Dinsdag 17 december 2019 | Wekelijks nieuws gemeente Ooststellingwerf
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

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.

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

Wanneer?

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

Aangepaste openingstijden
Het gemeentehuis en het gebiedsteam zijn gesloten op 24 december vanaf 12.30 uur, 25, 26 &
27 december de hele dag. Op 31 december vanaf 12.30 uur gesloten en 1 januari de hele dag
gesloten. Donderdag 2 januari zijn we geopend tot 16.30 uur.

6 januari Marcel Bos
13 januari: Esther Verhagen

Gaat de ophaalactie van kerstbomen jouw
zakgeld aanvullen?
De gemeente organiseert op zaterdag 4 januari
2020 een ‘kerstbomen-ophaalactie’. Medewerkers
van de Buitendienst zamelen op 4 januari vanaf
9.00 uur tot 16.00 uur kerstbomen in. Deze
ophaalactie houdt in dat wij op verschillende
plaatsen ongeveer 20 minuten staan om de
bomen zonder kluit in ontvangst te nemen. De
bomen worden ter plekke per vrachtwagen afgevoerd naar een centrale versnipperaar. Het leuke

is: kinderen krijgen € 0,50 voor elke kerstboom
die ze inleveren!
Volgende week vindt u op deze pagina en op
www.ooststellingwerf.nl bij nieuws het ophaalschema met de adressen en tijdstippen.

Buurtbemiddeling Ooststellingwerf

Voedselbank

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

Mededelingen

Oldeberkoop

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor vergroten bestaande school
brandveilig gebruik, Schoolstraat 15
(11-12-2019)

Intrekking omgevingsvergunning
- voor gedeeltelijk intrekken van
vergunning, Meulereed 7

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Kloosterweg
1D (aangevraagd als kadastraal
Makkinga F 1062) (17-12-2019)

waar ze allebei tevreden over zijn.
Buurtbemiddeling is kosteloos.

Zijn er ergernissen of irritaties tussen u en uw
buren?
Vindt u het moeilijk om dit te bespreken of heeft
een gesprek nog niets opgeleverd? Denk eens aan
Buurtbemiddeling. Getrainde vrijwilligers begeleiden buren om (weer) met elkaar in gesprek te
komen en samen zélf een oplossing te bedenken

Informatie en aanmelden
Tel: 06 54 35 08 55 / 0516-567220.
E-mail: buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl.
Kijk ook op www.scala-welzijn.nl en voor tips op
www.problemenmetjeburen.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.

Donkerbroek

Elsloo

Begin het nieuwe jaar goed met uw buren en laat
irritaties niet te hoog oplopen.

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 5 december 2019, bouw
Aldi supermarkt, Dertien
Aprilstraat 46
- op 10 december 2019., bouw
nieuwe weegbrug, hoek Zoltstede

– Venekoterweg, kadastraal C
4804 en 5797
- op 12 december 2019 voor het
aanleggen van een sportveld - playground, Aekingaweg 4
Verleende omgevingsvergunning
- voor realiseren 44 woningen,
Haerenkwartier kadastraal C 3925,
3926, 3928, 3931, 3978, 3980, 4180
(16-12-2019)

Verleende tijdelijke gebruiksvergunning
- voor het gebruiken van een tent
i.v.m. het organiseren

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

