
 

      

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 16 maart 2021, wijzigen gevel,  

Kloksveen 78

Verleende omgevingsvergunning
- voor  realisatie 34 recreatiewoningen, De 

Roggeberg 1 (23-03-2021)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 11 maart 2021, plaatsen hedraschutting, 

Pastoorslaantje 16

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 10 maart 2021, vergroten bedrijfspand, 

Venekoterweg 44
- op 16 maart 2021, gedeeltelijk vervangen 

pand, Venekoterweg 3

Verleende omgevingsvergunning
- voor vervangen brug Venekoten  kadastraal  

F 732 (11-03-2021)
- voor vervangen damwand, Opsterlandse 

Compagnonsvaart nabij Quadoelenweg 29    
(11-03-2021)

- voor verbreden oprit, Weperpolder 7 
(16-03-2021)

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 17 maart   2021, vergroten agrarisch 

bouwvlak – strijdig gebruik regels RO, 
Meester Lokstraat 13 kadastraal K 293 en 294

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 9 maart 2021, plaatsen telescoop mast, 

Bakkeveensterweg 7
- op 12 maart 2021,  vervangen bovenbouw 

jongveestal, Zwetteweg 30   
- op 12 maart 2021, renoveren en isoleren 

bedrijfswoning, Janssenstichting 3

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouwen loods, Schansdijk 20 (23-03-2021)

- voor plaatsen kunstatelier en enkele 
recreatieunits (strijdig gebruik regels RO), 
Compagnonsweg 39   (29-01-2021)

 wegens een computerstoring vindt de publicatie 
per heden plaats. 

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

Buurtbemiddeling 

Niet Onder Mijn Neus

Gratis online budgetcursus:  
“Weet wat je besteedt”

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) Begin de lente goed met uw buren en laat 

irritaties niet te hoog oplopen.

Zijn er ergernissen of irritaties tussen u en 
uw buren en vindt u het moeilijk om dit te 
bespreken of heeft een gesprek nog niets 
opgeleverd? Denk dan eens aan 
Buurtbemiddeling. 

Getrainde vrijwilligers begeleiden buren om 
(weer) met elkaar in gesprek te komen en 
samen zelf een oplossing te bedenken waar 
ze allebei tevreden over zijn. 
Buurtbemiddeling is kosteloos.  

Informatie en aanmelden
Tel.: 06 54 35 08 55 / 0516-567220
@: buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl 
Kijk ook op www.scala-welzijn.nl en voor 
tips op www.problemenmetjeburen.nl. 

Ben je eigenaar van een schuur of loods in het 
buitengebied en krijg je een aanbod van een 
‘huurder’ die te mooi lijkt om waar te zijn? 
Misschien heb je te maken met ondermijning. 
Check het op www.nietondermijnneus.nl.

De coronacrisis voelbaar in de portemonnee? 
Of hou je aan het einde van de maand steeds 
net niet genoeg geld over om rond te komen? 
Misschien is dit een goed moment om stil te 
staan bij jouw geldzaken. Op 31 maart gaat de 
online budgetcursus “Weet wat je besteedt” van 
start. In deze online cursus gaan we stap voor 
stap onderwerpen bij langs die jou kunnen 
helpen om meer grip te krijgen op je geld. Wat 
heb je nodig? Een internetverbinding en een 
computer, laptop of tablet om de cursus via 
Zoom te volgen.

Tijdens de budgetcursus gaan we het onder 
andere hebben over:
•	Overzicht	krijgen	in	inkomsten	en	uitgaven
•	Bespaartips
•	Welke	regelingen	zijn	er	in	de	gemeente	

Ooststellingwerf?
•	Wat	je	kunt	doen	bij	een	verandering	in	inkomen

De online budgetcursus is gratis en voor alle 
inwoners van Ooststellingwerf. De cursus is op 
woensdag 31 maart, 7, 14, 21 en 28 april van 
19.00 uur tot 21.00 uur. De organisatie ligt in 

handen van het Gebiedsteam Ooststellingwerf 
en stichting Scala Welzijn.

Je kunt je t/m vrijdag 26 maart opgeven voor de 
cursus bij Scala, via 0516 – 567 220 of per mail 
via administratie@scala-welzijn.nl. Als je twijfelt 
of vragen hebt kun u hier ook terecht. Na opgave 
krijg je een Zoomlink en instructies toegestuurd.

Is uw inkomen gedaald en kunt u door de 
coronamaatregelen noodzakelijke kosten als 
woonkosten niet meer betalen? Dan kan de 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) u misschien helpen. De TONK 
is geld van de gemeente voor als u weinig 
inkomen heeft als gevolg van de 
coronamaatregelen én u hierdoor problemen 
heeft met het betalen van uw woonkosten. Het 
gaat dan om de huur of de hypotheek, en de 
kosten van elektriciteit, gas en water. De 
TONK kan worden aangevraagd door zowel 
ondernemers als inwoners die door de 
coronacrisis bijvoorbeeld in de WW of in de 
bijstand zijn gekomen. Dit geldt ook voor 
tweeverdieners waarvan een partner door 
corona geen inkomsten meer heeft.
Heeft u misschien recht op een andere 
financiële regeling of uitkering, zoals een 

toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan 
moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in 
aanmerking voor een andere regeling? Of heeft 
u met deze regeling erbij nog te weinig 
inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan 
kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. 
Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-
uitkering? Dan kan de TONK hierop een 
aanvulling zijn.

De maximale vergoeding van de TONK 
bedraagt € 3000,- ,en is afhankelijk van de 
hoogte van de woonkosten en de eventueel 
aanwezige draagkracht. 

Kijk voor de voorwaarden, meer informatie 
over de TONK en het aanvraagformulier op 
www.ooststellingwerf.nl/tonk. 

      

Dinsdag 30 maart 2021 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad digitaal. Deze 
vergadering is in lijn met de landelijke 
Coronamaatregelen alleen online te volgen. 
De publieke tribune is gesloten. De  
raadsvergadering is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk. 

Concept Agenda
- Startnotitie en aanvraag budget woon(zorg)

visie
- Coördinatiebesluit ’t Oost 60 woningbouw
- Wijziging verordening toeristenbelasting 

2021
- Jaarverslag 2019 Stichting Beheer 

Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde
- Archiefverordening gemeente 

Ooststellingwerf 2020

Definitieve agenda en achterliggende  
stukken De definitieve agenda en de 
achterliggende stukken staan op onze website 
www.ooststellingwerf.nl.

Spreekrecht
In verband met de Coronamaatregelen is het 
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 raadsvergadering is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl) en wordt ook 
uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie  
(Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).

Gemeenteraadsvergadering 

 

Je financiën op een rij

Dinsdag 23 maart 2021 | WeKelIjKS NIeuWS GeMeeNTe OOSTSTellINGWeRf 

Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

       Ooststellingwerf

       @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag 08.30 – 16.30

Woensdag Gesloten i.v.m. Tweede Kamerverkiezing

Donderdag 13.00 - 19.30   Ochtend gesloten i.v.m. 

  Tweede Kamerverkiezing

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

Vooraf reserveren via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

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.

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

