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Openingstijden gemeentehuis
Coronacrisis
Vanwege het coronavirus hebben we aangepaste
openingstijden. Het gemeentehuis is alleen op
afspraak geopend voor dringende zaken.
Bel voor een afspraak naar 140516.
Op www.ooststellingwerf.nl vindt u meer informatie
over onze aangepaste openingstijden en dienstverlening.

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
De inloopspreekuren vervallen
voorlopig. Het gebiedsteam blijft
telefonisch bereikbaar.

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 - 14.30 uur
U dient een kwartier voor sluitingstijd
aanwezig te zijn.

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

Beste inwoners,
Het is fijn dat we weer iets meer mogen. Ik zie
horecaondernemers de terrasstoelen afstoﬀen,
vrolijkekinderen die met een tennisracket op de
rug mijn huis voorbij fietsen of voetballers die in
sportkleding naar het veld gaan om een balletje te
trappen.
De meesten van u houden zich nog steeds erg goed
aan de coronamaatregelen. Een compliment is nog
steeds op zijn plaats! Maar voorzichtigheid blijft belangrijk. Voor wie zorgen heeft om de eigen
gezondheid of die van een ander, blijft het een heel spannende tijd. Daar moeten we ons bewust
van blijven. Alleen samen krijgen we corona onder controle, dat blijft de boodschap.
Ik schetste net de vrolijkheid die de versoepelingen met zich meebrengen. Maar daarmee is niet
iedereen uit de zorgen. Sterker nog: in veel sectoren zijn de zorgen groot. Het is nog steeds
onduidelijk hoe de toekomst eruit gaat zien. Hoe krijgen we de economie weer op gang?
Kan iedereen zijn of haar baan behouden? Blijft de zorg op volle sterkte? En kunnen alle
leerlingen overgaan?
Zorgen, die ik ook niet kan wegnemen. Maar waar we ons wel bewust van zijn. We blijven ons
inzetten voor en omzien naar elkaar.
Vermijd drukte
We hebben prachtige natuurgebieden. Dit nodigt uit om erop uit te gaan. Niet alleen voor u als
inwoner van onze mooie gemeente, maar ook voor recreanten van buiten de gemeente. We
kijken terug op een heerlijk zonnig Hemelvaartweekend, maar zagen ook dat het op veel plekken
druk was. Te druk, omdat het niet altijd mogelijk was om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Ik vraag u om drukke plekken te vermijden. Ik begrijp dat het mooie weer uitnodigt tot een
lekkere wandeling. We zitten immers al zo lang thuis, maar wees alstublieft alert. Zoek een fijne
plek om te wandelen of recreëren. Staan er veel auto’s bij het bezoekerscentrum in Appelscha?
Kijk dan even verder. 500 meter verderop ontdekt u wellicht een prachtig bospaadje waar u nog
nooit bent geweest. Ik vraag dit niet voor mezelf, maar voor al onze inwoners. Een aardig aantal
van onze inwoners is op leeftijd of heeft een zwakke gezondheid. Om hen te beschermen, blijft
het belangrijk dat wij ons aan de maatregelen houden en voorkomen dat corona hier alsnog in
grotere mate de kop opsteekt.

Geef je mening over onze dienstverlening

Doet u met ons mee?
Harry Oosterman
Burgemeester Ooststellingwerf

Vaststelling bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Afronding Bedrijventerrein Haulerwijk’ is door de raad vastgesteld.
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan
(met planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPHaulAfrbedrijven-VG01) inzien op het
gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden kunnen tussen 5 juni 2020

Mededelingen
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 mei 2020, verbouw woning,
Smidslaantje 32

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw loods, De Bult 5 (27-05-2020)
- voor verplaatsen vier lichtmasten,
Boerestreek 9A (27-05-2020)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning

Let op: dit is geen oﬃciële bekendmaking. U vindt
de oﬃciële bekendmaking in het gemeenteblad via
www.oﬃcielebekendmakingen.nl

Digitale Themabijeenkomst
Dinsdag 9 juni 2020 vanaf 19.00 uur vindt een
digitale Themabijeenkomst plaats. Deze
openbare bijeenkomst is in lijn met de
landelijke Coronamaatregelen voor publiek
alleen online te volgen. De publieke tribune is
gesloten.

Thema’s
- Geurbeleid (vanaf 19.00 uur)
- Gemeentelijk Rioleringsplan
(vanaf 19.45 uur)

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

Melding Lozing buiten inrichting
- voor aanleg gesloten systeem voor
aardwarmte bij nieuwbouw woning,
Wester Es 48 (26-05-2020)

en 16 juli 2020 beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

- voor vergroten woning, Herenweg 35
(26-05-2020)

Fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 26 mei 2020, vergroten woning,
Noordeinde 9

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 26 mei 2020, wijziging verleende vergunning nieuwbouw schuren, De Weeme 4

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 20 mei 2020, wijziging verleende
vergunning, aantal woningen van 12 naar 8,

Wrongel C 6853
- op 25 mei 2020, dempen 2 sloten, 1
verbreden en 1 nieuwe aanleggen,
Duistereweg kadastraal D 2042, ,2043, 1326,
1328, 1329, 2044, 2045, 362, 2120
- op 26 mei 2020, plaatsen inkoopstation bij
zonnepark, kadastraal D 2211 nabij Venekoten
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Grietmanslaan 94
(26-05-2020)
- voor realiseren van 11 seniorenwoningen en
115 ééngezinswoningen, Haerenkwartier (2605-2020)

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 23 mei 2020, bouw kapschuur,
Compagnonsweg 17

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
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Omgevingsvergunning en verklaring van geen
bedenkingen

Gezamenlijke Raadscommissie Planning &
Control, Ruimte en Samenleving

De omgevingsvergunning ‘sportpark vv
Waskemeer - trainingsveld’ en de
omgevingsvergunning sportpark vv Waskemeer
– Wetra-veld zijn door het college van B&W
verleend. De raad heeft voor elke vergunning
een verklaring van geen bedenkingen
afgegeven.

Woensdag 10 juni 2020 vanaf 19.30 uur is de
gezamenlijke raadscommissie Planning &
Control, Ruimte en Samenleving in de raadzaal
van het gemeentehuis Oosterwolde. Deze
vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen alleen online te volgen. De
publieke tribune is gesloten. De
raadscommissie is wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk.

U kunt de omgevingsvergunningen en de
verklaringen van geen bedenkingen (met
planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
OVtrainingsveld-VG01 en NL.IMRO.0085.
OVWetraveld-VG01) inzien op het
gemeentehuis. Om deze op het gemeentehuis
in te zien moet u – om verspreiding van het

Coronavirus tegen te gaan een afspraak maken.
Voor het maken van een afspraak verwijzen wij
u naar www.ooststellingwerf.nl. U kunt ons ook
bellen op 14 0516. Ook zijn de stukken digitaal
in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden kunnen tussen 3 juni 2020
en 14 juli 2020 beroep instellen bij de
Rechtbank Noord-Nederland.
Let op: dit is geen oﬃciële bekendmaking. U vindt
de oﬃciële bekendmaking in het gemeenteblad via
www.oﬃcielebekendmakingen.nl.

Wilt u hiervan gebruik maken? Neem
hiervoor contact op met de griﬃe via
griﬃe@ooststellingwerf.nl.
De raadcommissievergadering is te volgen via de
website (www.ooststellingwerf.nl).

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt?
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

Onze aangepaste dienstverlening
Wij nemen de volgende maatregelen om
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:
• U kunt voorlopig alleen terecht voor: aanvraag
paspoort, identiteitskaart en rijbewijs als de
• geldigheid eindigt vóór 1 juli 2020. Vestiging
in de gemeente vanuit het buitenland en
aangifte geboorte als dit digitaal niet lukt.
• U kunt ons alleen op afspraak bezoeken. Dit
kan op werkdagen tussen 08.30 – 12.30 uur en
op woensdag tot 16.30 uur. Stuur ons een
chatbericht via de website of bel 14 0516 dan
beoordelen wij samen met u of uw aanvraag
spoed heeft en plannen wij een afspraak voor
u in. Komt u op afspraak? Bel dan aan, dan
openen wij de deur voor u.
• Het gemeentehuis is voorlopig op
donderdagavond gesloten.
• Voor alle andere zaken, vragen wij u te
wachten tot we weer gewoon geopend zijn.

Agenda
- Jaarstukken 2019

Spreekrecht
In verband met de Coronamaatregelen is het
alleen mogelijk om schriftelijk of digitaal
gebruik te maken van uw spreekrecht. De
wijze waarop u dit doet is vormvrij (audio,
video, e-mail, schriftelijk, PowerPoint etc.).

Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen
via 140516.
• 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.
• Uitvaartverzorgers: doe de overlijdensaangifte
digitaal.
Heeft u andere vragen? Stel ze gerust via de mail
gemeente@ooststellingwerf.nl onder vermelding
van het onderwerp waarover u mailt.
Onze openingstijden en dienstverlening kan
vanwege corona veranderen.
Kijk voor de actuele situatie op onze website
www.ooststellingwerf.nl.

Besluit op aanvraag voor het wijzigen van
de bestaande omgevingsvergunning
nr. OV-2017-5484, zonnepaneelveld
Molenbosch te Oldeberkoop
Ondergeschikte wijziging bestaande
omgevingsvergunning.
De stukken liggen vanaf 29 mei 2020 tot en
met 9 juli 2020 ter inzage. Om de stukken in te
zien moet u – om verspreiding van het
Coronavirus tegen te gaan een afspraak maken.
Voor het maken van een afspraak verwijzen wij
u naar www.ooststellingwerf.nl. U kunt ons ook
bellen op 14 0516.
Vanwege een aanhangig hoger beroep inzake
het besluit met nummer OV-2017-5484 kan

gedurende de bovengenoemde termijn van
terinzagelegging rechtstreeks beroep ingesteld
worden tegen dit wijzigingsbesluit bij de Raad
van State (Postbus 20019 2500 EA Den Haag),
onder vermelding van zaaknummer
201906336/1/R4.
Let op: dit is geen oﬃciële bekendmaking. U vindt
de oﬃciële bekendmaking in het gemeenteblad
via www.oﬃcielebekendmakingen.nl.

