Dinsdag 23 april | 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
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

Aanbiedregels voor containers
Voor uw eigen gemak en het gemak van Omrin
is het belangrijk dat u uw container op de juiste
manier aanbiedt. Daarom nog even alles op een
rijtje. De containers mogen niet zwaarder zijn
dan 80 kg. Zwaardere containers worden niet
geleegd. Ook containers zonder chip worden
niet geleegd. Voor een goede lediging zijn een
aantal maatregelen noodzakelijk.
Let op: containers die niet (of niet volledig) kunnen worden geleegd, omdat het afval verklemd
is, worden wèl in rekening gebracht. Zorg er dus
voor dat het deksel vrij te openen is. Wij raden u
aan nat afval zoveel mogelijk te laten uitlekken
en/of een oude krant onderin de container te
leggen.

Moet ik asbest verwijderen?
Wilt u asbesthoudende materialen verwijderen
en inleveren? Dat kan alleen met een goedgekeurde sloopmelding. Die kunt u doen via
www.omgevingsloket.nl, en moet minimaal
5 werkdagen vóórdat u begint als het gaat
om sommige plaatmaterialen zoals harde golfplaten, maar minimaal 28 dagen als het gaat
om andere materialen.

Wat moet ik doen?
• zet de container op de inzameldag met gesloten
deksel om uiterlijk 07.30 uur aan de weg;
• zet de containers in setjes van twee tegen
elkaar aan met daartussen 50 cm ruimte. Niet
te dicht naast elkaar, de zijbelader kan de
containers dan niet oppakken en ledigen.
• zet de container met de dekselopening naar
de straat;
• afval dat naast uw container staat, wordt niet
meegenomen.
• haal de container zo spoedig mogelijk
(vóór 21.00 uur) weer van de weg

verwijderen als voldaan wordt aan álle drie
onderstaande voorwaarden:
• het moet gaan om hechtgebonden harde
platen, zoals bijvoorbeeld gegolfde dakplaten,
(dus géén asbestkarton- of asbestgipsplaten
e.d.)
• de platen moeten geschroefd bevestigd zijn,
dus niet gespijkerd of gelijmd
• het moet gaan om maximaal 35 m2 plaatmateriaal per perceel, hierbij tellen platen die
in het verleden zijn verwijderd ook mee.
Als aan een of meerdere van bovenstaande
voorwaarden niet wordt voldaan, mag u het
asbest niet zelf verwijderen. In dat geval moet u
dit laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
Meer weten over asbest verwijderen? Kijk dan
op www.ooststellingwerf.nl/asbest.

Asbest zelf verwijderen?
U mag asbesthoudende materialen alleen zelf

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

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- Op 15 april 2019 voor het plaatsen
van een nieuw ooievaarsnest op
het perceel Aekingaweg kadastraal
sectie I nummer 965

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 15 april 2019 voor het bouwen
van een schuur op het perceel
’t West 5

Marcel Bos
Esther Verhagen (11.00 uur)

Wilt u meer grip op uw geld? Heeft u aan het
einde van uw geld een stukje maand over?
Het kan een uitdaging zijn om rond te komen
van uw inkomen, geld over te houden om te
sparen of om een keer iets leuks te kunnen
doen. Daarom organiseert het Gebiedsteam
Ooststellingwerf in samenwerking met Scala
een budgetcursus. U bent hierbij van harte
welkom!

• Hoe houd ik mijn dagelijkse uitgaven bij?
• Hoe kan ik besparen?
• Van welke regelingen kan ik gebruik maken?

Voor wie is de budgetcursus?
Voor alle inwoners van de gemeente
Ooststellingwerf. U krijgt informatie en gaat
aan de slag met onder andere:
• Hoe breng ik mijn (digitale) administratie op
orde?
• Hoe maak ik een maandoverzicht van de
maandelijkse inkomsten én uitgaven?

Waar?
De 5 bijeenkomsten zijn bij Scala aan de
Moskampweg 3-5 in Oosterwolde.

Veilig Verkeer Nederland is een actieve vereniging
voor, door en van verkeersdeelnemers. De
vereniging bestaat uit besturen op landelijk,
districts-, en afdelingsniveau. Daarnaast prijst
Veilig Verkeer Nederland zich gelukkig met de
inzet van tienduizenden verkeersbrigadiers,
verkeersouders, verkeerskundig consulenten,
bedrijfsadviseurs en vele andere vrijwilligers.
De vrijwilligers en besturen worden ondersteund
door professionals die opereren vanuit een van
de zes vestigingen. Zonder vrijwilligers geen
Veilig Verkeer Nederland. Het vrijwilligerswerk bij
Veilig Verkeer Nederland is nuttig, veelzijdig en
geeft voldoening.

scholing en begeleiding van vrijwilligers.
Daarnaast is er voor al onze vrijwilligers een
collectieve verzekering afgesloten, de VNG
Vrijwilligerspolis.

Vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland
Vrijwilliger worden bij Veilig Verkeer Nederland
betekent dat u uw vrije tijd invult met activiteiten
die u leuk vindt. Omdat vrijwilligers een substantieel onderdeel van onze organisatie zijn, hebben
we een vrijwilligersbeleid waarin o.a. is vastgelegd hoe Veilig Verkeer Nederland omgaat met

Voedselbank

Mededelingen

6 mei
13 mei

Gratis budgetcursus ‘Weet wat je besteedt’

Asbest – niet best
In de zomer worden veel schuurtjes en hokjes
gesloopt. Hier kan asbest in zitten. Met het blote
oog is het onmogelijk om te zien of een materiaal
asbest bevat of niet. De enige manier om hierachter te komen is door een materiaalmonster in
een laboratorium te laten analyseren. Bij een
materiaal dat als ‘verdacht’ kan worden
beschouwt, moet er dus altijd van uit worden
gegaan dat dit materiaal asbest bevat.

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

Wanneer is de budgetcursus?
De cursus is 5 weken achter elkaar op donderdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur. We starten
op donderdag 16 mei en daarna is de cursus
op 23 mei, 30 mei, 6 juni en 13 juni.

Aanmelden?
Aanmelden kan via Scala telefonisch,
0516-567220 of via de email
administratie@scala-welzijn.nl.

De onkostenvergoeding bedraagt € 4,50 per uur,
de reiskostenvergoeding is € 0,28 per kilometer.
Heeft u interesse om vrijwilliger te worden?
Of wilt u weten of vrijwilligerswerk bij Veilig
Verkeer Nederland iets voor u is? Neem
(vrijblijvend) contact op met Veilig Verkeer
Nederland, E. de Haan telefoon 0512-514667 of
raadpleeg de vacaturebank via vvn.nl.
Ook kunt u contact opnemen met Arjan Janssens
van de gemeente Ooststellingwerf, telefoon
0516-566322.
Voorjaarsmarkt Oosterwolde 7 mei
Veilig Verkeer Nederland staat ook met een stand
op de Voorjaarsmarkt in Oosterwolde op 7 mei
2019, locatie Stationstraat.

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 evenementenvergunning
- voor het organiseren van de Stille
tocht op 4 mei 2019 van 19.45 uur
tot 20.10 uur

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een schuur
op het perceel Rendijk 11
(23-04-2019)

Makkinga

Oosterwolde

Wilt u bezwaar maken?

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een
Tiroleravond op 29 juni 2019 op
het sportterrein Oosterhuisweg
(16-04-2019)
- voor het organiseren van de autocross op 22 april 2019 van 09:00
tot 20:00, Oosterhuisweg tussen
de nummers 22 en 26 (17-04-2019)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 15 april 2019 voor het oprichten
van zonnepark Duistereweg op de
percelen kadastraal sectie D, nummer 2042, 2043, 1326, 1328, 1329,
2044, 2045, 362 en 2120

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

Melding Activiteitenbesluit
- voor het starten van een bedrijf op
het perceel Veengang 1
(12-04-2019)

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

