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Ooststellingwerf
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Openingstijden gemeentehuis
Open zonder afspraak
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag
16.30 - 19.30 uur
Open mét afspraak
Dinsdag t/m donderdag 12.30 - 16.30 uur
* Donderdag is er vanaf 16.30 uur beperkte dienstverlening.
Op maandag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30
uur terecht voor informatie over bouwen en
bestemmingsplannen.

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

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?
24 februari

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 12.30 uur

Aangifteformulieren toeristenbelasting
verstuurd
Onlangs zijn de aangifteformulieren toeristenbelasting verstuurd aan alle logiesverstrekkers
die bij de gemeente bekend zijn. Hierop moet
het aantal overnachtingen die men heeft gehad
over het belastingjaar 2019 ingevuld worden.
Op basis van de aangifte wordt er in mei 2020
een aanslag toeristenbelasting opgelegd. U
kunt de aangifte ook digitaal doen via DigiD.
Ga hiervoor naar www.ooststellingwerf.nl/
toeristenbelasting.
Als u een overnachting aanbiedt tegen betaling
in elke vorm, bent u belastingplichtig voor
toeristenbelasting. Dus als hotelhouder, houder

van pension, camping, bed and breakfast,
enzovoort. Ook wanneer u via airbnb verhuurt
bent u belastingplichtig voor de toeristenbelasting. U kunt het tarief doorberekenen aan de
toerist die bij u overnacht.
Een nieuwe logiesverstrekker heeft een aanmeldingsplicht. Informatie over de toeristenbelasting kunt u terugvinden op de website van de
gemeente.
Voldoet u aan de eisen en heeft u geen aangifteformulier toeristenbelasting ontvangen?
Neem dan contact op met de gemeente.

Vaststelling Masterplan OosterwoldeCentrum/Venekoten-Noord
Het Masterplan Oosterwolde-Centrum/
Venekoten-Noord is op 28 januari 2014 door de
raad vastgesteld. Eerder is dit alleen via de
gemeentelijke website bekend gemaakt. Nu is
dit ook via de officiële weg bekendgemaakt.
Het Masterplan is een structuurvisie als
bedoeld in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke
ordening. Het Masterplan vervangt voor het
betreffende plangebied de Structuurvisie
Ooststellingwerf 2010-2020-2030. Een
structuurvisie is een richtinggevend ruimtelijk
beleidsdocument, maar géén juridisch bindend

kader zoals een bestemmingsplan of beheersverordening. Structuurvisies zijn alleen bindend
voor de overheid die ze vaststelt.
U kunt het Masterplan Oosterwolde-Centrum/
Venekoten-Noord (met planidentificatienummer:
NL.IMRO.0085.SVG2013OwoldeCVN-VG01)
inzien op het gemeentehuis of via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U
vindt de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Voedselbank

Vrijwilligersawards
Je kunt je een wereld zonder vrijwilligers bijna
niet voorstellen. Overal om ons heen zijn er
elke dag mensen die in hun vrije tijd mensen,
verenigingen of organisaties een handje helpen.
Vrijwilliger zijn kan op zo veel verschillende }
manieren, van het voorlezen op basisscholen
tot het rondrijden van ouderen. Ken jij een (jonge)

Fimke Hijlkema

vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje
gezet te worden? Of een groep vrijwilligers of
een vrijwilligersorganisatie/instelling (rechtspersonen) die wat extra waardering verdient?
Geef dan de vrijwilliger(s) op voor de Vrijwilligersawards! Opgeven kan t/m 1 maart 2020 en
via www.ooststellingwerf.nl/vrijwilligersawards.

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

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

Themabijeenkomst landbouw en toerisme & recreatie voor de Omgevingsvisie van Ooststellingwerf
In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd.
De Omgevingswet bundelt bestaande wet- en
regelgeving op het gebied van ruimtelijke
ordening, water, milieu in één nieuwe wet. In
de Omgevingswet is vastgelegd dat het Rijk, de
provincies en de gemeenten een Omgevingsvisie opstellen. Gemeente Ooststellingwerf gaat
aan de slag met haar Omgevingsvisie en wil
dat samen doen met inwoners, ondernemers,
recreanten en maatschappelijke partners.
We willen alle aandacht besteden aan de verschillende onderdelen. Daarom organiseren we

Mededelingen
Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 30 januari 2020 voor
nieuwbouw dakkapel, Vaart Zz 34
Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen gevel, Alle
Wijtzesweg 2 (04-02-2020)

RECTIFICATIE
Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf,
Beatrixoord 1 (29-01-2020)

verschillende bijeenkomsten voor de verschillende betrokkenen. We beginnen met landbouw
en toerisme & recreatie.
Wanneer: 26 februari 20.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur)
Voor wie: Vertegenwoordigers van de landbouw
en toerisme & recreatie.
Waar:
Biosintrum Oosterwolde
Eerste bijeenkomst in Biosintrum
In deze bijeenkomst gaat de gemeente in
gesprek met de landbouw en recreatie & toe-

risme. Vertegenwoordigers van deze sectoren
en belangstellenden zijn welkom op woensdag
26 februari om 20.00 uur in het Biosintrum in
Oosterwolde. We gaan het hebben over:

Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via de website
www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl.
Op deze website vindt u ook alle informatie
over het proces, de agenda, plan van aanpak en
nota van uitgangspunten.

• Wat maakt Ooststellingwerf bijzonder om te
wonen, leven, ondernemen en recreëren?
• Wat moet beslist behouden blijven?
• Wat zou juist toegevoegd moeten worden?
• Zijn er dingen waarover u zorgen hebt en
waar de gemeente een rol in kan spelen?
• Wat vraagt volgens u aandacht van de gemeente?

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.
Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor kap 5 esdoorns,
Nijesteegde 50B en A

Nijeberkoop

Donkerbroek

Verleende omgevingsvergunning
- voor aanbrengen fietsoversteek,
N351 t.h.v. kruising Abbendijk
(05-02-2020)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 31 januari 2020 voor bouw
woning, Herenweg 95
- op 3 februari 2020 voor vergroten
woning, Vaart Wz 6
- op 4 februari 2020 voor vergroten
schuur, ’t West 3

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 1 februari 2020 voor bouw
tunnelkas, Bovenweg 23

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 30 januari 2020 voor kap twee
bomen, Kringgreppelstraat 13

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen erfafscheiding,
Westermaad 92 (05-02-2020)

Wilt u bezwaar maken?

Buiten behandeling laten
omgevingsvergunning
- uitbreiden activiteiten, Drie
Tolhekken 3

Reacties n.a.v. vergunningen
Uw reacties, bedenkingen, bezwaren of
zienswijzen kunt u schriftelijk richten
aan:
Burgemeester en wethouders
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

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

