvoorbeeld verenigingen, organisaties over coronamaatregelen of afgelaste evenementen.
n Opgetekende persoonlijke ervaringen,
briefjes, aantekeningen of muziek.
Het gaat vooral om papier en digitaal materiaal. Krantenknipsels zijn niet nodig want
die worden door het gemeentearchief zelf
bijgehouden.
Let op: de personen die op de foto’s, filmpjes en in documenten staan, moeten u wel
toestemming hebben gegeven voor het
overdragen van het materiaal en hun namen
aan de gemeente. De afbeeldingen en namen kunnen worden gepubliceerd.

U kunt online uw bestanden toesturen
Heeft u digitaal materiaal voor onze coronacollectie? Via het formulier op onze website
kunt u dat naar ons toesturen.
Dit formulier vindt u op
www.steenwijkerland.nl/gemeentearchief
onder de banner ‘coronacollectie gemeentearchief’. U kunt maximaal 10 MB aan bestanden
uploaden en verzenden.
Heeft u papieren archiefstukken, tijdschriften,
posters of folders?
Neem dan contact op met de medewerkers
van het gemeentearchief via 14 0521 of
gemeentearchief@steenwijkerland.nl
Daar kunt u ook terecht als u vragen heeft.

OSSENZIJL

CORONAMAATREGELEN FIETSPADEN
1• FIETSPAD OSSENZIJL – KALENBERG:
eenrichtingsverkeer richting Kalenberg
2• FIETSPAD KOOIBOMENPAD – KALENBERG:
eenrichtingsverkeer richting Kalenberg
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3• FIETSPAD KALENBERGERPAD – HOOGEWEG:
eenrichtingsverkeer richting Hoogeweg

3

4• FIETSPAD SCHUTSLOTERPAD – BELT-SCHUTSLOOT:
wordt voetpad; er geldt een fietsverbod (geldt niet voor bezorgend verkeer)

KALENBERG

Rob Bats,
burgemeester Steenwijkerland

5• FIETSPAD JONENWEG (PONTJE) – DWARSGRACHT:
eenrichtingsverkeer richting Dwarsgracht
6• FIETSPAD LANGS GRACHT DWARSGRACHT:
fietsverbod (geldt niet voor bewoners)
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7• GIETHOORN:
fietsverbod van 11.00 – 17.00 uur op Binnenpad, Zuiderpad en Langesteeg

NEDERLAND

GIETHOORN

DWARSGRACHT
6

MAATREGELEN OM
AFSTAND TE HOUDEN OP
FIETSPADEN

JONEN

5

7

Er zijn een aantal maatregelen genomen om
situaties waarbij fietsers elkaar niet op 1,5
meter kunnen passeren, te voorkomen. Hierbij
is met name gekeken naar smalle fietspaden
die – zeker met mooi weer in het vooruitzicht
– vaak en ook in combinatie met wandelaars
worden gebruikt.
Naast het plaatsen van advies/waarschuwingsborden zijn op een aantal fietspaden extra
maatregelen genomen. Alle maatregelen zijn
te vinden op de gemeentelijke website
www.steenwijkerland.nl/corona
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BELT-SCHUTSLOOT
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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

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.

