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Adresgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Milieustraat

Maandag en vrijdag
8.30 - 12.30 uur
’t Oost 11, Oosterwolde
Nanningaweg 47b
Dinsdag en woensdag 8.30 - 16.30 uur
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
8431 AC Oosterwolde
Donderdag
8.30 - 19.30 uur*
T: 14 0516
(0900) 21 00 215
* Donderdag is er vanaf 16.30 uur beperkte dienstverlening.
www.ooststellingwerf.nl
Vanaf 1 februari 2020 werkt de
Waarom gaan we in de middag
gemeente@ooststellingwerf.nl
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Op maandag en donderdagop
kunt
u van 9.00
tot 12.30
afspraak
werken?
gemeente Ooststellingwerf
in
Ooststellingwerf
Zaterdag
8.30 - 12.30 uur
uur terecht voor informatieUover
en en bent snel aan de beurt.
hoeftbouwen
niet te wachten
@Owerf
de middag op afspraak.
Medewerkers hebben voldoende tijd voor uw aanvraag,
bestemmingsplannen.
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.

Werken op afspraak

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.

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.

In uw mailbox ontvangt u
een afspraakbevestiging.

6. Zet de afspraak
meteen in uw
agenda

Februari

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
Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m donderdag
08.30 – 16.30 uur
Vrijdag
08.30 – 12.30 uur

Vanaf 1 februari 2020 werkt de gemeente
Ooststellingwerf in de middag op afspraak.
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.

In gesprek met B&W

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.

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

Wanneer?

Open zonder afspraak
Maandag t/m vrijdag
08.30 – 12.30 uur
Open mét afspraak
Dinsdag t/m donderdag
12.30 – 16.30 uur

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.

3 februari Marcel Bos
10 februari Esther Verhagen

Gemeenteraadsvergadering
Dinsdag 28 januari 2020 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis Oosterwolde.

Wij helpen u graag verder.
Een afspraak maken werkt heel eenvoudig.
1. Maak een afspraak

Gebiedsteam

Agenda
- Nota van uitgangspunten omgevingsvisie
Ooststellingwerf
- Kaderbrief 2021-2024 van de Veiligheidsregio
Fryslân
- Verordening basisregistratie personen
gemeente Ooststellingwerf
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. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 28 januari
2020 12.00 uur melden bij de griffier, via
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten
spreektijd.
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).

Holocaustmonument in
Ooststellingwerf
De gemeente Ooststellingwerf herdenkt samen
met andere gemeenten eind januari de
Holocaustslachtoffers, omdat het 27 januari
1945 concentratie- en vernietigingskamp
Auschwitz werd bevrijd. Het monument is
geplaatst voor het gemeentehuis en kan bezichtigd worden tot en met 4 februari 2020, op
werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur voor het
gemeentehuis.
Vrijheid
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede
Wereldoorlog tot een einde kwam. We vieren dit
jaar dat wij 75 jaar in vrijheid mogen leven in
Nederland. In heel Nederland woonden Joden,
Roma en Sinti. Velen van hen zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog vervolgd, gedeporteerd
en vermoord. Ook zij waren plaatsgenoten of
buren van Ooststellingwervers. In meer dan 170
gemeenten waar de vervolging van Joden,
Roma en Sinti heeft plaatsgevonden, wordt
eind januari het monument onthuld. Het
monument is een eenmalige tijdelijke aanvul-

ling op de bestaande oorlogs- en
Holocaustmonumenten.
Het Levenslicht
Om mensen lokaal te betrekken bij ons oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument
ontworpen: Het Levenslicht. Dit bijzondere
monument is ontworpen door Daan
Roosegaarde. Inspiratie voor het kunstwerk zijn
de stenen die in herdenkingscultuur van de
Joden, Sinti en Roma als belangrijk gezien worden. In het donker lichten de stenen op. De
oplichting van de stenen kan gezien worden als
een ‘ademhaling’, waarmee benadrukt wordt
dat de herinnering aan de slachtoffers in leven
moet blijven. Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk
symbool voor de impact van de Holocaust.

Ooststellingwerf in beweging
Kijk voor het actuele sport- en activiteitenprogramma en de Naschoolse sportladder
Oosterwolde Zuid op www.ooststellingwerf.nl/buurtsport.

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

Haulerwijk

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 15 januari 2020, vervangen
handelsreclame, Van Emstweg 8A
			

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 13 januari 2020, graafwerkzaamheden ten behoeve van
leidingen en kabels (waterwet),
Dorpsbos

Donkerbroek

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Geert
Wolter Smitweg 7 (21-01-2020)

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 12 januari 2020, bouwen
schuur, Dorpsstraat 5

Nijeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 10 januari 2020, aanleggen
paardenrijbak, Bovenweg 13

Verleende evenementenvergunning
(aangepast)
- in verband met de gewijzigde
route in de 2de Struuntocht op
1 februari 2020 in de omgeving
van Nijeberkoop en Makkinga
(16 januari 2020)

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw recreatiewoning,
Molenbosch 28 (14-01-2019)

Oosterwolde

Wilt u bezwaar maken?

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning,
Meuleveldweg 24 (20-01-2020)

Voor de procedures verwijzen we u
naar www.ooststellingwerf.nl/bezwaar

Waskemeer
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakopbouw,
Feikemaweg 12 (20-01-2020)

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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Inwoners in gesprek over eigen initiatieven
Een samenleving waar inwoners elkaar helpen,
zich thuis voelen en zich actief inzetten voor een
sociale en vitale gemeenschap. Dat is wat de
gemeente Ooststellingwerf wil bereiken samen
met haar inwoners, organisaties, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers. Hoe de gemeente
Ooststellingwerf dit wil bereiken? Onder andere
door het gesprek aan te gaan met deze partijen
om te kijken wat zij nodig vinden en waar zij
enthousiast van worden.

Vanaf juli 2019 zijn opbouwwerkers Harry Rook
en André Ponger in gesprek gegaan met inwoners van Appelscha, Ravenswoud, Fochteloo,
Makkinga en Oosterwolde Noord Oost. In de
zogenoemde dorpsgesprekken zijn verschillende ideeën en aandachtspunten samengekomen waar inwoners graag mee aan de slag
willen. De verhalen van inwoners in dit artikel
zijn een voorbeeld van hoe de gemeente initia-

tieven van inwoners verder helpt, waar nodig:
met advies, hulp en/of geld.”
Opbouwwerk
Een opbouwwerker stimuleert en ondersteunt inwoners, gemeenten en organisaties
bij het aanpakken van zowel sociale als
fysieke vraagstukken in wijken of dorpen.
Uitgangspunt is dat het opbouwwerk aansluit bij de energie, passie en drijfveren van
bewoners in wijken en dorpen, waarbij de
bewoners zelf het tempo bepalen van idee
naar initiatief.
Ontmoeting in Appelscha
Een van de ideeën komt van Corry van Dijk. Zij
woont al 18 jaar in Appelscha. Corry haar roots
liggen oorspronkelijk in Zeeland. Toen ze hier
kwam wonen miste ze een ontmoetingsplek in
het dorp. Zodoende kwam ze in 2016 bij verzorgingstehuis Riemsoord terecht. Corry: ‘’We hadden ideeën om de bewoners van het tehuis en
de omwonenden met elkaar te verbinden.
Hiervoor hadden we geld geworven bij verschillende fondsen, en er waren vrijwilligers om de
ideeën te realiseren’’. Het project begon veelbelovend, maar kwam helaas niet van de grond.
De dorpsgesprekken in 2019 bieden nieuwe
kansen. De behoefte aan ontmoeting in
Appelscha is er nog steeds. Bij het derde dorpsgesprek schoof een opbouwwerker aan en wer-

den er werkgroepen samengesteld: een
kookwerkgroep, werkgroep communicatie,
werkgroep accommodatie en een werkgroep
jeugd. Iedere werkgroep is met zijn eigen
thema aan de slag gegaan en behaalt succesjes. Zo heeft de kookgroep een eenmalig
decemberdiner voor 30 personen gemaakt in de
professionele keuken van Riemsoord.
Natuurlijk zijn er ook minder positieve punten.
De vraag hoe we achter de behoeften van individuele inwoners komen blijft een lastige. Toch
ziet Corry het positief in: ‘’De kans is er nu om
er met zijn allen iets van te maken. Samen met
de opbouwwerker zijn er nog genoeg zaken die
we kunnen realiseren. Een locatie bijvoorbeeld
voor een dorpshuisfunctie, en meer vrijwilligers
die zich willen aansluiten. Kortom, volop mogelijkheden voor groei’’.
Je stem laten horen in Oosterwolde Noord Oost
Joseph Maatita woont in Oosterwolde Noord
Oost. Hij behoort tot de tweede generatie
Molukkers in Oosterwolde. In 1964 trokken de
eerste Molukse gezinnen de Molukse wijk in
Oosterwolde in. Op dit moment wonen nog 45
gezinnen in de wijk en 100 gezinnen in de hele
gemeente. Joseph vindt het vooral belangrijk
het culturele erfgoed van de Molukkers door te
geven aan de volgende generatie. Joseph: ‘’De
jeugd moet naar de toekomst kijken, maar om
te weten waar je naar toe wilt moet je ook weten

waar je vandaan komt. De link leggen tussen
verleden, heden en toekomst.’’
In de beginjaren had de Molukse gemeenschap
een eigen clubhuis waar iedereen samen kwam.
Helaas is deze door bezuinigingen gesloten.
Om weer nieuw leven in de gemeenschap te
blazen zijn de twee opbouwwerkers aangeschoven, precies wat volgens Joseph hard nodig is.
“Een beroepskracht, in dit geval de opbouwwerker, helpt ons te denken in kansen en mogelijkheden. We hebben het nu onder andere over een
ruimte om bij elkaar te komen. Een geheel eigen
ruimte voor de gemeenschap gaat niet lukken.
Daarom zijn we nu in gesprek met bewoners om
te kijken wat dan wel mogelijk is. Plan A lukt dan
wel niet, er is altijd nog een plan B.”
Vervolg visie Samenleven
Wethouder Esther Verhagen: “De gemeente
sprak in 2019 met veel inwoners over hun kijk
op samenleven in Ooststellingwerf en wat
inwoners daarin belangrijk vinden. Mede op
basis van die gesprekken is de Visie
Samenleven gemaakt. Daarin staan vier opgaven waaraan we met elkaar gaan werken:
Meedoen, Samenleven, Gezondheid en Goed
Opgroeien. Nu bekijkt de gemeente samen met
dorpen, vrijwilligers, organisaties, instellingen
en ondernemers welke concrete acties nodig en
wenselijk zijn om ook echt voor elkaar te krijgen
wat we met elkaar in de visie hebben bedacht.”

Aanvulling welstandnota met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat vanaf 15 januari 2020 de aanvullende voorwaarden met betrekking tot het plaatsen van
zonnepanelen op een woonerf ter inzage ligt.
De gewijzigde voorwaarden zijn een aanvulling
op de bestaande welstandsnota en heeft alleen
betrekking op het plaatsen van zonnepanelen
op het woonerf om derhalve te kunnen voorzien
in een eigen energiebehoefte.

Ter inzage
U kunt de aanvullende voorwaarden vanaf
15 januari 2020 tot en met 26 februari 2020
inzien tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis bij het Klant Contact Centrum
van de gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11 te
Oosterwolde. De gewijzigde voorwaarden zijn
ook raadpleegbaar op de website van de
gemeente Ooststellingwerf.

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen
tegen de aanvullende voorwaarden van de
Welstandsnota kenbaar maken bij de
Gemeenteraad van Ooststellingwerf, t.a.v.
R. Westerveld stedenbouwkundig adviseur,
postbus 38, 8430 AA te Oosterwolde.

Mondeling
Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Mens
& Omgeving via 14 0516 (geen netnummer).
Na afloop van de inspraaktermijn worden alle
zienswijzen in een nota van beantwoording verwerkt. De gemeenteraad stelt de nota van
beantwoording samen met de definitieve
Welstandsnota vast.

