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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.

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

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

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

Aangepaste dienstverlening
gemeentehuis Ooststellingwerf

Geannuleerde en verplaatste
activiteiten

Wij nemen de volgende maatregelen om
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:
• U kunt ons alleen op afspraak bezoeken
tussen 08.30 en 12.30 uur. Maak online een
afspraak of bel voor het maken van een
afspraak naar 14 0516. Komt u op afspraak?
Bel dan aan, dan openen wij de deur voor u.
• U kunt tot en met 6 april alleen terecht voor:
- aangifte geboorte (als dit digitaal niet lukt)
- spoedaanvraag paspoort, identiteitskaart en
rijbewijs
• Voor alle andere zaken, vragen wij u te
wachten tot na 6 april.
• Twijfelt u of uw aanvraag spoed heeft?
Bel ons dan op 140516 of mail naar
gemeente@ooststellingwerf.nl
• Betaal bij voorkeur met pin of uw mobiele
telefoon. Kunt u alleen met contant geld
betalen: leg dit dan op de balie.
• Heeft u klachten zoals neusverkoudheid,
hoesten, keelpijn of koorts? Stel uw bezoek
dan in ieder geval uit.
• Het gemeentehuis is in ieder geval tot 6 april
op donderdagavond gesloten.

De volgende activiteiten gaan niet door
vanwege maatregelen tegen het coronavirus:

• 16 april
Marktontmoetingsdag in het Biosintrum

April

Doorlopend

• Doorlopend in april
Herdenken en vieren 75 jaar Bevrijding
Oosterwolde wordt indien mogelijk verplaatst
• 1 april
Inspiratiebijeenkomst Zorgeconomie
• 1 april
Werkparade
• 3 april
Vrijwilligersawards, deze bijeenkomst wordt
verplaatst naar 5 juni.

• Bosbergtoren gesloten tot en met 6 april
• Raadsvergaderingen en
commissievergaderingen gaan niet door tot in
ieder geval 6 april

Mededelingen
Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
-- op13 maart 2020, verplaatsen
vier lichtmasten, sportpark
Boerestreek 9a
-- op 17 maart 2020, plaatsen
kapschuur, De Roggeberg 1

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
-- op 15 maart 2020, plaatsen
zonnepanelen op schuin en plat
dak (monument), Herenweg 4

• Uitvaartverzorgers: doe de overlijdensaangifte
digitaal.
De dienstverlening buiten, zoals het inzamelen
van afval en het onderhoud van groen gaat
gewoon door.
Gebiedsteam
• De inloopspreekuren vervallen tot in ieder
geval 6 april.
• Het Gebiedsteam blijft telefonisch bereikbaar
via (0516) 820 100.
Omgevingsloket
• Het omgevingsloket is tot 6 april gesloten.
• Afspraak maken is niet mogelijk voor het
omgevingsloket
• Vragen over een bouwvergunning of
bestemmingsplan kunt u stellen via
gemeente@ooststellingwerf.nl o.v.v.
omgevingsloket.
Kijk voor de laatste ontwikkelingen op
www.ooststellingwerf.nl/coronavirus.

Heeft u een vraag of een door de gemeente
georganiseerde activiteit door gaat of niet, maar
staat deze er niet tussen? Neem dan contact
met ons op via 140516.

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

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 omgevingsvergunning
-- voor vergroten woning, Vaart Wz 6
(17-03-2020)

Elsloo
Verleende evenementenvergunning
-- voor organisatie Vesuvius tentfeest
van 4 tot en met 7 juni 2019,
Sportpark Elzenhagen Hoofdweg 29
(18-03-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
-- op 17 maart 2020, uitbreiden
melkveeschuur, Weperpolder 1
Verleende omgevingsvergunning
-- voor nieuwbouw opslagunits,
Nanningaweg 46A 01 t/m 46A 18
en 46B 01 t/m 46B 20, kadastraal
D 1463 (17-03-2020)
Melding Activiteitenbesluit
-- voor veranderen bedrijf, perceel
Rijweg kadastraal F 618,669 en
670 (18-03-2020)

Verleende standplaatsvergunning
-- voor verkoop van oliebollen e.d.
1 oktober t/m 31 december 2020
Stationsstraat (17-03-2020)
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

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

