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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

GEMEENTE GESLOTEN
OP FEESTDAGEN
Op dinsdag 5 mei 2020 (Bevrijdinsdag), donderdag 21 mei 2020
(Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei
2020 is het gemeentehuis gesloten.

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 Mandaatregeling gemeente Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 03-03-2020 de Mandaatregeling gemeente Steenwijkerland vastgesteld.
Door vaststelling van dit besluit zijn de
mandaatregeling en het bijbehorend mandaatregister weer actueel. De Mandaatregeling gemeente Steenwijkerland is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020
nr. 67185 (gerectificeerd in elektronisch
Gemeenteblad 2020 nr. 93544) te vinden
op: www.officielebekendmakingen.nl
Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het besluit treedt met terugwerkende
kracht in werking op 01-01-2020.
De Mandaatregeling ligt verder kosteloos ter
inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift
krijgen.

BESTEMMINGSPLANNEN
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan
Giethoorn - Loswal Kerkweg

De gemeenteraad heeft op 21 april 2020
het bestemmingsplan Giethoorn - Loswal
Kerkweg gewijzigd vastgesteld.
Het plan heeft betrekking op het planolo-

gisch vastleggen van de huidige locatie van
de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn. Ook
is in het bestemmingsplan een functiewijziging van de molen aan de Kerkweg 50a
meegenomen. De huidige woonbestemming
wordt gewijzigd in een kantoorbestemming.
In het bestemmingsplan zijn ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn
vermeld in de bij het Raadsbesluit behorende
‘Nota van wijzigingen’. De wijzigingen hebben betrekking op regels, verbeelding en
toelichting.
Zie voor meer informatie en de mogelijkheid
om te reageren de gemeentelijke website.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Blokzijl, Zuiderpolderweg 3, plaatsen
dakkapel (15-04-2020)
Giethoorn, Oeverweg, Kapelweg en
Jonenweg, kappen 14 bomen
(17-04-2020)
Kuinre, Henric de Cranestraat 131,
bouwen afdak aan schuur (19-04-2020)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid 13,
verbouwen bijgebouw (17-04-2020)
Steenwijk, Kornputsingel 20, renoveren
woning en starten Bed & Breakfast
(16-04-2020)
Oostwijkstraat 12, bouwen overkapping (17-04-2020)		
Westercluft 88, plaatsen kunststof
kozijnen (17-04-2020)		
Vollenhove, Achter de Hare 12, bouwen
overkapping (16-04-2020)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 237,
bouwen stal (19-04-2020)		

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

De Bult, Bultweg 12, renoveren en
uitbreiden zaal accommodatie en
kantoorruimte (20-04-2020)
Giethoorn, zwemeiland Bovenwijde,
kappen 7 elzen (20-04-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 18,
bouwen woning (16-04-2020)
Steenwijk, Prins Mauritshof 12,
plaatsen buitenunit t.b.v. airco
(16-04-2020)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 52,
verbouwen bedrijfspand (16-04-2020)
Nederland, Rietweg 2, herbouwen
woonboerderij (16-04-2020)
Wanneperveen, Veneweg 302, bouwen
recreatiewoning (16-04-2020)
Willemsoord, Steenwijkerweg 210,
aanleggen vijver (16-04-2020)
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:
Giethoorn, Beulakerweg 59, wijziging
op reeds verleende verguning m.b.t.
dakopbouw bijgebouw (17-04-2020)

VERKEER &
VERVOER
Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijk, Piet Heinstraat en
Vondelstraat (tussen Admiraal de
Ruyterstraat en Van Speykstraat),
van 11 mei t/m eind juni 2020 i.v.m.
de ‘Herinrichting Piet Hein- en Van
Speykstraat’. Volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

PREVENTIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS
Nu het voorjaar is aangebroken,
begint ook weer de preventieve bestrijding van eikenprocessierupsen.
Preventief betekent dat we ze gaan
bestrijden voordat ze brandharen
krijgen.
Preventieve bestrijding
Zodra eiken uitlopen, komen ook de eitjes
van eikenprocessierupsen uit. Deze eitjes
zitten op de uiteinden van de eikentakjes,
hoog in de boomkroon dichtbij de uitlopende blaadjes. De rupsen worden bestreden door ze te bespuiten met een middel
dat alleen rupsen doodt. Dit middel wordt
met een hoge drukspuit (een bomennevelspuit, zie foto) in de boomkronen gespoten.
Om te zorgen dat alle rupsen worden geraakt, wordt de boomkroon ‘tot druipends
toe’ bespoten. Eventueel gelekt bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Afhankelijk van
het middel kan de bespuiting in de avond

bestrijding vooral naar plekken waar veel
eiken staan, plekken die voorgaande jaren
sterk zijn aangetast en de gebieden waar
veel mensen komen of langer verblijven.
Reactieve bestrijding
Als na de preventieve bestrijding toch eikenprocessierupsen verschijnen en overlast
veroorzaken, kan reactieve bestrijding worden ingezet. Dit is het wegpakken of wegzuigen van nesten en rupsen en gebeurt
door speciale bestrijdingsdiensten.

of nacht plaatsvinden, omdat de werkende
stof door zon- of daglicht wordt afgebroken.
U kunt hier enige hinder van ondervinden.
Dat beperkt zich tot één avond/nacht in
uw woonomgeving. Het kan echter nodig
zijn om in sommige gebieden (denk aan
scholen, gemeenschapshuizen, zorgcentra,
drukke fiets- en woonstraten) de bespuiting
nog een keer te herhalen. We kijken bij de

INZAMELING OUD PAPIER
Oud papier inzameling op zaterdag
2 mei in Steenwijk gaat door

Oud papier inzameling op zaterdag
2 mei in Steenwijkerwold e.o. gaat door

In de wijken Clingenborg, Torenlanden,
Nieuwe Gagels, Oostermeenthe, Kornputkwartier, Paddepoel, Meppelerweg en Woldmeenthe in Steenwijk wordt op zaterdag
2 mei oud papier opgehaald.

SV Steenwijkerwold haalt
op zaterdag 2 mei oud
papier op in Steenwijkerwold en omgeving.

We raden u af om zelf de nesten te verwijderen, omdat de kans bestaat dat u daarbij
brandharen oploopt.
Meer informatie
Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan is te vinden op de
website processierups.nu en
www.steenwijkerland.nl/eikenprocessierups

Datum oud papier inzameling Steenwijk gewijzigd i.v.m. Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei) wordt
geen oud papier opgehaald in de wijken
De Beitel, Oostwijken, Binnenstad, Tukseweg en Steenwijkerdiep in Steenwijk.
Dit gebeurt een week later, op
dinsdag 12 mei 2020.
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GEWIJZIGDE VLAGINSTRUCTIE
OP 4 MEI 2020

GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING OP BEVRIJDINGSDAG, HEMELVAARTSDAG EN TWEEDE PINKSTERDAG
Op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei), 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.
De afvalinzameling van dinsdag 5 mei vindt
plaats op zaterdag 9 mei.
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.

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

Gewijzigde openingstijden
Het milieubrengstation aan
de Karenburg 3 in Steenwijk is gesloten op
maandag 1 juni.
Het ROVA-klantcontactcentrum is gesloten
op dinsdag 5 mei, donderdag 21 mei en
maandag 1 juni.

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

In afwijking van de algemene vlaginstructie
voor 4 mei (vlag halfstok van 18.00 uur tot
zonsondergang), hangt de Nederlandse vlag
dit jaar op 4 mei eenmalig van zonsopgang
tot zonsondergang halfstok.
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei 2020
hijsen wij de vlag om te vieren dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd.
Vlagt u ook?

INFORMATIE OVER CORONAVIRUS
Beste inwoners,

RIJBEWIJZEN TIJDELIJK LANGER GELDIG

KONINGSDAG EN DODENHERDENKING

Door de coronamaatregelen van het kabinet
is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs op
tijd te verlengen.
Daarom heeft de Rijksoverheid besloten dat

Normaal zijn dit altijd bijzondere dagen die voor Nederland heel veel betekenis hebben. Ze worden beide respectievelijk uitbundig gevierd en nationaal herdacht. Dit jaar
echter niet. Het coronavirus laat dit niet toe. Het ontneemt ons de manier van vieren
en herdenken zoals we gewoonlijk doen. We doen het heel ingetogen. Passend binnen
het kader die de coronamaatregelen ons opleggen.

21 april 2020
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tegen
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tegen
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Maar dat wil niet zeggen dat beide dagen geruisloos aan ons voorbij gaan. Integendeel zou ik willen zeggen. Koningsdag zelf is voornamelijk gevierd binnenshuis. En ik
weet zeker dat er heel veel oudhollandse spelletjes in plaats van buiten, nu binnen zijn
gespeeld.
De Lintjesregen die voorafging aan Koningsdag kon helaas niet fysiek worden georganiseerd. Via de telefoon heb ik alle decorandi persoonlijk kunnen feliciteren. Het was
op afstand, maar toch ook weer heel dichtbij.

Maatregelen
het coro
Hoest en nies tegen
in

Maatregelen tegen het coronavirus

je elleboog. Hoest en nies in

.

Rob Bats,
burgemeester Steenwijkerland

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 11 mei?
Meldt u zich dan voor woensdag 6 mei
12.00 uur aan.
Aanmelden kan bij het bestuurssecreta-riaat,
telefoonnummer 14 0521.
Het bestuurssecretariaat vraagt u waarover u
een wethouder wilt speken.
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Opening kinderopvang en
Maatregelen in het
openbare leven:

INFORMATIE OVER ZORG

Wat betekenen de landelijke maatregelen
rondom het coronavirus voor de zorg die u
als inwoner krijgt?
Of voor u als zorgaanbieder?
Meer informatie daarover vindt u op
www.steenwijkerland.nl/coronavirus/zorg
of onder de banner via de homepage.

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.
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GEMEENTELIJKE INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS:
Website:
www.steenwijkerland.nl/coronavirus
Telefoon:
14 0521
E-mail:
info@steenwijkerland
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De Dodenherdenking maandag 4 mei zal ook anders dan anders gaan. Koning WillemAlexander en koningin Máxima leggen zonder publiek een krans bij het Nationaal
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Het coronavirus laat ons weliswaar een aantal zaken anders oppakken dan we normaal gewend zijn, maar krijgt ons zeker niet klein.
We blijven vieren, we blijven herdenken.

21 april 2020
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geldig blijven tot 1 juni 2020.
Meer informatie en de voorwaarden leest u
op www.rijksoverheid.nl
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