Dinsdag 07 januari 2020 | 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
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?

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

Op maandag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30
uur terecht voor informatie over bouwen en
bestemmingsplannen.

13 januari Esther Verhagen
20 januari Fimke Hijlkema

Raadscommissies

Vanaf 1 februari 2020 werkt de
gemeente Ooststellingwerf in
de middag op afspraak.

Waarom gaan we in de middag
op afspraak werken?
U hoeft niet te wachten en bent snel aan de beurt.
Medewerkers hebben voldoende tijd voor uw aanvraag,
weten hoe laat u komt en waarvoor. Uw aanvraag
verloopt daardoor vlotter. Met het langskomen op
afspraak kunnen we de personele bezetting afstemmen
op het aantal gemaakte afspraken. We blijven in de
middag ook telefonisch bereikbaar.

Komt u langs? Maak dan een afspraak via telefoon of
website. Dan zitten wij voor u klaar en bent u snel aan
de beurt. U kunt in de ochtend zonder afspraak in het
gemeentehuis terecht. Ook op donderdagavond hoeft
u geen afspraak te maken.

Wij helpen u graag verder.
Een afspraak maken werkt heel eenvoudig.
1. Maak een afspraak

2. Kies een activiteit

3. Kies een datum en
tijdstip

4. Vul uw contactgegevens
in

ooststellingwerf.nl/
afspraakmaken

Ga naar www.
ooststellingwerf.nl/
afspraakmaken of zoek
op de website naar het
product waar u een
afspraak voor wilt maken
en kies voor ‘maak een
afspraak’.

5. Bevestig uw afspraak

Dit is het product of de
dienst waar u een afspraak
voor wilt maken. Bij aantal
kunt u aangeven hoeveel
u van deze producten wilt.
Handig als u bijvoorbeeld
voor het hele gezin
identiteitskaarten aanvraagt.

@

Belt u liever voor
een afspraak?
Bel dan: 14 0516.

Februari

In uw mailbox ontvangt u
een afspraakbevestiging.

6. Zet de afspraak
meteen in uw
agenda

Dan vergeet u het niet. Een aantal dagen van tevoren ontvangt u van ons ook
nog een herinnering via de mail. Kijk ook nog even wat u mee moet nemen.
Kunt u toch niet? Wijzig of annuleer uw afspraak dan. Dat kan via een link in
de afspraakbevestiging. U kunt ook op de dag zelf nog een afspraak maken
als er nog ruimte vrij is, via de website of telefonisch. Bel de gemeente als
het spoed heeft en echt niet langer kan wachten. Dan kijken we naar de
mogelijkheden.

Kijk voor de veelgestelde vragen op: www.ooststellingwerf.nl/afspraak
We zijn elke werkdag tot 16.30 uur
telefonisch bereikbaar.

Open zonder afspraak
08.30 – 12.30 uur
Open mét afspraak
12.30 – 16.30 uur

Leges principeverzoeken
Tijdens de raadsvergadering van 17 december is
besloten dat de gemeente vanaf 1 januari 2020
leges gaat heffen op principeverzoeken. Een
principeverzoek is een verzoek om te bekijken
of de gemeente op hoofdlijnen bereid is om
medewerking te verlenen aan een ruimtelijke
plan. Het principeverzoek is géén officiële aanvraag.

De leges bedragen €300,- per principeverzoek.
Als er (binnen twee jaar) na het principeverzoek een officiële aanvraag komt, verrekenen
we de leges voor het principeverzoek met de
leges voor de officiële aanvraag.
Voor meer informatie over principeverzoeken
kunt u terecht op www.ooststellingwerf.nl/
principeverzoek.

Voedselbank

Agenda
- Wijziging hoofdstuk 6 Regeling delegatie,
mandaat en machtiging gemeenteraad
Ooststellingwerf 2017
Raadscommissie Samenleving
Dinsdag 14 januari 2020 vanaf 19.30 uur is de
raadscommissie Samenleving in kamer 11 + 12
van het gemeentehuis Oosterwolde.
Agenda
- Kaderbrief 2021-2024 van de Veiligheidsregio
Fryslân
- Verordening basisregistratie personen
gemeente Ooststellingwerf
- Visie op Samenleven
Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 14 januari 2020 vanaf 19.30 uur is de
raadscommissie Ruimte in de raadzaal van het
gemeentehuis Oosterwolde.

Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.

De milieustraat is vanaf 1 maart 2020 op zaterdagmiddag geopend tot 14.30 uur. In plaats van
12.30 uur. U heeft dan twee uur langer de tijd

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 commissievergaderingen zijn te volgen via
de website (www.ooststellingwerf.nl). De commissievergadering Planning & Control en Ruimte
worden uitgezonden via de Lokale Omroep
Odrie (Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).

om op zaterdag uw grof huishoudelijk afval weg
te brengen.

Besluit registers kinderopvang
Op grond van art. 8 Besluit registers kinderopvang maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat zij de onderstaande voorzieningen, op verzoek van houder in verband met verhuizing naar een nieuwe locatie met ingang van 14 januari 2020 uit het Landelijk Register
Kinderopvang worden verwijderd:
1. BSO De Vuurtoren			
KDV De Vuurtoren
Laweijstraat 17				Laweijstraat 17
8433 KE Haulerwijk			
8433 KE Haulerwijk
(registratienummer:15128082)		
(registratienummer: 679923330)
Gegevens van de nieuwe locaties met ingang van 13 december zijn:
BSO De Vuurtoren			
KDV De Vuurtoren		
Laweijstraat 10				Laweijstraat 10
8433 KG Haulerwijk			
8433 KG Haulerwijk
LRK registratienummer 849913391		
LRK registratienummer 133785749
Gegevens van de nieuwe locatie met ingang van
1 januari 2020 zijn:
Peuterspeelgroep Peuterpret
Herenweg 108
8435 WX Donkerbroek
LRK registratienummer 141420315

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

Oldeberkoop

Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning
- Op 23 december 2019, bouw tuinhuisje, Beatrixoord 1

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 december 2019, uitbreiden
woning, Wolvegasterweg 26

Makkinga

Verleende APV vergunning
- voor de aanwezigheid van twee
kansspelautomaten, Grand Café,
Stationsplein 2 (20-12-2019)

Verleende APV vergunning
- voor de aanwezigheid van twee
kansspelautomaten, Café De
Bokke, Heerenveenseweg 3
(19-12-2019)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 28 december 2019, kap 3 populieren, Bercoperweg 51

Agenda
- Ontwerp-vvgb uitbreiding sportpark vv
Waskemeer
- Bestemmingsplan Onderstation
Nanningaweg 47 Oosterwolde
- Nota van uitgangspunten omgevingsvisie
Ooststellingwerf
- Verstrekken lening Biosintrum

Milieustraat vanaf 1 maart op zaterdag
langer geopend

2. Peuterspeelgroep Peuterpret
Schoolstraat 15
8435 XV Donkerbroek
(registratienummer:124641672)

Telefoonnummer: (06) 46 33 39 11.

Mededelingen

Raadscommissie Planning & Control
Dinsdag 14 januari 2020 om 19:00 is de raadscommissie Planning & Control in de raadzaal
van het gemeentehuis Oosterwolde.

Verleende omgevingsvergunning
- voor het, kappen van 8 bomen,
Rijweg kadastraal sectie F nummer
732 (23-12-2019)

- voor het, bouwen van een schakelhal i.v.m. toenemende energievraag, Nanningaweg 47 kadastraal
sectie D nummer 1332 (24-12-2019)

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

