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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.

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

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

Wanneer?

15 april
6 mei

Besluit vervanging archiefbescheiden
gemeente Ooststellingwerf
Op 5 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Ooststellingwerf het Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Ooststellingwerf
vastgesteld met het bijbehorende Handboek
vervanging archiefbescheiden gemeenten
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gericht op het zaakgericht werken met
iDocumenten.
Wat is vervanging?
Vervanging is het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties.
In dit geval zijn het scans die aan een bepaalde kwaliteit moeten voldoen. De scans nemen
volledig de plaats in van de oorspronkelijke bescheiden.

raadscommissies
raadscommissie samenleving

Hoe gebeurt de vervanging?
De vervanging gebeurt op de wijze zoals omschreven in het Handboek vervanging archiefbescheiden gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland, versie 1.0.
Wanneer treedt het besluit in werking?
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
eerste dag na de dag van bekendmaking van dit
Besluit op www.oﬃcielebekendmakingen.nl
Tegen dit Besluit kan iedere belanghebbende
binnen zes weken na de datum van bekendmaking schriftelijk bij burgemeester en wethouders bezwaar maken.
U kunt het vastgestelde beleid raadplegen via
onze website www.ooststellingwerf.nl

Voorbereidingsbesluit aanloopgebieden
kernwinkelgebied Oosterwolde
Besluit genomen door: raad, 26 maart 2019
grondslag: artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke
ordening
Onderwerp: voorbereidingsbesluit aanloopgebieden kernwinkelgebied Oosterwolde
Plangebied: aanloopgebieden kernwinkelgebied
te Oosterwolde (onder andere ’t Oost, Brinkstraat)
Doel voorbereidingsbesluit: het voorkomen
van (ongewenste) vestiging van bedrijven in de
aanloopgebieden van het kernwinkelgebied van
Oosterwolde.
ter inzage
U kunt het voorbereidingsbesluit aanloopgebieden kernwinkelgebied Oosterwolde (planidenti-

mededelingen
Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
op 14 maart 2019
- Alle Wijtzesweg, ter hoogte van nr.
9, een linde met een stamdiameter
van circa 30 cm, de boom is bijna
dood*
- Smidslaantje ter hoogte va nr. 26,
een berk met eens stamdiameter
van circa 20 cm, de boom is aangetast door een zwam*
- Wester Es, ter hoogte van nr. nr. 8,
een kastanje met een stamdiameter van circa 50 cm, de is aangetast
door een zwam*
- De Bult, ter hoogte van n. 6, een
eik, een met een stamdiameter van
circa 40 cm, de boom heeft een
plakoksel*
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een voorjaarswandeltocht op 13 april 2019
in omgeving Appelscha
(26-03-2019)
- voor het organiseren van de fietsvierdaagse van 13 t/m 16-8-2019,
Racket en Health Center
(26-03-2019)

Esther Verhagen en
Fimke Hijkema vanaf 11.00 uur
Marcel Bos

ficatienummer: NL.IMRO.0085.VbbOosterwolde-VG02) met de bijbehorende stukken vanaf
5 april 2019 inzien tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis,
’t Oost 11 te Oosterwolde.
Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
in werking
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking
met ingang van 5 april 2019 en geldt voor een
periode van één jaar (tot en met 4 april 2020).
geen bezwaar of beroep
Tegen een voorbereidingsbesluit staan geen
bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.

Dinsdag 9 april 2019 vanaf 19.30 uur is de
raadscommissie Samenleving in kamer 11 + 12
van het gemeentehuis Oosterwolde.
Agenda
- Inclusief Ooststellingwerf 2019 – 2021

raadscommissie Planning &
Control
Dinsdag 9 april 2019 vanaf 19.00 uur is
de raadscommissie Planning & Control
in de raadzaal van het gemeentehuis
Oosterwolde.
Agenda
- Rechtspositie raads- en commissieleden
- Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten
- Intrekking verouderde verordeningen
- Ontheﬃng woonplaatsvereiste wethouder
- Fractievergoeding verantwoording fractie
2018

raadscommissie ruimte
Dinsdag 9 maart 2019 vanaf 19.30 uur
is de raadscommissie Ruimte in de
raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
- Vaststelling Bestemmingsplan Oosterwolde
Dertien Aprilstraat
- Verordening naamgeving en nummering
(adressen) gemeente Ooststellingwerf 2019
Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt?
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.
spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
U kunt dit voor de vergadering melden bij de
griﬃer via
griﬃe@ooststellingwerf.nl. U krijgt maximaal
vijf minuten spreektijd.
Alle raadcommissievergaderingen zijn te volgen
via de website
(www.ooststellingwerf.nl).
De raadscommissievergaderingen Planning &
Control en Ruimte worden uitgezonden via de
Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en
Kabel 104.1 FM).

Voedselbank
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.
Verleende geluidsontheﬃng
- ten behoeve van de Jumbo
Klantenfamiliedag op 14-4 van
10.00 uur tot 17.00 uur,
Duinenzathe (25-03-2019)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
op 14 maart 2019
- Vosseheer, ter hoogte van nr. 3,
een els met een stamdiameter van
circa 25 cm, de boom is aangetast
door een zwam*
- Bovenweg, ter hooogte van nr. 16,
een eik met een stamdiameter van
circa 40 cm, de boom is aangetast
door een zwam*
- Ruskenweg, ter hoogte van nr. 1,
twee essen met elk een stamdiameter circa van 35 cm, de boom is
aangetast door essentaksterfte*
- Herenweg, ter hoogte van nr. 144,
een els met een stamdiameter van
circa 30 cm, de boom is dood*
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van het Goud
van Oud toernooi op 15 juni 2019
17:00 tot 02:00 uur, sportpark
(26-03-2019)

fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning
op 14 maart 2019
- Stienekamp ter hoogte van nr. 2,
een eik met een stamdiameter van
circa 40 cm, de boom is dood*
Verleende evenementenvergunning
- voor de opening van de informatieroute kamp ybenhaer en kamp
Oranje op 5 mei 2019 van 13:30 tot
16:15 (25-03-2019)

-

-

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 22 maart 2019 voor het vernieuwen van de veranda met aanbouw
op het perceel Oosterwoldseweg 12
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een paasfeest met paasvuur op 20 april
2019 van 21.00 tot 02:00 en
21 april 2019 van 20:00 tot
02:00 uur, Oosterwoldseweg
(26-03-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
Op 14 maart 2019
- Duisterweg, ter hoogte van nr. 20,
een esdoorn met een stamdiame-

-

-

ter van circa 40 cm, de boom
groeit scheef*
Molenweg, tussen nr. 50 en 51, een
els met een stamdiameter van
circa 30 cm, de boom is aangetast
door een zwam en een eik ter
hoogte van nr. 50 met een stamdiameter van circa 40 cm, de boom
is bijna dood*
Mastenbroek, ter hoogte van
nr. 25, een kastanje met een stamdiameter van circa 80 cm, de
boom is aangetast door een
zwam*
Assepot, ter hoogte van nr. 15, een
meidoorn met een stamdiameter
van circa 20 cm, de boom is dood*
Pasveer, ter hoogte van nr. 15, een
meelbes met een stamdiameter
van circa 20 cm, de boom beperkt
de doorrijhoogte*

Verleende standplaatsvergunning
- voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van patat,
wraps e.d. op locatie Venekoterweg
15 te Oosterwolde (27-03-2019)
Verleende evenementenvergunning
- voor het houden van een kermis
in de periode van 10 t/m14 april
2019 op het Laco terrein aan de

Haer 1 (28 maart 2019)
- voor het houden van de Rode
Loper Run op 5 juni 2019 op een
parcours rondom het Rode Plein
(28 maart 2019);
- voor het houden van een stille
tocht op 4 mei 2019 van de
Quadoelenweg (openbare bibliotheek) naar het monument aan
het Brinkplein (26 maart 2019)
melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het bedrijf
op het perceel Venekoterweg 11
(26-03-2019)
*De te kappen bomen zijn ziek of
gevaarlijk of beperken de infrastructuur en instandhouding is
niet gewenst. Er worden 14 bomen
herplant.

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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Zet vrijwilligers in het zonnetje!
Op wie kunt u altijd rekenen? Wie zijn
enthousiasme is aanstekelijk? Geef diegene op
voor de Vrijwilligersawards! Op vrijdag 17 mei
vanaf 18:30 uur zet gemeente Ooststellingwerf
de vrijwilligers in het zonnetje tijdens de
Vrijwilligersawards in de Raadzaal van het
gemeentehuis.
Wie kunt u nomineren?
Kent u een of meerdere vrijwilligers, die u
een extra blijk van waardering wilt geven?
Laat het weten aan de gemeente! U kunt een
individuele vrijwilliger of een groep vrijwilligers
voordragen. Deze vrijwilligers krijgen allemaal
een blijk van waardering.
Daarnaast kunt u ook een

vrijwilligersorganisatie / instelling nomineren
voor de vrijwilligersprijs. Dit moeten wel
rechtspersonen zijn. Uit de genomineerde
organisaties / instellingen selecteert de
jury een drietal finalisten. De prijswinnaars
winnen € 2.000,-, € 1.500,-; of 1.000,-; ter vrije
besteding van de instelling / organisatie. Deze
winnaars worden bekend gemaakt tijdens de
Vrijwilligersawards.
Voordragen
Heeft u al iemand in gedachten? Geef die dan
uiterlijk 21 april 2019 op. Opgeven kan op
verschillende manieren:
1. Door te mailen met j.blomsma@
ooststellingwerf.nl.

2. Door in een privébericht een video te sturen
naar de Facebookpagina van gemeente
Ooststellingwerf
3. Door een video te appen naar de gemeente
via WhatsApp: 06- 83044545.
4. Via een van de digitale formulieren op
www.ooststellingwerf.nl/vrijwilligersawards
Geef bij de aanmelding aan wie u nomineert,
waarom diegene verdient om in het zonnetje
gezet te worden, de contactgegevens van deze
persoon en uw eigen contactgegevens.
Jonge vrijwilligers
Jonge vrijwilligers maken het verschil! Kent u
in uw omgeving een jongere die zich vrijwillig

inzet voor de samenleving? Draag hem of
haar dan uiterlijk 21 april 2019 voor. Op 17 mei
2019 worden ook de jonge vrijwilligers in het
zonnetje gezet.
Vragen en meer informatie
Voor meer informatie en de voorwaarden
kunt u kijken op www.ooststellingwerf.
nl/vrijwilligersawards. Met vragen en
opmerkingen kunt u terecht bij Janny Blomsma
via e-mail: j.blomsma@ooststellingwerf.nl
of telefonisch (0516) 56 63 88 op maandag,
dinsdag en woensdag.

