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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.
(vanaf 18 juli t/m 22 augustus gesloten na 16.30 uur.)

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

De Doekoe Tour: want leren omgaan met
geld is leuk én belangrijk!
Door kinderen al jong financieel bewust te
maken, wordt de basis gelegd voor financiële
zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers:
jong geleerd is oud gedaan! De gemeente
Ooststellingwerf is ervan overtuigd dat kinderen er hun leven lang profijt van hebben als ze
op jonge leeftijd leren omgaan met geld. Dat
kan ze helpen om later financiële problemen te
voorkomen.

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

beste naam verzonnen, namelijk de Doekoe
Tour. Basisschool de Twirrewyn uit Donkerbroek heeft met haar inzending de feestelijke
start van de Doekoe Tour gewonnen!
Niet getreurd voor de andere scholen: volgend
schooljaar kunnen alle groepen 7 en 8 gebruik
maken van het ludieke aanbod van Mike-E en
Spike-Y rondom de Doekoe Tour. Wordt vervolgd!

Om dit belangrijke onderwerp op een leuke en
aansprekende manier onder de aandacht te
brengen bij alle kinderen van groep 7 en 8 gaan
we volgend schooljaar langs alle scholen met
het aanbod van Mike-E en Spike-Y, gespecialiseerd in kindertheater en andere ludieke werkvormen rondom leren omgaan met geld.

Minder straatverlichting in de zomer
In het kader van energiebesparing brandt er in de zomer minder straatverlichting. In uw straat
staan twee soorten lantaarnpalen, namelijk de zogenaamde nachtbranders (die branden de hele
nacht) en de avondbranders (deze gaan normaal om 22:30 uur of om 23:00 uur uit).
De genoemde ‘avondbranders’, zijn tot 1 augustus uitgeschakeld.

Visie op Samenleven
We spraken het afgelopen jaar veel inwoners
over hun kijk op samenleven in
Ooststellingwerf. We deden dat bijvoorbeeld
tijdens dorps- en wijkgesprekken, hackathons,
1-op-1 gesprekken en vlogs met jongeren. Mede
op basis van die gesprekken hebben we een
Visie op Samenleven gemaakt.
Wethouder Esther Verhagen: “Het is fantastisch
om te zien wat mensen allemaal doen om onze
dorpen en wijken prettig leefbaar te houden. Er
is enorm veel energie wat leidt tot activiteiten
en initiatieven die van de grond komen.
Inwoners weten vaak heel goed hoe ze met
elkaar willen wonen en leven in hun dorp en

Om de tour feestelijk te beginnen zijn er twee
prijsvragen uitgeschreven voor alle basisscholen in de gemeente, één voor het bedenken van
de leukste naam om een taart te winnen en één
voor de leukste inzending om de feestelijke
start van dit project te winnen. Alle scholen
hebben ontzettend hun best gedaan en de
prijswinnaars zijn inmiddels bekend.
De mr.K.J. Dijkstraschool uit Elsloo heeft de

19 aug Harry Oosterman
Fimke Hijlkema
Esther Verhagen

wijk. Als gemeente willen we dat alleen maar
aanmoedigen en helpen we desgewenst verder
met advies, hulp en soms ook met geld.”
De visie staat op www.ooststellingwerf.nl/visie.
Wanneer u iets mist in de visie, dan kunt u dat
doorgeven. Hoe dat kan, leest u op de website.
In september besluit de gemeenteraad over het
stuk. Hierna gaan we met de uitvoering aan de
slag, samen met inwoners, organisaties, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers op. Wilt u
weten hoe u mee kunt doen? Houd dan de
gemeentelijke website in de gaten of lees het
straks op deze gemeentepagina.

Financieringsregeling aanleg
glasvezelverbindingen
Financieringsregeling ten behoeve van de
aanleg van glasvezelverbindingen naar grijze
adressen binnen de gemeente Ooststellingwerf

Verwachte planning
3de kwartaal 2019

Opdracht gevende gemeente
Ooststellingstellingwerf
Betreft een lening van maximaal €1.100.000,00
ter beschikking aan een marktpartij voor de
aanleg van glasvezelverbindingen naar grijze
adressen binnen de gemeente grenzen van
Ooststellingwerf.

Opmerking
Partijen die gebruik wensen te maken van de
leningsfaciliteit kunnen tot 1 augustus 2019,
13:00 uur een aanvraag indienen bij de
gemeente Ooststellingwerf.
Bedoelde aanvraag kan worden ingediend bij
de publieksbalie van het gemeentehuis van
Ooststellingwerf, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Contactpersonen
Peter Roos p.roos@ooststellingwerf.nl

Mededelingen

Froukje de Wit f.dewit@ooststellingwerf.nl
Telefoon 14 0516

Fochteloo

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van de
Autumn Desert Trail op 28 en
29 september 2019 op een perceel
van de stichting OlmenEs aan de
Bosberg en in de Kale Duinen in
het Drents-Friese Wold
(16 -07-2019)

Ontwerpbesluit
omgevingsvergunning
- voor het plaatsen van een mestsilo
op het perceel Noordeinde 28
(17-7-2019)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 16 juli 2019 voor het verbreden
van watergang in gebied BovenTjonger en Kuunder kadastraal G
578,447,459,577,603,
769,770.877,1046,1159

Kan jouw idee wel wat financiële steun gebruiken?
Een goed idee is het halve werk!
Van 2 tot en met 20 september 2019 kun je weer een aanvraag indienen voor 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.

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

Donkerbroek

Het Fonds

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 17 juli 2019 voor het plaatsen
van een dakopbouw op garage en
dakkapellen op voorzijde woning
op het perceel Dorpsstraat 58

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 17 juli 2019 voor het plaatsen
van twee dakkapellen op het perceel
Meester van der Meistraat 53

Verleende omgevingsvergunning
- voor het vergroten van de woning
op het perceel Norgerweg 37
(16-07-2019)

Nijeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor het veranderen van de woning
op het perceel Egypte 3A
(16-07-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 12 juli 2019 voor het bouwen
van een woning op het perceel
Wrongel 49
- op 16 juli 2019 voor het kappen
van 19 bomen op de percelen
Boven Tjonger en Grootdiep
kadastraal E 749 en 785

Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een woning
op het perceel Prandinga 42A
(16-07-2019)
- voor het bouwen van een berging/
stalling op het perceel Rijweg 59
(17-07-2019)
- voor het plaatsen van een bijgebouw op het perceel Prandinga 5
(17-07-2019)

Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor het plaatsen van een raamkozijn op het perceel Laak 20

Opleggen maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit
- het starten van het bedrijf op het
perceel Houtwal 29C

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

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van Joppop
op 21 september 2019 op de locatie Moskampweg 3-5 (15-07- 2019)

Wilt u bezwaar maken?

Reacties n.a.v. vergunningen
Uw reacties, bedenkingen,
bezwaren of zienswijzen kunt u
schriftelijk richten aan:
Burgemeester en wethouders
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

