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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.

FUMO laat bedrijven spotten

Raadscommissies

De FUMO wil graag weten welke activiteiten
bedrijven uitoefenen. Zo weten we of er
eventueel milieuschade kan ontstaan en
kunnen we toezicht en handhaving beter
uitvoeren. Daarnaast helpt deze informatie bij
het verlenen van vergunningen en het
ontwikkelen van ruimtelijk beleid. Om precies
te weten welke bedrijvigheid plaatsvindt,
inventariseren medewerkers van GlobeScope in
opdracht van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu
en Omjouwing (FUMO) in de hele gemeente.

Raadscommissie Ruimte
Maandag 14 juni 2021 vanaf 19.00 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.

Als je in de maanden juni, juli en augustus op
straat ‘spotters’ ziet die druk in de weer zijn met
hun mobieltje dan is de kans groot dat ze met de
StreetSpotter-applicatie ‘gevels’ controleren. Via

de app zien ze direct of hun waarneming klopt
met de gegevens die bekend zijn bij de Kamer
van Koophandel en de basisadministratie van de
gemeente. Is de informatie juist dan hoeven ze
niets te doen. Blijkt dat een bedrijf is opgeheven
of dat het huidige bedrijf nog onbekend is, dan
legt de spotter direct in de app de gewijzigde
gegevens vast. Na controle hiervan worden de
wijzigingen verwerkt.
Bij het spotten worden geen foto’s gemaakt.
Ook worden er geen gegevens vastgelegd
anders dan die al openbaar zijn, zoals
bedrijfsnamen en branche-indeling of die vast
te stellen zijn vanaf de openbare weg. Kijk voor
meer informatie op www.fumo.nl. 28 mei 2021

Stap 3: bijna alles open
Op 5 juni zetten we de derde stap van het openingsplan en gaat onder voorwaarden bijna alles open,
waaronder restaurants, bioscopen en musea. Door ons aan de basisregels te houden, kan steeds meer.

Wassen

Basisregels

Was vaak je handen.

Afstand

Hoest en nies in je
elleboog.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Testen

Vermijd drukke
plekken.

Klachten?
Blijf thuis.
Laat je direct testen.

Openingsplan: stap 3 per 5 juni

Thuisbezoek

Horeca
Horeca open tussen 6.00 uur
en 22.00 uur.* Max. 50
personen per ruimte.**

Ontvang thuis max. 4 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Recreatie

Reguliere openingstijden voor
alle winkels.
Verbod op verkoop van alcohol
vanaf 22.00 uur.

Max. 4 personen (excl. kinderen
t/m 12 jaar) of 1 huishouden per
tafel.

Sauna’s, wellnesscentra en
zonnestudio’s open.*

Sport
Vaste zitplaats verplicht. Geen
zitplaatsen aan de bar.

Casino’s en spellocaties zoals
binnenspeeltuinen open.*
Max. 50 bezoekers per ruimte.**

Geen entertainment, zoals tvschermen, en geen zelfbediening.

Binnenlocaties van onder andere
attractie- en dierenparken open.
Recreatief vervoer, zoals
rondvaartboten, toegestaan.*

Winkels

T/m 17 jaar wedstrijden tegen
andere clubs toegestaan.

Kunst en cultuur
Musea en monumenten
open.*
Bioscopen, theaters en
concertzalen open.*
Max. 50 bezoekers per ruimte of
max. 250 bezoekers als de
capaciteit van de ruimte meer
dan 1000 vaste zitplaatsen is.**

Mededelingen

Sportkantines, kleedkamers
en douches open.
Publiek bij professionele
wedstrijden toegestaan.*/**

Raadscommissie Samenleving
Woensdag 16 juni 2021 vanaf 19.00 uur vindt
de raadscommissie Samenleving online
plaats. Deze vergadering is in lijn met de

Agenda
− Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie
over meldingen openbare ruimte
− Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie
over schuldhulpverlening
− Rijksbijdrage beschikbaar stellen
Zorgeconomie Regio Deal
− 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).

Ontwerpbestemmingsplan Kuinderweg 1
Makkinga
Het ontwerpbestemmingsplan Kuinderweg 1
Makkinga ligt vanaf 9 juni 2021 tot en met
21 juli 2021 ter inzage.

openingstijden van het gemeentehuis of via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
Kuinderweg1-OW01) inzien tijdens de

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

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?

Groepslessen bij kunst- en
cultuurbeoefening toegestaan.*

* Reserveren en gezondheidscheck verplicht.
** Met gratis toegangsbewijzen een hoger aantal
maximum bezoekers mogelijk.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Sporten in groepen
toegestaan. 1,5 meter afstand
houden niet verplicht. Vanaf 18
jaar max. 50 personen per
groep.*

Agenda
− Jaarverslag/rekening 2020 en
ontwerpbegroting 2022 Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit
− Vvgb realiseren waterstoflocatie met
electrolyser op het Ecomunitypark te
Oosterwolde
− Programma Duurzaam Ooststellingwerf
2021 - 2025
− Procesvoorstel Bosbergtoren (opiniërend)
− Toekomst Coöperatie Appelscha Regio 3.0
(opiniërend)
− Vervangende nieuwbouw clubgebouw
Haulerwijk (opiniërend)
− Biosintrum (bijpraatmoment stand van zaken)
− Omgevingswet (bijpraatmoment stand van
zaken)

landelijke Coronamaatregelen alleen online te
volgen. De publieke tribune is gesloten. De
raadscommissie is wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk.

Voedselbank
alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

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.

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

Nijeberkoop

Oosterwolde

Wilt u bezwaar maken?

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 27 mei 2021, herbouw recreatiewoning,
De Valouwe 47

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 27 mei 2021, bouw woning, Oosteregge 1

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor plaatsen luchtwasinstallatie bij stallen,
Weperpolder 10 (02-06-2021)

Haulerwijk

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 31 mei 2021, realiseren dakkapel,
Grietmansstraat 30

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

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 31 mei 2021, plaatsen beveiliging bij
zonnepark, nabij Hoofdweg-Boven
kadastraal K 1561

Oldeberkoop

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Molenhoek 32
(01-06-2021)

Waskemeer
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 30 mei 2021, vergroten woning,
Feikemaweg 16
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De Bosbergtoren is weer open

Wegstremmingen
Vanwege het aanbrengen van slijtlagen (split)
worden de onderstaande wegen afgesloten of
ontstaat er verkeershinder voor alle verkeer.
Het betreft de wegen:
14 juni:
• Drentseweg Appelscha, verkeershinder
• Rijweg Oosterwolde, verkeershinder
• Bercoperweg Makkinga, verkeershinder
• Kuinderweg Makkinga, verkeershinder
• Laag Duurswoude (doodlopend) Makkinga,
afgesloten
• Grindweg Nijeberkoop- Oosterwoldseweg
Oldeberkoop, verkeershinder
15 juni:
• Terwisscha Appelscha, verkeershinder
• Hearweg Elsloo, afgesloten
• Koedijk Elsloo, verkeershinder
• Donkereweg Elsloo, verkeershinder
• De Monden Elsloo, verkeershinder
• Buttinga Oosterwolde - Hoog Duurswoude
Makkinga
• Nanningaweg Oosterwolde, afgesloten
(doodlopende weg naar sluis)

Hij is weer open: de Bosbergtoren in Appelscha. De entree kost € 2,-. Betalen kan met uw pinpas bij
de toren of koop uw tickets online via www.debosbergtoren.nl. Dan krijgt u uw tickets in uw e-mail.
Rondom en in de toren zijn maatregelen genomen vanwege het coronavirus.

16 juni:
• Luitzen Oetsesweg Donkerbroek,
verkeershinder
• ’t West Donkerbroek, verkeershinder
• Fruitier de Talmaweg Donkerbroek,
verkeershinder

• Koelandsweg Donkerbroek, afgesloten
• Bovenveld Donkerbroek, afgesloten
• Prandinga Oosterwolde (buiten de bebouwde
kom), afgesloten
17 juni:
• Stobbepoelweg Donkerbroek, verkeershinder
• Vaartweg Donkerbroek, verkeershinder
• Moskou Donkerbroek, afgesloten
• Vaartweg Donkerbroek, verkeershinder
• Schansdijk Waskemeer, afgesloten
• Fenneweg Haule, verkeershinder
Indien nodig krijgt u informatie van de
aanwezige verkeersregelaars.
Duur van de werkzaamheden
De duur van de stremmingen is afhankelijk van
de weersomstandigheden en de voortgang van
het werk. Slijtlagen kunnen alleen met droog
weer worden aangebracht, dus kan er van de
planning worden afgeweken.
Meer info
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
• Arjen van den Berg van de firma Schagen
Infra, bereikbaar via telefoonnummer 06 2267
9049
• Arjen Schimmel van de gemeente
Ooststellingwerf, bereikbaar via
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail a.
schimmel@ooststellingwerf.nl

