info
DINSDAG 25 AUGUSTUS 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

31 augustus 2020
Commissie bezwaarschriften,
gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk.
Agenda:
19.15 uur: bezwaarschrift tegen de mededeling dat de gemeente niet voornemens is
om een bestemmingsplan voor het gebied
Wetering op dit moment in procedure te
brengen ten aanzien van Wetering West 53
in Wetering.
De stukken liggen t/m 31-08-2020 voor belanghebbenden ter inzage.
Vanwege de coronamaatregelen (1,5 meter
onderlinge afstand) is beperkt ruimte voor
publiek. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Wilt u bij de hoorzitting aanwezig
zijn? Neem dan contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften,
telefoonnummer 14 0521.
1 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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Oldemarkt, Hoofdstraat 40, verbouwen
bovenverdieping tot appartement
(19-08-2020)
Steenwijk, Gasthuisstraat 6, realiseren
inpandige buitenruimte (18-08-2020)
nabij Hooilandenallee 12, plaatsen
tijdelijk verkoopkantoor (17-08-2020)
Scholestraat 25A, plaatsen trap t.b.v.
toegang woning eerste verdieping
(14-08-2020)		
Steenwijkerwold, Gelderingen 68,
plaatsen vlaggenmast (03-08-2020
Tuk, J. H. W. Pasmanweg 2, bouwen
basisschool ‘t Puzzelstuk en Dorpshuis
Tuk (12-08-2020)		
Zuidveen, Zuidveenseweg 31, bouwen
woning (14-08-2020)
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Havezatherweg 1,
bekleden gevels met rabatdelen
(18-08-2020)
Blokzijl, Duinigermeerweg 1,
voorbelasten gronden t.b.v. bouwen
recreatiewoningen (19-08-2020)
Eesveen, Binnenweg 11, kappen beuk
(18-08-2020)
Giethoorn, Binnenpad 127, bouwen
kapschuur (18-08-2020)
Sint Jansklooster, Poepershoek 6,
uitbreiden woning (12-08-2020)
Poepershoek 9, realiseren paardenbak
(18-08-2020)
Steenwijk, achter Achterslagen 13,
vervangen brug STBV39 (18-08-2020)
Oostercluft 520, plaatsen overkapping
(14-08-2020)
Weemstraat 30, realiseren woning op
begane grond (13-08-2020)
Vollenhove, De Voorst 6a, bouwen
botterwerf (14-08-2020)
Kerkstraat 26, plaatsen zonnepanelen
op bijgebouw (14-08-2020)		
		

MILIEU

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Giethoorn, grasland nabij Ds. T.O.
Hylkemaweg 1, plaatsen tijdelijk VVV
kantoor (18-08-2020)
Dwarsgracht 44a, vervangen rieten
dakbedekking, verwijderen dakkapellen
en plaatsen dakramen en dakelementen
(18-08-2020)
Kuinre, tegenover Wyberbuurseweg 3,
bouwen ijsclubgebouw (18-08-2020)
Marijenkampen, Ongeleg 20,
verbouwen woonboerderij (19-08-2020)

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet-vergunningplichtige
bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 82,
starten autobedrijf (14-08-2020)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 258,
realiseren warmte-koude-opslag
(07-08-2020)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op
algemene geldende regels en voorschriften die
het milieu beschermen, bestaat er geen moge-

lijkheid voor het indienen van zienswijzen en
het instellen van bezwaar of beroep.

WELZIJN &
CULTUUR
Ingekomen aanvraag
evenementenvergunning

Steenwijk, park Rams Woerthe,
concert, 19-09-2020 van 21.00 - 23.30 uur
De stukken liggen t/m 08-09-2020 ter inzage.
T/m 08-09-2020 kunnen belanghebbenden
bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun
zienswijze naar voren brengen.
Verleende ontheffing geluid

Giethoorn, Beulakerweg 26, privéfeest
op 14-05-2020 van 20.00 - 01.00 uur
(03-08-2020)
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

Bezoekersingang
gemeentehuis
verplaatst naar
Vendelweg
Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis in Steenwijk? Vanaf 31 augustus
vindt u de bezoekersingang aan de
kant van de Vendelweg. Aan die kant
vindt u ook de parkeerplekken voor
fiets en auto (blauwe zone).
Is het parkeerterrein vol?
Dan kunt u uw auto kwijt op het
parkeerdek aan de Gasthuispoort op
ongeveer 5 minuten lopen van het
gemeentehuis of op het parkeerterrein
aan de achterkant van het gemeentehuis.
Verbouwing hal gemeentehuis
De komende weken wordt de hal van
het gemeentehuis verbouwd. Door de
komst van het onderdeel Wmo, jeugd
en werk/inkomen naar het gemeentehuis (vanaf 2021) zijn er meer balies
nodig. Tijdens de verbouwing zijn we
gewoon open. Wel kan het zijn dat u
enige hinder van de werkzaamheden
ondervindt.
We doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

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

INFORMATIE OVER CORONAVIRUS
TELEFONISCH WETHOUDERSPREEKUUR
De zomervakantie is voorbij en dat
betekent dat ook de wethouders het
werk hebben hervat. Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met een van de wethouders?
Zij bieden u een luisterend oor en
staan u graag telefonisch te woord.
Op maandagmiddag 7 september
starten we weer met het telefonisch
spreekuur. Het spreekuur is van 16.00
tot 17.30 uur. Helaas is het nog niet
mogelijk om langs te komen vanwege
het coronavirus.
Wilt u een afspraak op maandag 7
september? Meld u dan voor woensdag
2 september 12.00 uur aan.

Aanmelden kan bij het bestuurssecretariaat,
telefoonnummer 14 0521.
Het bestuurssecretariaat vraagt u waarover u
een wethouder wilt spreken.

CORONA-AFVAL?
BIJ HET RESTAFVAL!
Heeft u als beschermingsmiddel wegwerphandschoenen, mondkapjes, papieren zakdoekjes, doordrukverpakking van
medicijnen en/of
plastic overalls gebruikt?
U kunt ze kwijt
bij het restafval.

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
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