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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.

Bent u van plan om in 2020 nog een
evenement te organiseren?
Dan verzoeken wij u om dit voor
1 augustus kenbaar te maken via
vergunningen@opsterland.nl*.

het evenement en of de hulpdiensten (politie,
brandweer, ambulances) voldoende capaciteit
hebben. Kijk voor meer informatie en de
voorwaarden op www.ooststellingwerf.nl/
evenement2020. Organisatoren die al een
evenement zouden organiseren, hebben deze
informatie ook per brief ontvangen.

Geef daarbij aan:
• Wat voor soort evenement u wilt gaan
organiseren;
• het aantal verwachte bezoekers;
• de datum;
• de locatie.
U hoeft dan nog niet direct een melding te doen
of een vergunning aan te vragen. Maar als u
ons vroegtijdig laat weten wat uw plannen zijn,
dan kunnen wij u ook zo snel mogelijk
adviseren en laten weten of uw evenement
plaats kan vinden op de voorgestelde datum.
Dit is afhankelijk van de grootte/het risico van

Heeft u vragen?
Of hulp nodig met betrekking tot het indienen
van een aanvraag? Neem dan contact op met
onze afdeling Vergunningen*.
Mail: vergunningen@opsterland.nl. Algemene
nummer van Opsterland: 0512-386222. Vraag
naar team APV en Bijzonder wetten.
*De afdeling vergunningen zit in Opsterland,
maar werkt ook voor gemeente Ooststellingwerf.

Ooststellingwerf flink aan het Thuisbesparen
Huiseigenaren in Ooststellingwerf slaan flink
aan het besparen! De actie van de gemeente
Ooststellingwerf om zoveel mogelijk
koopwoningen duurzamer te maken, slaat aan.
Al meer dan 400 woningeigenaren vroegen een
bespaarbox aan en de eerste groep inwoners
die energiecoach wil worden, start binnenkort
met de training. Wie ook energiecoach wil
worden, kan zich nog steeds aanmelden. In
september start namelijk een tweede groep! Al
deze acties vallen onder de campagne
‘Thuisbesparen’.
Wie een bespaarbox aanvraagt, krijgt een doos
vol gratis energiebesparende hulpjes. Zoals een
led-lamp, een energiemeter, een timer die je
helpt om korter te douchen, een deurdranger,
een doordrukstekker en een brievenbusborstel.
Heb je een eigen woning en wil je ook een
gratis bespaarbox? Vraag hem dan aan op
www.ooststellingwerf.nl/bespaarboxen.

Energiecoaches gezocht
Voor een nieuwe serie trainingen in september en
(begin) oktober, zoeken we enthousiaste inwoners
die energiecoach willen worden. Wat doet een
energiecoach? We leiden je op tot energiecoach,
waarna jij bij inwoners van Ooststellingwerf thuis
een energiescan kunt uitvoeren.
Hiermee help je deze inwoners hun woning
energiezuiniger te maken. Je adviseert en
inspireert hen! Lees meer en meld je aan op
www.ooststellingwerf.nl/energiecoaches.
Samen op naar duurzaam Ooststellingwerf
Met deze acties wil gemeente Ooststellingwerf
in 2030 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat we
in Ooststellingwerf dan geen fossiele
brandstoffen meer gebruiken. Omdat de
gemeente dat niet alleen kan, werken we
samen met bedrijven en nu ook met onze
inwoners. Kijk voor meer informatie op:
www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen.
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Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.
De zomer van 2020 is 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.

Voor iedereen geldt:
Ga buiten het
vakantieseizoen
als het kan.

Bereid je goed
voor.

Wil je in Nederland
op vakantie?

Wil je naar het
buitenland op vakantie?
Reizen zijn mogelijk naar landen met

Volg de
basisregels.

Laat je testen
bij klachten.

Openbaar vervoer, touringcars en taxi's:

Krijg je in Nederland klachten?

Draag een niet-medisch mondkapje en

Blijf thuis en laat je testen. Maak een

vermijd de spits.

afspraak via 0800-1202.

Informeer je goed voor vertrek over het

Weet welke maatregelen gelden

land van bestemming en de maatregelen

tijdens je vliegreis of in landen waar je

die er gelden. Lees het actuele reisadvies

doorheen reist.

op nederlandwereldwijd.nl.
Leef ook in het buitenland de regels na

een geel reisadvies, maar let op de
risico’s: de situatie kan onverwacht

Download de Reisapp van

die in Nederland gelden. Als lokale regels

verslechteren.

Buitenlandse zaken en zet pushberichten

strenger zijn, dan gelden deze.

aan. Houd tijdens je vakantie het
Reizen naar landen met een oranje

Nederlandse reisadvies in de gaten.

of rood reisadvies wordt afgeraden.
Kom je toch terug uit zo’n land, dan
moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

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

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

lokale gezondheidsautoriteiten. Reis
niet als je klachten hebt.

is inbegrepen.

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?
Blijf thuis en laat
je testen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Was vaak je
handen.

Voorwaarden meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?

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.

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

Makkinga

Oosterwolde

Waskemeer

Melding Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor organisatie openlucht kerkdiensten op
26 juli, 02, 09, 16, 23 en 30 augustus en 6
september 2020 Openluchttheater De Koele
(14-07-2020)

Melding Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor extra vlomarkten op 25 juli, 08 en 29
augustus, 12 en 26 september, 10 en 31
oktober 2020 aan de Oosterhuisweg en de
Mr. Bergsmastraat (13-07-2020)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor uitbreiden melkveeschuur, Weperpolder 1
(10-07-2020)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 10 juli 2020, plaatsen dakkapellen,
Schansdijk 3

Elsloo

Oldeberkoop

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen voorgevel en nieuwe kozijnen,
Hoofdweg 37 (16-07-2020)

Melding Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
melding voor het
- het aanleggen van een inrit t.b.v. het perceel
Schuinpad 5 (07-07-2020)

Melding Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
melding voor het
- het aanleggen van een inrit t.b.v. het perceel
Wrongel 49 (14-07-2020)

U kunt de melding inzien en u kunt bezwaar
maken

U kunt de melding inzien en u kunt bezwaar
maken

Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakkapel, Leegemaad 9

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

