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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.

en gemeenteraadsvergadering
Lening voor starters op de woningmarkt Raadscommissie
Raadscommissie Planning & Control
Gemeenteraadsvergadering
Starter op de woningmarkt? En lukt het maar
niet om de financiering rond te krijgen voor
jouw droomhuis? Misschien kan je gebruik
maken van de starterslening van de gemeente
Ooststellingwerf.

bedrag dat je via de bank kan lenen, met een
maximaal leenbedrag van € 20.000,-. We
werken samen met het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
(SVn) om startersleningen mogelijk te maken.

De gemeente wil starters helpen met het kopen
van hun eerste huis. Met de starterslening
kunnen starters op de woningmarkt een extra
lening afsluiten. De starterslening overbrugt het
verschil tussen de prijs van het huis en het

Benieuwd of jij in aanmerking komt voor
een starterslening? En hoe je deze kunt
aanvragen? Kijk voor meer informatie op
www.ooststellingwerf.nl/starterslening.
18 juni 2021

Alles open op 1,5 meter afstand
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden
is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs
nodig. Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan.

Alles open per 26 juni

Met coronatoegangsbewijzen

1,5 meter afstand verplicht

1,5 meter afstand niet verplicht

Reguliere openingstijden voor onder
andere horeca, winkels en locaties voor
kunst en cultuur, recreatie en sport.

100% van de bezoekerscapaciteit toegestaan.
Nachtclubs en discotheken
open.

Maximaal aantal bezoekers afhankelijk
van de grootte van de ruimte.

Per 30 juni evenementen
toegestaan.

Thuis geen maximaal aantal bezoekers.
Binnen en buiten geen maximale
groepsgrootte.

Een coronatoegangsbewijs
kun je via de CoronaCheckapp of coronacheck.nl aanmaken met:

Werk maximaal de helft van de werktijd
op kantoor.

• een negatieve testuitslag van
maximaal 40 uur oud
• een vaccinatiebewijs
• een herstelbewijs van maximaal
6 maanden oud

Het dragen van een mondkapje is
verplicht:
• op stations en vliegvelden
• in het voortgezet onderwijs

Wassen

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Mededelingen

Was vaak je handen.

Afstand

Hoest en nies in je
elleboog.

.

Donderdag 1 juli 2021 vanaf 14.00 uur
vergadert de gemeenteraad van
Ooststellingwerf. Deze vergadering is in lijn
met de landelijke Coronamaatregelen alleen
online te volgen. De publieke tribune is
gesloten. De raadsvergadering is wel
openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

Agenda
- Heroverwegingen 2022-2025
- Kaderbrief 2022-2025

Agenda
- Heroverwegingen 2022-2025
- Kaderbrief 2022-2025

Gemeenteraadsvergadering
Dinsdag 29 juni 2021 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad van
Ooststellingwerf. Deze vergadering is in lijn
met de landelijke Coronamaatregelen alleen
online te volgen. De publieke tribune is
gesloten. De raadsvergadering is wel
openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

Agenda
- Programma Duurzaam Ooststellingwerf
2021 – 2025
- Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie
over schuldhulpverlening
- Rijksbijdrage beschikbaar stellen
Zorgeconomie Regio Deal
Hamerstukken:
- Jaarverslag/rekening 2020 en
ontwerpbegroting 2022 Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit
- Vvgb realiseren waterstoflocatie met
electrolyser op het Ecomunitypark te
Oosterwolde
- Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie
over meldingen openbare ruimte

Spreekrecht
In verband met de Coronamaatregelen is het
ook mogelijk om schriftelijk of digitaal gebruik
te maken van uw spreekrecht. De wijze
waarop u dit doet is vormvrij (audio, video,
e-mail, schriftelijk, PowerPoint etc.).
Wilt u hiervan gebruik maken?
Neem hiervoor contact op met de griﬃe via
griﬃe@ooststellingwerf.nl.
De raadsvergadering van 29 juni 2021 wordt
uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether
106.9 FM en Kabel 104.1 FM) en is te volgen via
de website (www.ooststellingwerf.nl).
De openbare commissievergadering Planning &
Control van 24 juni 2021 en de raadsvergadering
van 1 juli 2021 zijn te volgen via de website
(www.ooststellingwerf.nl).

Bezoek het gemeentehuis op afspraak

• in het openbaar vervoer en bij personenvervoer

Basisregels

Donderdag 24 juni 2021 vanaf 19.00 uur vindt
de raadscommissie Planning & Control
plaats. Deze vergadering is in lijn met de
landelijke Coronamaatregelen alleen online te
volgen. De publieke tribune is gesloten. De
raadscommissie is wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk.

Houd 1,5 meter
afstand.
Geef elkaar de ruimte.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

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

Aan de balie op het gemeentehuis blijven we
op afspraak werken. Ook nu de
coronamaatregelen steeds meer versoepelen.
Op deze manier kunnen wij het aantal
bezoekers in het gemeentehuis inzichtelijk
houden. Ook kunnen we zo de 1,5 meter
maatregel controleren.

We hebben ervaren dat het werken op
afspraak ook voor de inwoners goed werkt.
Het is fijn om direct aan de beurt te zijn en de
juiste ambtenaar te spreken. En doordat de
inwoners meteen de juiste documenten
meenemen, werken we eﬀectiever.

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?

De hieronder genoemde informatie heeft geen oﬃciële status. De oﬃciële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.oﬃcielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.
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
gemaakt op een verleende omgevingsvergunning, niet op een aanvraag.

Appelscha

Donkerbroek

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 14 juni 2021, bouw loods,
Industrieweg 11D
- op 15 juni 2021, plaatsen 12
buitenzwembaden bij nieuw te bouwen
recreatiewoningen, De Roggeberg
kadastraal L 812

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen gevel, Geert Wolter Smitweg 16
(14-06-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- voor schilderen en noodzakelijk onderhoud
van het monument, Vaart Zz 80
(15-06-2021)
- voor vergroten woning, Hulsthof 55
(17-06-2021)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 10 juni 2021, uitbreiden woning,
Oosterhuisweg 12

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 16 juni 2021, realiseren woning boven
bedrijfspand - strijdig gebruik regels RO,
Wolvegasterweg 2A

Verleende omgevingsvergunning
- voor vernieuwen werktuigenberging,
Oosterwoldseweg 78A (10-06-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 10 juni 2021, plaatsen hekwerk,
Nanningaweg kadastraal D 1332
- op 11 juni 2021, kap 3 eiken, Duistereweg
kadastraal D 2042
- op 14 juni 2021, bouw 6 zorgappartementen,
’t Oost 60
- op 14 juni 2021, plaatsen schutting, Rijweg 87
- op 15 juni 2021, realiseren detailhandel strijdig gebruik regels RO, Waardeel 2

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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Wegwerkzaamheden
Afsluiting N381 Oosterwolde-Hoogersmilde op
30 juni, 1 en 2 juli
De provinciale weg N381 tussen Ureterp en de
Drentse grens is in beide richtingen toe aan
groot onderhoud. Voor het stuk tussen
Oosterwolde (Venekoten) en de Drentse grens
is de weg in de nachten van 30 juni, 1 en 2 juli
tussen 20.00 uur en 05.00 volledig afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid via Assen en
Veenhuizen (N371, N919 en N373).
Op de andere stukken tussen Ureterp en de
Drentse grens wordt één rijstrook per keer
afgesloten. Hiervoor worden op- en afritten
tijdelijk afgesloten. Het verkeer wordt naar de
volgende afslag geleid. Deze werkzaamheden
vinden plaats op 12, 13 en 14 juli.

Meer info
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
• Provincie Fryslân, bereikbaar via e-mail
provincie@fryslan.frl of via telefoonnummer
058 2925625

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.

Zorgen of vragen over geldzaken?
Het Gebiedsteam is er voor jou!
Verandert er iets in jouw financiële situatie?
Wil je weten van welke regelingen je gebruik
kan maken? Wil je een korte budgetcheck of
andere hulp op het gebied van geld?
Of je er nou op vooruit of achteruitgaat onze
budgetadviseurs van het Gebiedsteam helpen
je graag.

Bel het Gebiedsteam op werkdagen
tussen 9:00 uur en 17:00 uur via
0516-820 100 of mail je vraag voor de
budgetadviseurs naar info@gbtoost.nl.

Kijk voor meer informatie op

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

