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DINSDAG 7 JULI 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 donderdag van
9.00 – 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 – 12.30 uur
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
Bekendmaking vaststelling
Mandaatbesluit vrijstelling en
ontheffing Scheepvaartverkeerswet

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 09-06-2020 het Mandaatbesluit vrijstelling en ontheffing Scheepvaartverkeerswet vastgesteld. Door vaststelling
van dit besluit is de bevoegdheid tot het
verlenen van vrijstelling en ontheffing op
basis van de Scheepvaartverkeerswet
(onder)gemandateerd. Het Mandaatbesluit
vrijstelling en ontheffing Scheepvaartverkeerswet is bekendgemaakt in elektronisch
Gemeenteblad 2020 nr. 158234 te vinden
op: www.officielebekendmakingen.nl.
Daar staat de volledige tekst van het besluit.
Het besluit treedt met terugwerkende kracht
in werking op 01-06-2020.
Het Mandaatbesluit ligt verder kosteloos ter
inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift
krijgen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Havezatherweg 1,
bekleden gevels met rabatdelen
(23-06-2020)
Eesveen, Binnenweg 11, kappen beuk
(25-06-2020)
Giethoorn, De Rietlanden 6, uitbreiden
woning (26-06-2020)
Rietkragge 30, bouwen woning
(30-06-2020)
Oldemarkt, het Walveld 1, starten Bed &
Breakfast (23-06-2020)		
Scheerwolde, Blokzijlseweg 8,
brandveilig gebruik logiesruimte
(26-06-2020)
Sint Jansklooster, Beulakerpad 10,
plaatsen dakkapel, plaatsen zonnepanelen
en realiseren 2 slaapkamers
bovenverdieping bijgebouw
(29-06-2020)
Schaarweg 2a, wijzigingsvergunning
uitbreiding tuincentrum
(01-07-2020)

Steenwijk, Harmen Coops
Fledderusstraat 12, aanbrengen
dubbele nokverhoging (27-06-2020)
Stroomdal 61, uitbreiden woning
(27-06-2020)
Vollenhove, Kerkstraat 26, plaatsen
zonnepanelen op bijgebouw
(30-06-2020)
Kerkstraat 79, plaatsen zonnepanelen
(19-06-2020)		
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Blankenham, Buurtsteeg 2, starten
Airbnb (29-06-2020)
Blokzijl, Lage Wal 5, vervangen
dakpannen op achterhuis
(30-06-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 4 en 6,
bouwen twee-onder-een kapwoning
(01-07-2020)
Steenwijk, Kornputsingel 23,
vervangen handelsreclame geldautomaat
(01-07-2020)		
Westercluft 88, plaatsen kunststof
kozijnen (24-06-2020)		
Vollenhove, Molenberg 7, vervangen
handelsreclame geldautomaat
(01-07-2020)		
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Rectificatie

In de Steenwijker Courant huis-aan-huis van
23-06-2020 is een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met het verkeerde huisnummer gepubliceerd. Het juiste adres is:
Giethoorn, Cornelisgracht 2a, bouwen
woning (17-06-2020)
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Willemsoord, bij Ronde Blesse 7
(kadastrale gemeente Steenwijkerwold, sectie B, perceelnummers 2535,
2696, 2699 en 2098), realiseren tijdelijk
zonnepark
De stukken liggen van 08-07-2020 t/m
18-08-2020 ter inzage. U kunt de stukken
ook digitaal bekijken. Dat kan via onze website
www.steenwijkerland.nl Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 18-08-2020 bij
voorkeur schriftelijk, of mondeling, een
zienswijze naar voren brengen.
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:

Blokzijl, Zuiderpolderweg 3, plaatsen
dakkapel (26-06-2020)
Steenwijk, Kornputsingel 23,
transformatie voormalig ING gebouw
tot 11 appartementen (25-06-2020)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 235
en 235 A t/m D, bouwen 5 woningen
(01-07-2020)

BESTEMMINGSPLANNEN
Vaststelling bestemmingsplan
Vollenhove - Oppen Swolle 1

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2020
het bestemmingsplan Vollenhove - Oppen
Swolle 1 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een bedrijfspand
met bedrijfswoning op de locatie Oppen
Swolle 1 in Vollenhove.
Besluit Hogere grenswaarde Wet
geluidhinder Oppen Swolle 1
Vollenhove

Burgemeester en wethouders hebben vanwege wegverkeerslawaai besloten om een
hogere waarde van 56 dB vast te stellen.
Dit om de bouw van een bedrijfswoning
op de locatie Oppen Swolle 1 in Vollenhove mogelijk te maken.
Zie voor meer informatie en de mogelijkheid
om te reageren de gemeentelijke website.
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Scheerwolde - verplaatsing van
8 woningen dorpsuitbreidingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan bestemmingsplan Scheerwolde - verplaatsing van
8 woningen dorpsuitbreidingsplan ligt ter
inzage. Het plan heeft betrekking op het
verplaatsen van de bouwmogelijkheden
van 8 woningen binnen het bestaande
plangebied. Het totaal aantal woningen
dat in dit gebied gebouwd wordt blijft gelijk aan het aantal woningen dat voorzien
was in het eerdere bestemmingsplan voor
deze locatie.
Zie voor meer informatie en de mogelijkheid
om te reageren de gemeentelijke website.
Vaststelling bestemmingsplan
Marijenkampen, nabij Ongeleg 5

De gemeenteraad heeft op 30 juni 2020
het bestemmingsplan Marijenkampen, nabij Ongeleg 5 vastgesteld. Het plan heeft
betrekking op de sloop van een kippenschuur en nieuwbouw van een woning op
de slooplocatie.
Zie voor meer informatie en de mogelijkheid
om te reageren de gemeentelijke website.

TEXTIEL
Wat is het?
Bij textiel gaat het om kleding, maar óók
om gordijnen, beddengoed en schoeisel.
Textiel van goede kwaliteit wordt opnieuw gedragen. Textiel dat niet (meer)
draagbaar is, wordt uit elkaar gehaald.
De vezels die overblijven zijn waardevolle
grondstof voor nieuwe producten zoals
kleding, isolatiemateriaal, verhuisdekens
en autostoelen. Maar alleen goed gescheiden textiel kan opnieuw worden gedragen of gerecycled.
Onder textiel valt:
- Kleding en schoenen (draagbaar
en niet draagbaar)
- Textielresten en (schone) lappen
- Huishoudelijk textiel

- Kledingaccessoires
- Zachte knuffels
- Dekbedden en kussens
Onder textiel valt niet:
- Natte en/of besmeurde kleding en textiel
- Tapijt en vloerbedekking
- Hard speelgoed
Hoe werkt het?
1. Textiel brengt u naar de ondergrondse
textielcontainer bij u in de buurt of naar
de kringloop.
2. In het Textiel Sorteer Centrum in Steenwijk wordt het gescheiden textiel gesorteerd in textiel dat opnieuw kan worden
gedragen en textiel dat niet meer
draagbaar is

(zie: www.kringloopwinkelsteenwijk.nl/
regionaal-textiel-sorteer-centrum-rtsc).
Textiel dat opnieuw kan worden
gedragen wordt verkocht in de kringloopwinkel.
3. Textiel dat niet meer draagbaar is,
wordt uit elkaar gehaald. De vezels die
overblijven zijn grondstof voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal, autostoelen en
nieuwe kleding.
Waar kan het heen?
Zowel goed als versleten textiel kan naar
de ondergrondse textielcontainers. Textiel
in goede staat kunt u daarnaast ook naar
de kringloop brengen, of mee geven aan
een goed doel.
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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

GEMEENTEARCHIEF LEGT
CORONACOLLECTIE AAN.
HELPT U MEE?
Enkele weken geleden deden wij een
oproep om foto’s, filmpjes, flyers en
posters over het coronavirus op te
sturen naar het gemeentearchief.
In deze bijzondere tijd wordt namelijk
geschiedenis geschreven. Wij leggen
deze periode vast voor toekomstige
generaties, zodat zij een beeld krijgen
van deze tijd en ervan kunnen leren.
Inmiddels hebben wij meerdere foto’s
en filmpjes ontvangen, maar wij voegen
graag nog meer materiaal toe aan onze
coronacollectie.
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:
• 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.
• Flyers en posters van bijvoorbeeld verenigingen, organisaties over coronamaatregelen
of afgelaste evenementen.
• 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.

INFORMATIE OVER CORONAVIRUS

CO R O N A /COV I D -19

Hier kunt u terecht als spanningen thuis oplopen
In de zomerperiode zijn we weer meer thuis. In veel huishoudens gaat dit goed.
Maar soms lopen de spanningen thuis op. En dan kunt u wel wat hulp gebruiken.

ZO R G V O O R R E G E L M A AT

ZO E K S T E U N O F H U L P D I C H T B I J

Eet, ontspan, beweeg en werk op dezelfde tijdstippen.
Maak goede afspraken over wie wat doet.
Vraag aan elkaar hoe het gaat.

Blijf contact houden met vrienden en familie.
Praat met iemand die u vertrouwt. Als u graag met iemand
in de buurt wilt praten, kunt u bellen of mailen met
Sociaal Werk De Kop, telefoon (0521) 745 080 of mailen naar
info@sociaalwerkdekop.nl. Zij zijn ook te vinden op Facebook.

UIT GEVOELENS
Zeg wat u voelt en schrijf het op. Laat kinderen hun gevoelens
tekenen. Laat spanning niet tot onveilige situaties leiden.

B E S P R E E K S PA N N I N G E N E N R U Z I E S

Loopt u vast in uw thuissituatie? Sociaal Werk De Kop kijkt
samen met u hoe u weer wat ruimte kunt creëren in uw situatie.
Is de situatie onhoudbaar? Dan wijzen zij u de weg naar de
juiste hulp!
KINDEREN/JONGEREN ( 8-18 JAAR):
Ken je Jelma, Sandra en Paula van Sociaal Werk De Kop?
Zij zijn er voor kinderen die voor een naaste zorgen.
Je kunt ze een mailtje sturen via info@sociaalwerkdekop.nl
of een berichtje via Instagram: @jelma_dekop.
Wouter en Jessica zijn jongerenwerkers van Sociaal Werk De Kop.
Zij kennen veel jongeren en zijn er ook voor jou.
Je kunt ze makkelijk vinden op Instagram @swdkop.

Praat ruzies uit en bespreek oplossingen: wat maakt u,
uw partner en/of uw kinderen weer rustig?

1234

56...

LANDELIJKE HULPLIJNEN:
Liever niet zo dichtbij huis? Kijk dan op de website of bel met:

NEEM EEN TIME-OUT
Verliest u de controle? Tel tot 10. Adem diep in en uit.
Neem afstand. Zoek een veilige plek.

www.kindertelefoon.nl of bel 0800-0432
Voor alles wat kinderen bezighoudt.
www.jouwggd.nl of bel 088 - 443 07 02
De jeugdgezondheidszorg-organisatie in jouw buurt.
www.deluisterlijn.nl of bel 0900 – 0767
Voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor.
www.mindkorrelatie.nl of bel 0900 - 1450
Voor hulp bij psychische of mentale problemen.
www.anbo.nl of bel 0348 - 46 66 66.
Voor informatie of een luisterend voor ouderen.

Bij direct gevaar belt u 112.

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’.
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.

Niet in levensgevaar maar wel hulp nodig?
U kunt elke dag, 24 uur per dag, contact opnemen met:
www.113.nl of bel 0900-0113
Voor wie eraan denkt om zichzelf pijn te doen, of aan zelfmoord.
www.veiligthuis.nl of bel 0800 - 2000.
Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ook voor een luisterend oor of advies over de situatie
waar u zich zorgen over maakt. Dit kan ook anoniem.
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VITALITEITSFONDS VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES EN INSTELLINGEN
De coronacrisis heeft veel maatschappelijke
organisaties en instellingen financieel hard
geraakt. Het gemeentebestuur van
Steenwijkerland stelt daarom een Vitaliteitsfonds in. Met dit fonds wordt financiële
ondersteuning geboden aan maatschappelijke organisaties en instellingen die door de
coronacrisis in financiële nood verkeren.
Bij de beoordeling van een aanvraag uit het
Vitaliteitsfonds wordt gekeken naar:

• De activiteit waarvoor de ondersteuning
wordt aangevraagd
• Op welke wijze de activiteit bijdraagt aan
een vitale samenleving binnen de gemeente Steenwijkerland
• De stappen die maatschappelijke
organisaties en instellingen zelf hebben
gezet om de financiële nood te
voorkomen
• De mogelijkheden om gebruik te maken
van al bestaande voorzieningen,

zoals regionale, provinciale en landelijke
regelingen
Het Vitaliteitsfonds heeft een vangnetfunctie
en wordt ingericht als subsidieregeling. Dit
betekent dat een bijdrage uit het Vitaliteitsfonds een voorschot betreft. De bijdrage
wordt later definitief gemaakt. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de bijdrage lager
wordt vastgesteld of in het geheel moet
worden terugbetaald. Zo’n situatie kan zich

bijvoorbeeld voordoen wanneer er ook
bijdragen worden ontvangen vanuit andere
fondsen en/of regelingen.
Als uw maatschappelijke organisatie of
instelling op dit moment noodzakelijke
financiële ondersteuning nodig heeft, dan
kunt u contact opnemen met de gemeente.
U kunt dit doen via email
maatschappelijk@steenwijkerland.nl

