Dinsdag 9 maart 2021 | 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

Alleen mét afspraak:
Maandag
Dinsdag en woensdag
Donderdag
Vrijdag

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.

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

08.30 – 12.30
08.30 – 16.30
08.30 – 19.30
08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een
afspraak via www.ooststellingwerf.nl.

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 14.30 uur
Vooraf reserveren via de Afvalapp van
Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/
milieustraat-oosterwolde.

Raadscommissies
Raadscommissie Ruimte
Donderdag 18 maart 2021 vanaf 19.30 uur
vindt de raadscommissie Ruimte online
plaats. Deze vergadering is in lijn met de
landelijke Coronamaatregelen alleen online te
volgen. De publieke tribune is gesloten. De
raadscommissie is wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk.
Agenda
− Startnotitie en aanvraag budget woon(zorg)
visie
− Coördinatiebesluit ’t Oost 60 woningbouw

− Wijziging verordening toeristenbelasting 2021
− Biosintrum (bijpraatmoment stand van zaken)
− Omgevingswet (bijpraatmoment stand van
zaken)
Raadscommissie Samenleving
Maandag 22 maart 2021 vanaf 19.30 uur vindt
de raadscommissie Samenleving online
plaats. Deze vergadering is in lijn met de
landelijke Coronamaatregelen alleen online te
volgen. De publieke tribune is gesloten. De
raadscommissie is wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk.

Agenda
− Jaarverslag 2019 Stichting Beheer
Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde
− Archiefverordening gemeente
Ooststellingwerf 2020
− Visie op Samenleven (bijpraatmoment stand
van zaken)
Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
In verband met de Coronamaatregelen is het
ook mogelijk om schriftelijk of digitaal gebruik
te maken van uw spreekrecht. De wijze waarop
u dit doet is vormvrij (audio, video, e-mail,
schriftelijk, PowerPoint etc.).
Wilt u hiervan gebruik maken? Neem
hiervoor contact op met de griffie via
griffie@ooststellingwerf.nl.
De commissievergaderingen zijn te volgen via de
website (www.ooststellingwerf.nl)

Hoe kunt u stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing 2021?
Wat u nodig heeft om te stemmen
• Een stempas of een kiezerspas.
• Uw ID-bewijs. Deze mag bij het stemmen maximaal 5 jaar
zijn verlopen.

In het stembureau gelden de coronamaatregelen
• Houd 1,5 meter afstand.
• Desinfecteer uw handen.
• Draag een mondkapje.

Stempas kwijt of beschadigd?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en
vraag een vervangende stempas aan. Dat kunt u op afspraak
aan de balie, schriftelijk of digitaal doen tot vrijdag 12 maart
om 17:00 uur.

Ik ga niet naar het stembureau
U kunt iemand machtigen uit uw eigen gemeente om uw
stem uit te brengen. Dat kan tot op de dag van de verkiezing
via uw stempas. Kijk op de achterkant van uw stempas hoe u
dat doet. Hier is een kopie van uw ID-bewijs voor nodig. Het
kan ook een goed leesbare afbeelding van uw ID-bewijs zijn
op een smartphone of tablet.
Iemand machtigen kan ook via een schriftelijke volmacht. U
en diegene die u wilt machtigen vullen hiervoor een formulier
in. Dit formulier vraagt u persoonlijk of schriftelijk bij uw
gemeente aan en levert u voor vrijdag 12 maart 17.00 uur in
bij uw gemeente. Kijk voor meer informatie over iemand
machtigen op www.ooststellingwerf.nl/volmacht.

Ik ga naar het stembureau
Stembureaus zijn open op woensdag 17 maart van 07.30 21.00 uur. Vooral voor risicogroepen zijn er twee stembureaus
open op maandag 15 en dinsdag 16 maart van 07.30 - 21.00 uur.
Waar kunt u stemmen in een stembureau?
Kijk voor een overzicht van de stembureaus op
www.ooststellingwerf.nl/stembureaus. Op de achterkant van
de huis-aan-huis bezorgde kandidatenlijst staat ook een
overzicht van de stembureau locaties.
Voordat u naar het stembureau gaat
Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt.
Beantwoordt u op de dag dat u gaat stemmen een van de
vragen met ‘ja’? Ga dan niet naar het stembureau. U kunt via
de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw
stem uit te brengen.
Hulp nodig bij het stemmen?
Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het
stembureau? Neem dan iemand mee, of vraag anders een
stembureaulid om hulp.

Mededelingen

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze verkiezing ook
per brief stemmen.
Eerst ontvangt u uw stempas thuis. Hiermee kunt u zelf
stemmen in een stembureau, iemand machtigen, of stemmen
per brief. Vervolgens ontvangt u een tweede envelop met
documenten die u nodig heeft als u per brief wilt stemmen.
Hier zit ook een duidelijke uitleg bij. U kunt uw briefstem per
post versturen voor vrijdag 12 maart 17.00 uur of afgeven bij
het gemeentehuis (’t Oost 11, 8431LE te Oosterwolde) tussen
woensdag 10 maart en woensdag 17 maart 21.00 uur. Op
zaterdag 13 en zondag 14 maart is het afgiftepunt niet open.

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing
Bent u 70 jaar of ouder?
Dan kunt u stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen,
of per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen?
Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis.
Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door.
Uiterlijk op woensdag 3 maart heeft u uw stempluspas
ontvangen.
Let op: heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt?
U kunt voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas
aanvragen bij uw gemeente.

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u
de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen:
•
•
•
•

het briefstembiljet;
een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;
de retourenvelop;
een stapsgewijze uitleg.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen?
Neem contact op met uw gemeente.

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze.
Dit mag met elke kleur.
Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
Plak de envelop dicht.
2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
Zet uw handtekening op de stempluspas.

3. Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet.
Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.
4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:
• doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf
• lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op werkdagen
open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00
tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Waar de
afgiftepunten zijn, vindt u op de website van uw gemeente.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructiefilmpje.
U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).

Meer informatie?
Kijk www.ooststellingwerf.nl/verkiezingen of op www.elkestemtelt.nl.

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 26 februari 2021, aanvraag ontheffing
planologisch strijdig gebruik, Boerestreek 5

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen van situatie t.o.v. vergunde
bouwaanvraag, Slotemaker de Bruïneweg 68
(04-03-2021)

Donkerbroek

Nijeberkoop

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 26 februari 2021, bouw loods, Leidijk 18
- op 26 februari 2021, bouw woning, Oude
Tramweg 5

Melding Activiteitenbesluit
- voor starten bedrijf, Abbendijk 6 (02-03-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen kozijnen voorgevel,
Herenweg 35 (04-03-2021)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 26 februari 2021, vergroten woning,
Norgerweg 86

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw opslagruimte, Oosterwoldseweg 39
(26-02-2021)
Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Oosterwoldseweg 39
(26-02-2021)
- voor verandering bedrijf, Heerenveenseweg 3
(26-02-2021)

- voor verandering bedrijf, De Weeme 12a
(26-02-2021)
Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor vergroten bedrijfspand,
Heerenveenseweg 3

Ravenswoud
Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen gebruik – strijdig gebruik regels
RO, Compagnonsweg 36 (04-03-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 25 februari 2021, plaatsen handelsreclame
t.b.v. geldautomaat, Stationsstraat 19
- op 26 februari 2021, bouw
bedrijfsverzamelgebouw, Esgang, kadastraal
D 2195
Verleende omgevingsvergunning
- voor graven en dempen van sloten, Jardinga
kadastraal D 27 (03-03-2021)

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
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100 Vrijwilligers houden gemeente schoon
Ooststellingwerf telt zo’n honderd inwoners die vrijwillig zwerfvuil opruimen. Vergeleken met
andere gemeentes is dit aantal ontzettend hoog. Het gemeentebestuur is blij met alle extra inzet om
Ooststellingwerf schoon te houden, al is het natuurlijk jammer dat het nodig is. „Het lijkt zelfs wel
of het probleem van het zwerfvuil alleen maar groter wordt”, zegt Annet van der Ploeg (46) uit
Waskemeer teleurgesteld. „Voorlopig blijf ik dus mijn opruimrondjes lopen.”

Vrijwilliger Annet van der Ploeg ruimt al een paar jaar in Waskemeer zwerfvuil op.
Zo’n zes jaar geleden startte ze met het
opruimen van zwerfafval. „Ik mag graag een
rondje lopen, maar begon mij te ergeren aan de
troep die ik onderweg tegenkwam. ‘Eigenlijk
zou ik zo’n prikker moeten hebben’, zo schoot

het door mijn hoofd.” Een week later las ze
toevallig een oproepje in de plaatselijke
dorpskrant. Er waren grijpers beschikbaar.
Annet haalde er direct een op.
Sindsdien maakt ze twee à drie keer in de

maand een opruimrondje. „Eerst verzamelde ik
het afval in een schoudertas, maar dat bleek
niet handig. Het was steeds zoveel, dat ik door
het gewicht last kreeg van mijn arm.” Ze liet
zich er niet door uit het veld slaan. Op
Facebook plaatste ze een oproepje: ‘heeft
iemand een karretje of oude kinderwagen
beschikbaar, waarin ik onderweg het afval kan
verzamelen?’
Ook schreef ze de gemeente aan. „Ik kreeg al
snel een mail terug. Ik kon een speciaal
afvalkarretje krijgen. Ik ben er ontzettend blij
mee.” Het geeft haar de mogelijkheid om per
keer twee zakken zwerfafval te verzamelen.
Geregeld zitten de zakken bij thuiskomst allebei
vol. „Ik ken inmiddels de plekken waar veel
afval wordt weggegooid.”
Automobilisten
Lege fastfood-verpakkingen, blikjes,
drankflessen, snoeppapiertjes, plastic bekertjes,
dopjes en zelfs compleet gevulde vuilniszakken;
Annet komt het allemaal tegen tijdens haar
rondes.
Het valt haar op dat er vooral veel rommel
wordt weggegooid op punten in de buurt van
de grotere wegen. Weggegooid door
automobilisten, dus is het volgens haar zeker
niet alleen de jeugd waar vaak met de
beschuldigde vinger naar wordt gewezen.

Af en toe plaatst ze na een opruimronde een
berichtje op Facebook over haar ervaringen. „Ik
ontvang dan vaak complimentjes, maar daar
doe ik het dus absoluut niet voor. Mijn doel is
om mensen er bewust van te maken wat de
gevolgen zijn van het weggooien van afval. Het
is zo schadelijk en dieren moeten het soms met
de dood bekopen. Laten we alsjeblieft met
elkaar wat zuiniger zijn op onze natuur en het
milieu. Neem gewoon altijd even een afvalzakje
mee op de fiets of in de auto, het is zo’n kleine
moeite.”
Het opruimen van het zwerfafval kost haar zo’n
uurtje per ronde. De gemeente haalt
verzamelde afval gratis op. „Door het gebruik
van de grijper hoef ik niets aan te raken, dus het
kan helemaal veilig en coronaproof. Bovendien
ben ik even lekker buiten.”
In Waskemeer zijn er op het moment vier
vrijwilligers die zwerfvuil opruimen. Annet roept
anderen op om ook te helpen. „Al neem je af en
toe tijdens een wandeling een afvalzakje mee
om zwerfafval in te verzamelen. Alle beetjes
helpen en met elkaar houden we het schoon.”
Wil je ook zwerfvuil opruimen? Kijk op
www.supportervanschoon.nl/ooststellingwerf
en maak een gebiedje aan dat jij wilt
schoonhouden. Of sluit aan bij een ander
groepje.

Stremming Haule en Donkerbroek
Vanwege het aanbrengen van bermverharding
(graskeien) worden de onderstaande wegen van
22 maart t/m 1 april gestremd voor alle verkeer:
• Zwetteweg in Haule (vanaf de kruising
Zwetteweg-Kruisweg).
• Bovenweg en Herenweg in Donkerbroek

(vanaf de Zwetteweg t/m de bebouwde kom
van Donkerbroek).
Het betreft de doorgaande route van
Donkerbroek naar Haule. Het fietspad langs de
Zwetteweg, Bovenweg en Herenweg blijft
toegankelijk tijdens de uitvoeringsperiode. Voor

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?

het overige verkeer wordt een omleidingsroute
ingesteld. De duur van de stremmingen is
afhankelijk van de weersomstandigheden en de
voortgang van het werk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:

• Inze Hoekstra van Strukton Civiel, bereikbaar
via telefoonnummer 06 2150 4415 of e-mail
ynze.hoekstra@strukton.com.
• Arjen Schimmel van de gemeente
Ooststellingwerf, bereikbaar via
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail
a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

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.

