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Adresgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Milieustraat

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

’t Oost 11, Oosterwolde
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
T: 14 0516
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
@Owerf

Alleen mét afspraak:
Maandag
Dinsdag en woensdag
Donderdag
Vrijdag

Nanningaweg 47b
8431 AC Oosterwolde
(0900) 21 00 215

Gezondheidscentrum
Brink 1, 8431 LD Oosterwolde
(0516) 820 100
www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam
info@gbtoost.nl
De inloopspreekuren vervallen
voorlopig. Het Gebiedsteam blijft
telefonisch bereikbaar.

Voor een gesprek met de burgemeester of
een wethouder kunt u een afspraak maken via
14 0516.

08.30 – 12.30
08.30 – 16.30
08.30 – 19.30
08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een
afspraak via www.ooststellingwerf.nl.

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 14.30 uur
Vooraf reserveren via de Afvalapp van
Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/
milieustraat-oosterwolde.

Aangepaste openingstijden zomervakantie
- Maandag tussen 08.30 – 12.30 uur
- Dinsdag t/m donderdag tussen
25 juni 2021
08.30 – 16.30 uur
- Vrijdag tussen 08.30 – 12.30 uur
25 juni 2021

Gedurende de zomervakantie (15 juli t/m 19
augustus) is het gemeentehuis gesloten op
donderdagavond. U kunt op afspraak bij ons
terecht op:

25 juni 2021

Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Reizen naar het buitenland is dit jaar minder zorgeloos dan we gewend zijn.
Nu goed voorbereiden, betekent straks ontspannen op vakantie gaan.
Check altijd
het buitenland
actuele reisadvies
opminder
wijsopreis.nl
en download
de Reisapp.
Reizen
naar het
is dit jaar
zorgeloos
dan we gewend
zijn.

Nu goed voorbereiden, betekent straks ontspannen op vakantie gaan.
Check
reisadvies
op minder
wijsopreis.nl
en download
de Reisapp.
Reizenaltijd
naarhet
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is dit jaar
zorgeloos
dan we gewend
zijn.
Tijdens
je verblijf
Nu goed voorbereiden, betekent straks
ontspannen
op vakantie gaan.Terug in Nederland
Voor vertrek
Check altijd het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.
Check het
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• HoudTijdens
je aan de je verblijf
Quarantaine
Terugreischeck
in Nederland
Voor
vertrek
Groen: Je kunt reizen naar dit land of gebied.

Check het
reisadvies
Voor
vertrek

Geel: Reizen kan, maar er zijn risico’s.
Groen: Je kunt reizen naar dit land of gebied.
Check
het Ga
reisadvies
Oranje:
hier niet op vakantie. Reis alleen
Geel: Reizen
maar er zijn
als hetkan,
noodzakelijk
is. risico’s.
Groen: Je kunt reizen naar dit land of gebied.

Op maandag 28 juni opende wethouder Fimke
Hijlkema van Ooststellingwerf samen met
leerlingen van OBS De Stelling in Makkinga
de 20e editie van de Himmelwike.

Omrin organiseert elk jaar de Himmelwike
om kinderen al op jonge leeftijd bewust te
maken van de nadelige gevolgen van
zwerfafval.

Vraag op tijd je paspoort of ID-kaart aan
Vakantieplannen? Bekijk of je paspoort of
identiteitskaart nog geldig is. Niet meer geldig?
Maak dan op tijd een afspraak met ons om
een nieuwe aan te vragen. Je kan online een
afspraak maken via www.ooststellingwerf.nl/
afspraakmaken of door te bellen naar 14 0516.
Let op: op maandag 2 augustus wordt een
nieuw model van de Nederlandse

Mededelingen

identiteitskaart geïntroduceerd. Hierdoor kan je
vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur t/m zondag
1 augustus 2021 geen aanvraag of
spoedaanvraag voor een paspoort of
Nederlandse identiteitskaart doen.
Houd hier rekening mee en plan op tijd een
afspraak in voor een andere datum.
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Meer
informatie:
Blijf thuis en
laat
je
alleen samen krijgen we
direct testen.
Geef elkaar de ruimte.
rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351
corona onder controle
Meer informatie:
alleen samen krijgen we
Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl/reizen
rijksoverheid.nl
of bel 0800-1351
corona onder controle
Meer informatie:
alleen samen krijgen we
Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl/reizen
De hieronder genoemde informatie heeft geen oﬃciële status. De oﬃciële bekendmaking kunt u rijksoverheid.nl
vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.oﬃcielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.
of bel 0800-1351
corona onder controle
Aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn nog niet openbaar en liggen ook niet ter inzage. Dit is pas het geval als een omgevingsvergunning
verleend is. Ook kan er alleen
bezwaar worden
Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Hoest en nies in je
elleboog.

.

gemaakt op een verleende omgevingsvergunning, niet op een aanvraag.

Appelscha

Fochteloo

Nijeberkoop

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 juni 2021, plaatsen bedrijfsverzamelgebouw
nr. 3 en wijzigen positie gebouw nr. 2, Industrieweg
8S1 t/m 16, 8T1 t/m/ 16, 8T1 t/m 16, 8U1 t/m 20
- op 25 juni 2021, renoveren gevel en vervangen
kozijnen, Van Emstweg 31

Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie Uitwaaien in Fochteloo op 10 juli
2021 (29-06-2021)

Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor plaatsen zonnepanelen op de grond,
Frankrijk 2

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen afrastering, Wester Es 29
(29-06-2021
- voor bouwen loods, Industrieweg 11D
(01-07-2021)
Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie kerkdiensten op 23 mei, 4,11,18 en
25 juli, 1,8,15,22, en 29 aug (25-06-2021)
- voor organisatie zondagsmarkten op 4, 11, 18, 25
juli, 1, 8, 15, 22, 29 augustus, 5, 12, 19, 26
september, 17 oktober, 11 en 12 december 2021,
Boerestreekplein (28-06-2021)
Vergunning Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
- voor plaatsen onderzoekswagen bevolkingsonderzoek borstkanker juli t/m oktober 2021
(24-06-2021)
Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Industrieweg 11D
(01-07-2021)

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 juni 2021, kap eik, Dorpsstraat 45
- op 28 juni 2021, aanleg paardenbak, plaatsen
paardenstallen kapschuur, Dorpsstraat 80

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen pannekooi, Laweijstraat 10
(29-06-2021)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 25 juni 2021, bouwen woning met berging,
Bercoperweg 18
Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiden woning, Oosterhuisweg 12
(29-06-2021)
Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie vlomarkten laatste zaterdagen
van juli t/m oktober (28-06-2021)

Oldeberkoop

- op 30 juni 2021, plaatsen overkapping en
vervangen erfafscheiding, Grietmanslaan 139
Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen inrichting, Hornleger 9
(30-06-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen stelling met silo’s,
Oosterwoldseweg 35 (29-06-2021)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor wijziging dieraantallen, Venekoten 17
(30-06-2021)

Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie Bercoper markt op 28 juli 2021
(25-06-2021)
- voor organisatie Kunstroute Open Stal 17 juli t/m
15 augustus 2021 (28-06-2021)
- voor organisatie Friese Streekmarkt 3-7, 7-8,4-9
en 2-10-2021 (28-06-2021)

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Venekoten 17
(30-06-2021)

Vergunning Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor plaatsen onderzoekswagen bevolkingsonderzoek borstkanker juli t/m oktober 2021
(24-06-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 25 juni 2021, realiseren noodbrug, Houtwal ter
hoogte van nr. 30

Vergunning Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor plaatsen onderzoekswagen
bevolkingsonderzoek borstkanker
juli t/m oktober 2021 (24-06-2021)

Wilt u bezwaar maken?
Voor de procedures verwijzen we u naar
www.ooststellingwerf.nl/bezwaar
Reacties n.a.v. vergunningen
Uw reacties, bedenkingen, bezwaren of
zienswijzen kunt u schriftelijk richten aan:
Burgemeester en wethouders
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
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Bekendmakingen vanaf 1 juli via
elektronisch gemeenteblad

Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo 5)

Vanaf 1 juli geldt er een nieuwe wet. Doel van
deze wet is om inwoners digitaal volledig te
informeren over besluiten die invloed hebben
op hun leefomgeving. U kunt daarom vanaf
1 juli via ons elektronisch gemeenteblad al onze
algemene bekendmakingen, mededelingen
en kennisgevingen bekijken. Het gaat dan
bijvoorbeeld om bekendmakingen over
bestemmingsplannen, verkeersbesluiten,
evenementenvergunningen, bouwplannen
en kapvergunningen. U vindt ons
elektronisch gemeenteblad op
www.oﬃcielebekendmakingen.nl

Aanvragen kan vanaf 1 juli 2021

Wij blijven onze bekendmakingen,
mededelingen en kennisgevingen (in een
beknopte versie) ook op de Gemeentepagina in
de Nieuwe Ooststellingwerver plaatsen. Dit is
een extra service en geen oﬃcieel kanaal.
Wilt u op de hoogte blijven van wat er speelt in
uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice
van de overheid via www.overheid.nl/berichten-

over-uw-buurt. Dan krijgt u de nieuwste
berichten over uw buurt in uw mailbox.
Hoe werkt het elektronisch gemeenteblad?
• U gaat naar de website
www.oﬃcielebekendmakingen.nl.
• U klikt bovenaan op ‘Uitgebreid zoeken’.
• Daarna klikt u links op ‘> Oﬃciële
bekendmakingen’.
• In het midden onder ‘Documentsoort
en gedetailleerde gegevens’ vinkt u
‘Gemeenteblad’ aan.
• U vult rechts onder ‘Publicerende
organisatie(s)’ in: Ooststellingwerf. En daarna
klikt u de gemeente Ooststellingwerf aan.
• Vervolgens klikt u rechts onderin op de oranje
knop ‘Start zoekopdracht’.
Nu ziet u alle bekendmakingen, meldingen en
kennisgevingen van de gemeente
Ooststellingwerf. De nieuwste vindt u
bovenaan. Kijk voor meer informatie op
www.ooststellingwerf.nl/gemeenteblad.

Tijdelijk parkeerverbod Prikkedam
Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:

informatie over dit besluit, bel ons dan via
nummer 14 0516.

• een parkeerverbod in te stellen op de
Prikkedam tussen de Grindweg en de
Kuinderweg en op het kruispunt PrikkedamGrindweg-Twijtel-Bercoperweg op 11 juli
en 29 augustus 2021;

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u
binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Dit parkeerverbod aan de openbare weg
wordt ingesteld vanwege evenementen.
Ter inzage besluit
Het verkeersbesluit wordt in de Staatcourant
van 6 juli 2021 bekendgemaakt en ligt vanaf
6 juli 2021 ter inzage op het gemeentehuis te
Oosterwolde.
Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. commissie van advies voor de
bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA Oosterwolde
Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
• de dagtekening en uw naam en adres
• een omschrijving van het besluit
• de reden waarom u het niet eens bent
met het besluit
• uw handtekening

Bent u ondernemer en ontving of ontvangt u
een uitkering in het kader van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1 en/of Tozo 2 en/of Tozo 3 en/of
Tozo 4)? U kunt een verlenging van de Tozouitkering aanvragen (Tozo 5). Heeft u nog niet
eerder een Tozo-uitkering ontvangen? Ook dan
kunt u Tozo 5 aanvragen. Tozo 5 kan, net als bij
Tozo 4, niet over de gehele aanvraagperiode
met terugwerkende kracht worden toegekend.
De uitkering kan aangevraagd worden vanaf de
1e van de maand voorafgaand aan de maand
waarin de aanvraag is gedaan. Alleen kan de
Tozo 5-uitkering niet met terugwerkende kracht
over de maand juni 2021 (looptijd Tozo 4)
worden aangevraagd. De ingangsdatum kan
dus niet eerder ingaan dan 1 juli 2021.
Het werkt zo:
Vraagt u aan op 18 juli, dan kan de uitkering op
1 juli ingaan. Vraagt u op 18 augustus aan, dan
kunt u verzoeken om de uitkering op 1 juli in te
laten gaan. Vraagt u in september aan, dan kan
de ingangsdatum niet eerder ingaan dan
1 augustus.
Let op: de (verlenging van de) Tozo 5 uitkering
kan uiterlijk tot 1 november 2021 worden
aangevraagd, Vraagt u aan vanaf 1 juli, dan
kunt u voor maximaal 3 maanden aanvragen,

vraagt u aan vanaf 1 augustus, dan kunt u
voor 2 maanden aanvragen etc.
De verlenging kan ingaan op 1 juli 2021.
Ontvangt u tot en met juni 2021 de Tozo 4?
Dan is het mogelijk om de Tozo 5 aansluitend
vanaf 1 juli 2021 te ontvangen. U kunt de Tozo 5
ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf
1 augustus of aanvragen voor een kortere
periode. Dit kan als u weet dat u in sommige
maanden voldoende inkomsten heeft.
Ook bij Tozo 5 wordt niet gekeken naar
eventueel aanwezig vermogen.
U kunt alleen digitaal met uw Digid een
aanvraag indienen. U kunt de Tozo 5 aanvragen
met een aanvraagformulier op onze website.
U hoeft geen aanvraag in te dienen als uw
inkomen of uw gezinsinkomen hoger is dan
het sociaal minimum.
Heeft u twijfels? Dient u dan gerust de
aanvraag in. Dan zullen wij beoordelen of
u in aanmerking kunt komen voor een
tegemoetkoming.
De informatie over Tozo 5 en het aanvraagformulier staan vanaf 1 juli 2021 op
www.ooststellingwerf.nl/ondersteuningondernemers

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?
Voedselbank
Algemeen telefoonnummer: (06) 46 33 39 11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur).
Aanvraag voedselpakket telefoonnummer: (06) 21 62 00 15 (ma t/m vr 9.00 uur
tot 12.00 uur). Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.

