
	

Activiteitenkalender
Hieronder vindt u de activiteiten van de komende periode. Meer activiteiten en 
achtergrondinformatie kunt u vinden op onze gemeentelijke website www.olst-wijhe.nl.

08-01-2011    HAKIM Roodkapje Theatervoorstelling 4 t/m 8 jaar - 
Capellenborgtheater

08-01-2011   Ophalen statiegeldflessen Let’s GO!
08-01-2011   Klaverjastoernooi Sportclub Overwetering
13-01-2011    Lezing Hermitage in Amsterdam en Alexander de Grote - 

Holstohus
15-01-2011   Niet Schieten Mannen zijn zeikwijven - Capellenborgtheater
21-01-2011   Ode aan de Wierdense Revue-Extra voorstelling - Holstohus
21-01-2011   Theatercafé Herman Heijermans - Olde Postkantoor Olst
22-01-2011   Theatercafé Herman Heijermans - Olde Postkantoor Olst
22-01-2011  Ode aan de Wierdense Revue - Holstohus
22-01-2011    Uitvoering Showkorps Amicitia Boerhaar - Zaal Logtenberg 

Boerhaar
23-01-2011   Theatercafé Herman Heijermans - Olde Postkantoor Olst
23-01-2011    Uitvoering Showkorps Amicitia Boerhaar - Zaal Logtenberg 

Boerhaar
28-01-2011   Filmhuis Olst - Holstohus

klantcontactcentrum 
Olst-Wijhe

De gemeentelijke organisatie is gehuisvest op 
drie locaties. Voor alle klantcontacten kunt u 
terecht bij ons klantcontactcentrum. U komt in 
contact met ons klantcontactcentrum aan de 
balie (Holstohus en gemeentehuis locatie Wijhe), 
via het internet, via de post en aan de telefoon.

Algemene informatie
Bezoekadres Holstohus:
Jan Schamhartstraat 5b, 8121 CM Olst
Bezoekadres gemeentehuis locatie Wijhe:
Oranjelaan 5, 8131 DA Wijhe
Bezoekadres gemeentehuis locatie Olst:
Kon. Wilhelminastraat 1, 8121 AW Olst

Postadres:
Postbus 16, 8120 AA Olst
Emailadres: gemeente@olst-wijhe.nl
Website: www.olst-wijhe.nl
Telefoonnummer: 14 0570 of 0570-568080
Faxnummer: 0570-564096 (Olst) en
 0570-528555 (Wijhe)

Klantcontactcentrum - balie 
(Holstohus en gemeentehuis locatie Wijhe)
Maandag 09.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdag 09.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag 09.00 uur tot 12.00 uur en
 13.30 uur tot 16.30 uur
Donderdag 09.00 uur tot 12.00 uur
Vrijdag 09.00 uur tot 12.00 uur en
 13.30 uur tot 15.30 uur

De balie in het Holstohus is op woensdag extra 
geopend van 16.30 uur tot 18.00 uur voor o.a. het 
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en 
rijbewijzen. Het doen van aangifte van geboorte, 
huwelijk en overlijden kan alleen tijdens de 
normale openingsuren plaatsvinden.

Klantcontactcentrum - telefoon
Van maandag tot en met vrijdag is de 
gemeente telefonisch bereikbaar van 08.15 uur 
tot 12.15 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
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De gemeente organiseert ook in 2011 buurtschouwen 
Eind 2002 zijn wij begonnen met de 
zogenaamde buurtschouwen. Sinds 2004 
worden deze buurtschouwen in de hele 
gemeente gehouden. De reacties op de 
buurtschouw zijn en blijven erg positief.
Tijdens de buurtschouw worden punten 
bekeken die kunnen worden verbeterd. 

Door ter plekke te kijken kunnen vaak snel 
oplossingen worden gevonden. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om kapotte bestrating of  
verlichting, zwerfvuil en overhangend groen. 
Maar ook verkeersonveilige situaties worden 
besproken. 
Medewerkers van de gemeente lopen samen 

met leden van het bestuur van een vereniging 
voor Plaatselijk Belang, de wijkagent en een 
vertegenwoordiger van SallandWonen de 
buurtschouw. Natuurlijk zijn inwoners altijd 
van harte welkom om hun opmerkingen 
tijdens de buurtschouwen naar voren te 
brengen.
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Fysieke Infrastructuur

Verkeer
Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. Dansgarde Festival in Olst 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in verband met het 
Dansgarde Festival op zondag 9 januari 2011 van 09:00 tot 19:00 uur het 
parkeerverbod op de Hooiberglaan in Olst aan de zuidzijde eenzijdig wordt 
opgeheven. Tevens geldt een eenzijdig parkeerverbod op een gedeelte van 
de Kleistraat. Deze maatregelen worden nader door borden aangegeven.

Vergunningen en Handhavingen

Omgevingsvergunningen  
Heeft u vragen over de aangevraagde of verleende omgevingsvergunningen 
of wilt u inzage in de dossiers, dan kunt u terecht bij de vakgroep 
Vergunningen en Handhaving, locatie Wijhe, of via ons klantcontactcentrum 
(KCC), telefoonnummer 14 0570. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Olst
-  Bockhorsterstraat 4, gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning, 

activiteit milieu, ontvangen d.d. 23-12-2010.
Wijhe
-  Velnerweg 9, gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning, activiteit 

milieu, ontvangen d.d. 14-12-2010.
-  Hogeweg 10, het bouwen van een varkensstal, activiteit bouwen, 

ontvangen d.d. 15-12-2010.
-  Akkerwinde 2, het aanbouwen van een serre, activiteit bouwen,     

ontvangen d.d. 01-12-2010.
Wesepe
-  Tollenaar 14, 16 en 18, nieuwbouw 3 onder 1 kapwoning, activiteit bouwen, 

ontvangen d.d. 6-12-2010

Inzage
Deze aanvragen kunt u inzien bij ons klantcontactcentrum, locatie Wijhe. 
Een bezwaar- of beroepschrift kan pas worden ingediend, nadat de 
verleende omgevingsvergunning is verzonden.

Verleende reguliere bouwvergunning met toepassing 
van artikel 3.23 Wro
Olst
-  Boskamp 23, het oprichten van een aanbouw en een vrijstaande berging, 

verzonden d.d. 27-12-2010.

Beroep en voorlopige voorziening
Ingevolge artikel 46, zesde lid van de Woningwet wordt de ontheffing voor 
de mogelijkheid van beroep geacht deel uit te maken van het besluit op de 
aanvraag om bouwvergunning waarop zij betrekking heeft.
U kunt binnen zes weken na datum van verzending van de vergunning een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank.  Omdat het instellen 
van beroep geen schorsende werking heeft, kan tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 
Beroep tegen het besluit is slechts mogelijk voor belanghebbenden, die 
binnen de daarvoor gestelde termijn zienswijzen hebben ingebracht naar 
aanleiding van het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat hij of zij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht naar 
aanleiding van het ontwerpbesluit.
Voor nadere informatie over het indienen van een beroepschrift kunt u 
bellen met ons klantcontactcentrum via
14 0570 en vragen naar Renate Nijhof of Gerard Luijmes.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
De onderstaande vergunningen zijn voorbereid met de reguliere 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.7 van de Wabo

Wijhe
-  Dijk 1, het kappen van drie bomen, activiteit het vellen van houtopstand, 

verzonden d.d. 29-12-2010.
-  Krijtenberg 28, het uitbouwen van de woning, activiteiten bouwen en 

afwijken van bestemmingsplan, verzonden d.d. 23-12-2010.
-  Langstraat 31, het wijzigen van de voorgevel, activiteiten bouwen en 

afwijken van bestemmingsplan, verzonden d.d. 27-12-2010.
Wesepe
-  Boxbergerweg 34, het bouwen van een pasnetsilo, activiteit afwijken van 

bestemmingsplan, verzonden d.d. 23-12-2010.
-  Raalterweg 71 en 73, het plaatsen van een bedrijfswoning en 

bedrijfshal, activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan,                           
verzonden d.d. 23-12-2010.

Olst
-  Jan Schamhartstraat 48, het uitbreiden van een woning, activiteit bouwen, 

verzonden d.d. 27-12-2010.

Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van verzending van 
de vergunning bezwaar maken bij burgemeester en wethouders. Omdat een 
bezwaarschrift geen schorsende werking heeft, kan tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor nadere 
informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u bellen met ons 
klantcontactcentrum via 14 0570 en vragen naar Renate Nijhof of Gerard 
Luijmes.

Voorgenomen planologische ontheffingen
Heeft u vragen over de bouwplannen waarvoor burgemeester en 
wethouders van plan zijn ontheffing van bestemmingsplanvoorschriften 
te verlenen of wilt u inzage in het bouwdossier, dan kunt u terecht 
bij de vakgroep Vergunningen en Handhaving, locatie Wijhe, via ons 
klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0570.

Artikel 3.6 lid 1 onder c Wro
Wijhe
- Raalterweg 28, het plaatsen van een rundveestal.
Het plan ligt ter inzage van 7-1-2011 tot en met 20-1-2011. 

Zienswijzen
U kunt van 7-1-2011 t/m 20-1-2011 schriftelijk zienswijzen indienen bij 
burgemeester en wethouders of mondeling via de vakgroep Vergunningen 
en Handhaving, via ons klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0570.

Artikel 3.23 Wro
Wijhe
-  Nieuwstraat 3, het veranderen van een bestaande woning en winkelruimte 

tot 1 woning.
Het plan ligt ter inzage van 7-1-2011 tot en met 17-2-2011. 

Zienswijzen
U kunt van 7-1-2011 t/m 17-2-2011 schriftelijk zienswijzen indienen bij 
burgemeester en wethouders of mondeling via vakgroep Vergunningen en 
Handhaving, via ons klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0570.

Openbare vergadering van de welstandscommissie
In de vergaderingen van de welstandscommissie wordt beoordeeld 
of bouwaanvragen voldoen aan redelijke eisen van de welstand. De 
eerstvolgende welstandsvergadering (voorbespreking) wordt gehouden op 
20 januari 2011 en begint om 9.00 uur in het gemeentehuis locatie Wijhe.
Naast deze welstandsvergadering komt eens in de twee weken de 
commissie bijeen.
Hierin worden de meer complexe bouwaanvragen behandeld. Deze 
welstandscommissie vergadert op 13-01-2011 om in het gemeentehuis te 
Hardenberg.

Bij ons klantcontactcentrum is bekend welke plannen in de 
welstandscommissievergadering worden behandeld. Voor de 
welstandsvergaderingen kunt u tot de woensdagen ervoor bellen over de 
bouwplannen die in de vergadering worden behandeld. 
Voor de plannen die worden behandeld in de vergadering van de commissie 
kunt u daags van tevoren bellen. 
Het telefoonnummer van ons klantcontactcentrum is 14 0570.
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Openbare bekendmakingen

Bodemsanering Olasfaterrein Olst in het voorjaar van start 
Op 14 december vond er een 
informatiebijeenkomst plaats voor 
omwonenden en betrokkenen van het 
Olasfaterrein, georganiseerd door de 
provincie Overijssel. Centraal op de avond 
stonden alle plannen en vergunningen die 
nodig zijn om te saneren Op dit moment 
wordt gewerkt aan het opstellen van deze 
vergunningen voor de uitvoering van de 
sanering (fase 2). Als alles volgens schema 
loopt wil de aannemer (De Combinatie 
Olasfa) in april 2011 starten met de 

voorbereidingen voor het baggeren van de 
IJssel en in mei 2011 met de sanering (fase 2) 
van het terrein met insitu-technieken dat wil 
zeggen zonder grootschalige ontgraving. 

De inspraak rond een aantal vergunningen 
vindt plaats begin volgend jaar. De stukken 
zullen dan ter inzage liggen bij de gemeente 
locatie: Olst. Om de laatste informatie te 
verzamelen voor de vergunningen en de 
sanering zijn in de afgelopen tijd meerdere 
vooronderzoeken op het terrein uitgevoerd. 

De Combinatie Olasfa zal vanaf  de start 
van de sanering iedereen zogoed mogelijk 
op de hoogte houden en aangeven wat er 
gaat gebeuren. De manier waarop verschilt 
per activiteit maar de gemeentepagina op 
internet neemt hierbij een belangrijke plek 
in. Deze pagina wordt gebruikt om aan te 
geven wat er gaat gebeuren en of  er nog 
extra informatie wordt verstrekt. Hebt u nu 
al vragen of  opmerkingen, neem dan contact 
op met: provincie Overijssel, Herman de 
Jager telefoon 038 - 4997811

Olst-Wijhe de MKB Vriendelijkste gemeente?
Bent u als eigenaar, bedrijfsleider of  
directeur van een bedrijf  tevreden over onze 
dienstverlening? 
Wilt u laten weten dat onze gemeente 
de beste ondernemersgemeente van 
heel Nederland is op het gebied 
van communicatie, beleid of  lokale 
lasten? Of  wilt u ons juist aansporen 

om de dienstverlening op bepaalde 
terreinen te verbeteren? Doe dan nu 
mee met de verkiezing voor de ‘MKB-
vriendelijkste gemeente van Nederland’, 
een initiatief  van MKB-Nederland. De 
ondernemersorganisatie voor het midden- 
en kleinbedrijf  reikt de prijs dit jaar voor de 
tweede keer uit.

Vul nu de enquête in op www.mkbvrien-
delijkstegemeente.nl en win de I-pad die 
MKB-Nederland verloot! U kunt de enquête 
tot 12 februari i2011 invullen. Doet u mee? 
Welke gemeente zich uiteindelijk de mkb-
vriendelijkste van Nederland mag noemen, 
wordt in april 2011 bekendgemaakt tijdens 
de Week van de Ondernemer in Utrecht.

De buurtschouwen zijn in 2011 op:
Kern datum
Welsum dinsdag18 januari
Herxen donderdag 20 januari
Boskamp dinsdag 8 februari
Boerhaar donderdag 17 februari
Marle donderdag 10 maart
Den Nul dinsdag 17 mei
Elshof  donderdag. 19 mei
Wesepe dinsdag 5 juli
Middel donderdag 15 september
Eikelhof  dinsdag 27 september
Dorp Wijhe do. 14 april  gebied ten oosten van de Langstraat en de Oranjelaan tot aan het spoor en ten westen tot aan de 

Dijk
 do. 13 oktober  Peperkamp, Spoorstraat en Enkweg, Krijtenberg en Noorder Koeslag
Dorp Olst vrijdag 18 februari gebied ten oosten van K. v.L. Stirumstraat
 vrijdag 25 maart  gebied rondom de Jan Hooglandstraat en Stationswijk
 vrijdag 17 juni  gebied ten westen van de K. v.L. Stirumstraat
 vrijdag 7 oktober Kortrick en Zonnekamp

(wijzigingen voorbehouden)

Op de gemeentepagina in Huis aan Huis kondigen we de buurtschouwen altijd nog eens tijdig aan, en ook op www.olst-wijhe.nl vindt u het 
overzicht onder de gemeente > college van B&W.

Vraag van de week  
Wanneer wordt er geveegd in 2011?
Op afgesproken tijden worden de goten in 
de gemeente geveegd. Geparkeerde auto’s 
vormen vaak een belemmering. Om u de 
gelegenheid te geven uw auto elders te 
parkeren, zodat de veegwagen overal kan 

komen plaatsen wij vanaf  nu met enige 
regelmaat het schema waarin deze route 
worden gereden. Wij behouden ons het 
recht voor om, om praktische redenen, 
hiervan af  te wijken.

ronde week dagen

1  1 zaterdag 3 (centra)

2  4 dinsdag 25, woensdag 26, donderdag 27, vrijdag 28 januari

3  10 maandag 7 (Wijhe), dinsdag 8 februari (Olst) ivm carnaval

4  15 dinsdag 12, woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 april

5  19 dinsdag 10, woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 mei

6  23 dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 juni

7  28 dinsdag 12, woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 juli

8  36 dinsdag 6, woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 september

9  41 dinsdag 11, woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 oktober

10  43 dinsdag 25 oktober (bladvegen 8 uur) in Wijhe

     woensdag 26 oktober (bladvegen 8 uur) in Olst 

11  45 dinsdag 8, woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 november

12  47 dinsdag 22 november (bladvegen 8 uur) in Wijhe

     woensdag 23 november (bladvegen 8 uur) in Olst

13  50 dinsdag 13, woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 december

 Donderdag 6 januari 2011


