info
DINSDAG 8 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.

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

15 september 2020
Politieke Markt, 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 Beleidsregels gemeentelijke
taken uitvoering Wet kinderopvang
gemeente Steenwijkerland 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30-06-2020 de Beleidsregels
gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Steenwijkerland 2020
vastgesteld. De nieuwe beleidsregels zijn
vastgesteld omdat de oude gemeentelijke
beleidsregels over de uitvoering van de Wet
kinderopvang, verwoord in de ‘Beleidsregels
handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Steenwijkerland’ zijn
verouderd. De nieuwe beleidsregels maken
transparant hoe de gemeente de Wet kinderopvang wil uitvoeren. De beleidsregels
zijn bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 208513 te vinden op:
www.officielebekendmakingen.nl
Daar staat de volledige tekst van de regeling.
De beleidsregels liggen kosteloos ter inzage.
Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Eesveen, Eesveenseweg 143, plaatsen

duiker t.b.v. oprit (30-08-2020)
Dwarsweg 14C, bouwen veldschuur
(31-08-2020)
Eesveenseweg 115, plaatsen tijdelijke
woonunit (31-08-2020)
Giethoorn, Binnenpad 49, egaliseren
en ophogen terrein (28-08-2020)
Rietkragge 50, wijziging op reeds
verleende vergunning i.v.m. verkleinen
oppervlakte te bouwen woning
(01-09-2020)
Kuinre, Vijverpark 32, repareren fietsen
in bijgebouw (28-08-2020)
Oldemarkt, Windsingel 12, bouwen
garage (01-09-2020)
Sint Jansklooster, tegenover Zuurbeek 1,
aanleggen 2 poelen (31-08-2020)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 92,
plaatsen tijdelijke tent t.b.v. kantine S.V.
Steenwijkerwold (24-08-2020)
Vollenhove, Bons 10, bouwen woning
(02-09-2020)		
Wetering, Wetering West 75, kappen 2
bomen (02-09-2020)		
		

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

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

De stukken liggen van 09-09-2020 t/m
21-10-2020 ter inzage. U kunt de stukken van
Blokzijlerdijk 23, Blankenham ook digitaal bekijken. Dat kan via onze website
www.steenwijkerland.nl
T/m 21-10-2020 kunnen belanghebbenden
beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen
als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht
of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs
niet in staat bent geweest.

Baars, Baarsweg 22, bouwen woning met
bijgebouw (27-08-2020)
Belt-Schutsloot, Kerklaan 16,
verbouwen woning (27-08-2020)
Giethoorn, grasland nabij Ds. T.O.
Hylkemaweg 1, plaatsen tijdelijk VVV
kantoor (27-08-2020)
Rietkragge 44, bouwen vlonder en
aanbrengen beschoeiingen (02-09-2020)
Kalenberg, Kalenberg Zuid 21, bouwen
botenhuis (02-09-2020)
Ossenzijl, Hoofdstraat 46, renoveren/
verkleinen woonboerderij (27-08-2020)
Oudeweg 13, vernieuwen woning
(01-09-2020)		
Sint Jansklooster, Leeuwte 55,
uitbreiden woning (01-09-2020)
Steenwijk, Scholestraat 25A, plaatsen
trap t.b.v. toegang woning eerste
verdieping (31-08-2020)
Stationsplein 1, plaatsen tijdelijke tent
voor sanitaire voorzieningen
(31-08-2020)
Steenakkers 14, bouwen woning
(31-08-2020)		

Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Molenweg 25a, starten
cateringsbedrijf aan huis (27-08-2020)
Steenwijk, Divisie 27, bouwen
overkapping (01-09-2020)
Mr. Zigher ter Steghestraat 9,
verbouwen pand (01-09-2020)
Verleende omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend
voor:
Blankenham, Blokzijlerdijk 23,
verlengen ligboxenstal
Steenwijk, Kanaalstraat 1 t/m 7,
Kanaalstraat 15 t/m 21 en
Parkstraat 13 t/m 23, bouwen 14
woningen

VERKEER &
VERVOER
Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Akkerplein 41,
realiseren gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken
nabij Brederostraat 34, wijzigen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Gasthuislaan 50, realiseren
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
De stukken liggen van 09-09-2020 t/m
20-10-2020 ter inzage. T/m 20-10-2020 kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

INFORMATIEAVONDEN VAAR- EN VERHUURBELEID VAN DE
GEMEENTE STEENWIJKERLAND
De gemeente Steenwijkerland is bezig met
het opstellen van nieuw vaar- en verhuurbeleid dat vanaf 2021 zal gaan gelden.
De oude vaarverordening is namelijk niet
meer actueel en in strijd met Europese regelgeving. Daarnaast is de toegenomen
drukte van verhuur- en rondvaartboten op
sommige momenten in de Dorpsgracht
in Giethoorn eveneens een reden om het
beleid aan te passen. Voordat het vaar- en
verhuurbeleid wordt vastgesteld door de
gemeenteraad, bent u van harte welkom op
een van onze informatieavonden. Hier wordt
het beleid toegelicht en kunt u reageren. Op
basis van uw reactie kan het beleid nog aangescherpt worden.
Het nieuwe beleid houdt op hoofdlijnen het
volgende in:
- De maximale afmetingen van rondvaarten verhuurboten vervallen;
- Het maximaal aantal verhuur- en rondvaartboten vervalt.
- Alle verhuur- en rondvaartboten moeten op
termijn elektrisch aangedreven worden.
- Verhuur- en rondvaartboten gaan betalen
voor het varen in de Dorpsgracht in Giet-

hoorn. Afhankelijke van de grootte van de
boot, geldt een ander tarief:
- laag tarief voor houten punters: 50 euro
- basis tarief voor smalle verhuurboten en
rondvaartboten: 500 euro
- hoog tarief voor brede boten: 1500 euro.
- Boten die door vakantieparken en B&B’s
aan klanten worden uitgeleend vallen ook
onder de verhuurboten.
- Voor de Dorpsgracht in Giethoorn geldt
een maximale breedte voor verhuurboten.
- Verhuur- en rondvaartboten mogen geen
nieuwe ligplaats in de Dorpsgracht, Jan
Rozengracht, Jan Bolsvaart, Smitsvaart en
de Cornelisgracht in Giethoorn innemen;
Komt u ook?
Er zijn meerdere informatieavonden. In verband met corona moet u zich van tevoren
aanmelden voor deze avonden. Zie hieronder de verschillende data. Ook kunt u het
beleid inzien en reageren via de website
www.steenwijkerland.nl/giethoorn.
Kulturhus – Giethoorn, Eendrachtsplein 1
Donderdag 10 september, 18.30 – 19.30
(voor inwoners)

Donderdag 10 september, 20.00 – 21.00
(voor ondernemers)
Maandag 14 september, 18.30 – 19.30
(voor inwoners)
Maandag 14 september, 20.00 – 21.00
(voor ondernemers)
Scheerwolde – De Wielewaal,
Scheerwolderweg 26
Dinsdag 15 september, 18.30 -19.30
(voor inwoners)
Dinsdag 15 september, 20.00 – 21.00
(voor ondernemers)

Meer weten en aanmelden?
www.steenwijkerland.nl/giethoorn
Wilt u zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst of heeft u een vraag? Mail
dan naar linda.de.graaf@steenwijkerland.nl.
Als u zich aanmeldt voor een informatiebijeenkomst, wilt u dan aangeven op
welke datum u wilt komen en of u ondernemer of inwoner bent.
Per bijeenkomst kunnen er maximaal 20
personen komen.

info
INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

TELEFONISCH
WETHOUDERSPREEKUUR

1 september 2020

Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in
gesprek met één van de wethouders?
Zij bieden u een luisterend oor en staan u
graag telefonisch te woord. Helaas is het nog
niet mogelijk om langs te komen vanwege het
coronavirus.
Wilt u een telefonische afspraak op
maandag 21 september? Meld u dan
voor woensdag 16 september, 12.00 uur
aan. Het spreekuur is van 16.00 tot 17.30 uur.
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

De maatregelen per 1 september
Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand, binnen
én buiten.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Binnen en buiten

Vermijd te
drukke plekken.

Thuis

Was vaak je
handen.

Vervoer

bijvoorbeeld theaters, markten en dierentuinen

Is er doorstroming van
mensen met beperkt
onderling contact?
Aantal mensen onbeperkt.
Is er sprake van een vaste
zitplaats, reservering en
gezondheidscheck?
Aantal mensen onbeperkt.
Anders binnen maximaal
100 mensen met vaste
zitplaats en buiten maximaal
250 mensen.

Bezoek thuis: Maximaal 6
personen (exclusief
kinderen t/m 12 jaar).
Houd altijd 1,5 meter
afstand van elkaar.
Thuisquarantaine: Kom je
terug uit een gebied met een
oranje reisadvies vanwege
corona, dan ga je 10 dagen
thuis in quarantaine.
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel
naar kinderopvang, school en sport.

Horeca
Spreekkoren, hard meezingen
of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Discotheken en nachtclubs
blijven gesloten.

Reserveren (vooraf of aan
de deur), een gezondheidscheck en een vaste zitplaats
zijn altijd verplicht.
Bezoekers worden gevraagd zich te registreren.

In het openbaar vervoer:
Het dragen van een
niet-medisch mondkapje
is verplicht.

Vermijd de spits.

In personenvervoer zoals
touringcars, taxi's en busjes:
Gezondheidscheck, nietmedisch mondkapje en
reservering zijn verplicht.
In privévervoer:
Niet-medisch mondkapje
geadviseerd bij passagiers
uit verschillende
huishoudens.

Lokaal kunnen aanvullende maatregelen gelden.
Kijk op de website van de gemeente waar je woont of die je bezoekt voor actuele informatie.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

