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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
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
@Owerf

Coronacrisis
Vanwege het coronavirus hebben we aangepaste
openingstijden. Het gemeentehuis is alleen op
afspraak geopend voor dringende zaken.

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.

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.

Bel voor een afspraak naar 140516.
Op www.ooststellingwerf.nl vindt u meer informatie
over onze aangepaste openingstijden en dienstverlening.

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 14.30 uur
U dient een kwartier voor sluitingstijd
aanwezig te zijn.

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig
geen spreekuren van B&W plaats.

Gemeente zoekt gezinnen om Junior Vaststelling bestemmingsplan
Energiecoach spel te spelen
‘woningbouw Herenweg te
Donkerbroek’
Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk
mogelijk energie? Leer het met Junior Energiecoach, een leuk en leerzaam spel voor gezinnen
om thuis energie te besparen. De gemeente
Ooststellingwerf nodigt alle kinderen in de
groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs uit om
mee te doen.

Het bestemmingsplan ‘woningbouw Herenweg
te Donkerbroek’ is door de raad vastgesteld. U
kunt het vastgestelde bestemmingsplan (met
planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BpHerenweg-VG01) inzien op het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen tussen 21 augustus en 2

Op alle basisscholen worden deze week informatieflyers uitgedeeld. Kinderen kunnen zich
tot 27 september aanmelden om mee te doen.
Het spel is onderdeel van de gemeentelijke
campagne Thuisbesparen, waarmee de gemeente samen met haar inwoners wil proberen
om in 2030 CO2-neutraal te zijn.
Wat gaan de kinderen doen?
Doel van het spel is een schoner milieu en een
vollere portemonnee door meer inzicht over
thuis gemakkelijk energie besparen. Het spel
start op 3 oktober en duurt vijf weken. Elke
week staat in het teken van een andere opdracht. Het is een project voor en door het hele
gezin. Kinderen (ongeveer 7-12 jaar) en ouders
spelen met Junior Energiecoach on- en oﬄine
een spel met leuke, leerzame opdrachten,
puzzels, experimenten en winacties. Kennis en
bewustwording over energie nemen toe. Het
motto is: met energie kun je lachen!
Lampenjacht en stekkerexpeditie
Elke week komen Junior Energiecoach-filmpjes
van het Varkentje Rund online. Hierbij horen

Openingstijden
Ma
08.30 – 12.30
Di
08.30 – 16.30
Wo
08.30 – 16.30
Do
08.30 – 19.30
Vr
08.30 – 12.30
Alleen op afspraak
Het gemeentehuis blijft dus ook vanaf 31 augustus alleen op afspraak toegankelijk. Maak
een afspraak via

Mededelingen

Let op: dit is geen oﬃciële bekendmaking. U
vindt de oﬃciële bekendmaking in het gemeenteblad via www.oﬃcielebekendmakingen.nl.

18 augustus 2020

leuke en geheime opdrachten, winacties, interessante weetjes en spellen. Wie durft mee
op lampenjacht of stekkerexpeditie? Kinderen
worden echte Junior Energiecoaches. Ook leuk
en leerzaam voor ouders natuurlijk.
Gratis meedoen
Aanmelden of op zoek naar meer informatie?
Kijk op www.juniorenergiecoach.nl. Inschrijven
kan tot en met 27 september 2020. Meer informatie over de campagne Thuisbesparen staat
op www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen.

Hoe houden we het coronavirus
buiten de deur?
We moeten het coronavirus maximaal blijven controleren.
Per 19 augustus gelden aanvullende maatregelen.

Meld je bijvoorbeeld aan voor de gratis training
tot Energiecoach en help andere Ooststellingwevers ook energie besparen.

Openingstijden gemeentehuis weer
hetzelfde als voor corona
Vanaf maandag 31 augustus is het gemeentehuis weer langer open. Wij hebben op dit moment onze dienstverlening aangepast vanwege
het coronavirus. De openingstijden worden dan
weer hetzelfde als voorheen, maar we blijven
wel uitsluitend op afspraak werken.

oktober 2020 beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

Bezoek thuis

Thuisquarantaine

Thuis mag je maximaal 6 personen
(exclusief kinderen t/m 12 jaar)
ontvangen. Dit geldt binnen, op het
balkon en in de tuin.
Houd altijd 1,5 meter afstand van
elkaar.

Kom je terug uit een gebied met een
oranje reisadvies vanwege corona,
dan ga je 10 dagen thuis in quarantaine.

www.ooststellingwerf.nl/afspraakmaken of
bel 140516.

Basisregels voor iedereen:

Bellen en chatten
Telefonisch en via de chatfunctie op de website
zijn we nog even veel bereikbaar als voorheen.
Dat is van maandag tot en met donderdag van
08.30 – 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 –
12.30 uur.

Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk zoveel mogelijk
thuis.

Houd 1,5 meter afstand
binnen én buiten.

Vermijd te drukke
plekken.

Was vaak je handen.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Omgevingsloket
Vanaf 31 augustus kunt u ook weer een afspraak
maken voor het omgevingsloket via
www.ooststellingwerf.nl/afspraakmaken
of bel 140516.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Openingstijden
Ma
08.30 – 12.30
Do
08.30 – 16.30

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

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

Oosterwolde

Wilt u bezwaar maken?

Melding Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor organiseren Boerestreekmarkt op 6, 13,
20 en 27 september 2020, Boerestreekplein
(13-08-2020)

Intrekking verleende omgevingsvergunning
- oprichten woning, Leeksterweg 45A (18-082020)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 13 augustus 2020, bouw weegbrug,
Venekoterweg kadastraal C 4804 en 5797
- op 19 augustus 2020, plaatsen isolerende
beglazing in voorhuis (monument),
Molenweg 58

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

Donkerbroek
Melding Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor organiseren buitenbingo op 22
augustus 2020, Fruitier de Talmaweg 6A
(10-08-2020)

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woonvilla, Willinge Prinsstraat
25, aangevraagd als bouwen van een
woonvilla op het perceel Kadastraal C 1889
(19-08-2020)

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
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Het Fonds

Kan jouw idee of project wel wat
financiële steun gebruiken?
Ook dit jaar wil gemeente Ooststellingwerf goede initiatieven verder helpen. Heb jij een goed
idee of initiatief? Waar meerdere mensen wat
aan hebben? Dien dan een subsidieaanvraag in
voor jouw idee in bij Het Fonds!
Je kunt jouw idee of initiatief indienen vanaf
31 augustus t/m 18 september 2020. Bekijk
de voorwaarden en de beoordelingscriteria op
www.ooststellingwerf.nl/fonds om te weten
waaraan jouw subsidieaanvraag moet voldoen.
Je vindt daar ook een stappenplan die je kunt
volgen om tot een goede aanvraag te komen.
Er is in totaal € 85.000,- subsidie beschikbaar
gesteld voor kleine initiatieven (tot en met €
10.000,-) en € 167.522,- voor grote initiatieven
(€ 10.001,- tot maximaal € 25.000,-).
Kom je er niet uit?
Dit jaar is er geen open inloop voor een spreekuur. Toch even sparren? Maak dan een afspraak
met Oscar Weehuizen of Marten Tel. Deze
afspraak kan plaatsvinden op gemeentehuis

maar ook op locatie. Indien gewenst komen
naar u toe deze nazomer! Telefonisch overleg is
uiteraard ook mogelijk.
- Oscar Weehuizen
Tel.:
(0516) 566 367
Mail: o.weehuizen@ooststellingwerf.nl
- Marten Tel
Tel.: (0516) 566 257
Mail: m.tel@ooststellingwerf.nl;
Meer weten?
Kijk op www.ooststellingwerf.nl/fonds.

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?

Nieuw systeem voor straatverlichting
in Ooststellingwerf
De straatverlichting in Ooststellingwerf krijgt,
net als in andere Friese gemeentes, een nieuw
besturingssysteem. De komende maanden test
netbeheerder Liander dit nieuwe systeem in
onze gemeente.
Het nieuwe digitale systeem biedt ons meer
mogelijkheden. Zo kunnen we bijvoorbeeld zelf
flexibel de straatverlichting in een wijk eerder
aan of later uit zetten. Tijdens deze testperiode,
die start op maandag 17 augustus, kan het zijn

dat de straatverlichting op sommige plekken
overdag brandt.
Ziet u overdag ergens brandende straatverlichting? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de
gemeente via 0516-56 62 22 of via Verbeter de
Buurt op
www.ooststellingwerf.nl/melding-doen. Op
deze manier kan Liander dit nieuwe systeem
sneller overal in onze gemeente toepassen.
Alvast bedankt!

Voedselbank
Algemeen telefoonnummer: (06) 46 33 39 11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur).
Aanvraag voedselpakket telefoonnummer: (06) 21 62 00 15 (ma t/m vr 9.00 uur tot 12.00 uur).
Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.

