Dinsdag 28 januari 2020 | Wekelijks nieuws gemeente Ooststellingwerf
Adresgegevens

Openingstijden gemeentehuis per 1 februari
Milieustraat
Open zonder afspraak
’t Oost 11, Oosterwolde
Nanningaweg 47b
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
8431 AC Oosterwolde
Donderdag
16.30 - 19.30 uur
T: 14 0516
(0900) 21 00 215
Open mét afspraak
www.ooststellingwerf.nl
Vanaf 1 februari 2020Dinsdag
werktt/mde
Waarom
donderdag 12.30
- 16.30 gaan
uur we in de middag
gemeente@ooststellingwerf.nl
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
opuur
afspraak
werken?
* Donderdagin
is er vanaf 16.30
beperkte dienstverlening.
gemeente
Ooststellingwerf
Ooststellingwerf
Zaterdag
8.30 - 12.30 uur
hoeft niet te wachten en bent snel aan de beurt.
Op maandag en donderdagU kunt
u van 9.00 tot 12.30
de middag op afspraak.
Medewerkers hebben voldoende tijd voor uw aanvraag,
@Owerf
uur terecht voor informatieweten
over hoe
bouwen
en en waarvoor. Uw aanvraag
laat u komt
verloopt daardoor vlotter. Met het langskomen op
Komt u langs? Maak dan een afspraakbestemmingsplannen.
via telefoon of
afspraak kunnen we de personele bezetting afstemmen
website. Dan zitten wij voor u klaar en bent u snel aan
de beurt. U kunt in de ochtend zonder afspraak in het
gemeentehuis terecht. Ook op donderdagavond hoeft
u geen afspraak te maken.

Werken op afspraak
2. Kies een activiteit

3. Kies een datum en
tijdstip

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Inloopspreekuur
9.00 - 13.00 uur

Wanneer?
3 februari
10 februari

Marcel Bos
Esther Verhagen

4. Vul uw contactgegevens
in

Je kunt je een wereld zonder vrijwilligers bijna
niet voorstellen. Overal om ons heen zijn er
elke dag mensen die in hun vrije tijd mensen,
verenigingen of organisaties een handje helpen.
Vrijwilliger zijn kan op zo veel verschillende
manieren, van het voorlezen op basisscholen
tot het rondrijden van ouderen. Ken jij een
(jonge) vrijwilliger die het verdient om in het

zonnetje gezet te worden? Of een groep
vrijwilligers of een vrijwilligersorganisatie/
instelling (rechtspersonen) die wat extra waardering verdient? Geef dan de vrijwilliger(s) op
voor de Vrijwilligersawards!
Opgeven kan t/m 1 maart 2020 en via
www.ooststellingwerf.nl/vrijwilligersawards.

5. Bevestig uw afspraak

Dit is het product of de
dienst waar u een afspraak
voor wilt maken. Bij aantal
kunt u aangeven hoeveel
u van deze producten wilt.
Handig als u bijvoorbeeld
voor het hele gezin
identiteitskaarten aanvraagt.

Openbare Themabijeenkomst

@

Belt u liever voor
een afspraak?
Bel dan: 14 0516.

Februari

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.

Vrijwilligersawards

ooststellingwerf.nl/
afspraakmaken

Ga naar www.
ooststellingwerf.nl/
afspraakmaken of zoek
op de website naar het
product waar u een
afspraak voor wilt maken
en kies voor ‘maak een
afspraak’.

In gesprek met B&W

Gezondheidscentrum
Brink 1, 8431 LD Oosterwolde
(0516) 820 100
www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam
info@gbtoost.nl

op het aantal gemaakte afspraken. We blijven in de
middag ook telefonisch bereikbaar.

Wij helpen u graag verder.
Een afspraak maken werkt heel eenvoudig.
1. Maak een afspraak

Gebiedsteam

Dinsdag 4 februari 2020 vanaf 19.30 uur vindt
een openbare Themabijeenkomst plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Thema
-- Volkshuisvesting

In uw mailbox ontvangt u
een afspraakbevestiging.

6. Zet de afspraak
meteen in uw
agenda

Dan vergeet u het niet. Een aantal dagen van tevoren ontvangt u van ons ook
nog een herinnering via de mail. Kijk ook nog even wat u mee moet nemen.
Kunt u toch niet? Wijzig of annuleer uw afspraak dan. Dat kan via een link in
de afspraakbevestiging. U kunt ook op de dag zelf nog een afspraak maken
als er nog ruimte vrij is, via de website of telefonisch. Bel de gemeente als
het spoed heeft en echt niet langer kan wachten. Dan kijken we naar de
mogelijkheden.

Kijk voor de veelgestelde vragen op: www.ooststellingwerf.nl/afspraak
Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m donderdag

Open zonder afspraak
Maandag t/m vrijdag
08.30 – 12.30 uur

Donderdag
16.30 - 19.30 uur

Open mét afspraak
Dinsdag t/m donderdag
12.30 – 16.30 uur

Vanaf 1 februari 2020 werkt de gemeente
Ooststellingwerf in de middag op afspraak.
Komt u langs? Maak dan een afspraak via telefoon of website.
Dan zitten wij voor u klaar en bent u snel aan
de beurt. U kunt in de ochtend zonder afspraak
in het gemeentehuis terecht. Ook op donderdagavond hoeft u geen afspraak te maken.

Mededelingen

Waarom gaan we in de middag op afspraak werken?
U hoeft niet te wachten en bent snel aan de
beurt. Medewerkers hebben voldoende tijd voor
uw aanvraag, weten hoe laat u komt en waarvoor. Uw aanvraag verloopt daardoor vlotter.
Met het langskomen op afspraak kunnen we de
personele bezetting afstemmen op het aantal
gemaakte afspraken. We blijven in de middag
ook telefonisch bereikbaar.

Makkinga

Aanvraag omgevingsvergunning
-- Op 22 januari 2020, vervangen
kozijnen, Kloksveen 17

Aanvraag omgevingsvergunning
-- op 23 januari 2020, vervangen
geluidsschermen en plaatsen extra
geluidsschermen, Prikkedam 1A

Verleende evenementenvergunning
-- voor de Snikkerun op 6 juni 2020,
in omgeving Haulerwijk
(22-01-2020)

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

Haulerwijk

Voedselbank

Verleende omgevingsvergunning
-- voor kap populier, stamomtrek 120
cm, perceel Bercoperweg 51. De
boom heeft een zware plakoksel
en is risicovol voor de omgeving.
Dit gevaar kan niet anders worden
weggenomen dan door te kappen
(27-01-2020)

Verleende evenementenvergunning
-- voor de Vlomarkt op 28-3, 25-4,
30-5, 27-6, 25-7, 29-8, 26-9 en
31-10 -2020, Oosterhuisweg en
Mr. Bergsmastraat (23-01-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
-- op 21 januari 2020, vergroten
woning, Meuleveldweg 25

Verleende vergunning Drank- en
Horecawet
-- voor Trambaan 8 (22-01-2020)

Wilt u bezwaar maken?

De hierboven genoemde informatie
heeft geen officiële status.
De officiële bekendmaking kunt u
vinden in het elektronisch
gemeenteblad. U kunt dit vinden op
www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad

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

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

