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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

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

6 januari
13 januari

Marcel Bos
Esther Verhagen

Aangepaste openingstijden
Het gemeentehuis en het gebiedsteam zijn gesloten op 31 december vanaf 12.30 uur en 1 januari
de hele dag. Donderdag 2 januari zijn we geopend tot 16.30 uur.

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!
Op www.ooststellingwerf.nl/kerstbomenactie
vind je het ophaalschema met de adressen en
tijdstippen.

Begin 2020 goed met IkPas!
De kerst zit er weer op en 2020 staat voor de
deur, heb jij al aan goede voornemens gedacht?
Is jouw goede voornemen om minder alcohol te
drinken, geef je dan op voor IkPas via www.ikpas.nl
en haal jouw bandje op bij het gemeentehuis!

Onze burgemeester en wethouders doen mee
in januari, jij ook?
Je kunt 30 dagen in januari passen voor alcohol,
of 40 dagen vanaf 26 februari.
Meer info: www.ikpas.nl.

Voor iedereen een gezellig Oud en Nieuw
Ter voorbereiding op de jaarwisseling werkt de
gemeente Ooststellingwerf nauw samen met
politie en brandweer. Wij willen er voor zorgen
dat het jaar op een veilige en gezellige manier
start. Helpt u mee?
Carbidschieten
Op oudejaarsdag worden traditiegetrouw de
melkbussen weer uit de schuur gehaald om er
eens flink op los te knallen. Carbidschieten is
leuk, maar de veiligheid is ook erg belangrijk.
Houd dus rekening met de volgende voorwaarden:
• Er moet gebruik worden gemaakt van een
melkbus en/of dergelijk voorwerp met een
maximale inhoud van 50 liter.
• Carbidschieten mag van 31 december 10.00
uur tot 1 januari 02.00 uur.
• De plaats vanwaar geschoten wordt, moet
minstens op een afstand van 75 meter van de
woonbebouwing zijn en op minstens 300
meter afstand van een gebouw waar dieren
gehouden worden.

Uitnodiging projectenpitch Iepen Mienskipsfûns
Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf maandag 13 januari weer subsidie
aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De aanvraagperiode sluit op donderdag 6 februari (17.00
uur). Met deze subsidieregeling helpt de provincie
Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.
Kom je ook jouw project pitchen?
Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt
initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten
te presenteren. Daarna hebben initiatiefnemers
de mogelijkheid in gesprek te gaan met de
leden van het adviesplatform Iepen

Mededelingen

Mienskipsfûns. Zo kunnen ze hun plannen nog
meer versterken, voordat ze de subsidieaanvraag indienen. Meld je tijdig aan, want het
aantal plaatsen is beperkt.
Woensdag 15 januari van 18:00 tot
21:00 uur.
Waar:
‘t Buurthuus, Mandehof 13,
	Noordwolde
Wanneer:

Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl.
Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns
en het aanvragen van subsidie:
www.streekwurk.frl/imf.

Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 20 december 2019, vergroten
woning, Geert Wolter Smitweg 7

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 20 december 2019, vergroten
woning, Meuleveldweg 24

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning,
Steenpoel 28 (23-12-2019)

Sluitingstijden tijdens de jaarwisseling
De sluitingstijd tijdens de jaarwisseling is 05.00
uur. De horecaondernemers mogen tot de bovengenoemde tijden hun bedrijf geopend houden.
Horecabedrijven moeten zich houden aan de
voorschriften van het Besluit horeca-, sport-, en
recreatie-inrichtingen milieubeheer. De
geluidsnormen genoemd in dit besluit zijn ook
tijdens de jaarwisseling van toepassing. De kans
bestaat dat er geluidsmetingen worden verricht.

Mocht u twijfels hebben over de mogelijke locatie
voor het carbidschieten, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0516.

Slopen is kopen
We werken met zijn allen samen aan een fijne jaarwisseling. Toch zijn er afgelopen jaar een aantal
gemeentelijke eigendommen vernield. Wij vinden
dit erg jammer. Wij vragen u te signaleren wanneer er vernielingen aan eigendommen plaatsvinden en deze bij ons en/of de politie te melden.
• Bij klachten: bel 14 0516

Ter gelegenheid van de jaarwisseling is het in
de gemeente Ooststellingwerf toegestaan
(goedgekeurd) vuurwerk af te steken van
31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Bij vernielingen op gemeentelijke eigendommen
en wanneer de dader wordt opgepakt, wordt de
schade op de dader verhaald. Dit kan in een aantal gevallen flink wat gaan kosten.

Verordening elektronische bekendmaking
Ooststellingwerf 2020 vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ooststellingwerf maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december
2019 de Verordening elektronische bekendmaking
Ooststellingwerf 2020 heeft vastgesteld.

Ooststellingwerf 2020 treedt in werking op
1 januari 2020.
Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Harry Doedens, telefoon 14 0516.

Inwerkingtreding
De Verordening elektronische bekendmaking

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

Haulerwijk

Vreugdevuren
Tijdens de jaarwisseling wordt er vaak op de
hoek van de straat een vuurtje gestookt. Dit mag
niet. Het is namelijk niet toegestaan om een
vuurtje te stoken in de open lucht op grond van
de Algemene Plaatselijke Verordening 2014.
Terrashaarden en vuurkorven mogen wel, zolang
er geen afvalstoffen worden verbrand.

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw schakelhal in verband
met toenemende energievraag,
Nanningaweg 47, kadastraal
D 1332 (24-12-2019)
Melding Activiteitenbesluit
- voor start bedrijf, Boekhorst 20
(23-12-2019)

Ravenswoud

Wilt u bezwaar maken?

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 20 december 2019, bouw
schuur, Compagnonsweg 7B

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

