info
DINSDAG 9 JUNI 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.

ALGEMEEN
Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

16 juni 2020
Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website
www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/
Raadsinformatie.
De raadsvergadering 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

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 f 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.

Bekendmaking jaarstukken 2019

n Iets melden?

Giethoorn, Binnenpad 25a, splitsen
woning (14-05-2020)
Cornelisgracht 2, bouwen woning
(02-06-2020)

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

Eendrachtsplein 1, plaatsen
kantoorunit t.b.v. toeristische informatie
(28-05-2020)
Hazelaar, bouwen 2 vrijstaande
woningen (28-05-2020)
Scheerwolde, Rietweelde, realiseren 2
waterpartijen met beschoeiing
(29-05-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 4 en 6,
bouwen twee-onder-een-kapwoning
(27-05-2020)
Schaarweg 13, bouwen schuur met
veranda en starten Bed en Breakfast
(02-06-2020)
Steenwijk, Dolderweg 1, plaatsen 2
zeecontainers t.b.v. testlocatie Corona
(27-05-2020)
Kornputsingel 23, vervangen
handelsreclame geldautomaat
(26-05-2020)
Steenwijkerwold, Mariënwold 71,
plaatsen tijdelijke woonunit (26-05-2020)
Vollenhove, Molenberg 7, vervangen
handelsreclame geldautomaat
(26-05-2020)
Wanneperveen, Nieuwe Dijk 2,
herbouwen woning
(02-06-2020)

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

Op grond van artikel 197 van de gemeentewet maakt het college van burgemeester en
wethouders bekend dat de jaarstukken over
het jaar 2019 voor een ieder ter inzage zijn
gelegd. In de raadsvergadering van
30 juni 2020 zal de raad worden voorgesteld om met de jaarstukken 2019 in te
stemmen.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Belterweg 106,
uitbreiden woning (27-05-2020)
Eesveen, Van Karnebeeklaan 3A,
aanpassen en onderhoud tuin
(25-05-2020)
Giethoorn, Binnenpad 68a, grotendeels
vervangen huidige schuur / garage
(28-05-2020)
Scheerwolde, Koningin Julianaweg 10,
isoleren dak (29-05-2020)
Steenwijk, De beugel 16, plaatsen
overkapping (25-05-2020)		

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Dolderweg 1, plaatsen 2 zeecontainers
t.b.v. testlocatie Corona (28-05-2020
Onnastraat 46, aanbrengen
wijzigingen reeds verleende
omgevingsvergunning i.v.m.
herbestemming (26-05-2020)
Tuk, Tukseweg 220A, plaatsen
overkapping (28-05-2020)
Vollenhove, Kade 59 en 61, bouwen
twee-onder-een-kapwoning (29-052020)Kerkstraat 56, vervangen 2
tuinhuisjes (27-05-2020)
Kadoelen en Wendelerweg, kappen
3 bomen (26-05-2020)		
Wanneperveen, Veneweg 42, bouwen
bedrijfsgebouw (29-05-2020)
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, nabij Binnenpad 14,
vervangen vonder (27-05-2020)
Vollenhove, Bentstraat 27, isoleren en
renoveren dak (26-05-2020)
Noordwal, kappen 9 bomen
(26-05-2020)

VERKEER &
VERVOER
Verkeersbesluit

Steenwijk, nabij Thorbeckestraat 15-B,
wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken
De stukken liggen van 10-06-2020 t/m
21-07-2020 ter inzage. T/m 21-07-2020
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

GEMEENTE ORGANISEERT ONLINE BIJEENKOMST OVER STIKSTOF
Hoe gaan we om met het stikstofvraagstuk? Voor welke uitdagingen staan we en welke keuzes
moeten gemaakt worden?
Om antwoord te krijgen op die
vragen organiseert de gemeente
Steenwijkerland op donderdagavond 11 juni een digitale
bijeenkomst (webinar) over het
onderwerp.

Sprekers
Aan het woord komen
onderzoekers aan de Wageningen
Universiteit, gedeputeerde
Gert Harm ten Bolscher van de
provincie Overijssel en wethouder
Tiny Bijl van de gemeente.
Ook zijn er sprekers uit sectoren die
veel met het stikstofvraagstuk in aanraking komen voelen.

Wilt u vanuit huis meekijken op computer,
tablet of telefoon?
Dat kan. U kunt zich gratis voor deze online bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar:
stikstofwebinar@steenwijkerland.nl
Na aanmelding krijgt u een dag voor aanvang van
het webinar een e-mail met instructies over hoe u
er online bij kunt zijn.
De online bijeenkomst begint om 19.00 uur en
duurt 1,5 uur.

DOE MEE MET PMD!
Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons noemen
we pmd. Plastic verpakkingen, blik
en drankenkartons zijn prima recyclebaar. Pmd bevat veel grondstoffen die
we prima kunnen hergebruiken voor
tal van nieuwe producten.

recycling van huishoudelijk verpakkingsafval.
Je betaalt daar bij de aanschaf van een product een kleine bijdrage voor. Deze vergoeding geldt alleen voor verpakkingen en niet
voor gebruiksvoorwerpen, zoals tuinstoelen
en speelgoed. Daarom mogen alleen verpakkingen bij het pmd.

Drankenkartons zijn bijvoorbeeld
grondstof voor toiletpapier. Blik is eindeloos te recyclen tot nieuw blik. En
plastic verpakkingen worden verwerkt
tot granulaat; korrels die de basis zijn
voor nieuwe plastic producten zoals
emmers, straatmeubilair en fleecetruien. Gescheiden inzamelen van pmd
is dus zeker de moeite. Maar alleen
goed gescheiden pmd is grondstof
voor nieuwe producten.

Plastic verpakkingen
Voorbeelden van plastic verpakkingen zijn:
• Plastic tasjes, tassen en broodzakken
• Pasta- en rijstzakken
• Verpakking van vleeswaren en kaas
• Verpakkingen (zogeheten blisters) voor
o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven
• Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
• Flessen voor frisdrank, water en zuivel

Alleen verpakkingen
De Europese wet schrijft voor dat de producenten van verpakkingsmaterialen verantwoordelijk zijn voor inzameling, sortering en

Metalen verpakkingen
Voorbeelden van verpakkingen van blik zijn:
• Conservenblikken
• Frisdrankblikjes
• Aluminiumfolies

Drankenkartons
Voorbeelden van sap- en zuivelpakken zijn:
• Frisdrankpakken
• Vla- en yoghurtpakken
Wat is geen Pmd-afval?
• Verpakkingen met inhoud
• Verpakkingen van producten met chemische inhoud zoals make-up, spuitbussen
en kitkokers
• Medisch thuisafval zoals infuus- en dialysezakken en injectiespuiten
• Piepschuim zoals fastfoodverpakkingen,
vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal
• Papier, karton en foliemix zoals chipsverpakkingen en doordrukstrips van pillen of
kauwgum
• Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen zoals tuinstoelen en speelgoed
Scheidingswijzer
Kijk voor een compleet overzicht op:
www.rova.nl/scheidingswijzer

Tips voor goed scheiden van pmd
Bespaar ruimte en druk
verpakkingen plat
Zorg ervoor dat de verpakkingen leeg zijn.
Haal de dop van de verpakking, druk de
lucht eruit en doe de dop er weer op. Dat
bespaart veel ruimte. Ook kun je meer pmd
kwijt in de container als je het er los ingooit,
in plaats van het eerst in zakken te verzamelen.
Leeg blijft leeg:
geen verpakking ín de verpakking
Het is niet nodig om verpakkingen schoon te
maken. Leeg is voldoende. Als de verpakking
leeg is, zorg er dan voor dat dat zo blijft.
Vul je lege verpakking dus niet met andere
verpakkingen of afval. Dat verstoort het sorteerproces bij de verwerker.
Meer informatie
Op www.rova.nl/pmd vindt u meer informatie over de inzameling
en recycling van pmd.
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BERICHT VAN
DE BURGEMEESTER

INFORMATIE OVER CORONAVIRUS
3 juni 2020

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.
De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.
Om het coronavirus onder controle te houden, gelden er op veel plekken maatregelen.

Voor iedereen geldt:
Ga buiten het
vakantieseizoen
als het kan.

Bereid je goed
voor.

Volg de
basisregels.

Laat je testen
bij klachten.

HET NIEUWE NORMAAL

Wil je in Nederland
op vakantie?
Wil je naar het
buitenland op vakantie?
Je kunt alleen reizen naar landen
met een geel reisadvies.

Reizen naar landen met een oranje
of rood reisadvies wordt afgeraden.
Kom je terug uit zo’n land, dan moet
je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

Openbaar vervoer: alleen voor
noodzakelijke reizen en draag een
niet-medisch mondkapje.

Krijg je in Nederland klachten?
Blijf thuis en laat je testen. Maak een
afspraak via 0800-1202.

Informeer je goed voor vertrek over het
land van bestemming en de maatregelen
die er gelden. Lees het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl.

Weet welke maatregelen gelden
tijdens je vliegreis of in landen waar je
doorheen reist.

Download de Reisapp van
Buitenlandse zaken en zet pushberichten
aan. Houd tijdens je vakantie het
Nederlandse reisadvies in de gaten.

Weet waarvoor je verzekerd bent
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring
is inbegrepen.

Leef ook in het buitenland de regels na
die in Nederland gelden. Als lokale regels
strenger zijn, dan gelden deze.
Krijg je klachten tijdens je vakantie
in het buitenland? Meld je dan bij de
lokale gezondheidsautoriteiten.

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Het nieuwe normaal lijkt meer en meer
ingeburgerd te raken. De maatregelen
die het coronavirus moeten controleren
lijken gemeengoed te worden. 1,5 meter
afstand houden van elkaar, handen regelmatig wassen en drukte vermijden is
het devies en daar houden we ons allen
nog steeds goed aan. Sommige situaties
uitgezonderd.
Ook lijkt het erop of we een beetje
coronamoe worden. Niet gek want we
zitten al weken in een coronacrisis. Elke
dag is corona in de krant, op de radio
of op tv nog steeds het hoofdthema. Ik
weet niet hoe het u vergaat, maar af en
toe snak ik naar ander nieuws en zou
even niets meer willen horen over
corona. Maar het is er nog steeds!
Ons leven lijkt zich dus steeds meer te
normaliseren. Weliswaar met de coronamaatregelen in acht nemend, maar
toch.... het begin is er. Ik ben benieuwd
hoe het nieuwe normaal zich verder
ontwikkelt en of het blijvend is. Ik moet
u eerlijk zeggen dat ik daar zelf nog niet
over uit ben.

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?
Blijf thuis en laat
je testen.

Beste inwoners,

Was vaak je
handen.

De tijd zal het ons leren.
Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Dit advies geldt per 15 juni.

Rob Bats,
Burgemeester Steenwijkerland

TELEFONISCH WETHOUDERSPREEKUUR

GEMEENTELIJKE INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS:

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.

Website:
www.steenwijkerland.nl/coronavirus
Telefoon:
14 0521
E-mail:
info@steenwijkerland.nl

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 22 juni? Meldt u zich dan
voor woensdag 17 juni voor 12.00
uur aan.
Aanmelden kan bij het bestuurssecretariaat, telefoonnummer 14 0521.
Het bestuurssecretariaat vraagt u waarover u een wethouder wilt speken.

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.

