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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.

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

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

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

15 september 2019: Open
Monumentendag Ooststellingwerf !

Gemeenteraadsvergadering
Dinsdag 17 september 2019 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
- Bestemmingsplan Motorcrossterrein
De Prikkedam

Agenda
- Vaststellen tijdsbestedingsnorm wethouders
- Benoeming commissielid
- Onderzoek Rekenkamercommissie
Vergunningverlening door OWO-VTH
- Herstructurering Sociale Werkvoorziening

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissies toe te
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 17 september
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).
De Trefkerk in Appelscha is niet zomaar
een kerk. Deze kerk is een koﬃeschenkerij,
woonhuis, bed&breakfast en vergaderzaal
in 1! Benieuwd naar hoe dat zo is gekomen?
De bewoner vertelt je er alles over tijdens de

Open Monumentendag Ooststellingwerf op
15 september 2019, van 12.00 tot 17.00 uur.
Benieuwd naar de andere deelnemers? Kijk op
www.ooststellingwerf.nl/omd voor de deelnemende monumenten en de activiteiten!

Te gast bij raadsleden Marcel Moes en Herman Zwart

16 sept. Fimke Hijlkema
7 okt. Marcel Bos

Raadscommissie Ruimte
Maandag 23 september 2019 vanaf
19.30 uur is de raadscommissie Ruimte
in de raadzaal van het gemeentehuis
Oosterwolde.

U kunt dit voor de vergadering melden bij de
griﬃer via griﬃe@ooststellingwerf.nl. U krijgt
maximaal vijf minuten spreektijd.
De raadscommissie is te volgen via de website
(www.ooststellingwerf.nl).
Openbare Themabijeenkomst
Dinsdag 24 september vanaf 19.30 uur vindt
een openbare Themabijeenkomst plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde
Agenda
- Omgevingsvisie
De Themabijeenkomst is te volgen via de website
(www.ooststellingwerf.nl).
Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt?
Op onze website www.ooststellingwerf.nl staan
de achterliggende stukken.

Benieuwd wat een raadslid doet en waar de gemeenteraad over vergadert? Loop dan eens een
avond mee met een raadslid en volg de vergadering vanaf de publieke tribune.

Balie gemeentehuis vrijdag
20 september gesloten

Op vrijdag 20 september is de balie van het gemeentehuis gesloten.
We zijn wel telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur.

Op 17 september zijn Marcel Moes van StellingwerfPLUS en Herman Zwart van het CDA uw
gastheer. Zij ontvangen u om 18.30 uur met koﬃe. Zij vertellen u over het werk van een raadslid
en praten u bij over wat er die avond in de raad besproken gaat worden. Vanaf 19.30 uur volgt u
vanaf de publieke tribune een deel van de raadsvergadering. In de pauze maakt u kennis met de
voorzitter van de raad, onze burgemeester Harry Oosterman.
Aanmelden?
Stuur een mail naar griﬃe@ooststellingwerf.nl.

Mededelingen

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.

- verklaring van geen bezwaar voor
kaartleesrit op 9 en 10 november
2019 (05-09-2019)

Ooststellingwerf

Verleende drank- en
horecawetvergunning
- voor Boerestreek 19 (04-09-2019)
- voor Boerestreek 17B (04-09-2019)

Appelscha

Donkerbroek

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 29 augustus 2019 voor
Schapendrift 41, uitbreiding van de
bestaande recreatiewoning

Verleende omgevingsvergunning
- voor het plaatsen van een tijdelijke
noodhuisvesting ,Herenweg 108,
8435 WX (02-9-2019)

Haulerwijk

Intrekking omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, Leeksterweg 57
(09-09-2019)

Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 02 september 2019 voor het
kappen van bomen, Nanningaweg 47
- op 03 september 2019 voor het
vervangen van een dak, Jardinga 1

Verleende omgevingsvergunning
- voor het langer plaatsen van tijdelijke woonunits, Prandinga 42 A
(05-09-2019)

Waskemeer

Melding Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
melding voor het
-aanleggen van een inrit t.b.v. het
perceel De Kromten 4 ( 02-09-2019)

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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Kan jouw idee wel wat financiering
gebruiken?
Projectenpitch Iepen Mienskipsfûns,
18 september 2019

Projectenpitch Het Fonds,
2 oktober 2019

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren,
kunnen vanaf 16 september weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De aanvraagperiode sluit op 11 oktober (17.00 uur). Met
deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân
initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

Ook dit jaar wil gemeente Ooststellingwerf
goede initiatieven verder helpen. Heb jij een
goed idee of initiatief? Waar meerdere mensen
wat aan hebben? Dan kun je t/m 11 oktober
jouw idee indienen bij Het Fonds!

Kom je ook jouw project pitchen?
Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt
initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten te presenteren. Daarna hebben initiatiefnemers de mogelijkheid in gesprek te gaan met
de platformleden. Zo kunnen ze hun plannen
nog versterken, voordat ze de subsidieaanvraag indienen. Meld je tijdig aan, want het
aantal plaatsen is beperkt.
Wanneer: Woensdag 18 september van
15:00u tot 18:00 uur
Waar:
MFC De Nije Stienze, Kerkweg 9,
Nijeholtpade
Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl.
Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns
en het aanvragen van subsidie:
www.streekwurk.frl/imf.

Kom je ook jouw project pitchen?
Op woensdag 2 oktober 2019 vindt de projectenpitch plaats. Tijdens de projectenpitch
krijg je de mogelijkheid om jouw idee te presenteren aan de adviescommissie. Hier heb je
maximaal 3 minuten voor. Zo kun je nog tips
krijgen om je idee aan te scherpen en krijgt
de adviescommissie een beter beeld van jouw
project. Dit is overigens niet verplicht.
Wanneer: Woensdag 2 okbotber
vanaf 19.30 uur
Waar:
Gemeentehuis, Oosterwolde
Aanmelden kan t/m 20 september via:
j.pijnacker@ooststellingwerf.nl.
Meer informatie over Het Fonds en het aanvragen van subsidie:
www.ooststellingwerf.nl/fonds

Tip! Bij Het Fonds kun je punten scoren op cofinanciering. Hiervoor kun je onder andere
gebruik maken van het Iepen Mienskipfûns!

Uitnodiging ‘De eerste 1000 dagen van je kind!’
De eerste 1000 dagen van het kind zijn cruciaal
voor de ontwikkeling. Om aanstaande ouders zo
goed mogelijk voor te bereiden op het ouderschap, nodigen wij aanstaande ouders uit voor de
bijeenkomst ‘De eerste 1000 dagen van je kind!’.
De cursus wordt dit jaar nog 2 keer gegeven.

Datum:

17 september
26 november
Tijdstip:
19.30 tot 21.00 uur
Locatie:
Consultatiebureau,
Brink 1-102, Oosterwolde.
Aanmelden: Niet nodig

Subsidie voor energiebesparende
maatregelen
Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw
woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie
energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
U komt in aanmerking voor deze subsidie als de
woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als
deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. Bekijk
ook de overige voorwaarden op www.rvo.nl

die voor deze subsidie gelden. De SEEH voor
eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus
2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent
dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen
die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. U kunt
uw aanvraag indienen vanaf 2 september 2019.
Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor
isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan
met isolatie wordt uitgebreid.

Gunning DFMopGlas
Het college van burgemeester en
wethouders van Ooststellingwerf maakt
hierdoor bekend dat de lening op grond
van de Financieringsregeling aanleg

glasvezelverbindingen naar grijze adressen
Ooststellingwerf is gegund aan DFMopGlas,
omdat DFMopGlas als eerste heeft voldaan
aan de in de regeling gestelde eisen.

Voedselbank
Telefoonnummer: (06) 46 33 39 11. Kijk voor meer informatie op
www.voedselbankooststellingwerf.nl

