info
DINSDAG 31 MAART 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

n 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
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.

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)

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Blokzijl, Burgemeester Ten Cateweg 12,
plaatsen dakkapel (13-03-2020)
Wijde Gang 2, uitbreiden, renoveren
en interne verbouwing (24-03-2020)
Kalenberg, Berkenlaan 7g, bouwen
woning op plek van te slopen schuur
(24-03-2020)
Oldemarkt, Hoofdstraat 97, vervangen
houten kozijnen door kunststof kozijnen
(19-03-2020)
naast Krukmansveldweg 10,
plaatsen hekwerk om weiland
(25-03-2020)
Sint Jansklooster, Zuurbeek 18,
kappen populier (19-03-2020)
Steenwijk, grasveld t.h.v. Admiraal
de Ruyterstraat, Verlaatseweg,
Brederostraat, plaatsen 2
huiszwaluwtillen (20-03-2020)
Brouwerstraat 4, wijziging op reeds
verleende vergunning i.v.m. creëren 4
studio’s i.p.v. 5 studio’s (19-03-2020)
Nieuwe Onnastraat 49, plaatsen
caravan (22-03-2020)
Tukseweg 27, bouwen bedrijfspand
t.b.v. grootschalige/ perifere
detailhandel inclusief food (16-03-2020)
Tuk, Tukseweg 178, starten
pedicuresalon aan huis (19-03-2020)
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Giethoorn, Molenweg 17, vervangen
botenloods (17-03-2020)

Oldemarkt, Koningin Julianaweg 59,
plaatsen zonnepanelen op garage
(24-03-2020)
Steenwijk, Landgoedallee 54, bouwen
woning (25-03-2020)		
Wanneperveen, Bovenboerseweg 51,
verbouwen woning (17-03-2020)

Voorbereidingsbesluit ‘Aanscherping
planregels Wonen’, Steenwijkerland

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

Dit besluit is er op gericht te voorkomen dat
eengezinswoningen worden gebruikt voor
het huisvesten van meerdere huishoudens.

Vanwege het ontbreken van de juridische
koppeling tussen het begrip wonen en de
bestemming wonen heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor de hele
gemeente.

Verleende omgevingsvergunningen
(uitgebreide procedure)

Er zijn omgevingsvergunningen verleend
voor:
Giethoorn, Kanaaldijk 1, uitbreiding
minicamping van 15 naar 20 plaatsen
Steenwijk, hoek Trappenweg / Onnase
Doodweg, aanleggen bijentuin
De stukken liggen van 01-04-2020 t/m
13-05-2020 ter inzage.
U kunt ze ook digitaal bekijken.
Dat kan via onze website
www.steenwijkerland.nl
T/m 13-05-2020 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.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat géén
mogelijkheid tot bezwaar of beroep open.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.steenwijkerland.nl

VERKEER &
VERVOER
Verkeersbesluiten

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan
Marijenkampen, Ongeleg

Giethoorn, nabij Ds. J.J. Ketstraat 79,
opheffen gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken
Steenwijk, nabij Gasthuislaan 89,
wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken
nabij Hildo Kropstraat 39, opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Hogewal 140, opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Hogewal 152, wijzigen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Preistingestraat 15, wijzigen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Verlaatseweg 59, opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Het ontwerpbestemmingsplan Marijenkampen, Ongeleg ligt ter inzage. Het plan heeft
betrekking op de sloop van een kippenschuur en nieuwbouw van een woning op
de slooplocatie.

De stukken liggen van 01-04-2020 t/m
12-05-2020 ter inzage.
T/m 12-05-2020 kunnen belanghebbenden
bezwaar maken.

Zie voor meer informatie en de mogelijkheid
om te reageren de gemeentelijke website.

Kijk voor meer informatie op onze website
www.steenwijkerland.nl

BESTEMMINGSPLANNEN

INFORMATIE OVER CORONAVIRUS
Beste inwoners,

1,5 METER!

Het coronavirus blijft ons dagelijks leven in hoge mate bepalen. Het vormt een grote
bedreiging voor voornamelijk de kwetsbaren en ouderen onder ons. Daarnaast is het
een onvoorspelbare ziektekiem voor andere mensen.
We spreken sinds enige tijd niet meer van maatregelen om het coronavirus te bestrijden, maar om het te beperken. Het geeft aan hoe hardnekkig dit virus is en hoe serieus we er mee moeten omgaan. Dus houd de voorgeschreven afstand van 1,5 meter
in acht, blijf thuis(werken) en vermijd contact met anderen. Dat zijn de belangrijkste
basisregels en ik kan ze niet vaak genoeg herhalen.
Ik realiseer me dat dit enorm veel van ons vraagt, zowel emotioneel als financieel. Tegelijk constateer ik dat we ons er steeds beter aan houden. Zo verliepen bijvoorbeeld
de weekmarkten in Steenwijk en Vollenhove afgelopen zaterdag rustig en gedisciplineerd. Bezoekers en marktkooplieden hielden zich goed aan de regels en spraken
elkaar daar ook op aan. In winkels en supermarkten zie ik dat de maatregelen nauwlettend worden opgevolgd. Ook verzorgingstehuizen en andere gemeenschappelijke
woonvormen passen de maatregelen op een, soms creatieve wijze, goed toe.
Kinderen en hun ouders roep ik op om de regels ook goed na te leven. Praat met uw
kinderen over de gevaren van het coronavirus en wijs uw kinderen op het besmettingsgevaar. Vooral voor de jongeren is dit een zware, vervelende en lastige tijd. Het
blijft daarom zaak hen uit te leggen waarom 'je houden aan de maatregelen' zo belangrijk is.
Als we allemaal ons steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus kunnen we ervoor zorgen dat de uitbraak niet erger
wordt. Dat is waar we in Steenwijkerland met elkaar ons uiterste
best voor doen. Ik ben ervan overtuigd dat dit ons gaat lukken!
Ik wens u heel veel sterkte en blijf gezond!
Rob Bats,
burgemeester Steenwijkerland

LANDELIJKE MAATREGELEN

Hoe voorkomen we dat het coronavirus
zich verspreidt? De landelijke overheid
(rijksoverheid) heeft hiervoor een groot
aantal maatregelen genomen.

Op de website www.rijksoverheid.nl/
coronavirus kunt u alle maatregelen
vinden. Ook vindt u er een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld
over wat ‘afstand houden’ betekent in de
dagelijkse praktijk.
Staat uw vraag er niet bij of heeft u liever
telefonisch contact?
Dan kunt u bellen met het landelijke
publieksnummer 0800 – 13 51.
Dit nummer is van 08.00 tot 22.00 uur
bereikbaar.

GEMEENTELIJKE INFORMATIE OVER HET
CORONAVIRUS:
Website:
www.steenwijkerland.nl/coronavirus
Telefoon:
14 0521
E-mail:
info@steenwijkerland
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.

info

INFORMATIE OVER CORONAVIRUS

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

n U kunt alleen met pin betalen
n De medewerkers van ROVA houden 1,5

meter afstand
n Voor voldoende afstand op het terrein

wordt een beperkt aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten
De landelijke maatregelen tegen het coronavirus betekenen ook iets voor onze gemeentelijke dienstverlening. U kunt nog steeds
bij onze publieksbalies terecht, maar u moet
wel eerst een afspraak maken. Ook als u
uw paspoort of rijbewijs wilt ophalen. Veel
zaken kunt u ook digitaal met ons regelen.
U hoeft dan niet naar het gemeentehuis te
komen, maar kunt het via onze website aan
ons doorgeven.
We kunnen ons voorstellen dat u vragen
heeft over de genomen maatregelen en wat
deze voor u betekenen. Op onze website
www.steenwijkerland.nl/coronavirus kunt
u veel informatie vinden. Bijvoorbeeld veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw
vraag er niet bij of heeft u liever telefonisch
contact? Belt u ons dan via telefoonnummer
14 0521.
Afvalinzameling gaat door
Het afval wordt gewoon opgehaald. Ook het
milieubrengstation in Steenwijk is geopend.
Wel heeft ROVA extra maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te
beperken.
Bij een bezoek aan het milieubrengstation
moet u rekening houden met de volgende
hygiëne- en veiligheidsmaatregelen:

n Bij het uitladen mag maximaal 1 persoon

de auto verlaten

Bent u als ondernemer getroffen door de
maatregelen vanwege het coronavirus? Wilt
u weten welke regelingen er voor u zijn? Zowel landelijk als bij de gemeente?
Op www.steenwijkerland.nl/coronavirus/
ondernemers hebben we alle informatie
voor u op een rij gezet. Ook hebben we
voor u een noodloket ingericht.
Daar kunt u terecht als u vragen heeft of op
zoek bent naar meer informatie. U kunt het
noodloket telefonisch bereiken via het nummer 14 0521 of door een e-mail te sturen
naar ondernemen@steenwijkerland.nl
We nemen dan zo snel mogelijk contact met
u op.

n De medewerkers van ROVA helpen niet

bij het uitladen
n Stel uw bezoek uit als u gezondheids-

klachten heeft
Geen inzameling van oud papier in
Steenwijkerwold op 4 april
Op zaterdag 4 april 2020 wordt geen oud
papier opgehaald door SV Steenwijkerwold
in Steenwijkerwold en omgeving. We vragen u het papier een maand langer op te
slaan. De eerstvolgende inzameling is op
zaterdag 2 mei 2020.

vanwege het coronavirus geen of weinig
inkomsten? Heeft u daardoor een inkomen
onder het sociaal minimum? Dan kunt u
een beroep doen op een tijdelijke overbruggingsregeling. Met deze regeling worden
uw inkomsten aangevuld tot bijstandsniveau. Deze aanvulling hoeft u niet terug
te betalen. Ook kan een bedrijfskrediet (lening) verstrekt worden van maximaal
€ 10.157. Deze lening kunt u gebruiken
voor de vaste lasten van uw onderneming.
Het bedrag dat u leent, moet u terugbetalen. U kunt de tijdelijke regeling aanvragen
voor de periode van 1 maart 2020 tot
1 juni 2020. Op www.steenwijkerland.nl/
coronavirus/ondernemers leest u er meer
over en kunt u het aanvraagformulier invullen.
Uitstel betaling gemeentelijke
belastingen
Als ondernemer kunt u uitstel van gemeentelijke belastingen aanvragen. U hoeft dan
tot 1 september 2020 niet te betalen. Op
www.steenwijkerland.nl/coronavirus/ondernemers leest u er meer over en kunt u het
aanvraagformulier invullen.

Geen inzameling van oud papier in
Tijdelijke overbruggingsregeling
Steenwijk op 4 en 7 april
zelfstandig ondernemers (Tozo)
Op zaterdag 4 april wordt geen oud papier
Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u
opgehaald door O.P.A. in de wijken Clingenborg, Torenlanden, Nieuwe Gagels,
Oostermeenthe, Kornputkwartier, Paddepoel , Meppelerweg en Woldmeenthe.
Op dinsdag 7 april haalt O.P.A. geen oud
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Het coronavirus verspreidt zich vooral door
hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter
afstand van anderen (twee armlengtes).
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Ook op straat, in de supermarkt en in het park.
Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je
anderen niet ziek maakt.
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