info
DINSDAG 4 AUGUSTUS 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 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)

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
Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

10 augustus 2020
Commissie bezwaarschriften,
gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk.
Agenda:
19.15 uur: bezwaarschrift tegen verleende
omgevingsvergunning bouwen van een
woning op locatie Landgoedallee 54 in
Steenwijk
De stukken liggen t/m 10-08-2020 voor
belanghebbenden ter inzage.
Vanwege de coronamaatregelen (1,5 meter
onderlinge afstand) is beperkt ruimte voor
publiek. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk.
Wilt u bij de hoorzitting aanwezig zijn?
Neem dan contact op met het secretariaat
van de commissie bezwaarschriften,
telefoonnummer 14 0521.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Kerklaan 16,
verbouwen woning (24-07-2020)
Blankenham, Kerkbuurt 14, splitsen
woonboerderij (10-07-2020)
De Bult, Bultweg 25, tijdelijk bewonen
recreatiewoning (20-07-2020)
Eesveen, Braamweg 1, verbouwen
woonboerderij (23-07-2020)
Giethoorn, Jonenweg 1, plaatsen
overkapping (24-07-2020)
Jonenweg vanaf nr. 17 t/m nrs.
17a, b,
onderhoud fietspad Jonenweg
(14-07-2020)
Rietkragge 44, bouwen vlonder,
aanbrengen beschoeiingen (28-07-2020)
Ossenzijl, Waterstaete, bouwen woning
(20-07-2020)
Waterstaete, bouwen 2 woningen
(20-07-2020)
Sint Jansklooster, Leeuwte 55,
uitbreiden woning (23-07-2020)
Steenwijk, Compagnie 49, plaatsen
schutting (29-07-2020)
Meppelerweg 160, bouwen bijgebouw
(26-07-2020)
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 3C, bouwen volières, bouwwerk

Voorlichtingsbijeenkomsten brandveiligheid
in en om de woning
Brandweer IJsselland kan bij verenigingen
en instellingen voorlichting geven over
brandveiligheid in en om de woning. Er
wordt ingegaan op verschillende aspecten
van brandveiligheid, toegespitst op uw
organisatie.
Verenigingen en instellingen die deze
voorlichting willen, kunnen daarvoor een
aanvraagformulier invullen.

Dit kan via www.brandweer.nl/ijsselland/
contact/voorlichting-brandveiligheid
Ook is het mogelijk om via WhatsApp
vragen te stellen over brandveiligheid
in en om het huis. Het telefoonnummer
hiervoor is: 06 - 251 45 093.
Bron: Brandweer IJsselland

opslag materiaal (15-07-2020)
Olde Meinenbos 7, bouwen tuinhuis +
overkapping (20-07-2020)
Zuidveen, Burgemeester G.W.
Stroinkweg 101, plaatsen dakkapel
(27-07-2020)
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Giethoorn, Oeverweg 4, vervangen
bijgebouw (24-07-2020)
Sint Jansklooster, Schaarweg 2a,
wijzigingen verleende vergunning
(24-07-2020)
Steenwijk, Eesveenseweg 19, uitbreiden
werkplaats (28-07-2020)
Harmen Coops Fledderusstraat 12,
aanbrengen dubbele nokverhoging
(28-07-2020)
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Sint Jansklooster, Poepershoek 6,
uitbreiden woning (23-07-2020)
Vollenhove, Schouw, bouwen
twee-onder-een kapwoning
(28-07-2020)

VERKEER &
VERVOER
Verkeersbesluiten

Blokzijl, nabij Oude Verlaat 7, wijzigen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Cueperstraat 13,
realiseren gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken
De stukken liggen van 05-08-2020 t/m
15-09-2020 ter inzage. T/m 15-09-2020
kunnen belanghebbenden bezwaar maken

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

info

Fietsen in Steenwijkerland? Houd rekening met coronamaatregelen!
OSSENZIJL

CORONAMAATREGELEN FIETSPADEN
1• FIETSPAD OSSENZIJL – KALENBERG:
eenrichtingsverkeer richting Kalenberg
2• FIETSPAD VANAF KOOIBOMENPAD – KALENBERG:
eenrichtingsverkeer richting Kalenberg
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3• FIETSPAD KALENBERGERPAD – HOOGEWEG:
eenrichtingsverkeer richting Hoogeweg
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4• FIETSPAD SCHUTSLOTERPAD – BELT-SCHUTSLOOT:
eenrichtingsverkeer richting Belt-Schutsloot

KALENBERG

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

GIETHOORN

DWARSGRACHT
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