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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
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.

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

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 12.30 uur

Eikenprocessierups gespot?
Meld het bij de gemeente!
Geef de locatie van de eikenprocessierups door
aan de gemeente via verbeterdebuurt.nl of op
telefoonnummer 14 0516. Laat hierbij ook uw
adres en telefoonnummer achter, dan kunnen
wij na bezoek ter plaatse een terugkoppeling
aan u geven.
Wat moet je vooral niet doen?
• Raak nooit een rups of vervelling van de
eikenprocessierups aan. Dit geeft vervelende
irritaties.
• Ga niet tegen een boom aanzitten waarvan u
denkt dat er eikenprocessierupsen in zitten,

de rups kan namelijk ook in de grond zitten.
Hoe gaat de gemeente te werk?
De gemeente gaat na of het inderdaad de
eikenprocessierups betreft.
• Is dit zo, staat de boom op gemeentelijke
grond? Dan zorgt de gemeente ervoor dat de
rupsen worden verwijderd.
• Is dit zo, staat de boom op particuliere grond?
Dan geeft de gemeente aan de particulier
door dat het inderdaad een eikenprocessierups betreft, en adviseert een bestrijder.
• Als blijkt dat het om een andere soort rups
gaat, ontvangt u hier terugkoppeling van.

Mededelingen
Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 9 juni 2019 voor het kappen van
een boom op het perceel Wester
Es 7
- op 11 juni 2019 voor het aanleggen
van een duiker op het perceel De
Maden 2

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 6 juni 2019 voor het verlengen
van de loods op het perceel Oude
Tramweg 8

Agenda
- Eerste wijziging verordening rechtspositie
raads- en commissieleden Ooststellingwerf
2019
- Programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten en controleverordening 2019
Raadscommissie Samenleving
Woensdag 19 juni 2019 vanaf 19.30 uur is de
raadscommissie Samenleving in kamer 11+12
in het gemeentehuis Oosterwolde.

Raadscommissie Ruimte
Woensdag 19 juni 2019 vanaf 19.30 uur is de
raadscommissie Ruimte in de raadzaal van
het gemeentehuis Oosterwolde.
Agenda
- Intrekken geurbeleid
- Vaststelling bestemmingsplan ‘woningbouw
Herenweg te Donkerbroek’
- Vaststelling bestemmingsplan ‘Donkerbroek
- Bovenweg tussen 27-29’
- Voorbereiding bestemmingsplan ‘Oude
Dorp Oosterwolde’ staken

persoonlijk uitgenodigd voor de jonge mantelzorgdag, een jaarlijks uitje voor jonge mantelzorgers uit gemeente Ooststellingwerf.
Daarnaast komt de gemeente graag in contact
met jonge mantelzorgers om te kijken hoe de
gemeente hen verder kan ondersteunen in hun
mantelzorgtaken.

Winnaars fotowedstrijd bekend
In april en mei hadden we een fotowedstrijd
met het thema “Water & Riolering” voor de
nieuwe website voor het rioleringsplan van de
gemeente. We hebben enorm veel goede foto’s
binnengekregen. Het was dan ook moeilijk een
keuze te maken, maar dat is gelukt. Wij feliciteren:

Raadscommissie Planning & Control
Woensdag 19 juni 2019 vanaf 19.00 uur is de
raadscommissie Planning & Control in de
raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
- Sociale werkvoorziening
- Sociaal Domein

Het is voor velen zo vanzelfsprekend. Zorgen
voor een familielid of vriend vanwege een ziekte
of beperking. Maar dan ben je wel een mantelzorger. En dat hebben veel jonge mantelzorgers
vaak zelf niet door. Daarom houdt gemeente
Ooststellingwerf in het kader van de ‘week van
de jonge mantelzorg’ de hele maand juni een
actie om in contact te komen met jonge mantelzorgers uit de gemeente.

Iedereen die zich in juni aanmeldt ontvangt een
cadeaubon van de gemeente. Ook worden ze

24 juni Jouke Jongsma tot 11.30 uur
1 juli
Marcel Bos

Raadscommissies

Jonge mantelzorger?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ongeveer een kwart van de jeugdigen in
Nederland groeit op met ziekte en zorg in de
thuissituatie; dit zijn jonge mantelzorgers.
Gemeente Ooststellingwerf wil graag weten
welke jonge mantelzorgers er in
Ooststellingwerf zijn en hoe die het beste door
de gemeente ondersteund kunnen worden.
Daarom roep de gemeente jonge mantelzorgers op om zich aan te melden. Iedere mantelzorger beneden de 25 jaar kan zich aanmelden
op www.ooststellingwerf.nl/jongemantelzorger.

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

- Mike Hoogenberg
- Jan Veensma
- Anne Westerhof
4 juli maakt wethouder Jouke Jongsma op het
gemeentehuis bekend wie op de eerste, tweede
en derde plek is geëindigd. Iedereen heel erg
bedankt voor het meedoen!

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt?
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissies toe
te spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
U kunt dit voor de vergadering melden bij de
griﬃer via griﬃe@ooststellingwerf.nl. U krijgt
maximaal vijf minuten spreektijd.
Alle commissievergaderingen zijn te volgen via
de website (www.ooststellingwerf.nl).
Gemeenteraadsvergadering
Dinsdag 25 juni 2019 vanaf 16.00 uur vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis Oosterwolde.
Agenda
- Kaderbrief 2020-2023
Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt?
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.
Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 18 juni 2019
12.00 uur melden bij de griﬃer, via
griﬃe@ooststellingwerf.nl of telefonisch via
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten
spreektijd.
De raadsvergadering 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).

Oproep commissariaat voor de Media
Het commissariaat voor de Media heeft op
7 april 2015 de Media Stichting Omroep
Organisatie Ooststellingwerf Odrie voor vijf jaar
aangewezen als lokale publieke media-instelling
voor de gemeente Ooststellingwerf.
Op 11 januari 2020 verloopt deze aanwijzing.
Partijen die in aanmerking willen komen voor
een aanwijzing voor de gemeente
Ooststellingwerf voor de periode 2020-2025
kunnen voor 11 juli 2019 een aanvraag indienen
bij het Commissariaat van de Media. Indien uw
organisatie in aanmerking wil komen, dient u

tijdig een verzoek in te dienen bij het
Commissariaat.
Voor meer informatie over de procedure en de
rol van de gemeente daarbij verwijzen u graag
naar de website www.cvdm.nl onder ‘praktischlokale omroep’. Mocht u nog vragen hebben
dan kunt u contact opnemen met mevrouw
Zeljka de Oude (z.deoude@cvdm.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.
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een tentfeest op 5, 6 en 7 juli 2019
(06-06-2019)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 6 juni 2019 voor het bouwen
van een bedrijfswoning op het
perceel Kerkstraat 46

Oldeberkoop

Waskemeer

Wilt u bezwaar maken?

Melding Activiteitenbesluit
- voor het starten van een bedrijf
op het perceel Heerenveenseweg 3b
te Oldeberkoop

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 6 juni 2019 voor het plaatsen
van lichtmasten bij de paardenbak
op het perceel Kruisweg 25

Voor de procedures verwijzen we u
naar www.ooststellingwerf.nl/bezwaar

Oosterwolde

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van het
dorpsfeest van 27-6 van 14:30 tot
00:30, 28-6 en 29-6 van 10:00 tot
03:00 uur en 30-6 11:00 uur,
Kruisweg nabij nr. 7 (11-06-2019)

Opleggen maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit
het wijzigen van de inrichting
op het perceel Drie Stellingenweg 54
(05-06-2019)

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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Wegstremmingen juni en juli
Wegstremming t.b.v. asfaltwerkzaamheden
5 t/m 19 juni
Schansdijk Waskemeer (verkeershinder)
Wegstremming t.b.v. het aanbrengen van een
slijtlaag (split)
17 juni
Fruitier de Talmaweg te Donkerbroek
17, 24 juni
De Pegge te Donkerbroek
Prandinga Oosterwolde
17, 18 25 juni
Rijweg Oosterwolde (vanaf N919 tot West
Fochteloo)
18 en 28 juni
Kuipenstreek, Prandingaweg en Prandinga
Oosterwolde
18, 25 juni
Oude Willem Appelscha (N381 t/m gemeentegrens)
18 19, 26 juni
Drentseweg te Appelscha
20, 21,27 en 28 juni
Grindweg te Nijeberkoop
Oosterwoldeseweg te Oldeberkoop
Bercoperweg Makkinga
24 juni
Fruitier de Talmaweg Donkerbroek

1 juli
’t West Donkerbroek (tussen N380 en
Tjabbekamp)
Luitzen Oetsesweg Donkerbroek
Moskou Donkerbroek
Vaartweg Donkerbroek
Stobbepoel Donkerbroek
Bovenveld Donkerbroek
2 juli
Koelandsweg Donkerbroek
Wijkweg Waskemeer
Fenneweg Haule
Jardinga Oosterwolde
Laagduurswoude Makkinga
Buttinga Oosterwolde
Hoogeduurswoude Oosterwolde
3 juli
De Monden Elsloo
Donkereweg Elsloo
Koedijk Elsloo
Haerweg Elsloo
Terwisscha Appelscha (kruising)
Tijdens de uitvoeringsperiode wordt er, indien
nodig, informatie verstrekt door aanwezige verkeersregelaars.
De planning en de duur van de stremming is
afhankelijk van de weersomstandigheden en de
voortgang van het werk. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Arjen Schimmel
van de gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar
via telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail
a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

Omgevingsloket
Op maandag 24 juni a.s. is het omgevingsloket gesloten.

