
Dinsdag 14 juli 2020 | Wekelijks nieuWs gemeente OOststellingWerf 

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
- op 8 juli 2020, verbouwen recreatiewoning, 

De Valouwe 21

Verleende omgevingsvergunning
- voor  tijdelijke vergunning voor 

overnachtingen (strijdig gebruik regels RO), 
Wester Es kadastraal  I 1095 (08-06-2020)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Oude Tramweg 9 

(07-07-2020)

elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 2 juli 2020, wijzigen voorgevel en nieuwe 

kozijnen, Hoofdweg 37

- op 7 juli 2020, bouw woning, Eikenhorst 2
- op 9 juli 2020, bouw woning, Kloosterheerd 1

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 7 juli 2020, bouw schuur (strijdig gebruik 

regels RO), Zwetteweg 33

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor  verbouw woning, Leeksterweg  11 

(6-7-2020)

makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  8 juli 2020, plaatsen overkapping, 

Wemeweg 22

Oldeberkoop
melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, De Weeme 4 

(07-07-2020)
ravenswoud
melding lozing buiten inrichting
- voor  aanleggen aardwarmtesysteem voor 

het perceel Compagnonsweg 16 
(08-07-2020)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 6 juni 2020, verlengen bestaande greppel 

t.b.v. doortrekken houtsingel, kadastraal  
H 580 nabij Kruisweg 15

- op 7 juli 2020, plaatsen antennemast, 
Bakkeveensterweg 7

Opleggen maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit
 - voor het perceel Lleidijk 42A (02-07-2020)

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.

Jacobskruiskruid is een gele plant die hier van 
nature thuis hoort, en ecologisch waardevol is.  
De plant vormt in agrarisch gebied echter  een 
probleem omdat hij giftig is in hooi. 

Voorkomen moet worden dat de zaden zich in 
agrarisch gebied kunnen verspreiden. De 
gemeente verwijdert de plant daarom uit 
bermen in het agrarisch gebied. 

giftig voor mens en dier
Het Jacobskruiskruid bevat alkaloïden die bij 
opname via voedsel  giftig zijn voor zoogdieren. 
De meeste dieren mijden de plant, maar het 
wordt anders wanneer dit gewas terecht komt 
in hooi- of kuilvoer; de dieren herkennen de 
plant niet meer en eten het voer gewoon op. 
Anders dan de meeste andere giftige planten 
behoudt het Jacobskruiskruid zijn giftige 
werking na droging. Vooral paarden en 
koeienzijn gevoelig voor de plant.

Herkenning
Jacobskruiskruid is een felgeel bloeiende plant 
die vanaf de tweede helft juni tot in oktober 
bloeit. Het eerste zaad rijpt af vanaf juli. 
Belangrijke kenmerken zijn de duidelijke 
rozetten als de planten nog niet bloeien en de 
paars gekleurde stengels waaraan de bloemen 
groeien. De bladeren  hebben gelobde randen 
en zijn donkergroen. De bloemen zitten dicht 
op elkaar en vormen samen een slordige gele 
paraplu. In het hooi kun je de plant herkennen 
aan de paarsachtige stengels. Als je die aantreft 
heeft het geen nut om die te verwijderen, het gif 
heeft zich dan al verplaatst door de rest van het 
hooi. 

Onderscheiden van andere soorten
Andere algemene plantensoorten die in bermen 
voorkomen en op het eerste gezicht wel wat op 
Jacob Kruiskruid lijken zijn Boerenwormkruid, 
Sint Janskruid en Stijf Havikskruid. Deze 

planten zijn ook waardevol voor de 
biodiversiteit en niet giftig. Laat deze daarom 
staan ! Een makkelijke manier om Jacob 
Kruiskruid van deze soorten  te onderscheiden 
is dat alleen  de bloempjes van Jacobs 
Kruiskruid  op kleine gele margrietjes  lijken 
(plat hartje met straalsgewijze kroonblaadjes).  

Bestrijding
Het beleid van de gemeente is om 
Jacobskruiskruid in gemeentelijke bermen in 
landbouwgebied met weidegrond te bestrijden. 

Dit houdt in dat de planten in deze bermen 
voordat ze uitgebloeid zijn met wortel en al 
handmatig worden verwijderd. We halen de 
planten weg voordat die uitgebloeid is en zaden 
gaat vormen. De planten worden direct en in 
een zak afgevoerd, omdat ze na beschadiging 
heel snel zaad zetten.

Plant gevonden?
Verwijder de plant of geef de vindplaats aan ons 
door via www.ooststellingwerf.nl/melding-doen

Help ons mee met de bestrijding van jacobskruiskruid
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