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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

       Ooststellingwerf

       @Owerf

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
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 14.30 uur

U dient een kwartier voor sluitingstijd 

aanwezig te zijn.

Gebiedsteam
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.

In gesprek met B&W
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.

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig 

geen spreekuren van B&W plaats.

Mededelingen 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.

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

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- Op16 juni 2020, aanbrengen rijpad tbv 

tijdelijke  vergunning voor overnachtingen, 
Wester Es kadastraal I 1095 

Verleende omgevingsvergunning
- voor  plaatsen nieuwe voetbrug, N381 thv 

Tillegroppe kadastraal C 4957  (918-06-2020)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 11 juni 2020, herbouw muren schuur na 

opgelopen schade, Schapendrift 32

Verleende omgevingsvergunning
- voor  verlengen stal, Tjabbekamp 5   

(17-06-2020)
- voor plaatsen zonnepanelen op schuin en 

plat dak (monument), Herenweg 4   (19-06-
2020)

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 11 juni 2020, plaatsen paardenbak, hogere 

omheining, mobiele schuilhut en inrit, 
Dorpsstraat 85

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor  verbouwen en vergroten woning, 

Slinke 3   (18-06-2020)

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Turfsteker 49

(18-06-2020)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 12 juni 2020, plaatsen opbouw op garage, 

Pastoorslaantje 16

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 9 juni 2020, bouw twee schakelhuisjes, 

Nanningaweg kadastraal D 1332
- op 11 juni 2020, vergroten woning, 

Buttingasingel 59

De hierboven genoemde informatie heeft geen 
offi  ciële status. De offi  ciële bekendmaking 
kunt u vinden in het elektronisch 
gemeenteblad. U kunt dit vinden op
www.offi  cielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad

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

Dinsdag 30 juni 2020 vanaf 19.30 uur verga-
dert de gemeenteraad 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  raadsvergadering is wel open-
baar, maar niet openbaar toegankelijk.

Agenda
- Randvoorwaarden en scenario’s toekomst 

Biosintrum 
- Vaststellen bestemmingsplan ‘woningbouw 

Herenweg te Donkerbroek’
- Inzet op Zorgeconomie binnen de context 

van de regiodeal
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 – 2024
- Visie op Inclusie
- Begroting 2021, jaarstukken 2019 en eerste 

begrotingswijziging 2020 van Veiligheids-
regio Fryslân

- Bestemmingsplan Haulerwijk 7 woningen 
Meester van Ekstraat

- Ontwerp-vvgb Woonzorgvoorziening aan de 
Wrongel te Oosterwolde

- Jaarverslag / jaarrekening 2019 en ontwerp-
begroting 2021 Adviescommissie Ruimte-
lijke Kwaliteit

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 gemeenteraad toe te 
spreken.  In verband met de Coronacrisis is 
het ook mogelijk om schriftelijk of digitaal ge-
bruik te maken van uw spreekrecht. De wijze 
waarop u dit doet is vormvrij (audio, video, 
e-mail, schriftelijk, PowerPoint etc.). Wilt u 
hiervan gebruik maken? 
Neem hiervoor contact op met de griffi  e via 
griffi  e@ooststellingwerf.nl.

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).

Gemeenteraadsvergadering 

Appelscha – Het Canadameer in Appelscha is 
op verzoek van de gemeente Ooststellingwerf 
opnieuw ingericht. In samenwerking met Staats-
bosbeheer en de provincies Drenthe en Fryslân 
is het strand verbreed en de ligweide vergroot. 
Dit met oog voor de bijzondere natuurwaarden 
in en rond het meer. “Een unieke plek en een 
mooi voorbeeld hoe natuur en recreatie samen 
kunnen gaan”, aldus boswachter Corné Joziasse.

Het Canadameer is in de jaren zestig van de 
vorige eeuw gegraven als zandwinlocatie voor de 
aanleg van de N381. Sindsdien ontwikkelen zich 
in de plas bijzondere natuurwaarden en is het 
een geliefde zwemplek voor inwoners en toeris-
ten. Daarom heeft de gemeente Ooststellingwerf 
zich ingezet om deze plek in het Nationaal Park 
Drents-Friese Wold te verbeteren. “We kregen 
signalen van bezoekers en recreatieonderne-
mers”, vertelt wethouder Fimke Hijlkema. Met 
name het zandstrand kon een opknapbeurt 
gebruiken. “We hebben actie ondernomen en 
contact gezocht met Staatsbosbeheer en de 
provincies Drenthe en Fryslân. Samen maakten 
we een plan met verbeteringen. Een mooie sa-
menwerking!” 
Het werk is inmiddels klaar. Zo zijn er wat strui-
ken verwijderd en is een stukje bos uitgedund 
om de ligweide groter te maken. De ingang naar 
de ligweide is verbreed, zodat hulpdiensten 
vanaf het fi etspad makkelijker het meer kunnen 
bereiken. Naast de ligweide is ook een deel van 
de natuurlijke oever toegankelijk gemaakt voor 
bezoekers die houden van een meer natuurlijke 
zwemplek. 

Bijzondere natuurwaarden
De boswachter bestempelt het Canadameer als 
een prachtige heldere plas met bijzondere na-
tuurwaarden. Het Canadameer heeft een bijzon-
der hoge waterkwaliteit. “Grondwatergevoed en 
dat maakt de vegetatie in het meer zo speciaal”, 
legt Joziasse uit. “We hebben hier bijvoorbeeld 
kolonies van het zeldzame mosdiertje gezien. 
Ook het oeverkruid profi teert van de bijzondere 
waterkwaliteit.” Dat het oeverkruid het zo goed 
doet in het Canadameer is overigens ook te dan-
ken aan de zwemmers. “Zij zorgen dat het water 
in beroering raakt. Hierdoor komt er weinig 
bezinksel op de oevers en daar houdt het oever-
kruid van.” Om de natuurzwemplas veilig, mooi 
en rustig te houden, is eerder aan de overkant 
van het fi etspad al een spartelvijver gerealiseerd 
voor honden en paarden. De verbetering van 
het Canadameer zelf maakt de inrichting van het 
gebied nu compleet. “Dit deel van het Nationaal 
Park ligt in Friesland, dus we zijn erg blij dat ook 
Provincie Fryslân inmiddels fi nancieel bijdraagt 
aan het Drents-Friese Wold”, zegt Hijlkema. “Dit 
maakte de herinrichting uiteindelijk mogelijk.”

Tot slot benadrukt de wethouder dat het Cana-
dameer, ondanks de aanpassingen voor zwem-
mers, een natuurzwemplas blijft. “Iedereen kan 
er gebruik van maken, maar het blijft een combi-
natie van recreatie en natuur. Blijf dus een beetje 
uit de buurt als het te druk wordt en neem 
vooral ook je eigen afval mee terug naar huis. 
We hebben hier bewust geen prullenbakken 
geplaatst. Met elkaar zijn we verantwoordelijk 
om dit gebied mooi te houden.” 

 Natuur en recreatie hand in hand bij 
Canadameer

Boswachter Corné Joziasse toont aan wethouder Fimke Hijlkema het bijzondere oeverkruid.

Fotowedstrijd gemeentegids 2021
Gemeente 
Ooststellingwerf is op 
zoek naar de mooiste 
tuinfoto’s. De tuinen 
staan op dit moment 
volop in bloei, een mooi 
moment dus om je 
camera tevoorschijn te 
halen. De beste tuinfoto 
komt op de voorkant van 
de gemeentegids 2021 te 
staan, de drie mooiste 
foto’s worden beloond met een waardebon ter 
waarde van 50 euro. 

Meedoen? Stuur dan uiterlijk 1 juli je foto(’s) op 
naar communicatie@ooststellingwerf.nl, onder 
vermelding van je contactgegevens. Of upload 

je foto via Instagram, Twitter of Facebook met 
de hashtag #fotowedstrijdowerf. Deelname 
uitsluitend voor mensen uit gemeente 
Ooststellingwerf. 
Kijk op www.ooststellingwerf.nl/fotowedstrijd 
voor de voorwaarden en de aanleverspecifi caties.  
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WERKZAAMHEDEN  
3 juli t/m 27 juli

Beste gasten, 

Van vrijdag 3 juli t/m maandag 27 juli is ons zwembad gesloten. 
In opdracht van de gemeente zal een nieuwe beweegbare bodem 
geplaatst worden.

Helaas was het hierin niet mogelijk deze weekzaamheden te 
verschuiven naar de periode dat we gesloten waren i.v.m. Covid-19. 
Onze excuses voor het ongemak. 

Uiteraard ben je na 27 juli weer van harte welkom in 
ons binnenzwembad, mét vernieuwde bodem!

  
 
  
 Voor meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

3 juni 2020

De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. 
Om het coronavirus onder controle te houden, gelden er op veel plekken maatregelen. 

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. 

Heb je klachten? 
Blijf thuis en laat 
je testen. 

Houd 1,5 meter 
afstand.

Vermijd drukte. Was vaak je 
handen.

Basisregels voor iedereen:

Dit advies geldt per 15 juni.

Openbaar vervoer: alleen voor 
noodzakelijke reizen en draag een 
niet-medisch mondkapje.

Je kunt alleen reizen naar landen 
met een geel reisadvies. 

Reizen naar landen met een oranje 
of rood reisadvies wordt afgeraden. 
Kom je terug uit zo’n land, dan moet 
je thuis 14 dagen in quarantaine.

Weet waarvoor je verzekerd bent 
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring 
is inbegrepen. 

Informeer je goed voor vertrek over het 
land van bestemming en de maatregelen 
die er gelden. Lees het actuele reisadvies 
op nederlandwereldwijd.nl.

Download de Reisapp van 
Buitenlandse zaken en zet pushberichten 
aan. Houd tijdens je vakantie het 
Nederlandse reisadvies in de gaten.

Wil je naar het 
buitenland op vakantie?

Wil je in Nederland 
op vakantie?

Ga buiten het 
vakantieseizoen 
als het kan.

Bereid je goed 
voor. 

Volg de 
basisregels. 

Laat je testen 
bij klachten.

Voor iedereen geldt:

Krijg je klachten tijdens je vakantie 
in het buitenland? Meld je dan bij de 
lokale gezondheidsautoriteiten.

Krijg je in Nederland klachten? 
Blijf thuis en laat je testen. Maak een 
afspraak via 0800-1202.

Weet welke maatregelen gelden 
tijdens je vliegreis of in landen waar je 
doorheen reist. 

Leef ook in het buitenland de regels na 
die in Nederland gelden. Als lokale regels 
strenger zijn, dan gelden deze.

 .

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

Stationsstraat vanaf 6 juli ’s middags weer 
gesloten voor gemotoriseerd verkeer

Wij nemen de volgende maatregelen om ver-
spreiding van het coronavirus tegen te gaan:

• U kunt voorlopig alleen terecht voor: aanvraag 
paspoort, identiteitskaart en rijbewijs als de 
geldigheid eindigt vóór 1 augustus 2020. Ves-
tiging 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. U kunt online 
een afspraak maken of stuur ons een chatbe-
richt via de website. Telefonisch een afspraak 
maken? Bel dan 140516.

• Het gemeentehuis is voorlopig op donderdag-
avond gesloten. 

• Voor alle andere zaken, vragen wij u te wach-
ten tot we weer gewoon geopend zijn. 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 beta-
len: 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.

Vanaf maandag 6 juli wordt de Stationsstraat ’s 
middags weer afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer.

Sinds 27 maart was de Stationsstraat in Oos-
terwolde ’s middags toegankelijk voor gemoto-
riseerd verkeer. Dit was een tijdelijke maatregel 
om de winkeliers tegemoet te komen, die ook 

in deze moeilijke tijd toegankelijk willen blijven.

Nu de maatregelen rondom corona door de 
overheid zijn versoepeld,  wordt de Stations-
straat ’s middags weer afgesloten voor gemo-
toriseerd verkeer. Hierdoor is er weer meer 
ruimte voor winkelend publiek dat lopend of op 
de fi ets gebruik maakt van de Stationsstraat.

Onze aangepaste dienstverlening

Zwembad Oosterwolde


