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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

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.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Inloopspreekuur
9.00 - 13.00 uur

Wanneer?
2 december Marcel Bos

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

LIANDER KOMT PRATEN OVER NETWERKCAPACITEIT IN OOSTSTELLINGWERF
21 november, 19.30 uur, Biosintrum Oosterwolde
De afgelopen weken heeft de gemeente van
diverse ondernemers gehoord dat er problemen
zijn met betrekking tot de realisatie van hun
plannen om zonnepanelen aan te brengen. Het
terugleveren van stroom die niet voor eigen
gebruik nodig is, levert problemen op of is
soms zelfs onmogelijk. Daarom nodigen wij u
van harte uit om op 21 november vanaf 19.30
uur samen met ons in gesprek te gaan met netwerkbeheerder Liander.
Teruglevering
Volgens netbeheerder Liander is er in een aantal delen van Friesland (bijna) geen capaciteit
meer beschikbaar voor teruglevering van elektrische energie door nieuwe zonne initiatieven
of windmolens door bedrijven. Inwoners die
zonnepanelen op het dak van hun huis hebben
geplaatst ondervinden geen hinder van deze
problemen.
Tekst en uitleg van Liander
Als gemeente hebben wij bij Liander onze zorgen hierover uitgesproken. Liander heeft begrip

Mededelingen
Appelscha
Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van twee
zomereiken, met een geschatte
leeftijd van 35 jaar , ter hoogte van
Boerestreek 21. De bomen zijn
dood. Er worden nieuwe bomen
geplant (18-11-2019)
- voor het kappen van een zomereik
met een geschatte leeftijd van
25 jaar, ter hoogte van Vaart Zz 80.
De boom is kwijnend. Er wordt een
nieuwe boom geplant.
(18-11-2019)

voor onze zorgen en de onrust die hierdoor
ontstaat. Zij willen graag tekst en uitleg geven
over de problemen. En ze willen ook helpen en
meedenken over innovatieve oplossingen en/of
alternatieven. Daarom organiseert de gemeente
een bijeenkomst om hierover samen met onder
andere Oeds Kuipers, Relatiemanager van
Liander, in gesprek te gaan. Wij nodigen u van
harte uit om hierbij aanwezig te zijn:
• Donderdag 21 november 2019
• 19.30 – 21.00 uur
• Biosintrum
Ecomunitypark 5
Oosterwolde
Aanmelden
We horen graag van u of u bij deze bijeenkomst
aanwezig bent. Aanmelden kan door te
mailen met Piet Plantenga, bedrijvencontactfunctionaris gemeente Ooststellingwerf via
p.plantenga@ooststellingwerf.nl.
Meer informatie kunt u vinden op
www.ooststellingwerf.nl/liander.

Gemeenteraadsvergadering
Dinsdag 26 november 2019 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis Oosterwolde.
Agenda
- Zendtijdtoewijzing lokale omroep ODRIE,
periode 2020-2025
- Begrotingswijziging 2019 GR SW Fryslân
- Toekenning uitsluitend recht 2019
- Verstrekken lening Biosintrum
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 26 november
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).

2 december: geen aanvragen paspoorten
en identiteitsbewijzen
In verband met de vervanging van de aanvraagstations van het Raadssysteem is het op 2 december
2019 niet mogelijk om paspoorten en identiteitsbewijzen aan te vragen.

Voedselbank
Telefoonnummer: (06) 46 33 39 11.
Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.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 extra
dag voor de Boerestreekmarkt op
7 december 2019 (12-11-2019)

Nijeberkoop

Donkerbroek

Oosterwolde

Verleende evenementenvergunning
- voor het houden van de
Sinterklaasintocht op 23 november 2019, vanaf café Donkerbroek
naar het Witte Huis (11-11- 2019)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 11 november 2019 voor bouw
woning, Albert Berendshof 5
- op 12 november 2019 voor bouw
loods, Sleeweg 1

Haulerwijk

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van een beuk met
een geschatte leeftijd van 45 jaar,
ter hoogte van Dertien Aprilstraat 16.
De boom heeft zwamaantasting.

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen van twee dakkapellen, Meester van der Meistraat 53
(15-11-2019)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 10 november 2019 voor plaatsen
walbeschoeiing, Oosteregge 9

Er wordt een nieuwe boom
geplant. (18-11- 2019)
- voor het kappen van een zomereik
met een geschatte leeftijd van 75
jaar, ter hoogte van Molenweg 20.
De boom is aangetast door bruinrot. (18-11- 2019)

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 11 november 2019 voor verbouw woning, Meester Lokstraat 18

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

