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DINSDAG 15 SEPTEMBER 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.

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

21 september 2020
Commissie bezwaarschriften,
gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk.
Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen opgelegde
last onder dwangsom A.F. Stroinkweg 12 in
Scheerwolde
20.00 uur: bezwaarschrift tegen opgelegde
last onder dwangsom Veneweg 161 in Wanneperveen
21.00 uur: bezwaarschrift tegen verleende
omgevingsvergunning plaatsen caravan locatie Nieuwe Onnastraat 49 in Steenwijk
De stukken liggen t/m 21 september 2020
voor belanghebbenden ter inzage.
Vanwege de coronamaatregelen
(1,5 meter onderlinge afstand) is beperkt
ruimte voor publiek. Daarom is aanmelding
vooraf noodzakelijk. Aanmelding is mogelijk tot en met 17 september 2020.
Wilt u bij de hoorzitting aanwezig zijn?
Neem dan contact op met het secretariaat
van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14 0521.
22 september 2020
Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur.
Hoe de vergadering plaatsvindt laten we
u zo snel mogelijk weten via onze website
www.steenwijkerland.nl onder
Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u ook
de agenda. Wilt u gebruikmaken van het
spreekrecht? Neem dan contact op met de
griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl
Bekendmaking vaststelling
Treasurystatuut gemeente
Steenwijkerland 2020

De gemeenteraad heeft op 10-03-2020 het
Treasurystatuut gemeente Steenwijkerland

2020 vastgesteld. Dit statuut komt in de
plaats van het financieringsstatuut uit 2011.
Het nieuwe statuut fungeert als kaderstellend document voor het uitoefenen van de
treasuryfunctie binnen de gemeente.
Het Treasurystatuut gemeente Steenwijkerland 2020 is bekendgemaakt in elektronisch
Gemeenteblad 2020, nr. 219891 en te vinden op www.officielebekendmakingen.nl
Daar staat de volledige tekst van het statuut.
Het statuut is in werking getreden op
01-09-2020.
Het Treasurystatuut ligt verder kosteloos ter
inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift
krijgen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Baars, Baarsweg 22, tijdelijk bewonen
bijgebouw (03-09-2020)
Blokzijl, Burgemeester Van
Ommerenweg 1, plaatsen beschoeiing
(07-09-2020)
Eesveen, Holslootbrink 14a, plaatsen
tijdelijke woonunit (07-09-2020)
Giethoorn, Binnenpad 115, kappen
bomen (04-09-2020)
De Rietlanden 1c, bouwen
waterwoning (03-09-2020)
Kuinre, Henric de Cranestraat 88,
plaatsen fundering voor carport (02-092020)
Oldemarkt, de Hare 41, plaatsen
overkapping (03-09-2020)
‘t Slingerland 3, starten bedrijf aan huis
(03-09-2020)
Vollenhove, Godfried van Rhenenlaan
75, kappen 2 eiken en 2 kastanjebomen
(03-09-2020)
Oppen Swolle 5, aanplanten
beukenhaag bij ‘Den Oldenhof’
(03-09-2020)
Oppen Swolle 15a, afwijken
bestemmingsplan i.v.m. dakhelling
uitbreiding bedrijfswoning (03-09-2020)
Wanneperveen, Nieuwe Dijk 2, plaatsen
bouwwerk t.b.v. nutsvoorziening
(08-09-2020)		

Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Blankenham, Zeestraat 48, plaatsen 2
dakkapellen (07-09-2020)
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Noorderweg 27a,
samenvoegen 2 woningen (08-092020)
Blokzijl, Duinigermeerweg 1, kappen
5 bomen (09-09-2020)
Giethoorn, Kerkweg 33, aanbrengen
boswal (08-09-2020)
Oldemarkt, Kampland 3, uitbreiden
woning (04-09-2020)
Steenwijk, nabij Hooilandenallee 12,
plaatsen tijdelijk verkoopkantoor
(03-09-2020)
Steenwijkerwold, Ten Holtheweg 3B,
uitbreiden groepsruimte (04-09-2020)
Vollenhove, Oppen Swolle 15a,
afwijken bestemmingsplan i.v.m.
dakhelling uitbreiding bedrijfswoning
(08-09-2020)		
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Verleende omgevingsvergunningen
(uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend
voor:
De Bult, Bultweg 25, brandveilig
gebruik groepsaccommodatie (07-092020)
Steenwijk, Oostermeentherand 2B,
brandveilig gebruik logiesgebouw
(04-09-2020)		
Steenwijkerwold, Vredenburg 76,
brandveilig gebruik woonzorg locatie
Vredenburg (04-09-2020)
De stukken liggen van 16-09-2020 t/m
28-10-2020 ter inzage.
T/m 28-10-2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen. U kunt alleen beroep
instellen als u tijdig een zienswijze over de
ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

CORONA-AFVAL?
BIJ HET RESTAFVAL!
Heeft u als beschermingsmiddel wegwerphandschoenen, mondkapjes, papieren zakdoekjes, doordrukverpakking van
medicijnen en/of
plastic overalls gebruikt?

n Besluitenlijst B&W-vergadering
De vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
kunt u bekijken op www.steenwijkerland.nl/
besluitenlijsten

U kunt ze kwijt
bij het restafval.

GEMEENTELIJKE INFORMATIE
OVER HET CORONAVIRUS:

HERINNERING:
INVULLEN VRAGENLIJST TEVREDENHEID AFVALINZAMELING
Heeft u een vragenlijst over de tevredenheid
van de afvalinzameling ontvangen?
Vergeet dan niet om deze vragenlijst
voor maandag 5 oktober in te vullen!
Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA uit.
Met de resultaten van dit onderzoek krijgt
de gemeente inzicht in de tevredenheid over
het beleid over afval en grondstoffen en

over de inzameling van de verschillende
afvalstromen.
Invullen vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst kan door de
papieren versie in de bijgevoegde envelop
terug te sturen of door de vragen digitaal te
beantwoorden.
Antwoorden worden
anoniem verwerkt.

Website:
www.steenwijkerland.nl/coronavirus
Telefoon:
14 0521
E-mail:
info@steenwijkerland.nl
Twitter:
@steenwijkerland
Facebook:
Gemeente Steenwijkerland
Huis-aan-huis krant:
informatiepagina
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BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

‘WEES EEN BEETJE LIEF VOOR ELKAAR’
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal.
Ook loyaliteit, al is de problematiek elders in
het land groter dan hier. We moeten er met
elkaar keihard aan werken om het virus zo
efficiënt en effectief mogelijk te laten verdwijnen.
Labcapaciteit aan plafond
De situatie in onze regio is gelukkig stabiel
qua besmettingen, maar we zitten wel tegen
het plafond van de capaciteit in laboratoria
(Isala). De GGD IJsselland heeft voldoende
testruimte in Steenwijk, Zwolle, Ommen en
Deventer en onze inwoners kunnen ook buiten de provinciegrenzen terecht, bijvoorbeeld
in Meppel, omdat we nauw samenwerken
met de GGD Drenthe. Daarnaast willen we
het aantal locaties in IJsselland uitbreiden met
twee extra teststraten. Het lukt meestal wel
om snel een afspraak te maken en je te laten
testen – doe dat uitsluitend als er klachten
zijn -, dat kunnen we dus wel aan in de regio.
Maar het échte probleem zit nu in het lab;
het verwerken van onderzoeken kost veel tijd
waardoor mensen vaak lang moeten wachten
op de uitslag. We doen dan ook een dringend
beroep op de minister van Volksgezondheid
om te zorgen voor extra labcapaciteit.

Korte lontjes, lange tenen
Wat ik onacceptabel vind is de agressie
waarmee GGD-medewerkers soms worden geconfronteerd. Gevoelens van angst
en boosheid worden afgereageerd in de
teststraten van de GGD waar deze mensen
zoveel goed werk verrichten, dat kan en
mag natuurlijk niet. Dit is een tijd van veel
korte lontjes en lange tenen; dat baart me
zorgen. Als gemeente zien wij in de cijfers
en statistieken van de laatste maanden
helaas een toenemende onrust in het sociaal domein. De politie in Steenwijkerland
meldt wekelijks nieuwe gevallen van huiselijk geweld. Dat vind ik vreselijk. Kennelijk
is het heel moeilijk om in deze moeilijke
tijd begrip voor elkaar op te brengen en is
er een groep mensen die met groeiende
frustraties en onzekerheden – over werk en
inkomen, de toekomst - geen kant op kan.
Dat is ingewikkeld. Als gemeente zien we
deze tendens, de problemen zijn zichtbaar
en die zouden we het liefst aan de voordeur al oplossen.
Maar hoe kunnen we hier iets aan doen?
Dat is een vraag die ons college sterk bezighoudt. Ik zou willen vragen: wees alsjeblieft een beetje lief voor elkaar.

Effecten voor middenstand
Hoe bedrijven straks uit de coronacrisis komen is nog de vraag. De ene ondernemer
heeft ’t zwaarder dan de andere. Om bepaalde sectoren hebben we wel extra zorg.
Toerisme, recreatie en horeca vormen een
belangrijke kurk waarop Steenwijkerland
drijft. Ook de evenementensector heeft het
erg moeilijk; veel is afgelast en wat in afgeslankte vorm wél wordt georganiseerd trekt
minder publiek. Mensen zijn bang om iets
op te lopen en daardoor ook minder bereid
om bijvoorbeeld het theater te bezoeken.
Nu er geen grote intochten van Sinterklaas
zijn, komen er ook veel minder gezinnen
naar de binnenstad op die dagen. Wat voor
effect zal dat hebben op de middenstand,
de detailhandel? We houden de vinger aan
de pols, onder meer met de Business Club
Steenwijkerland. Vanuit die hoek wordt gevraagd om een verruiming van het tijdelijke
terrassenbeleid en daar werken we uiteraard
ruimhartig aan mee.
Jongeren zijn elastisch
Er wordt veel gewezen naar jongeren en
hun rol in de coronacrisis. Dat ze “er uit” willen en minder voorzichtig zijn dan ouderen.

Dat mag zo zijn, tegelijk vind ik dat onze
jongeren zich relatief rustig houden, juist
zeer meewerkend en elastisch zijn. Ze gaan
hier goed mee om. Ze hebben het “geluk”
dat ze weer naar school kunnen, mogen
sporten en uitgaan, zij het gedoseerd. Maar
het is niet zoals vroeger. Veel dingen gaan
niet door; de corso’s en gondelvaarten in
onze gemeente waar ze jaarlijks samen vol
overgave aan werken, de discotheken en
clubs die nog dicht zijn. Hoe jongeren daarmee omgaan verdient een compliment, vind
ik. Hun houding past wel wat bij onze nuchtere volksaard: het is zoals het is.
Dat vind ik bewonderenswaardig.
Rob Bats
Burgemeester
Steenwijkerland

