info
DINSDAG 23 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)

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

29 juni 2020
Commissie bezwaar- en beroepschriften,
gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk.
Agenda:
19.15 uur: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een
hekwerk met pilaren op locatie
Buitensingel 7 in Steenwijk
De stukken liggen t/m 29 juni 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
bezwaar- en beroepschriften,
telefoonnummer 14 0521.
30 juni 2020
Raadsvergadering
De raadsvergadering begint om 19.30 uur.
De details laten we u zo snel mogelijk
weten via 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

n Iets melden?

Wijziging Verordening Bedrijven Investeringszone Centrumgebied Steenwijk

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 gemeenteraad heeft op 26-05-2020
de Verordening Bedrijven Investeringszone
Centrumgebied Steenwijk 2017 gewijzigd.
De wijzigingsregeling is op 17-06-2020 bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020,
nr. 151860, te vinden op:
www.officielebekendmakingen.nl
Daar staat de volledige tekst van deze regeling. De wijziging is op 18-06-2020 in werking getreden en werkt terug tot
01-01-2020.

n Besluitenlijst B&W-vergadering

Deze regeling ligt verder kosteloos ter inzage.
Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

De vastgestelde besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
kunt u bekijken op www.steenwijkerland.nl/
besluitenlijsten

Mandaat Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg

Burgemeester en wethouders hebben op
26-05-2020 het Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Steenwijkerland - GGD IJsselland
vastgesteld. Dit besluit is bekendgemaakt in
Gemeenteblad 2020, nr. 147452, te vinden
op: www.officielebekendmakingen.nl
Daar vindt u ook de volledige tekst van het
mandaatbesluit.

Het besluit is op 13-06-2020 in werking getreden en werkt terug tot 01-01-2020.
Het mandaatbesluit ligt verder kosteloos ter
inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift
krijgen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 127, bouwen
kapschuur (17-06-2020)
Cornelisgracht 2, bouwen woning
(17-06-2020)
Vlier 6, 8, 10 en 12, bouwen 4
woningen (12-06-2020)
Scheerwolde, Scheerwolderweg,
kappen 4 bomen (16-06-2020)
Sint Jansklooster, Leeuwte 64,
aanpassingen in huidige Bed & Breakfast
(13-06-2020)
Poepershoek 9, realiseren paardenbak
(11-06-2020)
Steenwijk, Divisie 27, bouwen
overkapping (17-06-2020)
Oostercluft 10, bouwen garage
(14-06-2020)		
Vollenhove, Schouw 9 en 11, bouwen
twee-onder-een-kapwoning
(11-06-2020)
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 14, vervangen
vonder (11-06-2020)
Eendrachtsplein 1, plaatsen tijdelijke
kantoorunit t.b.v. toeristische informatie
(15-06-2020)
Vlier 23 en 25, bouwen twee-ondereen-kapwoning (15-06-2020)
Steenwijk, Dolderweg 4, bouwen schuur
/ opslag t.b.v. bedrijf (10-06-2020)
Nieuwe Onnastraat 49, plaatsen
caravan (15-06-2020)
Oostermeentherand 2B, wijzigen
bestemming kantoorfunctie naar
logiesfunctie t.b.v. realiseren 29
logiesruimte en gemeenschappelijke
ruimte (29-05-2020)
Paardenmarkt, plaatsen kunstwerk
(15-06-2020)
Woldpromenade 53, 55, 55A en 55B,
verbouwen bovenwoning t.b.v. realiseren
3 appartementen
(16-06-2020)		
Vollenhove, Noordwal, kappen 9 bomen
(17-06-2020)		
Productieweg 3, bouwen kantoor en
verbouw bedrijfspand (16-06-2020)
Willemsoord, Steenwijkerweg 159,
plaatsen kunstwerk (16-06-2020)
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunningen

Enkele voorbeelden van elektrische en
elektronische apparaten zijn:
• Elektrisch tuingereedschap
• Elektrisch handgereedschap
• Kleine huishoudelijke- en keukenapparatuur

• Oude mobiele telefoons
• Beeld- en geluidsapparatuur, audioapparatuur
• Computers, faxen, kopieerapparatuur,
printers, beeldschermen
Hieronder vallen niet:
• Losse accu’s
• Losse batterijen
• Chemisch afval

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om omgevingsvergunningen te verlenen voor:
Eesveen, Holslootbrink 14a, bouwen
woning
Onna, Burgemeester G.W.
Stroinkweg 109, wijzigen
bestemming bedrijf naar wonen
De stukken liggen van 24-06-2020 t/m
04-08-2020 ter inzage. U kunt de stukken
ook digitaal bekijken. Dat kan via onze website www.steenwijkerland.nl
Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m
04-08-2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze naar voren brengen.

BESTEMMINGSPLANNEN
Vaststelling bestemmingsplan
Blankenham - Hammerdijk 18

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2020
het bestemmingsplan Blankenham Hammerdijk 18 vastgesteld. Het plan heeft
betrekking op de functiewijziging van agrarisch naar wonen met bouwvlak,
op het perceel aan de Hammerdijk 18 te
Blankenham.
Zie voor meer informatie en de mogelijkheid
om te reageren de gemeentelijke website.
Vaststelling bestemmingsplan Steenwijk - Bloemenbuurt, Steenwijk-West

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2020
het bestemmingsplan Steenwijk Bloemenbuurt, Steenwijk-West vastgesteld.
Het plan heeft betrekking op de transformatie van 94 beneden-bovenwoningen
naar 77 grondgebonden, eengezinswoningen in de Bloemenbuurt, gelegen in
Steenwijk West.
Zie voor meer informatie en de mogelijkheid
om te reageren de gemeentelijke website.

VERKEER &
VERVOER
Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijkerland, van 29-06 t/m
22-07-2020 wordt op diverse locaties
onderhoud uitgevoerd aan de
asfaltwegen. Tijdens de werkzaamheden
wordt het verkeer omgeleid met
borden. Ook worden verkeersregelaars
ingezet. Een overzicht van de locaties
staat op www.steenwijkerland.nl

Help mee aan de veiligheid
in de gemeente:
Doe mee aan Burgernet!

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

ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN
Werken uw elektrische en elektronische
apparaten niet meer of wilt u ze vervangen?
Hieronder leest u waar u ze naartoe kunt
brengen.

Giethoorn, Oeverweg 4, vervangen
bijgebouw (16-06-2020)
Steenwijk, Westercluft 88, plaatsen
kunststof kozijnen (11-06-2020)

Waar kunnen ze heen?
Apparaten die nog goed werken kunt u
naar de kringloopwinkel brengen. Kapotte
apparaten kunt u gratis aanbieden op het
milieubrengstation.
Dit geldt niet voor bedrijfsmatige elektr(on)
ische apparaten.
Een oud elektrisch of elektronisch apparaat
kunt u ook inleveren bij de winkel waar u
uw nieuwe apparaat koopt.

Wat gebeurt ermee?
De ingenomen apparaten gaan naar producenten of importeurs. De producent of
importeur zorgt vervolgens voor het transport naar de verwerkingsbedrijven. De verwerkingsbedrijven halen eerst de gevaarlijke
materialen uit de apparaten. Daarna worden
alle bruikbare materialen uit de apparaten
gehaald, zoals glas, ijzer, koper en andere
metalen. Deze materialen kunnen dan weer
worden gebruikt in andere producten.
Kijk voor een compleet overzicht op:
www.rova.nl/scheidingswijzer

info
ONLINE BIJEENKOMST OVER
STIKSTOF TERUGKIJKEN?
Op 11 juni organiseerde de gemeente een
digitale bijeenkomst (webinar) over stikstof.

Hierin werd antwoord gegeven op vragen als:
Hoe gaan we om met het stikstofvraagstuk?
Voor welke uitdagingen staan we en welke
keuzes moeten gemaakt worden? Aan het
woord kwamen onderzoekers aan de Wageningen Universiteit, gedeputeerde Gert Harm
ten Bolscher van de provincie Overijssel en
wethouder Tiny Bijl van de gemeente. Ook
waren er sprekers uit sectoren die veel met
het stikstofvraagstuk in aanraking komen.
Alsnog bekijken?
Wilt u de online bijeenkomst over stikstof alsnog bekijken? Dat kan tot en met 10 juli via
onze website www.steenwijkerland.nl
(onder nieuws). Het webinar duurt 1,5 uur.

WARENMARKT STEENWIJK
TIJDELIJK NAAR GOEMAN
BORGESIUSSTRAAT
Vanwege de coronamaatregelen is de wekelijkse warenmarkt op zaterdag in Steenwijk
verplaatst naar de Burgemeester Goeman
Borgesiusstraat.
De tijdelijke verhuizing geldt voorlopig tot
en met zaterdag 26 september 2020.

INFORMATIE OVER CORONAVIRUS

LOKALE ACTIVITEITEN
Beste inwoners,
De roep om versoepeling wordt groter
en groter. Ik begrijp het want de coronamaatregelen houden ons nog steeds
behoorlijk bezig in ons doen en laten.
De uitwerking van deze regels is genoegzaam bekend.
Een van meest ingrijpende maatregelen
was dat evenementen werden afgelast.
Een zware domper voor tal van organisaties en verenigingen. Maandenlang in
het jaar zijn zij bezig om een klinkend
evenement te organiseren dat elke
keer weer uitblinkt in kwaliteit. Het niet
doorgaan van deze evenementen is ook
een zwaar gemis voor onze gemeente.
Van oudsher staan we bekend als een
gemeente die vele bezoekers trekt.
Met onder meer tal van culturele en
sportieve evenementen en grootscha-

GEMEENTE GAAT SOEPEL OM MET AFHANDELING
VERSTREKTE SUBSIDIES
Gaat uw evenement of activiteit vanwege
de coronamaatregelen niet door, dan gaan
we soepel om bij de afhandeling van de
subsidie die u daarvoor gekregen heeft.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat de subsidie
gebruikt kan worden om de voorbereidingskosten te betalen. Of dat de subsidie wordt
ingezet voor het organiseren van de activiteit op een later moment.

Afhankelijk van de situatie gelden daarvoor
wel een aantal voorwaarden.
Deze vindt u op onze website
www.steenwijkerland.nl/subsidies
Wilt u hier meer over weten dan kunt u
contact opnemen via e-mail:
maatschappelijk@steenwijkerland.nl
of telefonisch: 14 0521.

lige dorpsfeesten. Dat deze allemaal niet
doorgaan is zuur.
Het gemis aan evenementen maakt
dat er steeds meer behoefte bestaat
om kleinschalige lokale activiteiten te
mogen organiseren. Dit alles uiteraard
binnen de huidige coronaregels van het
RIVM.
Wellicht kunnen met goede aanpassingen en een strakke organisatie kleinschalige activiteiten worden georganiseerd. Activiteiten die mede zorgen voor
een beetje gezelligheid en ook nog eens
'coronaproof' zijn.
Ik hoop dat dit kan lukken.
Rob Bats,
burgemeester Steenwijkerland

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

