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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
08.30 – 12.30
Dinsdag en woensdag
08.30 – 16.30
Donderdag
08.30 – 19.30
Vrijdag
08.30 – 12.30
Bel voor een afspraak naar 140516.
Op www.ooststellingwerf.nl vindt u meer informatie
over onze openingstijden en 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
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
U dient een kwartier voor sluitingstijd
aanwezig te zijn.

Bladafval verwijderen
De gemeentelijke Buitendienst maakt tot
ongeveer half december wekelijks een ronde
door de diverse dorpen om bladafval op te
halen. Als bewoner mag u uw bladafval op de
bermen aanbieden, maar er gelden wel een
paar praktische regels:
• Het storten van groenafval, zoals takken
stobben, tuingrond etc. is niet
toegestaan, alleen bladafval mag worden

aangeboden. Grof tuinafval kunt u wel (gratis)
naar de milieustraat brengen.
• Bladhopen mogen niet rondom of tegen
bomen worden aangelegd i.v.m. de
bereikbaarheid van de zuiginstallatie.
• Gebruik van bladkorven is niet toegestaan
omdat het technisch niet mogelijk is met de
zuiginstallatie de korven te legen.

Raadscommissies

Dinsdag 10 november 2020 vanaf 19.00 uur
vergadert de gemeenteraad digitaal. Deze
vergadering is in lijn met de landelijke
Coronamaatregelen alleen online te volgen. De
publieke tribune is gesloten. De raadsvergadering is wel openbaar, maar niet openbaar
toegankelijk. Als de agenda niet geheel op
dinsdagavond kan worden behandeld, zal de
raadsvergadering waarschijnlijk donderdagavond 12 november 2020 worden voortgezet.
Agenda
- Nota leges 2021
- Najaarsrapportage 2020
- Programmabegroting 2021-2024

IN DE AFVALBAK

Raadscommissie Samenleving
Woensdag 11 november 2020 vanaf
19.30 uur vergadert de raadscommissie
Samenleving digitaal. Deze vergadering
is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen alleen online te volgen. De publieke tribune is gesloten. De raadscommissie is wel openbaar, maar niet openbaar
toegankelijk.
Agenda
- Voortgang Pilot extra opbouwwerk 2021
Raadscommissie Ruimte
Woensdag 11 november 2020 vanaf ca. 20.30
uur vergadert de raadscommissie Ruimte
digitaal. Deze vergadering is in lijn met de
landelijke Coronamaatregelen alleen online te

#mondkapjegeenzwerfkapje

Mededelingen

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig
geen spreekuren van B&W plaats.

volgen. De publieke tribune is gesloten. De
raadscommissie is wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk.
Agenda
- Subsidieaanvraag Biodivers Cultuurland
Ooststellingwerf
- Uitvoering Roekenbeheerplan
- Aanpassing GR 2020 Recreatieschap Drenthe
- Verlenging subsidieperiode Coöperatie
Appelscha regio 3.0
Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl staan
de achterliggende stukken.
Spreekrecht
Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht?
Neem hiervoor contact op met de griﬃe via
griﬃe@ooststellingwerf.nl.
In verband met de Coronamaatregelen is het
alleen mogelijk om schriftelijk of digitaal
gebruik te maken van uw spreekrecht. De wijze
waarop u dit doet is vormvrij (audio, video,
e-mail, schriftelijk, PowerPoint etc.). Wilt u
hiervan gebruik maken? Neem hiervoor contact
op met de griﬃe via griﬃe@ooststellingwerf.nl.
De raadsvergadering is te volgen via de website
(www.ooststellingwerf.nl) en wordt ook
uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether
106.9 FM en Kabel 104.1 FM). De
commissievergaderingen op woensdagavond zijn te
volgen via de website 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.

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 oktober 2020, voor kap zuileik,
diameter 15 cm, ter hoogte van Steegde 49.
De boom staat los. Er wordt een nieuwe
boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap meidoorn,
diameter 15 cm, ter hoogte van Bosweer 31.
De boom is dood . Er wordt een nieuwe
boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap kers, diameter
15 cm, ter hoogte van Alle Wijtzesweg 53. De
boom is dood. Er wordt een nieuwe boom
geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap esdoorn,
diameter 35 cm, ter hoogte van Drentseweg
8c. De boom heeft zwamaantasting. Er wordt
een nieuwe boom geplant
- op 22 oktober 2020, realiseren
camperplaatsen, Wester Es kadastraal I 1095
Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiden woonkamers in hoofdgebouw,
Olmen Es kadastraal C 7542 (27-10-2020)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 oktober 2020 , voor kap ruwe berk,
diameter 15 cm, ter hoogte van Fruitier de
Talmaweg 6. De boom heeft kroonschade. Er
wordt een nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap veldesdoorn,
diameter 25 cm, ter hoogte van Vicariestraat
55. De boom heeft zwamaantasting. Er wordt
een nieuwe boom geplant.
- op 25 oktober 2020, kap boom, ‘t West
kadastraal F 350

Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouw woonhuis, Moskou 3
(27-10-2020)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 oktober 2020, voor kap ruwe berk,
diameter 15 cm, ter hoogte van Dokter
Beumerstraat 48. De boom is dood. Er wordt
een nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap hemelboom,
diameter 35 cm, het Park aan de
Koudenburgerweg . De boom is dood. Er
wordt een nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap hartbladige els,
diameter 35 cm, het Park aan de
Koudenburgerweg. De boom is dood. Er
wordt een nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap vleugelnoot,
diameter 20 cm, het Park aan de
Koudenburgerweg. De boom is dood. Er
wordt een nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap twee
zomereiken, elk met diameter 25 cm, ter
hoogte van Meester Ekstraat 4. De bomen
staan de reconstructie in de weg,
- op 21 oktober 2020, voor kap twee
trompetbomen, elk met diameter 25 cm, ter
hoogte van Meester Ekstraat 8. De bomen
staan de reconstructie in de weg. Er is plek
voor herplant van 1 boom.

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 oktober 2020, voor kap Japanse
sierkers, diameter 25 cm, ter hoogte van Van
Brederodestraat 1. De boom is dood. Er
wordt een nieuwe boom geplant.

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 oktober 2020, voor kap beuk, diameter
55 cm, ter hoogte van de Singel 6. De boom
heeft zwamaantasting. Er wordt een nieuwe
boom geplant.

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 oktober 2020, voor kap hartbladige els,
diameter 35 cm, ter hoogte van De Hegen 50.
De boom heeft zwamaantasting . Er wordt
een nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap zomereik, diameter 45 cm, ter hoogte van Zomerweg 11. De boom
is dood. Er wordt een nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap zwarte els,
diameter 25 cm, ter hoogte van Assepot 48.
De boom heeft houtboorders. Er wordt een
nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap laurierwilg,
diameter 55 ter hoogte van Weidemaad 62.
De boom heeft kroonschade. Er wordt een
nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap beuk, diameter
55 cm, ter hoogte van Duistereweg 8. De
boom heeft kroonschade. Er wordt een
nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap beuk, diameter
45 cm, ter hoogte van Sander Albertslaan 1.
De boom heeft zwamaantasting. Er wordt
een nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap beuk, diameter
45 ter hoogte van Sander Albertslaan 6. De
boom heeft zwamaantasting. Er wordt een
nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap beuk, diameter
65 cm, ter hoogte van Duistereweg 10.

De boom heeft zwamaantasting. Er wordt
een nieuwe boom geplant.
- op 26 oktober 2020, plaatsen handelsreclame,
Stipeplein 8
- op 27 oktober 2020, plaatsen vlaggenmasten,
Stipeplein 8
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen iso beglazing in voorhuis
(monument), Molenweg 58 (27-10-2020)

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 oktober 2020, voor kap beuk, diameter
35 cm, ter hoogte van Meester Lokstraat 20.
De boom heeft kroon- en stamschade. Er
wordt een nieuwe boom geplant.
- op 21 oktober 2020, voor kap beuk, diameter
35 cm, ter hoogte van Compagnonsweg 26.
De boom heeft zwamaantasting. Er wordt
een nieuwe boom geplant.

Waskemeer
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 22 oktober 2020, plaatsen kunstatelier en
enkele recreatie-units (strijdig gebruik regels
RO), Compagnonsweg 39
- op 22 oktober 2020, plaatsen dakkapel, De
Kromten 11

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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Themabijeenkomst Omgevingsvisie
voor ondernemers
Wanneer testen en in quarantaine?
Klachten die passen bij corona:
• verkoudheidsklachten (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn);
• hoesten;
• benauwdheid;
• verhoging of koorts;
• plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping).

Heb je klachten?
NEE

Voor wie:

Wanneer:

Na aanmelding ontvangt u een persoonlijke
link naar de digitale sessie op 18 november.

ondernemers en andere
belangstellenden
digitaal, via Zoom

NEE

JA

JA

Ben je een nauw contact
van iemand met
corona? (langer dan 15
minuten op minder dan
1,5 meter afstand)

Doet u mee?
Bent u ondernemer in Ooststellingwerf en wilt
u meedenken en -praten? Meld u dan aan via
www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl. Hier
vindt u ook meer informatie.

18 november 2020
van 09.00 – 11.00 uur

Heb je naast milde coronaklachten ook last van koorts of
benauwdheid?

Kom je uit buitenlands risicogebied vanwege corona?
(oranje reisadvies)

U hebt misschien al gehoord over de
Omgevingswet en de Omgevingsvisie. Wat
gaan ze voor u als ondernemer betekenen? De
gemeente maakt een Omgevingsvisie, waarin
staat hoe Ooststellingwerf er in de toekomst uit
moet zien. Wat vindt u belangrijk? Daarover wil
de gemeente graag met u in gesprek. Doe
daarom mee met de sessie voor ondernemers
in Ooststellingwerf!

Hoe:

JA

NEE

• Blijf thuis en laat je testen.
• Alle huisgenoten blijven
thuis (ook kinderen).

JA

Is de uitslag van de test
positief? (je hebt corona)

Je hoeft niet
getest te worden.

JA

Blijf in quarantaine tot de 10
dagen voorbij zijn. Je kunt
namelijk nog corona ontwikkelen.

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.

NEE

Is de uitslag van de test
positief? (je hebt corona)

JA

• Ga thuis in isolatie.
• Huisgenoten en nauwe contacten gaan 10
dagen in quarantaine. Ze laten zich testen bij
klachten.
• De GGD belt jou op om samen het bron- en
contactonderzoek te starten.
• Gebruik je de CoronaMelder-app? Dan kun je
met hulp van de GGD een anonieme melding
versturen om anderen te waarschuwen.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen op corona?
rijksoverheid.nl/coronatest
of bel 0800-1202

De begroting van 2021 in één oogopslag.

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

Waar geven we ons geld aan uit?
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+

miljoen
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Domein

7
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+
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Welzijn en
Educatie

Waar komt ons geld vandaan?

+

2

+
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Openbare orde en
veiligheid

Ruimtelijk en
economie

1,7

miljoen

26

=

miljoen

Bestuur en
dienstverlening

incidentele
extra uitgaven:
1.7 miljoen

73,3
miljoen

Totale lasten 2021
incl. toevoeging reserves

+

AAN TAL INWONERS

25.472

1

Extern (Rijksoverheid)

20

+

miljoen

55

miljoen

=

miljoen

74

miljoen

incidentele
extra
inkomsten:

=

Saldo
+0,7
miljoen

Wat we doen in 2021
De omgevingsvisie
is voor de zomer
van 2021 gereed.

-0,1

miljoen
Totale baten 2021
incl. onttrekkingen reserves

Intern (Lokaal)

Structureel
saldo 2021

Totaal
saldo 2021

Peildatum aantal inwoners waar
we mee rekenen: 1 januari 2020

We zorgen voor goede
ondersteuning van dorpen
door opbouwwerkers
in te zetten.
We investeren in
het Haerenkwartier.

Lokale belastingen (Belastingen en overig)

3

NEE

Je mag weer naar
buiten.

Voedselbank

OZB

• Blijf thuis en laat je
testen.
• Huisgenoten zonder
klachten mogen wel naar
buiten.
• Kinderen van 0 t/m 4 en
basisschoolleerlingen die
alleen verkouden zijn
mogen naar school en
opvang. Ze hoeven niet
getest te worden.

• Ga 10 dagen in quarantaine (ook kinderen).
• Kinderen t/m 12 mogen wel naar school, sport en opvang
als ze geen klachten hebben.
• Laat je testen zodra je klachten krijgt.

Waar laat jij je mondkapje
en wegwerphandschoenen?

In dit overzicht ziet u in één oogopslag welke inkomsten en
uitgaven we voor volgend jaar verwachten. Waar het geld
naartoe gaat, waar het geld vandaan komt en een aantal
hoogtepunten in 2021. De gemeente Ooststellingwerf staat
er in 2021 financieel goed voor. Het Rijk is onze grootste
inkomstenbron. Vanaf 2022 wordt het een grote opgave om
de begroting structureel in evenwicht te krijgen. Hier gaan
we met elkaar mee aan de slag. We werken ook in 2021 aan
een ‘sociaal, duurzaam en verbonden Ooststellingwerf’.

NEE

2,5

2,5

2

0,3

Overig

0,8

0,1

9

miljoen

miljoen

miljoen

miljoen

miljoen

miljoen

miljoen

miljoen

Onroerende Zaak
Belasting (OZB)

Riool
heffing

Afvalstoffen
heffing

Precario
belasting

Toeristen
belasting

Leges

Overige
belastingen

Zoals grondverkopen,
andere partijen, etcetera.

Uitgave najaar 2020. Alle bedragen in euro, afgerond naar miljoenen, afrondingsverschillen voorbehouden.

In 2021 krijgen inwoners
een eenmalige korting op de
rioolheffing. De korting is
in totaal 0,2 miljoen euro.
De RegioDeal is vastgesteld
waardoor er 30 miljoen euro
geïnvesteerd wordt in de
regio Zuidoost Friesland
in de komende vier jaar.
We gaan verder met
de uitvoering van de
Regionale Energie Strategie.

