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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
Vooraf reserveren via de Afvalapp van
Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/
milieustraat-oosterwolde.

themabijeenkomst
Cruydt-Hoeck leert veel van proefvelden Openbare
Maandag 31 mei 2021 vindt een digitale themabijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst is in lijn
met de landelijke Coronamaatregelen alleen online te volgen. De publieke tribune is gesloten.
De themabijeenkomst is wel openbaar, maar niet openbaar toegankelijk. Een eventuele
presentatie van deze bijeenkomst wordt op de website geplaatst.
19.30 – 22.00 uur Heroverwegingsproces, toelichting op het rapport

Uitkomst schriftelijke stemming benoeming
commissielid J. Vledder
De voorzitter van de raad van Ooststellingwerf deelt mee dat de uitkomst van de schriftelijke
stemming over de benoeming van J. Vledder als commissielid als volgt is: 18 stemmen voor
en 0 stemmen tegen. Het raadsvoorstel is hiermee aangenomen.
17 mei 2021

Jasper Helmantel tussen de proefveldjes aan de Abbendijk in Nijeberkoop
Nijeberkoop – Mede dankzij ondersteuning
vanuit het Biobased Economy-programma van
de gemeente Ooststellingwerf, heeft CruydtHoeck in Nijeberkoop ruim vijftig proefveldjes.
Het levert de specialist in inheemse
wildebloemenzaden waardevolle informatie op.
„Belangrijk voor het verbeteren en herstellen
van de biodiversiteit”, vertelt Jasper Helmantel,
directeur van Cruydt-Hoeck.
„Het wordt steeds duidelijker dat het
dramatisch slecht gaat met de populatie van
insecten, vlinders, bijen en vogels”, aldus
Jasper. Hij probeert dat samen met de klanten
van Cruydt-Hoeck te veranderen. De
wildeplantenzaden en bloemenweidemengels
van Cruydt-Hoeck zorgen in heel Nederland en
Vlaanderen voor mooie bloemenweides.
Ga rommeliger tuinieren
Sinds 1978 richt Cruydt-Hoeck zich op het
verzamelen, kweken en aanbieden van
wildeplantenzaden en bloemenweidemengels.
„En dan gaat het dus echt om de inheemse
soorten die van nature in deze omgeving
voorkomen. Die leveren namelijk een veel
grotere bijdrage aan de biodiversiteit dan
zomaar een kleurige bloemenmix. Dat staat wel
leuk, maar insecten komen veel beter op de
inheemse soorten af”, legt Jasper uit.
Iedereen kan volgens de bevlogen ondernemer
een steentje bijdragen aan meer biodiversiteit,
dus ook particulieren. „Ga wat minder net
tuinieren, wat rommeliger ecologischer. De
natuur dus wat meer op zijn beloop laten”, zo
luidt zijn advies. „En daarnaast: tegels eruit,
planten erin. En kies daar waar het kan zoveel

Mededelingen

mogelijk voor inheemse wilde planten.”
Verzamelen van kennis
Belangrijke afnemers van de bloemenzaden zijn
gemeenten, provincies en waterschappen.
„Niet alleen de aanleg is belangrijk, maar vooral
ook het beheer daarna”, benadrukt Jasper.
„Zodat we er ook in de komende jaren van
kunnen profiteren.”
Naast investeren in goede zaden, richt CruydtHoeck zich daarom op het verzamelen en delen
van de juiste kennis. „Al een aantal jaren hadden
we een plan om meer proeven te gaan doen. Wat
we bij verschillende klanten in de praktijk zagen,
wilden we graag samenbrengen op één plek om
goed te kunnen vergelijken. Dankzij de subsidie
vanuit Biobased Economy konden we in 2016 en
2017 proefveldjes gaan aanleggen.”
In de proefvelden worden verschillende
zadenmengels, zaaitijden en maaimomenten
met elkaar vergeleken. „Het levert ons veel
extra kennis en inzichten op, waarmee we de
bloemenweides steeds beter kunnen aanleggen
en steeds beter advies kunnen geven.”

Coronaregels
19 mei tot en met minstens 8 juni 2021
Deze regels gelden van 19 mei tot en met minstens 8 juni 2021

Basisregels
Houd afstand en
ga weg als het druk is

Was je handen

Werk zoveel
mogelijk thuis

Thuis

Werk thuis als dat kan

Kinderopvang
en onderwijs

Max. 2 gasten
per dag ontvangen

Draag een mondkapje
waar verplicht

Kinderopvang voor
0 tot en met 4 jaar

Buitenschoolse
opvang

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Winkels

Alle winkels open
Alle winkels zijn open

Horeca

Afhalen en bezorgen

Sport

Buiten op 1,5 meter

Buiten sporten toegestaan op 1,5 meter afstand

Bezoek aan:

Buitenschoolse opvang open

Na 20.00 uur geen
verkoop alcohol

Terras buiten van
6.00 - 20.00 uur

Buiten t/m 26 jaar,
afstand niet verplicht

Basisschool

Bibliotheek is open

Dierentuin, museum
en pretpark buiten
Dierentuin, museum en pretpark buiten is open

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Middelbare school
en mbo deels open

Hoger onderwijs
deels open

Vermijd drukte in
het openbaar vervoer

Vakantie? Check
www.wijsopreis.nl

Basisscholen open

Reizen

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check www.wijsopreis.nl

Restaurant en
café binnen
Restaurant en café binnen zijn dicht

Zwembad voor sporten is open

Binnen op 1,5 meter
max. 2 mensen

Binnenzwembad

Afstand houden is niet verplicht tijdens buiten sporten voor mensen tot en met 26 jaar

Bibliotheek

Buiten

Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Terras buiten open van 6.00 tot 20.00 uur

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Max. 1 keer per
dag op bezoek

Ontvang thuis maximaal 2 gasten per dag en houd afstand van de gast

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Waardevolle resultaten
Het project heeft al waardevolle resultaten
opgeleverd. Zo is het vermoeden bevestigd dat
het veel meer voordelen heeft om in het najaar
in te zaaien, dan in het voorjaar. „Zaaien in het
voorjaar kan ook, maar zaaien in augustus, september en oktober levert een beter resultaat op.”
Nieuwsgierig naar informatie over
bloemenzaden, aanleg of beheer? Volg dan,
zodra de coronamaatregelen het weer toelaten,
eens een cursus van Cruydt-Hoeck, kies voor
een rondleiding of kijk op www.cruydthoeck.nl.

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Houd 1,5 meter afstand Is het druk? Ga dan weg Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Buitenterras van kantines open

Buitenterras
van kantines

Binnensporten op 1,5 meter is toegestaan met maximaal 2 mensen

Muziek- en
dansscholen
Muziek- en dansscholen zijn open

Evenementen
Evenementen zijn verboden

Bioscoop
en museum
Bioscoop en museum binnen is dicht

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle

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 12 mei 2021, vergroten woning, Hulsthof 55
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap Zomereik (Quercus robur)
stamdiameter 10 cm, Boerestreek. Boom is
dood . Wordt nieuwe boom geplant *
- voor kap Canadapopulier (Populus
canadensis) stamdiameter 35 cm,
Nijesteegde. Boom heeft scheefstand en is
rot. Wordt nieuwe boom geplant*

- voor kap Ruwe berk( Betula pendula)
stamdiameter 25 cm, Nijesteegde. Boom is
dood. Wordt nieuwe boom geplant *
- voor kap Zomereik (Quercus robur)
stamdiameter 45 cm, Nijesteegde. Boom is
dood. Wordt nieuwe boom geplant *
- voor kap Veldesdoorn (Acer campestre
Elsrijk) stamdiameter 20 cm, Noorder Es.
Boom is dood. Wordt nieuwe boom geplant *
- voor kap Beuk (Fagus sylvatica)
stamdiameter 35 cm, Sanatoriumweg.
Boom heeft zwam in kroon en dood hout.

Wordt nieuwe boom geplant *
- voor kap Beuk (Fagus sylvatica)
stamdiameter 30 cm, Sanatoriumweg. Boom
is dood. Wordt nieuwe boom geplant *
- voor kap Haagbeuk ( Carpinus betulus Frans
Fontaine) stamdiameter 10 cm, Vaart Zz.
Plantvak wordt gerenoveerd. Wordt nieuwe
boom geplant *
- voor kap Haagbeuk (Carpinus betulus Frans
Fontaine) stamdiameter 10 cm, Vaart Zz.
Plantvak wordt gerenoveerd. Wordt nieuwe
boom geplant *

- voor kap Haagbeuk (Carpinus betulus Frans
Fontaine) stamdiameter 10 cm, Vaart Zz.
Plantvak wordt gerenoveerd. Wordt een
nieuwe boom geplant *
* verleend op 18-05-2021 en alle locaties zijn in te
zien bij de aanvraag.

Vervolg van de meldingen vint u op de tweede
pagina van het gemeentenieuws.
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In actie voor een ander met NLdoet

Gratis Bespaarbox voor woningeigenaren

Tijdens NLdoet komen Nederlanders in actie
om iets voor een ander te doen. Op 28 en
29 mei 2021 zet NLdoet vrijwilligerswerk in de
spotlight en word je uitgenodigd een dagje de
handen uit de mouwen te steken.

Woningeigenaren in de gemeente
Ooststellingwerf kunnen nog steeds een gratis
Bespaarbox aanvragen. In de box zitten
producten om meteen energie te besparen in
huis. De inhoud heeft een waarde van € 40,-.

Samen sta je sterker. Iets voor een ander doen
loont. NLdoet spoort mensen aan zich als
vrijwilliger aan te bieden voor een klus. In de
gemeente Ooststellingwerf worden verschillende klussen georganiseerd. Kijk voor de
aangemelde klussen op www.nldoet.nl.

Ook wanneer er geen klus is aangemeld bij jou
in de omgeving, of wanneer de beschikbare
plaatsen vol zijn, kun je in actie komen voor
een ander. Bel eens bij je oudere buurvrouw aan
en vraag of je ook boodschappen voor haar
mee kunt nemen. Of maak van je wandeling
een opruimrondje door zwerfafval te
verzamelen. Wil je zwerfafval verzamelen en
een mooie route wandelen? Kijk dan vooral
even op www.nldoet.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.

Vervolg mededelingen

De gemeente stelt de Bespaarboxen
beschikbaar zodat inwoners met een
koopwoning makkelijk kunnen meehelpen aan
het doel om in 2030 een energieneutrale
gemeente te zijn. De actie Goed voorbeeld doet
Goed volgen, voor huurders, is inmiddels vol.

Binnenkort komen er nieuwe acties voor
huurders en woningeigenaren.
Veel Ooststellingwervers hebben al een Bespaarbox aangevraagd. Heeft u nog niet meegedaan
aan een van de acties van Thuisbesparen?
Vraag dan de gratis Bespaarbox aan en bespaar
meteen: www.ooststellingwerf.nl/gratis-bespaarbox.
“Een super initiatief. Het is voornamelijk goed
voor de bewustwording en daarom hebben wij
hem ook aangeschaft”, vertelt Sandra uit
Haulerwijk.

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?

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.

Donkerbroek

*verleend op 18-05-2021 en alle locaties zijn in te
zien bij de aanvraag.

Verleende omgevingsvergunning
- voor kap Zomereik (Quercus robur)
stamdiameter 65 cm, Buursterlaan. Boom
heeft zwam. Wordt nieuwe boom geplant
(18-05-2021) *

Haule

* locatie is in te zien bij de aanvraag.

Haulerwijk

Elsloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap smalbladige es (Fraxinus
angustifolia) stamdiameter 45 cm,
Bûtenweg . Boom heeft plakoksel. Wordt
nieuwe boom geplant *
- voor kap Zilverlinde (Tilia tomentosa Brabant)
stamdiameter 35 cm, Bûtenweg. Boom heeft
plakoksel, Wordt nieuwe boom geplant *
- voor kap Zilverlinde (Tilia tomentosa
Brabant) stamdiameter 35 cm, Eikenhorst.
Boom t heeft plakoksel. Wordt een nieuwe
boom geplant *
* verleend op 18-05-2021 en alle locaties zijn in te
zien bij de aanvraag.

Fochteloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap Grootbladige linde ( Tilia
platyphyllos) stamdiameter 35 cm,
Zuideinde. Boom veroorzaakt ernstige
wortelopdruk. Wordt nieuwe boom geplant *
- voor kap Grootbladige linde ( Tilia
platyphyllos) stamdiameter 35 cm,
Zuideinde. Boom veroorzaakt ernstige
wortelopdruk. Wordt nieuwe boom geplant *

Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouw woning, Zwetteweg 1 (18-05-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Slotemaker de
Bruïneweg 15 (18-05-2021)
- voor kap Eenbladige es (Fraxinus excelsior
Diversifolia) stamdiameter 25 cm,
Koudenburgerweg. Boom is dood. Wordt
nieuwe boom geplant *
- voor kap Eenbladige es (Fraxinus excelsior
Diversifolia) stamdiameter 25 cm,
Koudenburgerweg. Boom is dood. Wordt
nieuwe boom geplant *
- voor kap Amerikaanse Es (Fraxinus
americana) stamdiameter 20 cm,
Koudenburgerweg. De boom is dood. Wordt
nieuwe boom geplant *
- voor kap Ruwe berk (Betula pendula)
stamdiameter 25 cm, Meester
Jongebloedstraat. De boom heeft holtes .
Wordt nieuwe boom geplant *
- voor kap Zomereik (Quercus robur)
stamdiameter 25 cm, Meester
Jongebloedstraat. Boom is dood. Wordt
nieuwe boom geplant *
* verleend op 18-05-2021 en alle locaties zijn in te
zien bij de aanvraag.

Oosterwolde

Waskemeer

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 4 mei 2021, bouw bedrijfswoning met
jongveestal, Rijweg achter nr. 100, kadastraal
F 618,669 en 670
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap Zomereik (Quercus robur)
stamdiameter 25 cm, Houtwal. Boom heeft
brandschade. Wordt nieuwe boom geplant *
- voor kap Zomereik (Quercus robur)
stamdiameter 35 cm, Prandingaweg. Boom
heeft zwamaantasting en bezorgt ernstige
wortelopdruk. Wordt nieuwe boom geplant *
- voor kap Ruwe berk (Betula pendula)
stamdiameter 35 cm, Rijweg. Boom heeft
zwamaantasting. Wordt nieuwe boom
geplant*
- voor kap Hollandse linde (Tilia europaea
Euchlora) stamdiameter van 25 cm, Rijweg.
Boom heeft zwamaantasting . Wordt nieuwe
boom geplant *

Verleende omgevingsvergunning
- voor kap Zomereik (Quercus robur)
stamdiameter 45 cm, Kruisweg. Boom heeft
zwamaantasting. Wordt nieuwe boom
geplant *
- voor ap Gewone plataan (Platanus
hispanica) stamdiameter 25 cm, Kruisweg.
Boom heeft zwamaantasting. Wordt nieuwe
boom geplant *
- voor kap Zomereik (Quercus robur)
stamdiameter 40 cm, Kruisweg. Boom heeft
Zwamaantasting. Wordt nieuwe boom
geplant *
- voor kap Gewone plataan (Platanus
hispanica) stamdiameter 60 cm, Kruisweg.
Boom heeft scheefstand, wordt te zwaar.
Wordt nieuwe boom geplant *
- voor kap Gewone plataan (Platanus
hispanica) stamdiameter 55 cm, Kruisweg.
Boom heeft scheefstand, wordt te zwaar.
Wordt een nieuwe boom geplant *

* verleend op 18-05-2021 en alle locaties zijn in te
zien bij de aanvraag.

* verleend op 18-05-2021 en alle locaties zijn in te
zien bij de aanvraag.

Ravenswoud
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap Zomereik (Quercus robur)
stamomtrek 30 cm, Veenwijksweg. Boom
heeft plakoksel. Wordt nieuwe boom geplant
(18-05-2021)
* locatie is in te zien bij de aanvraag.

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

