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T: 14 0516
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
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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

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

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.

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.

Wegstremming Oosterwoldseweg
Haulerwijk
Vanwege straatwerkzaamheden wordt de Oosterwoldseweg in Haulerwijk afgesloten voor
alle verkeer. De werkzaamheden starten op 17
augustus en zijn 17 september klaar.
Fase 1: vanaf huisnummer 32 (drempel) tot de
Opzienersweg
Fase 2: vanaf de Opzienersweg t/m de kruising
Valckeniersweg
Fase 3: vanaf de Valckeniersweg tot huisnummer 7 (garage Kroondijk)
Tijdens de uitvoeringsperiode wordt er een
omleidingsroute ingesteld. De duur van de

stremming is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
• Max Pietersen van straatmakersbedrijf
‘d Olde Smilde uit Smilde, bereikbaar via
telefoonnummer 06 5156 0773
• Arjen Schimmel van de gemeente
Ooststellingwerf, bereikbaar via
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail
a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Wegstremming Herenweg,
Bovenweg Donkerbroek en
Zwetteweg Haule
Vanwege het aanbrengen van een betonnen
fietspad worden de Herenweg, Bovenweg en
Zwetteweg in Donkerbroek en Haule afgesloten
voor alle verkeer.
• 16 augustus t/m 10 september: Herenweg
vanaf de kruising met de Pegge/Bovenveld tot
de Kloosterweg (doodlopend).
• 10 september t/m 1 oktober: Kruising
Herenweg/Bovenweg/Schansmeerweg tot de
Kruisweg.
Tijdens de uitvoeringsperiode wordt er een
omleidingsroute (ook voor fietsers) ingesteld.
De duur van de stremming is afhankelijk van
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de weersomstandigheden en de voortgang van
het werk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
• Martin Haveman van Loon- en
aannemersbedrijf De Samenwerking B.V. uit
Elsloo, bereikbaar via telefoonnummer 06
1000 6302
• Arjen Schimmel van de gemeente
Ooststellingwerf, bereikbaar via
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail
a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Reizen binnen Europa is mogelijk, maar niet zorgeloos.
Maatregelen blijven nodig om veilig en verantwoord op vakantie te gaan.
Lees het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.
Tijdens je verblijf

Voor vertrek
Check het reisadvies

Check het reisadvies

Check het reisadvies

Groen: Je kunt reizen naar dit land of
gebied.

• Houd je aan de
coronamaatregelen
onderweg en op je
bestemming. Ook als je
gevaccineerd bent.

Groen: Geen maatregelen bij terugkeer.

Geel:

Reizen kan, maar er zijn
risico’s.

• Blijf tijdens je vakantie op
de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
Download de Reisapp,
maak je bestemming
favoriet en ontvang
automatisch een bericht
als de situatie verandert.

Oranje: Ga hier niet op vakantie. Reis
alleen als het noodzakelijk is.
Let op: Landen kunnen beperkingen
opleggen aan reizigers uit Nederland,
zoals een negatieve testuitslag of
quarantaine. Kijk in het reisadvies
welke eisen gelden in het land waar je
naartoe gaat.

Coronabewijs

• Of maak een papieren coronabewijs
aan via coronacheck.nl/print.

Wassen

Was vaak je handen.

Coronabewijs bij terugkeer.

Oranje: Coronabewijs bij terugkeer.
Mogelijk moet je in quarantaine.
Let op: Kom je uit een geel of oranje land
en bezit je geen vaccinatie- of
herstelbewijs, dan is een negatieve test uit
dat land verplicht.

Testen
• Doe een zelftest als je uit het buitenland
terugkeert, ook als je al gevaccineerd
bent.

• Klachten? Laat je altijd testen bij de GGD.

Afstand
.

Voedselbank

Mededelingen

Geel:

• Kom je zonder vaccinatie- of
herstelbewijs terug uit een geel of oranje
land? Laat je dan op dag 2 en 5 na
thuiskomst testen bij de GGD of doe een
zelftest.

• Download de CoronaCheck-app en
upload je vaccinatie-, herstel- of
testbewijs.

Hoest en nies in je
elleboog.

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.

Terug naar Nederland

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

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

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Lucht

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351

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

Fochteloo

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 23 juli 2021, verbouw recreatiewoning,
De Valouwe 2
- op 27 juli 2021, plaatsen van 4 blokhutten
met terrasje, Boerestreekplein

Aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning
- op 21 juli 2021, vergroten overdekte uitloop,
West 5
- op 24 juli 2021, bouw jongveestal en
uitbreiding dieraantallen melkvee en jongvee,
Zuideinde 53

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen 12 buitenzwembaden bij
nieuw te bouwen recreatiewoningen, De
Roggeberg kadastraal L 812 (22-07-2021)
Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, de Roggeberg 1
(22-07-2021)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 23 juli 2021, verbouwen boerderijwoning,
Peelrug 8

Haule
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen bijgebouw, Koumansburg 12
(22-07-2021)
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor bouw ligboxenstal en VVGB,
Koumansburg 9 (21-07-2021)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 juli 2021, aanleg houtsingel, Prikkedam
kadastraal D 348

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning met berging,
Bercoperweg 18 (26-07-2021)

Aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning
- op 27 juli 2021, aanvraag revisievergunning,
Venekoterweg 3

Nijeberkoop

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen hekwerk, Nanningaweg 47A
(26-07-2021)

Ontheﬃng Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor ontheﬃng tijdelijk kamperen buiten
kampeerterrein, Bovenweg t.o. nr. 25

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 juli 2021, oprichten autobedrijf,
Venekoterweg kadastraal C 6061
- op 21 juli 2021, gedeeltelijk verbouw
verpleegtehuis, Schapekamp 1
- op 23 juli 2021, bouw woning, Albert
Berendshof 3

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

