
 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
- Op16 april 2021, wijzigen bestemming 

detailhandel naar wonen - strijdig gebruik 
regels RO, Vaart Zz 61

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen bestemming van perceel  

Vaart Nz 62 (19-04-2021)
- voor vergroten woning, Teunis Geessienweg 

1 (22-04-2021)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Oude Tramweg 5 

(21-04-2021)
- voor vergroten woning, Vicariestraat 14 

(22-04-2021)

Fochteloo
Besluit (beoordeling MER-plicht) 
- voor bouw twee vleeskuikstallen, West 5 

(21-04-2021)

Haule
Opleggen maatwerkvoorschriften geur
- voor verandering inrichting, Koumansburg 9  

(21-04-2021)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Norgerweg 86 

(22-04-2021)
- voor dakrenovatie met volumevergroting, 

Valckeniersweg 4  (22-04-2021)

Makkinga
Verleende omgevingsvergunning
- voor vervangen bijgebouw, Van Brederode-

straat 4  (22-04-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 april 2021, bouw loods, Schrappinga 7

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Drie Stellingenweg 11  

(22-04-2021)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor verandering van de inrichting, 

Hornleger 9  (20-04-2021)

Opleggen maatwerk geluidsvoorschriften 
- voor verandering van de inrichting, Hornleger 9  

(20-04-2021)

Waskemeer 
Verleende omgevingsvergunning
- voor renoveren en isoleren bedrijfswoning, 

Janssenstichting 3  (19-04-2021)

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Leidijk 42E 

(22-04-2021)

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

   

Op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn het gemeentehuis, het Gebiedsteam en de 
milieustraat gesloten. 

Aangepaste openingstijdenRechtstreeks zaken doen  
met de gemeente

Ontwerpbestemmingsplan  
De Bult 5A Appelscha

Broedseizoen roeken:  
verjagen mag niet meer

Er zijn commerciële bedrijven actief die 
zogenaamd namens de gemeente aanvragen in 
behandeling nemen of afspraken voor u  
inplannen. Achteraf worden alleen dubbele 
kosten in rekening gebracht waardoor u als 
inwoner veel duurder uit bent. Deze bemid-
delingswebsites vragen geld voor diensten die u 
zelf rechtstreeks bij de gemeente kunt regelen. 
Wij werken niet samen met deze bedrijven en 

bemiddelingswebsites, dus wees alert.

Vragen? 
U kunt contact opnemen met de gemeente via 
140516 of gemeente@ooststellingwerf.nl. Of 
maak makkelijk, gratis en snel online een 
afspraak via ooststellingwerf.nl/afspraakmaken. 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl  vindt 
u wat u zelf online kunt regelen.  

Het ontwerpbestemmingsplan De Bult 5A 
Appelscha ligt vanaf 29 april 2021  tot en met 10 
juni 2021 ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPDeBult5A-ON01)  inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis of via 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de 
inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. 

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt 
de officiële bekendmaking in het gemeente- 
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

Woensdag 31 maart is het eerste roekenei in 
Ooststellingwerf gevonden. Dat betekent dat er 
geen roeken meer verjaagd mogen worden. De 
ontheffing die de gemeente heeft, geldt tot het 
broedseizoen begint en dat is nu aangebroken 
met de vondst van het eerste ei. Dit is geregeld 
in de Wet Natuurbescherming, de roek is hierin 
namelijk een beschermde vogelsoort. 

Op verschillende plekken in Oosterwolde wordt 
overlast van roeken gemeld. Zoals rond de 
Prandingaweg en de Hoge Haer. Vanwege het 
broedseizoen kunnen we dit nu niet meer 
aanpakken. We nemen deze overlastlocaties 
mee in onze vervolgaanpak.  Begin 2022 mag er 
volgens de ontheffing weer worden verjaagd en 
mogen nesten worden verwijderd.

Roekenbeheer gemeente
Sinds begin dit jaar voert de gemeente 
Ooststellingwerf roekenbeheer uit. Hiervoor is 
een actieve beheerlocatie aangewezen, waar we 
de roeken naartoe willen krijgen. Dit is de riool-
waterzuivering bij de Duistereweg in Oosterwolde.

De gemeente heeft nesten laten verwijderen uit 
bomen op plekken waar overlast was. Ook liepen 
de vrijwilligers rondes om met laserpennen 
roeken te verjagen op plekken waar ze overlast 
gaven, met als doel ze naar de nieuwe beheer-
locatie te laten gaan. Het roekenbeheerplan van 
de gemeente loopt vier jaar. 
Het is verboden om roeken te verjagen in het 
broedseizoen, hier staat een boete op. Hand-
havers van de gemeente controleren hierop. 

Zorgen of vragen over geldzaken?
Het Gebiedsteam is er voor jou!

Bel het Gebiedsteam op werkdagen 
tussen 9:00 uur en 17:00 uur via 
0516-820 100 of mail je vraag voor de 
budgetadviseurs naar info@gbtoost.nl. 

Verandert er iets in jouw financiële situatie? 
Wil je weten van welke regelingen je gebruik 
kan maken? Wil je een korte budgetcheck of 
andere hulp op het gebied van geld? 

Of je er nou op vooruit of achteruitgaat onze 
budgetadviseurs van het Gebiedsteam helpen 
je graag. 

Kijk voor meer informatie op

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

Webinar Energieneutraal Verbouwen

Aardgasvrij, energiezuinig en 
comfortabel wonen
In een energieneutraal huis woon je comfortabel, 
wek je jouw eigen energie op en gebruik je zo 
min mogelijk energie. Zo ben je klaar voor jouw 
duurzame toekomst. Het energieneutraal maken 
van je huis is best ingrijpend. Het vraagt, bij 
oudere woningen, meestal een pakket aan 
maatregelen. Deze maatregelen kun je in één 
keer nemen, bij een flinke verbouwing, maar ook 
stap voor stap. 

We snappen dat je hierbij wel wat hulp kan 
gebruiken. Daarom organiseren we een webinar. 

Gratis en vrijblijvend
Het webinar is gratis en vrijblijvend te bekijken. 
Schrijf u onderstaand in voor het webinar op: 
Donderdag 29 april (om 20.00 uur).

Het webinar duurt één uur en is eenvoudig te 
volgen via een computer, tablet of telefoon. Ook 
kun je je na afloop opgeven voor 
vervolgactiviteiten zoals een 100% interactieve 
vervolgworkshop op donderdag 20 mei. Het 
webinar kreeg van deelnemers een cijfer van 
8,5. Interessant, informatief en goed gedoseerd 
wordt het webinar door hen genoemd. 

Meld je aan op: SA24.nl/webinar. 

Ervaringsverhalen
Wil je alvast inspiratie opdoen? Lees dan het 
verhaal van Hette of Akkelien, waarin zij vertellen 
hoe zij hun woning verbouwd hebben. De 
verhalen vind je op www.duurzaambouwloket.nl.
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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 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

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


alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Onderwijs

Hbo en wo per 26 april onder 
voorwaarden open. 
 
 
Bibliotheken van onderwijs -
instellingen voor mbo, hbo en  
wo open.

Winkels en markten

Thuisbezoek

Avondklok

Einde avondklok op 28 april  
om 4.30 uur. 

Horeca buiten

Buitenterrassen open van 12.00 
uur tot 18.00 uur. 

 
Max. 2 personen of 1 huis -
houden per tafel (excl. kinderen 
t/m 12 jaar). 

 
Max. 50 personen per 
buitenterras. 

 
Reserveren, gezondheidscheck 
en vaste zitplaats verplicht. 

 
Verplaats je alleen als je naar de 
toilet of garderobe gaat of moet 
betalen. Draag binnen een 
mondkapje. 

 
Terrassen van sport -
accommodaties blijven  
gesloten.

Niet-essentiële winkels open  
tot 20.00 uur. 

 
Niet-essentiële winkels mogen 
max. 1 klant per 25 m2 
ontvangen. Er mogen in elk geval 
2 klanten per verdieping worden 
ontvangen, ongeacht de grootte 
van de winkel. 

 
Warenmarkten voor zowel 
levensmiddelen als niet-
essentiële producten open. 

 
Kom alleen en winkel op rustige 
momenten.

Ontvang thuis max. 2 personen 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Uitvaarten

Stap 1: terrassen en winkels open, einde avondklok 
 

We verwachten dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten eind april gaat afnemen.  
Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan.

20 april 2021

Theorie-examens

Theorie-examens voor een  
rij-, vaar- of vliegbewijs 
toegestaan. 
 Max. 100 bezoekers op een 

uitvaart toegestaan. 
 

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Openingsplan: stap 1 per 28 april

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

Bekijk de toegankelijke  
versie op: 

rijksoverheid.nl 

„Superleuk om energie te besparen”

jelmer kok (8) uit Oldeberkoop en tientallen 
andere kinderen uit Ooststellingwerf mogen zich 
junior Energiecoach noemen. Samen met hun 
ouders gaven zij zich op voor het vijf weken 
durende spel junior Energiecoach. thuis gingen 
ze met weekopdrachten en spelletjes aan de 
slag. „Superleuk om energie te besparen”, zo 
concludeert jelmer na afloop.

Het spel begon in februari. Elke week stond een 
ander thema centraal. „De eerste week moesten 
we alle lampen tellen. Het maakte je bewust 
van hoeveel lampen je in huis hebt”, vertelt 
Annelies Bijmholt uit Appelscha. Samen met 
haar haar partner Febijan van Veen en hun twee 
kinderen Fenna (12) en Wout (10) nam ze deel 
aan Junior Energiecoach. De kinderen vonden 
het erg leuk om deze eerste opdracht uit te 
voeren. „We hadden veel meer lampen dan we 
dachten”, zegt Wout.

korter douchen
Een andere week was de aandacht gericht op 
douchen en watergebruik. „Vijf minuten 
douchen is lang zat”, weet Fenna nu. Ook een 
koude douche is volgens haar een prima optie. 
„Maar dat is mij een brug te ver”, zegt vader 
Febijan lachend. Het korter douchen vond hij al 
een behoorlijke opgave. „Best even wennen, 
maar met drie minuten kom ook ik nu prima 
uit.”
Jelmer zal deze themaweek ook niet snel 
vergeten. Hij stuurde een kleurplaat op en won 
daarmee een handdoek met daarop zijn eigen 
tekening. „Daar ben ik echt heel blij mee.” En 
het hele gezin Kok doucht tegenwoordig ook 
veel minder lang. „Daar houden we ons goed 
aan”, vertelt Jelmer. „Als iemand het even 
vergeet, dan roepen we allemaal ‘denk aan de 
Junior Energiecoach’.”
Aan alle themaweken ging een grappig 
informatief filmpje vooraf van Varkentje Rund. 
„We hebben er erg om moeten lachen”, vertelt 
Wout, „maar ook veel van geleerd.” Zo weet hij 
nu precies hoe je kunt controleren of je 
dubbelglas in huis hebt of niet. „Gewoon een 
vlammetje erbij houden. Als je het dubbel ziet, 
dan heb je dubbel glas.”

Spelenderwijs
Was een opdracht goed uitgevoerd, dan 
verdiende je een duimpje (stickertje). 
„Spelenderwijs zijn de kinderen zich bewust 
geworden van energieverbruik. Ook zelf hebben 
we er leuke tips aan overgehouden”, zegt 
Febijan tevreden. Zijn zoon en dochter 
sommen op: „doe het licht uit op je kamer, doe 
de deuren achter je dicht, trek een trui aan als je 
het koud hebt in plaats van de verwarming een 
graad hoger te zetten en kijk zo min mogelijk 
televisie.” Zelfs deze laatste tip is volgens Wout 

niet moeilijk. „Gewoon een leuk bordspel op 
tafel zetten.”
Het gezin raadt dan ook iedereen aan om mee 
te doen aan Junior Energiecoach (voor kinderen 
van 7 tot 12 jaar). Wout: „Niet alleen goed voor 
het milieu, maar ook om geld te besparen.”
Jelmer is het hier helemaal mee eens. Hij maakt 
dan graag ook anderen bewust van hun 
energieverbruik. Dat doet hij aan de hand van 
een vragenlijst die aan het spel was toegevoegd. 
„Ik heb de lijst al doorgenomen met mijn opa 
en oma. Zij doen het goed. Ze hebben veel led-
lampen in huis, verwarmen alleen de kamers 
waar ze zijn en ze hebben meegedaan aan 
Warme Truiendag. Ze nemen alleen nooit een 
koude douche.”

Junior Energiecoach is een onderdeel van de 
campagne Thuisbesparen van de gemeente 
Ooststellingwerf. Het doel is om thuis aan de 
slag te gaan met energiebesparing.  
Ook meedoen en zo energie besparen?  
Kijk op www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen 
welke acties er nog zijn.
Ook meedoen aan Junior Energiecoach?  
Op verschillende momenten in het jaar start 
een nieuwe ronde. Blijf op de hoogte via  
www.juniorenergiecoach.nl.

Na een opdracht van Junior Energiecoach delen Annelies, Febijan, Fenna en Wout met veel plezier de 
duimpjes aan elkaar uit.

Tijdelijke Ondersteuning  
Noodzakelijke Kosten (TONK)

Woont u in de gemeente Ooststellingwerf?

Heeft u financiële 
problemen? Neem 
contact op met 
Gebiedsteam 
van de gemeente 
Ooststellingwerf

Vraag bij uw eigen 
gemeente naar 
informatie over  
de TONK-uitkering

Is uw inkomen gedaald door de gevolgen
van corona?

Woont u in een huis waarvan u  
hoofdhuurder of eigenaar bent?

Ga naar www.ooststellingwerf.nl/tonk voor verdere voorwaarden  
en het aanvraagformulier. 

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Heeft u recht op de TONK-uitkering? Beantwoord de vragen in 
onderstaand stroomschema en kijk of u in aanmerking kunt komen.

Gas, water en elektriciteit
Zijn uw kosten voor gas, water en elektriciteit 
hoger dan € 200,- per maand, dan heeft u 
eenmalig recht op € 300,-. 

Huur of hypotheek 
Bij een huur (min huurtoeslag) of hypotheek 
van € 250,- per maand (minimale bedrag), is de 
uitkering € 50,- per maand, voor 6 maanden lang. 
De uitkering kan oplopen tot € 500,- per maand, 
afhankelijk van de hoogte van uw huur  
of hypotheek kosten. 

Uw inkomen is door de gevolgen van corona gedaald. Als u alleenstaande (ouder) bent en uw 
inkomen lager is dan € 1.330,- per maand, kunt u in aanmerking komen voor een volledige TONK-
uitkering. Als u gehuwd of samenwonend bent en u gezamenlijke inkomen lager is dan € 1.900,- per 
maand, kunt u ook in aanmerking komen voor een volledige TONK-uitkering. Is uw inkomen hoger 
dan deze twee bedragen? Dan zien wij dat inkomen als draagkracht. Dit deel van het inkomen wordt 
afgehaald van de TONK-uitkering die u ontvangt. Bent u bijvoorbeeld gehuwd en is het gezamenlijke 
inkomen € 2.000,- per maand? Dan wordt 6 (maanden) x € 100,- afgetrokken van de TONK-uitkering.

→ Inkomen

→ Kosten

De TONK-uitkering kan oplopen tot € 500,- per maand, voor 6 maanden lang. Maximaal kan de  
TONK-uitkering € 3.000,- zijn. Dit bedrag wordt in één keer aan u uitbetaald. De hoogte van de 
uitkering is afhankelijk van uw woonkosten, uw inkomen en eventuele draagkracht. 

→ TONK-uitkering

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.ooststellingwerf.nl/tonk

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een aanvullende regeling op andere 
coronaregelingen en is bedoeld voor het betalen van woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek 
en de kosten van elektriciteit, gas en water. Zowel ondernemers als inwoners (ook tweeverdieners) die door 
corona minder inkomen hebben gekregen kunnen een TONK-uitkering aanvragen. 

Ondernemer en benieuwd voor welke sociale regelingen u in aanmerking komt? Doe de online check op www.ondernemersregelingen.nl/ooststellingwerf.
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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.


