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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
U dient een kwartier voor sluitingstijd
aanwezig te zijn.

Webinar over nieuw geurbeleid
De gemeente Ooststellingwerf werkt aan een
nieuwe geurgebiedsvisie. Door de aanwezigheid
van veehouderijen in onze gemeente kan
geurhinder optreden. In de geurgebiedsvisie
legt de gemeente vast welke normen voor
geurhinder acceptabel zijn. Het geldende beleid
voldoet niet meer aan de huidige inzichten.
Daarom werkt de gemeente aan een nieuwe visie.
Donderdagavond 21 januari webinar geurbeleid
Donderdagavond 21 januari organiseren we
voor iedereen die belangstelling heeft een
webinar over het geurbeleid. Een webinar is
een digitale presentatie. Het webinar start om
20.00 uur en duurt tot 21.00 uur. U kunt
tijdens het webinar digitaal vragen stellen.
Wilt u meedoen? Meld u dan aan via

www.ooststellingwerf.nl/geurbeleid. U krijgt
dan een link naar het webinar toegestuurd.
Advies
De gemeente heeft bureau De Roever gevraagd
om een onafhankelijk advies uit te brengen
voor het geurbeleid. U vindt dit advies op
www.ooststellingwerf.nl/geurbeleid. In het
advies zijn een aantal mogelijkheden
uitgewerkt. Op 7 en 14 januari 2021 hebben we
hierover met landbouw- en natuurorganisaties,
ondernemers en plaatselijk belangen
gesprekken (gehad).
Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met Jack Luchtenborg,
j.luchtenborg@ooststellingwerf.nl.
1 december 2020

Wanneer moet ik in quarantaine
vanwege corona?
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kan het nodig zijn dat je thuis in quarantaine gaat.
Dat betekent dat je binnen blijft en geen bezoek ontvangt.
Je bent een huisgenoot of nauw
contact van iemand met corona
of je hebt een melding gekregen
in de CoronaMelder app

Je hebt klachten die
passen bij corona

Zoals verkoudheidsklachten, hoesten,
verhoging of plotseling verlies van
reuk of smaak.
• Laat je zo snel mogelijk testen.
• Blijf thuis tot je de uitslag hebt.
• Heb je ook last van koorts of
benauwdheid? Dan blijven
huisgenoten ook thuis.

Je keert terug uit een
buitenlands risicogebied vanwege
corona

Een nauw contact is iemand die minimaal 15
minuten binnen 1,5 meter is geweest.

Een risicogebied is een gebied met een
oranje reisadvies vanwege corona.

• Blijf 10 dagen thuis.
• Je kunt deze periode verkorten door je op de
5e dag na het laatste contact te laten testen.
Ook als je geen klachten hebt. Je hoort van de
GGD of in de CoronaMelder app hoe je je
kunt laten testen zonder klachten.
• Houd zoveel mogelijk afstand van de
huisgenoot met corona.
• Krijg je klachten? Laat je zo snel mogelijk
testen.

• Blijf 10 dagen thuis.
• Krijg je klachten? Laat je zo snel
mogelijk testen.
• Voor sommige reisdoelen geldt
een uitzondering. Kijk op
Rijksoverheid.nl/uitzonderingen
-quarantaine.

Hulp nodig?

Kinderen en quarantaine

In de gids ‘Hulp en steun bij thuisquarantaine’
vind je informatie en tips om de quarantaine
door te komen. De gids is te downloaden via
Rijksoverheid.nl/quarantainegids

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar gelden
uitzonderingen op de quarantaineregels.
Kijk op Rijksoverheid.nl/coronaregels-gezinnen

Testafspraak maken

Kijk op Rijkoverheid.nl/quarantaine

Meer informatie
Ga naar Rijksoverheid.nl/coronatest
of bel met 0800-1202

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Doe jij mee met de training Politiek Actief ?
Wil je meer weten over politiek? Lijkt het je
wel wat om invloed te hebben op wat er
gebeurt in onze gemeente? Of ben je gewoon
benieuwd naar de lokale democratie?
Dan is de gratis training Politiek Actief wat
voor jou!

Praktische informatie
De training is gratis en kun je digitaal vanuit
je eigen huis volgen. De training wordt
gegeven op woensdagavonden van 19.30 uur
tot 22.00 uur op: 17 februari, 3 maart, 10 maart,
24 maart en 7 april.

Op vijf avonden vertellen we alles over
democratie en politiek. En als je denkt: ’Maar
daar pas ik toch helemaal niet tussen? Dat
zijn toch hele andere mensen dan ik?’ Dan is
deze training juist wat voor jou. De gemeente
is namelijk van en voor iedereen.

Enthousiast?
Meld je aan bij griffie@ooststellingwerf.nl.
We organiseren deze training samen met de
gemeenten: Opsterland, Weststellingwerf,
Smallingerland en De Fryske Marren

Cyclomedia maakt foto’s in Ooststellingwerf
Cyclomedia Technology B.V., een Nederlands
bedrijf gevestigd in Zaltbommel, is
gespecialiseerd in het grootschalig en
systematisch in beeld brengen van de
omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen
maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s
vanaf de openbare weg en ook in uw gemeente
maakt Cyclomedia deze straatfoto’s. Deze
foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens,
zoals herkenbare gezichten, op grond waarvan
de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(‘AVG’) van toepassing is.
Cyclomedia heeft een gerechtvaardigd belang
om persoonsgegevens te verwerken op grond
van artikel 6.1 sub f AVG. De
verwerkingsdoeleinden betreffen de registratie
en verwerking van straatfoto’s in een database
teneinde deze foto’s – onder stringente
voorwaarden – ter beschikking te stellen aan
publieke en private organisaties. De foto’s
worden vervolgens gebruikt ten behoeve van
inspectie en beheer van de buitenruimte,
visuele ondersteuning bij de implementatie en
uitvoering van wetgeving, ontwikkeling van
ruimtelijke plannen, voorbereiding van
werkzaamheden in de openbare ruimte en

andere (maatschappelijke) belangen. Voordat
Cyclomedia de opnamen hiertoe beschikbaar
stelt aan haar klanten worden herkenbare
personen en kentekens van auto’s
onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). De geblurde
opnamen worden door Cyclomedia bewaard
zolang als nodig is om te voldoen aan de
doeleinden van verwerking en om te kunnen
voldoen aan de contractuele verplichtingen met
afnemers. Cyclomedia heeft een Functionaris
Gegevensbescherming aangesteld om toezicht
te houden op de toepassing en naleving van
AVG, die bereikbaar is via onderstaande
contactgegevens.
Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot
inzage, rectificatie, wissing en beperking van de
verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt
u contact opnemen met:
Cyclomedia Technology B.V.,
Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of
privacy@Cyclomedia.com.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie:
www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement

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

Haulerwijk

Oldeberkoop

Oosterwolde

Wilt u bezwaar maken?

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Vaart
Nz 13 (30-12-2020)

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf,
Leeksterweg 63B (07-01-2021)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 4 januari 2021, vergroten
bedrijfspand,
Heerenveenseweg 3

Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor plaatsen schutting,
Meulemaad 4
- voor oprichten detailhandel en
verhuizen bedrijf, Waardeel 2

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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Gemeente zoekt gezinnen om Junior Energiecoach spel te spelen
Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk
mogelijk energie? Leer het met Junior
Energiecoach, een leuk en leerzaam spel voor
gezinnen om thuis energie te besparen. De
gemeente Ooststellingwerf nodigt alle kinderen
in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs
uit om mee te doen.
In je eigen huis ga je – samen met het hele
gezin – op expeditie om te leren over
energiebesparing. Je kunt je tot eind januari
aanmelden via www.juniorenergiecoach.nl. Het
spel start op 27 februari en duurt vijf weken.
Wat ga je doen?
Elke week staat in het teken van een andere
opdracht. Je speelt on- en offline een spel met
leuke, leerzame opdrachten, puzzels,
experimenten en winacties.
Lampenjacht en stekkerexpeditie
Elke week komen Junior Energiecoach-filmpjes
van het Varkentje Rund online. Hierbij horen

leuke en geheime opdrachten, winacties,
interessante weetjes en spellen. Wie durft mee
op lampenjacht of stekkerexpeditie? Kinderen
worden zo echte Junior Energiecoaches.
Gratis meedoen
Aanmelden of op zoek naar meer informatie?
Kijk op www.juniorenergiecoach.nl. Deelname
is gratis! In september deden al bijna
30 gezinnen in Ooststellingwerf mee. In
februari start er zelfs een complete schoolklas.
Campagne Thuisbesparen
Junior Energiecoach is onderdeel van de
gemeentelijke campagne Thuisbesparen, waarmee de gemeente samen met haar inwoners wil
proberen om in 2030 CO2-neutraal te zijn.
Meer informatie over de campagne
Thuisbesparen staat op www.ooststellingwerf.nl/
thuisbesparen. Vraag bijvoorbeeld een gratis
bespaarbox of bespaarkaart (cadeaubon) aan.
Mensen in een huurwoning kunnen meedoen aan
de gratis actie Goed voorbeeld doet Goed volgen.

