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MAANDAG 4 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

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

ALGEMEEN
Vaststelling Nadere regels kwaliteitseisen voor voorzieningen beschermd wonen in pgb

Burgemeester en wethouders hebben op
05-11-2019 de ‘Nadere regels kwaliteitseisen voor voorzieningen beschermd wonen
in pgb’ vastgesteld.
Deze regeling is bekendgemaakt in
Gemeenteblad 2020, nr. 101870, te vinden
op: www.officielebekendmakingen.nl
Daar vindt u de volledige tekst van de nadere regels. De regeling is op 22-04-2020 in
werking getreden.
De nadere regels liggen verder kosteloos ter
inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift
krijgen.
Besluit aanwijzing toezichthouders Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Burgemeester en wethouders hebben op
10-03-2020 het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz
2004 Steenwijkerland 2020’ vastgesteld.
Dit besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020, nr. 103737, te vinden op:
www.officielebekendmakingen.nl
Daar vindt u ook de volledige tekst van het
aanwijzingsbesluit.
Dit besluit is op 23-04-2020 in werking getreden en werkt terug tot 01-01-2020.
Het aanwijzingsbesluit ligt verder kosteloos
ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift
krijgen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Giethoorn, Oeverweg 4, vervangen
bijgebouw (22-04-2020)

Vandaag, 4 mei, herdenken we allen
– burgers en militairen – die in het
Koninkrijk der Nederlanden of waar
ook ter wereld zijn omgekomen of
vermoord sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We hangen
vandaag de vlag halfstok en om 20.00
uur nemen we 2 minuten stilte in acht.

Op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag), vrijdag 22 mei 2020 en
maandag 1 juni 2020 (tweede pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Blokzijl, Wijde Gang 2, renoveren en
intern verbouwen (24-04-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 59, wijziging op
reeds verleende verguning
m.b.t. dakopbouw bijgebouw
(24-04-2020)
Noorderpad 1, starten Bed en Breakfast
(24-04-2020)
Kuinre, Het Anker 5, bouwen woning met
loods (28-04-2020)
Oldemarkt, Platteweg 15, uitbreiden
schuurtje aan voorkant woning
(21-04-2020)
Steenwijk, Tukseweg 64, plaatsen
erfafscheiding (16-01-2020)
Steenwijkerwold, Kerkwoerthe 15C,
starten kapsalon aan huis (26-11-2019)
Vollenhove, tussen Bentenpad en
Bentendijkpad, aanbrengen betonnen
fietsverbinding (28-11-2019)		
Kade 63, bouwen woning en plaatsen
tijdelijke woonunit (23-04-2020)		
Wetering, Wetering West 61,
uitbreiding woning (22-11-2019)
Zuidveen, Burgemeester G.W.
Stroinkweg 69, kappen boom
(24-04-2020)		
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

BESTEMMINGSPLANNEN
Vaststelling bestemmingsplan Blankenham, Hammerdijk 12

De gemeenteraad heeft op 21 april 2020
het bestemmingsplan Blankenham, Hammerdijk 12 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op functiewijziging van agrarisch
naar woon met een bouwvlak.
Zie voor meer informatie en de mogelijkheid
om te reageren de gemeentelijke website.

VERKEER &
VERVOER
Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Van Speykstraat 14,
realiseren gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken
Vollenhove, nabij David van
Bourgondiëstraat 16, realiseren
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
De stukken liggen van 07-05-2020 t/m
17-06-2020 ter inzage.
T/m 17-06-2020 kunnen belanghebbenden
bezwaar maken.

WELZIJN &
CULTUUR
Ingekomen aanvragen
evenementenvergunning

Giethoorn, Oude Kerkweg/fietspad,
Cornfest, 05-09 van 20.00 - 01.00 uur
en 06-09-2020 van 13.00 – 00.00 uur
Wanneperveen, evenemententerrein
Bovenboerseweg, dorpsfeest,
02-09 van 18.00 - 00.00 uur,
03-09 van 10.00 - 01.00 uur,
04-09 van 09.00 - 01.00 uur,
05-09 van 09.00 - 01.00 uur,
06-09-2020 van 09.00 - 19.30 uur
De stukken liggen t/m 19-05-2020
ter inzage.
T/m 19-05-2020 kunnen belanghebbenden
bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun
zienswijze naar voren brengen.

INFORMATIE OVER CORONAVIRUS
Beste inwoners,

GEMEENTE GESLOTEN
OP FEESTDAGEN

Steenwijk, De beugel 16, plaatsen
overkapping (23-04-2020)
Koematen 5, uitbreiden bedrijfswoning
(20-04-2020)
Koterhoek 18, plaatsen dakopbouw
(21-04-2020)
Oostercluft 133, bouwen schuur met
overkapping (22-04-2020)
Oostercluft 376, bouwen aanbouw (2304-2020)
Verlaatseweg 1, bouwen dubbele
garage met bovenverdieping
(23-04-2020)
Tuk, Weldadigheid 19, plaatsen schutting
(24-04-2020)		
Vollenhove, Kade 59 en 61, bouwen
twee-onder-een-kap woning
(21-04-2020)		
Wanneperveen, Wethouder
Huismanstraat 6, plaatsen dakkapel
(20-04-2020)		

We herdenken dit jaar thuis. Met eerbied en respect. Onze gedachten zijn
ook bij degenen die momenteel door
de coronacrisis worden getroffen. Een
gedenkwaardig moment tijdens een
gedenkwaardige periode. Twee minuten stilte in een tijd die even stil lijkt te
staan.
Rob Bats,
burgemeester Steenwijkerland

TWEE MINUTEN STILTE

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 18 mei? Meldt u zich dan voor
woensdag 13 mei voor 12.00 uur aan.
Aanmelden kan bij het bestuurssecretariaat,
telefoonnummer 14 0521.
Het bestuurssecretariaat vraagt u waarover u
een wethouder wilt speken.
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INFORMATIE OVER CORONAVIRUS

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.

INFORMATIE OVER DE
CORONAMAATREGELEN
Op onze website vindt u onder de verschillende banners informatie over de coronamaatregelen.

