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Ooststellingwerf
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Openingstijden gemeentehuis
Open zonder afspraak
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag
16.30 - 19.30 uur
Open mét afspraak
Dinsdag t/m donderdag 12.30 - 16.30 uur
* Donderdag is er vanaf 16.30 uur beperkte dienstverlening.
Op maandag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30
uur terecht voor informatie over bouwen en
bestemmingsplannen.

Milieustraat

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

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.

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 12.30 uur

Uitnodiging voor sportverenigingen en beheerders sportkantines

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

Raadscommissies

Aan de slag met alcoholschenking
in sportkantines

Raadscommissie Samenleving

Na een goede training of fanatieke wedstrijd gaat
er niets boven samen nagenieten in de kantine.
Maar een biertje kan verenigingen duur komen te
staan als het biertje aan iemand jonger dan 18
wordt geschonken. Om de boete te voorkomen
wil de gemeente graag aan de slag met
verenigingen om het schenken van alcohol aan
minderjarigen, en de daarbij behorende boete, te
voorkomen.

Agenda
- Extra casemanager en pilot
gedragspsycholoog team Sociaal Domein
– aanvraag uit ambitiefonds
- Pilot gebiedsteam in de school 2020
- Visie op Samenleven

Aan de slag!
We nodigen verenigingen uit om samen aan de
slag te gaan.
Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:
• Door samen te kijken naar het alcoholbeleid;
• Door middel van training van het (vrijwillige)
barpersoneel;
• Samen kijken naar maatregelen om gezonde
producten in de kantine aan te bieden.
• Mogelijkheid om een team-fit coach in te zetten
van Team:Fit (www.teamfit.nl)

Aan de slag met het alcoholbeleid van uw vereniging?
Meld u aan via samenleven@ooststellingwerf.nl. Wij
maken vervolgens een afspraak om samen met u
naar de mogelijkheden te kijken.
Eerste verenigingen al van start
Het toezicht en de handhaving op de naleving
van de Drank en Horecawet (DHW) ligt sinds
2013 bij de gemeente. Als er een boete wordt
opgelegd dan kost dat een vereniging bijna
€ 1400,-. Vorig jaar is een hotspotonderzoek
geweest van GGD Fryslân. Een van de
bevindingen was dat de naleving van het
schenken aan 18- in sportkantines nog stukken
beter kan. Maandagavond 17 februari kwamen
verschillende voetbalverenigingen, op uitnodiging
van KNVB, bijeen in Oldeberkoop over het
alcoholbeleid in sportkantines. Ook als u bij deze
bijeenkomst aanwezig was bent u van harte
welkom om een afspraak te maken om te kijken
naar de mogelijkheden voor uw vereniging.

Dinsdag 10 maart 2020 vanaf 20.00 uur is de
raadscommissie Samenleving in de raadzaal
van het gemeentehuis Oosterwolde.

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 10 maart 2020 vanaf 20.00 uur is de
raadscommissie Ruimte in kamer 11+12 van
het gemeentehuis in Oosterwolde.
Agenda
- Plan van Aanpak integrale herinrichting
Fochteloërveenweg
- Verhoging budget brug Molenweg te
Oosterwolde
- Biosintrum

raadscommissie Planning & Control in de
raadzaal van het gemeentehuis in Oosterwolde.
Agenda
- Spelregels Ambitiefonds
- Verordening werkgeverscommissie griffie
Ooststellingwerf 2020
- Deelname Recreatieschap Drenthe aan
nieuwe werkgeversvereniging
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.

Dinsdag 10 maart 2020 vanaf 19.00 uur is de

De raadsvergadering wordt uitgezonden via de
Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en
Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website
(www.ooststellingwerf.nl).

- Natuurbrandrisico (altijd voorafgaand aan de
paasvuren de site www.natuurbrandrisico.nl
raadplegen en de website van de gemeente)

Het aanvraagformulier voor een ontheffing
kunt u vinden op www.ooststellingwerf.nl/vuurstoken.

Raadscommissie Planning & Control

Paasvuren 2020
Wilt u een paas- of vreugdevuur maken?
Hiervoor dient u minimaal 4 weken van te
voren een ontheffing aan te vragen.
In de beoordeling worden de volgende

Mededelingen

aandachtspunten meegenomen:
- Locatie van het paasvuur
- Afmeting brandstapel
- Windkracht- en richting

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

Nijeberkoop

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 23 februari 2020, voor plaatsen
speelstructuur, Oude Willem 3

Verleende omgevingsvergunning
- voor aanleg paardenrijbak,
Bovenweg 13 (27-02-2020)

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen tijdelijke huisvesting, Beatrixoord 1 (21-02-2020)

Oosterwolde

Fochteloo
Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie Paasvuur 12 april
2020, land nabij Fochtelooërveen 7
(27-02-2020)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 februari 2020, omleggen
sloot en verbreden dammen,
Nanninga 3
- op 26 februari 2020, kappen 25
bomen ivm uitbreiding bedrijfshal,
Houtwal 30

Verleende evenementenvergunning
- voor de Vrijmarkt op Koningsdag
27 april 2020 , in het centrum
(21-02-2020)
- voor Historische Demoraces 1 juni
2020, bedrijventerrein Venekoten
(21-02-2020)
Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf,
Schrappinga 6 (27-02-2020)

Ravenswoud

Wilt u bezwaar maken?

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 februari 2020, bouw
werktuigenberging,
Compagnonsweg 7A

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

