
 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
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 december 2020, vergroten 

recreatiewoning, De Roggeberg 1 -19

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 23 december 2020, beperkte milieutoets 

- omzetten bedrijf van melkgeiten naar 
zoogkoeienbedrijf,  Zuideinde 41

Oosterwolde
Verleende standplaatsvergunning 
- voor verkoop oliebollen vanuit  kraam  van 1 

januari t/m 31 december 2021, plein 
Stationsstraat   (22-12-2020)

Waskemeer 
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor plaatsen kunstatelier en enkele 

recreatieunits (strijdig gebruik regels RO), 
Compagnonsweg 39

           

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

Alle inwoners van Ooststellingwerf* hebben 
half december een envelop van de gemeente op 
de mat gekregen met daarin een brief en een 
flyer over de actie Thuisbesparen.

De gemeente heeft geld beschikbaar om de 
inwoners te helpen met het besparen van 
energie in huis. Goed voor het klimaat en goed 
voor uw portemonnee! Want minder energie 
verbruiken, is ook minder betalen aan de 
energierekening. Win-win!

Kies een gratis actie
Woningeigenaren kunnen kiezen uit één van de 
drie acties:
•	Gratis	energiescan
•	Gratis	bespaarbox
•	Gratis	cadeaubon	voor	energiebesparende	

producten

Huurders kunnen een gratis energiemonitor 
aanvragen. Die laat zien hoeveel energie er 
verbruikt wordt en waar valt te besparen. Ook 
krijgen ze gratis toegang tot evenementen over 

duurzaam wonen en hoe je daarmee geld 
bespaart.

Aanmelden voor een actie?
Heeft u de flyer gemist? Geen probleem. 
Op www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen 
vindt u alle acties voor de koopwoningen. 
Op www.ooststellingwerf.nl/goedvoorbeeld 
staat de actie voor bewoners van een huurhuis. 
Hier meldt u zich ook meteen aan voor een van 
de acties!

Geen e-mail of internet?
U kunt de gratis cadeaubon voor 
energiebesparende producten ook telefonisch 
aanvragen, via tel.: 088-5387051. 

Jongeren Energiecoaches
Ook de jonge inwoners van Ooststellingwerf 
kunnen leren over energie besparen. Kinderen 
tussen 7 en 12 jaar kunnen zich nu aanmelden 
om Junior Energiecoach te worden. Een leuk 
spel om met het hele gezin te leren over 
energiebesparing in je eigen huis. 
Kijk voor meer informatie en meld je meteen 
aan op www.juniorenergiecoach.nl. 

* Alle inwoners die nog niet mee hadden 
gedaan aan een actie van Thuisbesparen.

Thuis energie besparen met hulp 
van de gemeente 
Heeft u de gratis bespaaractie van de gemeente al gebruikt?

Download nu de Omrin Afvalapp, 
met handige reminder, scheidingswijzer 
en meer!

Scan met je smartphone

Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar geen 
kerstbomenophaalactie. Iedereen kan gratis de kerstboom naar de 
milieustraat brengen, reserveren is daarvoor wel nodig. Reserveren 
kan via de afvalapp of website van Omrin. Natuurlijk mag de 
kerstboom ook (in stukken) in de Biobak (groene container). 

Dit jaar geen kerstbomen 
ophaalactie

Download de Omrin Afvalapp.

Vragen, zorgen of hulp nodig? 
Het Gebiedsteam is er voor jou!

Het coronavirus en de coronamaatregelen 
hebben ervoor gezorgd dat het leven van 
veel mensen er anders uitziet dan aan het 
begin van dit jaar. Misschien zit je ineens 
zonder werk? Of moet je in thuisquarantaine 
en kun je geen boodschappen ophalen? 
Heb je zorgen over je eigen situatie of 
die van bijvoorbeeld een kind, oudere of 
mantelzorger uit je omgeving?  
Kom je er zelf niet uit? Neem dan contact 
op met het Gebiedsteam van de gemeente 
Ooststellingwerf. Wij kijken mee met de 
situatie en helpen jou met het zoeken naar 
passende oplossingen.

Telefoonnummer: 0516-820100
E-mail: info@gbtoost.nl
Bereikbaar op werkdagen tussen 
9:00 uur en 17:00 uur. 

Je kunt onder andere contact opnemen met  
het Gebiedsteam bij: 
•  Zorgen om veiligheid 
•  Zorgen om financiën
•  Problemen door thuisquarantaine
•  Gevoelens van eenzaamheid

Bij ernstige zorgen (om iemand 
anders) kun je ook contact 
opnemen met:

Veilig thuis:  
Telefoonnummer 0800-2000  
(24/7 bereikbaar) of doe een melding via 
www.veiligthuisfriesland.nl 
 
Meld- en adviespunt verward gedrag: 
Telefoonnummer 0800-1771 of via  
www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag
Bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur 
en 17:00 uur.

Het Gebiedsteam is er 
voor jou. Je staat er niet 
alleen voor! 

www.ooststellingwerf.nl/corona

Kijk voor meer informatie over het coronavirus  
in Ooststellingwerf op:
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Openingstijden gemeentehuis
Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

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 
Voor een gesprek met de burgemeester of  
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.

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.

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl

