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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

Alleen mét afspraak:
Maandag
Dinsdag en woensdag
Donderdag
Vrijdag

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.

08.30 – 12.30
08.30 – 16.30
08.30 – 19.30
08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een
afspraak via www.ooststellingwerf.nl.

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.

De vaccinatiebus van ggD fryslân staat
op donderdag 2 september in Oosterwolde

Regiofonds
Heb jij een goed idee om de regio Zuidoost-Friesland nóg sterker en aantrekkelijker te maken?
Vanaf 6 september kun je hiervoor subsidie aanvragen uit het Regiofonds! Dit nieuwe fonds is onderdeel
van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. Aanvragen kan t/m 30 september via www.fryslan.frl/regiofonds.

Een goed idee is het halve werk!
GGD Fryslân rijdt met een vaccinatiebus door
Fryslân, om zo nog meer mensen dicht bij huis
een prik te kunnen geven. Op donderdag 2
september staat de bus in Oosterwolde.

komen, is een afspraak maken niet nodig.
U kunt gewoon komen op het tijdstip dat u past.
Houd er wel rekening mee dat u misschien
moet wachten.

Afspraak maken is niet nodig
U bent van harte welkom op donderdag 2
september van 9.00 – 13.00 uur of van 13.3016.30 uur. De bus staat nabij De Kompaan/
Scala, Moskampweg 3-5 in Oosterwolde.
Om voor een prik in de bus in aanmerking te

Neem een identiteitsbewijs en een mondkapje
mee. Er wordt geprikt met het vaccin
van Moderna of BioNTech/Pfizer. Na de
vaccinatie wordt meteen een afspraak voor de
tweede prik gemaakt, vier weken later. Kijk voor
meer informatie op www.ggdfryslan.nl/bus.

Vanaf 30 augustus tot en met 17 september 2021 kun je weer een aanvraag
indienen bij Het Fonds!
Ook dit jaar wil de gemeente goede ideeën en initiatieven verder helpen.
Zorg voor een goede voorbereiding en bekijk de criteria alvast op:

www.ooststellingwerf.nl/fonds

Monumentenhouders openen deuren
Zondag 12 september 2021 openen
monumentenhouders in Ooststellingwerf hun
deuren tijdens de nationale Open
Monumentendag. De monumenten zijn dan
van binnen en buiten te bekijken. Er zijn
leerzame activiteiten zoals rondleidingen en
exposities over de geschiedenis van het
monument en haar omgeving. Ook zijn er
activiteiten voor kinderen. U bent van harte

Mededelingen

welkom om de monumenten te bezoeken.
De entree is gratis. Elk monument is van
12.00 – 17.00 uur open.
Op www.ooststellingwerf.nl/omd ziet u welke
monumenten meedoen. Ook kunt u een folder
met alle deelnemende monumenten ophalen
bij het Toeristen Informatie Punt (TIP) in
Appelscha.

September

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

Makkinga

Besluit Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor organisatie Kleintje Appelstap
11 september 2021

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 18 augustus 2021, bouwen mestbassin,
Laagduurswoude 3

Aanvraag evenementenvergunning (APV)
- op 25 augustus 2021, organisatie
Sinterklaasintocht op 13 november 2021,
centrum Oosterwolde

Verleende omgevingsvergunning
- voor aanleg houtsingel, Prikkedam kadastraal
D 348 (24-08-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijziging dieraantallen, Venekoten 17
(25-08-2021)

Oosterwolde

Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor vergroten ligboxenstal, Weper 8

Donkerbroek
Besluit Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor ontheﬃng stoken vuur, Vaart Oz 17

Elsloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor vernieuwing veestapel, Donkereweg 2
(25-08-2021)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 20 augustus 2021, vergroten
bedrijfsgebouw, Turfsteker 6

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 18 augustus 2021, veranderen
garagegevel, Menninge 124
- op 24 augustus 2021, wijzigen bestemming
in perifere detailhandel, Esgang kadastraal D
1882
- op 25 augustus 2021, vergroten bedrijfspand,
Venekoterweg 11

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor wijzigen voorschriften huidige
vergunning, Weperpolder 18A

Ravenswoud
Besluit Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor organiseren bingo op 2 en 5 oktober
2021, Veenwijksweg 5

Ooststellingwerf
Besluit Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor organisatie Tuinfestival te Kunst en te
Kuier 3, 4 en 5 september 2021

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
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Inwonerspanel krijgt vragenlijst over
positieve gezondheid
Het inwonerspanel van de gemeente
Ooststellingwerf krijgt een vragenlijst over
positieve gezondheid. De gemeente wil weten
hoe ze kan ondersteunen in de gezondheid van
haar inwoners. Denk hierbij aan hoe zij zich
gelukkig voelen, zichzelf redden en plezier
hebben.

Meedoen?
Woont u in de gemeente Ooststellingwerf en wilt
u meedenken in het panel? Of wilt u alleen de
vragenlijst over positieve gezondheid invullen?
Aanmelden kan via www.ooststellingwerf.nl/
inwonerspanel. Invullen kan tot 12 september
en kost max.10 minuten tijd.

Reizen met paspoort naar Verenigd
Koninkrijk
Vanaf 1 oktober 2021 kan alleen nog met een
paspoort naar het Verenigd Koninkrijk worden
gereisd. Een identiteitskaart is dan niet meer
geldig.
Nederlanders die onder het Terugtrekkingsakkoord vallen (dat zijn Nederlanders die op of
voor 31 december 2020 in het Verenigd

Koninkrijk wonen) kunnen tot en met eind 2025
gebruikmaken van hun ID-kaart. Mogelijk
hebben deze Nederlanders een bewijs nodig
dat zij onder het Terugtrekkingsakkoord vallen.
De landen die onder het Verenigd Koninkrijk
vallen zijn: Engeland, Schotland, Wales en
Noord-Ierland. Voor meer informatie over de
Brexit kijk op Rijksoverheid.nl/brexit.

Afsluiting fietspad langs Tsjonger
Van vrijdag 6 september t/m woensdag 29
oktober 2021 is het fietspad tussen Donkerbroek
en Makkinga langs de Tsjonger afgesloten. Er

vinden in deze periode herstelwerkzaamheden
plaats aan de fietsvlonder. Fietsers worden via
borden omgeleid.

