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DINSDAG 19 MEI 2020

Gemeente
Steenwijkerland

Bezoekadressen:
Vendelweg 1 in Steenwijk
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
Onze locatie aan de Vesting is gesloten.
Wel kunt u onze consulenten voor jeugd,
zorg en werk/inkomen telefonisch bereiken. U kunt bellen naar het telefoonnummer 14 0521.
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.

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

26 mei 2020
Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website
www.steenwijkerland.nl onder
Bestuur/Raadsinformatie.
De raadvergadering 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
Vaststelling Bezoekersreglement
Gemeentearchief

De gemeentearchivaris van Steenwijkerland
heeft op 23-04-2020 het ‘Bezoekersreglement Gemeentearchief Steenwijkerland
2020’ vastgesteld.
Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020, nr. 119942, te vinden
op: www.officielebekendmakingen.nl
Daar vindt u de volledige tekst van het Bezoekersreglement. De regeling is op
14-05-2020 in werking getreden.
Het Bezoekersreglement Gemeentearchief ligt
verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling
kunt u een afschrift krijgen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Blankenham, Buurtsteeg 2, starten
AirBnB (12-05-2020)
Blokzijl, Duinigermeerweg 1,
voorbelasten gronden t.b.v. bouwen
recreatiewoningen en bouwen 39
recreatiewoningen (08-05-2020)
Steenwijk, Oostermeentherand 2D,
verbouwen pand na brandschade
(08-05-2020)		
Oostermeentherand 10, bouwen
bedrijfspand (01-05-2020)		
nabij sluisje Paardenmarkt, plaatsen
kunstwerk (07-05-2020)		
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Blankenham, Zeestraat 58, plaatsen
nieuwe kozijnen (07-05-2020)
Giethoorn, Dwarsgracht 7, plaatsen
zonnepanelen (07-05-2020)

Sint Jansklooster, Leeuwte 55, plaatsen
tijdelijke woonunit (11-05-2020)
Zuurbeek 16, verlengen vergunning
m.b.t. plaatsen tijdelijk woonunit
(11-05-2020)
Steenwijk, Korte Baan 20, uitbreiden
bedrijfspand (08-05-2020)
Tuk, Tukseweg 178, starten pedicuresalon
aan huis (07-05-2020)
Vollenhove, Kerkstraat 8, wijzigen
functie winkel naar wonen (13-05-2020)
Wanneperveen, Veneweg 117, gewijzigd
uitvoeren van reeds verleende vergunning
voor verbouwen slagerij (07-05-2020)
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes
kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag
is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Zuiderpad 28, bouwen
kapschuur (12-05-2020)		

BESTEMMINGSPLANNEN
Anterieure overeenkomst plangebied
Scheerwolde

Met inachtneming van artikel 6.24 van de
Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente
Steenwijkerland op 06-05-2020 een overeenkomst heeft gesloten met projectontwikkelaar VOF Scheerwolde.
Het is een zogenaamde anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van 30 vrijstaande woningen met hoge beeldkwaliteit
in het plangebied Scheerwolde door VOF
Scheerwolde.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst ligt vanaf 20-05-2020
gedurende 6 weken ter inzage. Tegen deze
overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden
ingediend en er staat geen bezwaar of
beroep tegen open.
Vaststelling herziening bestemmingsplan
Giethoorn – Uitbreiding Hotel
de Harmonie

De gemeenteraad van Steenwijkerland
heeft op 21-04-2020 de herziening van het
bestemmingsplan Giethoorn – Uitbreiding
Hotel de Harmonie vastgesteld. Deze heeft
betrekking op het herstellen van een aantal
onderdelen naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State.
Zie voor meer informatie en de mogelijkheid
om te reageren de gemeentelijke website.

Vaststelling bestemmingsplan Witte
Paarden – Herontwikkeling
Steenwijkerweg 235

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft
op 21-04-2020 het bestemmingsplan Witte
Paarden – Herontwikkeling Steenwijkerweg
235 vastgesteld en een hogere waarde vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai voor
Steenwijkerweg 235 in Witte Paarden.
Het plan heeft betrekking op het perceel
Steenwijkerweg 235 in Witte Paarden, kadastraal bekend gemeente Steenwijkerwold,
sectie E, nummer 2720, een leegstaand
horecapand en bedrijfswoning. In het pand
was voorheen een café/wokrestaurant gevestigd. Initiatiefnemer is voornemens om
de locatie te herontwikkelen met 5 woningen. Het gaat om 2 tweekappers en 1 vrijstaande woning.
Zie voor meer informatie en de mogelijkheid
om te reageren de gemeentelijke website.

MILIEU
Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige
bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Giethoorn. Jonenweg 1C, plaatsen
propaantank (21-04-2020)
Kooiweg 1, vergroten ligboxenstal en
uitbreiden melkkoeien (29-04-2020)
Steenwijk, Dolderweg 8, starten
inrichting assembleren en samenvoegen
prefab bouwproducten (06-05-2020)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg
52, vervangen opslagloods t.b.v. opslaan
vrachtwagens en kranen (17-04-2020)
Wanneperveen, Veneweg 42, wijzigen
dierenaantal en verlengen melkveestal
(29-04-2020)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op
algemene geldende regels en voorschriften die
het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en
het instellen van bezwaar of beroep.

VERKEER &
VERVOER
Verkeersbesluiten

Vollenhove, nabij Hendrik van
Beierenstraat 13, opheffen
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Van Smirrenstraat 37,
opheffen gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken
De stukken liggen van 20-05-2020 t/m 3006-2020 ter inzage. T/m 30-06-2020 kunnen
belanghebbenden bezwaar maken.

GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING OP HEMELVAARTSDAG EN TWEEDE PINKSTERDAG

GEMEENTE GESLOTEN
OP FEESTDAGEN
Op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag), vrijdag 22 mei 2020 en
maandag 1 juni 2020 (tweede pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.

Op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) en
tweede pinksterdag (maandag 1 juni) worden geen afval en grondstoffen ingezameld
in de gemeente Steenwijkerland. De containers worden op een andere dag geleegd.

Gewijzigde openingstijden
Het milieubrengstation aan de Karenburg 3
in Steenwijk is gesloten op maandag 1 juni.
Het ROVA-klantcontactcentrum is gesloten
op donderdag 21 mei en maandag 1 juni.

De afvalinzameling van donderdag 21 mei
vindt plaats op zaterdag 23 mei.
De afvalinzameling van maandag 1 juni
vindt plaats op zaterdag 30 mei. Let op,
dit is de zaterdag vóór tweede pinksterdag.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met
het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon
038 - 427 37 77 of www.rova.nl/contact

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip
wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij
vragen u daarom de container op de dag
van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat
neer te zetten.

Meer informatie over de inzameldagen vindt
u op www.rova.nl/inzamelkalender en de
gratis ROVA-app.
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ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST
OVER VERDUURZAMEN WONING

Op dinsdag 26 mei
organiseren we een online
informatiebijeenkomst waarin
u antwoord krijgt op de vraag
‘Hoe verduurzaam ik mijn huis
slim en betaalbaar?’
Dit doen we samen met duurzaamheidscombinatie DCZ.
U kunt gewoon thuis kijken
op uw computer, tablet of
telefoon. Wel zo makkelijk.
Wilt u er online bij zijn? Meld
u dan aan. Na afloop krijgt u
een gratis energiebespaartas.

De online informatiebijeenkomst is
bedoeld voor woningeigenaren in
Steenwijkerland. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt een uur.

Tijdens de online informatiebijeenkomst krijgt u informatie over:

Aanmelden

n Het energiezuiniger en comforta-

beler maken van uw huis
n Welke oplossingen daarvoor zijn
n Hoe u uw energiekosten kunt

verlagen
n Welke subsidies er zijn voor

Gratis energiebespaartas
Alle deelnemende woningeigenaren in
Steenwijkerland krijgen na afloop een
gratis energiebespaartas. Daarin zitten
energiebesparende producten én een
kortingsbon die bij elkaar een waarde
hebben van € 70. Daarnaast kunt u
gebruikmaken van een gratis adviesgesprek met de energieadviseur.

U kunt zich vooraf aanmelden door
onderstaande QR-code te scannen of
via de link op onze website.
Kijk daarvoor op:
www.steenwijkerland.nl/duurzaamheid
onder nieuws.
Na aanmelding krijgt u een mail met
daarin de link die u op 26 mei kunt
aanklikken om de digitale bijeenkomst
bij te kunnen wonen.

verduurzaming
n Mooie voorbeelden uit uw

omgeving
Ook kunt u tijdens de bijeenkomst
digitaal vragen stellen.

BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

BLIJF ALERT
Beste inwoners,
Hemelvaartsdag is in aantocht. Even
lekker een dagje vrij om er op uit te trekken of er een lang weekend aan vast te
knopen. Dat was voor de coronacrisis
de normale gedachtegang bij veel mensen. En terecht, want het is goed om te
ontspannen. Met het mooie weer in aantocht kan ik me voorstellen dat de kriebels bij veel mensen weer opborrelen.
Daar is niets mis mee. Behalve dat het
coronavirus nog steeds rondwaart.
Dus mocht u de komende dagen er toch
een beetje op uit willen trekken, doe dit
dan met de nodige voorzichtigheid en
houdt u aan de coronaregels.
Houd 1,5 meter afstand, blijf uw handen
regelmatig wassen en vermijd drukte.
Volg daarnaast altijd de aanwijzingen
op die op waarschuwings- of informatieborden staan of die de hulpdiensten en
politie en handhavers u geven.
Blijf alstublieft alert en blijf gezond.
Rob Bats,
burgemeester Steenwijkerland

INFORMATIE VOOR MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
Op www.steenwijkerland.nl/corona/
maatschappelijk leest u wat de coronamaatregelen betekenen voor bijvoorbeeld
de sport, vrijwilligersorganisaties en ook
voor culturele instellingen.
Zo vindt u er onder andere informatie over
landelijke regelingen, veelgestelde vragen
en antwoorden en nieuwsbrieven waarin de
landelijke regelingen zijn vertaald naar de
lokale situatie. Bijvoorbeeld voor sportaanbieders, maar er is ook een nieuwsbrief over
kunst en cultuur.

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.

Kunst en cultuur

Heeft u na het lezen ervan nog vragen?
Dan kunt u terecht bij ons noodloket voor
maatschappelijke organisaties, via
telefoon 14 0521 of per e-mail naar
maatschappelijk@steenwijkerland.nl

