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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.

Gemeente kan opnieuw inwoners
helpen met energiebesparing
De gemeente Ooststellingwerf krijgt bijna
€ 400.000,- van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om
energiebesparingsprojecten uit te voeren. Met
dit geld zet de gemeente acties op voor
inwoners in een huurwoning en koopwoning,
waarmee ze thuis energie kunnen besparen.

dat u als woningeigenaar bijvoorbeeld nog een
gratis bespaarbox of bespaarkaart kunt
aanvragen zolang de voorraad strekt. In de
bespaarbox zitten producten waarmee u meteen
energie bespaart en met de bespaarkaart kunt u
bij lokale bouwmarkten of online zelf
energiebesparende producten kopen.

Met de nieuwe subsidie zet de gemeente in op
bewustwording. Er worden acties opgezet die
de inwoners helpen om bewuster om te gaan
met energieverbruik in en om huis en direct
energie te besparen.

Lees meer en vraag meteen aan op
www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen.

Aangepaste openingstijden
Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 14 mei en maandag 24 mei (Tweede
Pinksterdag) zijn het gemeentehuis en het Gebiedsteam gesloten. Op Hemelvaartsdag en
Tweede Pinksterdag is de milieustraat ook gesloten.

April 2021

Bent u aan de beurt voor een prik
tegen het coronavirus?

Wethouder Fimke Hijlkema: “We zijn ontzettend
blij dat we een flink bedrag krijgen waarmee we
onze inwoners helpen om thuis energie te
besparen. Hoe meer mensen mee doen, hoe
meer we samen bijdragen aan onze ambitie om
in 2030 energieneutraal te zijn. Energiebesparing
is een van de belangrijkste middelen om deze
ambitie te realiseren. Want energie die je niet
gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.”
De komende tijd werkt de gemeente de acties
uit. Voor de zomer worden de eerste acties
bekendgemaakt en kunnen inwoners zich
aanmelden.
Huidige acties lopen nog eind dit jaar
Voordat de nieuwe acties starten, kunnen
woningeigenaren nog gebruik maken van de
lopende acties ´Thuisbesparen´. Dat betekent

NK Tegelwippen.

Wip jij ook
mee?
GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF

Mededelingen

U ontvangt een
uitnodiging per post
van het RIVM of via uw
huisarts. Alleen met
een uitnodiging kunt
u een afspraak maken.

U belt het telefoonnummer dat in de brief
staat of u logt in met
uw DigiD om online
een afspraak te maken.

U maakt meteen twee
afspraken. Voor bescherming tegen het coronavirus zijn namelijk meestal
twee prikken nodig. Soms
is maar één prik nodig.

U ontvangt een
bevestigingsmail met
daarin alle belangrijke
informatie.
48 uur voor de afspraak
ontvangt u een sms.

U komt naar de locatie
op de afgesproken
datum en tijd.
Kom bij voorkeur alleen.

Kunt u toch niet naar
de afspraak komen?
Bel dan naar het
nummer uit de
uitnodigingsbrief om
de afspraak te verzetten.

Belangrijk om te weten:

Ook na de prik gelden de basisregels:

•
•
•
•

• Was vaak en goed uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

De prik is veilig en uitgebreid getest.
U kiest zelf of u de prik neemt.
De overheid bepaalt wanneer u aan de beurt bent.
De coronaprik is gratis.

Vragen?
Kijk op www.coronavaccinatie.nl
of bel 0800-1351

Van 1 t/m 16 mei is het de Week van Ons
Water en dus gaan we aan de slag om onze
tuinen groener te maken. Met het NK
Tegelwippen maken we Nederland samen
een stukje groener. Dit doen we door tegels
te vervangen door planten, met als doel het
vergroenen van tuinen.

Openbare themabijeenkomsten

Het NK Tegelwippen is de wedstrijd waarin
heel Nederland tegels vervangt voor
planten. Geef je gewipte tegels op via
nk-tegelwippen.nl en doe mee!

Dinsdag 18 mei 2021 zijn er digitale themabijeenkomsten van de gemeenteraad. Deze zijn
online te volgen.
19.00 – 19.45 uur Integriteit
20.00 – 20.45 uur Visie op wonen en zorg (1e sessie)
21.00 – 21.45 uur Programma Duurzaam Ooststellingwerf

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 3 mei 2021, wijzigen bestemming perceel,
Boerestreek 3 en 5
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Bosweer 31
(03-05-2021)
- voor verbouwen woning, Wester Es 36
(03-05-2021)

- voor wijzigen bestemming detailhandel naar
wonen - strijdig gebruik regels RO, Vaart Zz 61
(03-05-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 30 april 2021, plaatsen constructiebalk in
verband met doorbreken muur, Elsjeshof 7
- op 3 mei 2021, realiseren bedrijfsloods,
Esgang 7

- op 3 mei 2021, aanbrengen riet op dak
schuurgedeelte, Rendijk 4
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten bedrijfspand, Venekoterweg 44
(30-04-2021)

N381 tussen Oosterwolde en
Drentse grens
Verleende geluidsontheffing
- nachtelijke werkzaamheden 24 juni t/m 28 juni
en 1 juli t/m 5 juli 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

