info
DINSDAG 16 JUNI 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
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

23 juni 2020
Politieke Markt, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website
www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/
Raadsinformatie.
De Politieke Markt 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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Giethoorn, Langesteeg 16, uitbreiden
woning (08-06-2020)
Kuinre, Het Anker 26, bouwen
overkapping met veranda (28-05-2020)
Paasloo, Paasloërweg 4, plaatsen
zonnepanelen in veldopstelling
(04-06-2020)
Scheerwolde, Scheerwolderweg,
bouwen 22 woningen (09-06-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 3,
uitbreiden woning (05-06-2020)
Poepershoek 6, uitbreiden woning
(05-06-2020)		
Steenwijk, Eesveenseweg 19, uitbreiden
werkplaats (08-06-2020)

Vollenhove, Noordwal 3, bouwen
paviljoen en vergroten haven
(04-06-2020)
Wanneperveen, Veneweg 42, aanleggen
tijdelijke verharding erf t.b.v. bouwen stal
(09-06-2020)		
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Giethoorn, Oeverweg, Kapelweg en
Jonenweg, kappen 14 bomen
(04-06-2020)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid 10a,
vernieuwen dak (09-06-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 6,
plaatsen tijdelijke woonunit (10-06-2020)
Heetveld 28, plaatsen tijdelijke
woonunit (08-06-2020)
Steenwijk, grasveld in de buurt
van Admiraal de Ruyterstraat,
Brederostraat en Verlaatseweg,
plaatsen 2 huiszwaluwtillen (04-06-2020)
Kornputsingel 20, renoveren woning
en starten Bed & Breakfast (04-06-2020)
Oostercluft 133, bouwen schuur met
overkapping (08-06-2020)		
Oostermeentherand 2D, verbouwen
pand na brandschade (08-06-2020)
Wanneperveen, Wethouder
Huismanstraat 6, plaatsen dakkapel
(04-06-2020)		
Wetering, Wetering West 35, realiseren
Bed & Breakfast in bijgebouw
(03-06-2020)

Steenwijk, Koterhoek 18, plaatsen
dakopbouw (09-06-2020)
Vollenhove, Achter de Hare 12,
bouwen van een overkapping
(10-06-2020)
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om omgevingsvergunningen te verlenen voor:
Oldemarkt, Slootland 2, 4, 6, 8, 10
en 12, bouwen 3 twee-onder-eenkapwoningen
Steenwijk, Eeser Campus 30, plaatsen
kantoorunits en klasseerinstallatie op
zandwinning
De stukken liggen van 17-06-2020 t/m
28-07-2020 ter inzage.
U kunt de stukken van Slootland 2, 4, 6, 8,
10 en 12, Oldemarkt ook digitaal bekijken.
Dat kan via onze website
www.steenwijkerland.nl
Over de ontwerpbesluiten kan iedereen t/m
28-07-2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze naar voren brengen.

VERKEER &
VERVOER
Verkeersbesluiten

Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunningen

Blokzijl, nabij Boffersweidje 12,
opheffen gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken
Vollenhove, nabij David van
Borgondiëstraat 16, wijzigen
gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Jonenweg 29a, wijzigen gevel
(04-06-2020)		

De stukken liggen van 17-06-2020 t/m
28-07-2020 ter inzage. T/m 28-07-2020
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Wat is het?
Klein chemisch afval (kca) zijn producten die
gevaarlijke stoffen bevatten. Deze kunnen
schadelijk zijn voor de gezondheid en voor
het milieu. Daarom worden deze apart ingezameld. Het zijn producten die brandbaar,
giftig of bijtend zijn, zoals schoonmaakmiddelen, verf, medicijnen, batterijen, spaarlampen en oliën. Vrijwel alle producten die
tot het klein chemisch afval behoren, kunt u
herkennen aan het speciale logo op de verpakking. Bewaar klein chemisch afval (kca)
altijd apart.
Waar kan het heen?
U kunt kca wegbrengen naar het ROVAmilieubrengstation in Steenwijk. U kunt ook
een afspraak maken om het kca op te laten

halen. Neem dan contact op met het ROVAKlantcontactcentrum via telefoonnummer
038 - 427 37 77. De Chemokar komt het
kca op de afgesproken dag bij u ophalen.
U kunt tot 50 kg KCA per keer aanbieden bij
de Chemokar.
Batterijen kunnen bij winkels worden ingeleverd. Oude medicijnen kunt u ook inleveren
bij de apotheek. Voor het inleveren van
injectienaalden kunt u bij de chemokar een
plastic trommeltje krijgen.

Wat gebeurt ermee?
Uit een deel van het kca worden grondstoffen gehaald die gerecycled kunnen worden.
Kca dat niet gerecycled kan worden gaat
naar speciale verbrandingsovens. De zeer
hoge temperatuur vernietigd de schadelijke
stoffen. De reinigingsinstallaties zuiveren de
afvalgassen. Kca dat niet gerecycled maar
ook niet verbrand kan worden, wordt veilig
opgeslagen op speciaal daarvoor ingerichte
stortplaatsen in Nederland.

Hoe biedt u het kca veilig aan?
• Verzamel kca in een gesloten chemobox.
• Bewaar het afval in de originele, gesloten
verpakking (dus geen potjes met vloeistof
zonder deksel).

SUCCESVOLLE EERSTE ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST
‘HOE VERDUURZAAM IK MIJN HUIS SLIM EN BETAALBAAR?’

ONZE LOCATIE AAN DE
VESTING IS WEER OPEN
Wel werken we ook daar alleen op
afspraak.
Kijk voor meer informatie op
www.steenwijkerland.nl /contact

Op dinsdag 26 mei organiseerde de gemeente Steenwijkerland samen met DCZ
de online bijeenkomst ‘Hoe verduurzaam ik
mijn huis slim en betaalbaar?’ als alternatief
voor de eerder geplande bijeenkomsten, die
vanwege de coronamaatregelen niet door
konden gaan. Er waren 100 inschrijvingen
en daarmee was het maximum bereikt.
Tijdens de bijeenkomst ontvingen de deelnemers onder andere informatie over de
mogelijkheden om thuis energie te besparen
en over mogelijke subsidies en regelingen.
De deelnemers waren erg positief over de
bijeenkomst, gemiddeld beoordeelden zij
deze met een 8!

Alsnog bekijken? Meld u aan!
Wilt u de online bijeenkomst alsnog bekijken? Dat kan nog tot en met 1 juli.
U kunt zich aanmelden via de QR-code
of via onze website
www.steenwijkerland.nl/duurzaamheid
(onder nieuws).
Voor de deelnemers is er een gratis energiebespaartas. In deze tas zitten energiebesparende producten en een kortingskaart.
Tijdens de online bijeenkomst hoort u hier
meer over.

info

INFORMATIE OVER CORONAVIRUS

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 29 juni? Meld u dan voor
woensdag 24 juni voor 12.00 uur aan.
Aanmelden kan bij het bestuurssecretariaat,
telefoonnummer 14 0521.
Het bestuurssecretariaat vraagt u waarover u
een wethouder wilt speken.

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.

CHAPEAU!
Beste inwoners,
Vooraf was het even het gesprek van
de dag. De verplaatsing van de
wekelijkse warenmarkt in Steenwijk
op zaterdag. Het coronavirus is de
grote spelbreker in het gezamenlijk
gebruik van de Markt in Steenwijkcentrum door de warenmarkt en de
horeca. Het risico is te veel mensen op
een plein waardoor de 1,5 meter afstand niet meer toegepast kan worden.
De oplossing werd snel gevonden.
De marktkooplieden en de horeca
zijn overeengekomen dat de markt
wordt verplaatst naar de Goeman
Borgesiusstraat voor de komende
zaterdagen. Dit alles met de doelstelling om de veiligheid van de bezoekers zo goed als mogelijk te kunnen
waarborgen.

WARENMARKT STEENWIJK
VERPLAATST IN VERBAND
MET CORONA
De wekelijkse warenmarkt op zaterdag
wordt tijdelijk verplaatst naar de Goeman
Borgesiusstraat.
Deze tijdelijke verhuizing geldt voorlopig tot
en met zaterdag 26 september 2020.
Daarmee kunt u veilig in het centrum van
Steenwijk terecht om de markt te bezoeken,
een terrasje te ‘pikken’ en gezellig te shoppen.

Zodat iedereen het centrum van
Steenwijk kan blijven bezoeken voor
de markt, de terrassen en de winkels.
Ook ik heb dat afgelopen zaterdag
weer ervaren, een veilige en gezellige
binnenstad.
Dit soort samenwerking, dat bovendien een win-win situatie oplevert
voor de partijen in deze coronatijd,
is goud waard. Creatief zijn en elkaar
wat gunnen. Met daarbij oog voor de
veiligheid van de bezoekers.
Dat verdient bij mij het grootste respect en hier heb ik maar een woord
voor nodig om dit te omschrijven.
Chapeau!
Rob Bats,
burgemeester Steenwijkerland

PRINSJESDAG ONTBIJT
GAAT DIT JAAR NIET DOOR
De gemeente Steenwijkerland organiseert
ieder jaar samen met de Business Club
Steenwijkerland, Kennis Netwerk Steenwijkerland en Zelfstandig Met Elkaar (ZME) het
Prinsjesdag Ontbijt op woensdagochtend
16 september 2020 (dag na Prinsjesdag).
De organisatie heeft besloten dat dit evenement als gevolg van de coronamaatregelen
dit jaar niet doorgaat. De organisatie heeft
er vertrouwen in dat het evenement in 2021
wel weer georganiseerd zal worden.

CORONA-AFVAL?
BIJ HET RESTAFVAL!
Heeft u als beschermingsmiddel wegwerphandschoenen en/of mondkapjes
gebruikt?
U kunt ze kwijt bij
het restafval.

