Dinsdag 14 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.
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.

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

20 januari Fimke Hijlkema &
Harry Oosterman
3 februari Marcel Bos

Openbare Themabijeenkomst
Dinsdag 21 januari vanaf 19.30 uur vindt een
openbare Themabijeenkomst plaats in de raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Thema
- Coöperatie Regio Appelscha 3.0

Parkeerverbod Schapendrift bij
Bosbad, Appelscha
Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u
binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:
• een parkeerverbod in te stellen aan één zijde
van de Hildenberg en de Schapendrift in
Appelscha van 1 mei tot 1 oktober door het
plaatsen van het bord E1 van het RVV 1990,
bijlage 1;
Ter inzage besluit
Het verkeersbesluit ligt vanaf 14 januari 2020
ter inzage op het gemeentehuis te
Oosterwolde. Het besluit treedt direct na
bekendmaking in de Staatcourant van
14 januari 2020 in werking.

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. commissie van advies voor de
bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA Oosterwolde
Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
• de dagtekening en uw naam en adres
• een omschrijving van het besluit
• de reden waarom u het niet eens bent met het
besluit
• uw handtekening

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer
informatie over dit besluit, bel ons dan via
nummer 14 0516.

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

Voedselbank

Telefoonnummer: (06) 46 33 39 11.
Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.

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.

Appelscha

Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 5 januari 2020, realiseren camperplekken, Terwisscha 17
- op 6 januari 2020, plaatsen tijdelijke huisvesting, Beatrixoord 1

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 6 januari 2020, kappen vier
bomen, Wrongel kadastraal C 6861
- op 7 januari 2020, nieuwbouw
opslagunits en aanleg inrit,
Nanningaweg kadastraal D 1463

Verleende omgevingsvergunning
- voor de nieuw bouw van Lidl en
Talant (aangevraagd als Dertien
Aprilstraat 2), Borg.
Oosterwijkbrink 1 (08-01-2020)

Ooststellingwerf
Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie autopuzzelrit/
kaartleesrit 26 april 2020, deels
door de gemeente Ooststellingwerf
(09-01-2020)

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

