Dinsdag 21 mei | WEKELIJKS NIEUWS GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF
Adresgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Milieustraat

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

’t Oost 11, Oosterwolde
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
T: 14 0516
WhatsApp: 06 – 83 04 45 45
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
@Owerf

Maandag en vrijdag
8.30 - 12.30 uur
Dinsdag en woensdag 8.30 - 16.30 uur
Donderdag
8.30 - 19.30 uur*
* Donderdag is er vanaf 16.30 uur beperkte dienstverlening.

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

Iedere maandag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u,
op afspraak, in gesprek met de burgemeester of
een wethouder. 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 - 12.30 uur

Op maandag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30
uur terecht voor informatie over bouwen en
bestemmingsplannen.

Wanneer?
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Inloopspreekuur
9.00 - 13.00 uur

27 mei Harry Oosterman en Marcel Bos
17 juni Fimke Hijlkema tot 11.30 uur

Wie maakt het mooiste Biosintrum?

Aangepaste openingstijden

Op 7 juni aanstaande opent het Biosintrum van
16.00 tot 20.00 uur haar deuren. Om dit te vieren schrijft gemeente Ooststellingwerf een
kleurwedstrijd uit: degene die het mooist het
Biosintrum inkleurt wint een rondleiding door
het Biosintrum met de hele klas!

2. Kleur de plaat zo mooi mogelijk in.
3. Schrijf jouw gegevens in het wolkje.
4. Lever de kleurplaat in tijdens de Open Dag
van het Biosintrum & de Biodiversiteitsmarkt.
5. De eerste prijs is een rondleiding in het
Biosintrum voor je hele klas!*

In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis en het gebiedsteam gesloten op donderdag 30
mei en vrijdag 31 mei. Maandag 3 juni staan we weer voor u klaar. We wensen u alvast een heel
fijn weekend.

Hoe werkt het?
1. Download de kleurplaat op
www.ooststellingwerf.nl/kleurwedstrijd &
print deze uit.

* Dit doen we in overleg met de school. Mocht
een rondleiding voor de klas niet mogelijk zijn,
dan vinden we een andere oplossing om de
winnaar in het zonnetje te zetten.

Open dag Biosintrum &
biodiversiteitsmarkt
Op vrijdag 7 juni staan de deuren van het Biosintrum voor u open. Dé ontmoetingsplek voor
bedrijfsleven, onderwijs en overheid heeft gestalte gekregen. Het gebouw bestaat voor meer dan
80% uit biobased materialen en is daarmee een
van de duurzaamste gebouwen van Europa.

Biodiversiteitsmarkt
Maar dat is nog niet alles. Voordat u het Biosintrum in loopt, komt u eerst langs de biodiversiteitsmarkt. Hier vindt u rond de 30 kramen waar
uiteenlopende initiatieven rondom biodiversiteit
worden gepresenteerd.

U bent van harte welkom!
U bent van harte welkom op 7 juni van 16.00 –
20.00 uur om dit prachtige gebouw te bewonderen. Daarnaast kunt u ook kennis maken met de
catering van het gebouw, draait er een documentaire over de totstandkoming van het gebouw,
en geeft architect van het Biosintrum Paul de
Ruiter een lezing.

Kortom, genoeg te doen. We zien u graag op
7 juni bij het Biosintrum!
Informatie
7 juni van 16.00-20.00 uur
Ecomunitypark 5 in Oosterwolde.

Bestrijding Jacobskruiskruid
paars aan de onderkant. De bloemen zijn geel
en zitten dicht op elkaar in een slordig scherm.
In het hooi kun je de plant herkennen aan de
paarsachtige stengels. Dit hooi dient vernietigd
te worden.
De bestrijding
Voorkomen moet worden dat deze plant zich in
landbouwgebied vermeerdert. De plant moet
daarom verwijderd worden voordat die uitgebloeid is en zaden gaat vormen.

Aanslag gemeentelijke belastingen al
betaald?
Eind februari zijn de aanslagen gemeentelijke
belastingen verzonden.
Betaalt u zelf?
Dan moet de aanslag vóór 31 mei 2019 in zijn
geheel betaald zijn.
Wilt u graag nog in termijnen betalen?
Vraag dan automatische incasso aan. Indien u
dit vóór 20 mei a.s. regelt wordt het openstaande
bedrag in 6 termijnen afgeschreven (eind mei
t/m eind oktober). Het regelen van automatische
incasso kan via de website van de gemeente.

Mededelingen
Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 9 mei 2019 voor het egaliseren,
draineren en omleggen sloot aan
de Drentseweg nabij nr. 39 - 41 en
Tilgrupsweg nabij nr. 2 - 3A
- op 10 mei 2019 voor het
bijplaatsen van handelsreclame
Aldi op het perceel Vaart Zz 55
Verleende omgevingsvergunning
- voor het vervangen van de bovenbouw van de schuur op het perceel
De Maden 1 (21-05-2019)
- voor het vervangen van kozijnen,
ramen, beglazing en dorpels van
het voorhuis (monument) op het
perceel Vaart Nz 18 (21-05-2019)

De automatische incasso geldt dan ook voor
toekomstige aanslagen. Voordeel van automatische incasso is dat de betaling van de aanslag
gespreid over meerdere termijnen plaatsvindt
waardoor u een lager bedrag per maand betaald.
Kunt u niet betalen omdat u een inkomen heeft
rond bijstandsniveau?
Dan komt u misschien in aanmerking voor
kwijtschelding. Meer informatie hierover
vindt u op de website van de gemeente
www.ooststellingwerf.nl. Vraag dit zo spoedig
mogelijk aan. Dit voorkomt extra kosten!

Jacobskruiskruid komt voor in bermen en
grasland . Bij opname via hooi is de plant zeer
giftig. Vooral onder paarden en koeien vallen
dodelijke slachtoﬀers.
De herkenning
Het bladrozet (zie foto) is het beginstadium van
de plant. Dit is hoe de plant er in mei uitziet.
Vanaf juni begint de plant groter te worden. De
stengels zijn stug en taai, soms een beetje rood-

Het beleid van de gemeente is om Jacobskruiskruid in bermen in landbouwgebied handmatig
te verwijderen. Dit houdt in dat de planten voordat ze uitgebloeid zijn met wortel en al worden
verwijderd.
Ziet u Jacobskruiskruid? Neem dan contact
met ons op om de locatie door te geven. Dit kan
door te bellen naar 140516 of digitaal via
www.ooststellingwerf.nl meldingen openbare
ruimte/overlast. Alvast bedankt!
Kijk voor meer informatie www.ooststellingwerf.nl.

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.
- voor het bouwen van een schuur
met overkapping op het perceel
Alle Wijtzesweg 16 (20-05-2019)
Verleende evenementenvergunning
- voor de Ronde van Zuid-Oost
Friesland op 25 mei 2019 van
09:30 tot 17:00 en 26 mei 2019 van
13:00 tot 17:00 uur. Start en finish
op de Bosberg (25-4-2019)
- voor het houden van een paardendag met ringrijderij op de
Boerestreek op 27 juli 2019
(14 mei 2019)

Donkerbroek
Intrekking omgevingsvergunning
- gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning voor het opslaan en
verkopen van LPG op het perceel
Balkweg 1 (16-05-2019)

Haule
Verleende omgevingsvergunning
- voor het veranderen van de vergunning van het bedrijf op het perceel Dorpsstraat 89 (16-05-2019)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 12 mei 2019 voor het kappen
van een boom op het perceel
Leeksterweg 45

Melding Activiteitenbesluit
- voor de lozing van grondwater
(reiniging bronnen) op het perceel
Sinnehiem kadastraal D 11689
(13-05-2019)
- voor het veranderen van het bedrijf
op het perceel Kerkstraat 61
(16-05-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 10 mei 2019 voor het starten
van een supermarkt op het perceel
Houtwal 27

Melding Activiteitenbesluit
- voor het gebruik van een mobiele
puinbreker ten behoeve van de
uitbreiding N381, nabij Buttinga
(13-05-2019)

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

