
Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen offi  ciële status. De offi  ciële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.offi  cielebekendmakingen.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
Aanvraag omgevingsvergunning
- Op 19 juli 2021 voor wijziging bestemming 

wonen in maatschappelijke dienstverlening-
kinderdagverblijf, Riemsoord 42

Verleende omgevingsvergunning
- voor  het plaatsen van 

bedrijfsverzamelgebouw nr. 3 en wijzigen 
positie van gebouw 2, Industrieweg 
kadastraal I 1131  (15-07-2021)

- voor renoveren gevel en vervangen kozijnen, 
Van Emstweg 31   (15-07-2021)

Aanvraag evenementenvergunning
- voor organisatie diverse voorstellingen op 

22-8, 3-9 en 5-9. Openluchttheater De Koele, 
Bosberg

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 13 juli 2021 voor bouwen drie dakkapellen, 

Biezenkamp 2

- op 16 juli 2021, voor plaatsen brug, 
Ecomunitypark kadastraal D 2217

Verleende omgevingsvergunning
- voor realiseren detailhandel – strijdig gebruik 

regels RO, Waardeel 2   (19-07-2021)
- voor  kap 3 eiken ten behoeve van plaatsen 

noodbrug met herplant, Houtwal ter hoogte 
van nr. 30

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

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 
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.  Ook wordt de prijs van 
de identiteitskaart hoger. Nu kost een 
identiteitskaart  € 64,00 voor 18 jaar en ouder, 
dat wordt € 67,55. Voor iedereen  jonger dan 
18 jaar wordt de prijs verhoogd van € 32,90 
naar € 36,45.

Vraag op tijd je paspoort 
of ID-kaart aan

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.

Wanneer u geen gebruik maakt van 
automatische incasso had de aanslag 
gemeentelijke belastingen betaald moeten 
worden vóór 31 mei 2021.

In juni zijn er door ons herinneringen 
verzonden. De volgende stap is het versturen 
van aanmaningen. Hiervoor worden bij u extra 
kosten in rekening gebracht (minimaal € 8,00). 
U kunt dit voorkomen door zo snel mogelijk het 
bedrag van de aanslag over te maken.

U kunt ook altijd overstappen op automatische 
incasso. Tot en met december 2021 wordt er 
dan maandelijks een bedrag van uw rekening 
afgeschreven. Aanvragen is mogelijk via de 
website van de gemeente.

Lukt het niet om de aanslag te betalen? Neem 
dan contact met ons op om te kijken naar de 
mogelijkheden. Wij zijn te bereiken via het 
telefoonnummer van de gemeente en via de 
mail op invordering@owo-gemeenten.nl

Wil je energie en geld besparen? 
Vraag dan de gratis bespaarbox 
van gemeente Ooststellingwerf 
aan! Deze box heeft een waarde 
van 40 euro en je kunt er tot wel 
200 euro per jaar mee besparen. 

Er zijn nog maar een paar boxen 
beschikbaar in deze ronde!
Let op: deze actie is alleen voor 
huiseigenaren in Ooststellingwerf. Na de 
zomer starten er nieuwe thuisbesparingsacties 
voor huurders én kopers. 

In de bespaarbox zit: 
- Energiemeter mini
- Ledlamp,
- Douchetimer
- Doordrukstekker,
- Brievenbusborstel
- Deurdranger
(Door grote vraag, kan de inhoud iets 
veranderen.)

Meteen besparen? Meteen bestellen!
Je vraagt de bespaarbox aan via 
www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen.

De TONK-uitkering kunt u aanvragen als u door 
de coronacrisis in fi nanciële problemen bent 
gekomen en als gevolg daarvan uw 
noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt 
betalen. De Tonk-uitkering is niet alleen voor 
ondernemers. Het is ook voor personen die 
door corona in de Werkloosheid Wet (WW) of 
in de bijstand zijn gekomen en nu fi nanciële 
problemen hebben. Dit geldt ook voor 
tweeverdieners, waarvan een partner door 
corona geen inkomsten meer heeft.
De periode waarover u een TONK-uitkering 

kunt ontvangen is verlengd tot 1 oktober 2021. 
Heeft u al een TONK-uitkering ontvangen over 
de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021, dan 
hoeft u niet opnieuw aan te vragen. Uw 
uitkering wordt door ons aangepast naar de 
nieuwe bedragen en naar de verlengde periode.
Heeft u nog niet eerder de TONK-uitkering 
aangevraagd en denkt u wel recht te hebben, 
dan kunt u de TONK-uitkering over de periode 
1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 aanvragen. U 
kunt tot uiterlijk 1 november 2021 deze 
aanvraag indienen. 

19 juli 2021

Coronaregels in de zomer
10 juli tot en met 13 augustus 2021

Deze regels gelden van 10 juli tot en met 13 augustus 2021

Basisregels

Was je handen Houd afstand en  
geef elkaar de ruimte

Houd 1,5 meter afstand Geef elkaar de ruimte 

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Zorg voor voldoende  
frisse lucht

Werk zoveel  
mogelijk thuis

Dagelijks leven Bezoek thuis
Houd de groep klein

Bezoek thuis mogelijk. Houd de groep klein.

Vrienden en familie
Houd de groep klein

Bezoek aan en van vrienden en familie mogelijk. Houd de groep klein.

Onderwijs

Onderwijs open

Sport

Sport mogelijk Winkels open

Winkels

Bezoek aan

Horeca van 
6.00 - 00.00 uur

Horeca is van 
6.00 uur tot 

00.00 uur open

Bibliotheek

Bibliotheek 
is open

Museum

Museum 
is open

Gebedshuis

Gebedshuis 
is open

Zwembad
Zwembad is open

Parken en natuur

Parken en natuur zijn open

Dierentuin  
en pretpark

Dierentuin en pretpark zijn open 

Bioscoop 
en theater

Bioscoop en theater zijn open 

Discotheek

Discotheek is gesloten 

Checkgesprek en 
registratie kan

Checkgesprek en registratie kan

Evenementen
Check of een corona-

toegangsbewijs nodig is Kermis

Kermis mogelijk

Bruiloft

Bruiloft mogelijk

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden mogelijk 

Festival met  
vaste zitplaats

Festival met vaste zitplaats mogelijk

Reizen Vakantie? 
Check wijsopreis.nl

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check wijsopreis.nl Check of een coronatoegangsbewijs nodig is

Check of een corona-
toegangsbewijs nodig is

Mondkapje verplicht in 
OV en op luchthavens

Mondkapje verplicht in openbaar vervoer en op luchthavens

Bij thuiskomst: 
doe een (zelf)test

Bij thuiskomst: 
laat u testen of 
doe een zelftest

Coronatoegangsbewijs

Volledige vaccinatie
Negatieve test 
binnen 24 uur

Afgelopen 6 maanden 
corona gehad

Download de 
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

Vraag gratis bespaarbox aan 
en bespaar meteen energie

De TONK-uitkering is verhoogd
en in periode verlengd

Heeft u de  aanslag gemeentelijke 
belastingen 2021 al betaald?
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

Openingstijden gemeentehuis (15 juli tm 19 aug)

Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30 

Dinsdag t/m donderdag   08.30 – 16.30 

 Vrijdag  08.30 – 12.30 

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

Milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

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. 

Gebiedsteam
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.

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


