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Openingstijden gemeentehuis

Coronacrisis

Vanwege het coronavirus hebben we aangepaste 

openingstijden. Het gemeentehuis is alleen op 

afspraak geopend voor dringende zaken. 

Bel voor een afspraak naar 140516. 

Op www.ooststellingwerf.nl vindt u meer informatie 

over onze aangepaste openingstijden en dienstverlening.

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

U dient een kwartier voor sluitingstijd 

aanwezig te zijn.

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
Iedere maandag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u, 
op afspraak, in gesprek met de burgemeester of 
een wethouder. Voor een gesprek met de 
burgemeester of een wethouder kunt u een 
afspraak maken via 14 0516.

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig 

geen spreekuren van B&W plaats.

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.

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

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 22 juli 2020, verbouw woning, Moskou 3

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor  verbouw woning, Leeksterweg  11

(6-7-2020)
- voor verbouw woning, leeksterweg 50

(22-07-2020)

Oldeberkoop
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor  bouw woonvilla, Willinge Prinsstraat 25

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 22 juli 2020, bouwen bedrijfshal met 

kantoor, Sleeweg kadastraal D 1916

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor plaatsen inkoopstation bij zonnepark, 

Kadastraal D 2211

Verleende vergunning Drank- en Horecawet
- voor Nanningaweg 5

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 17 juli 2020, bouw werktuigenberging, 

Compagnonsweg 7A 

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.

bij klachten zoals
verkoudheid, hoesten

of verhoging

 blijf thuis en laat je testen

Alleen wordt steeds meer samen. Maar dat 

kan alleen als we hier samen verstandig mee 

omgaan. Dus bij klachten zoals verkoudheid, 

hoesten of verhoging, blijven we thuis en 

laten we ons testen.

Ook bij milde klachten bel je    Ook bij milde klachten bel je    0800-1202

voor een afspraak bij jou in de buurt.  Alleen 

zo kunnen we elkaar beschermen en gaan 

er steeds meer deuren open. Kijk voor meer 

informatie op rijksoverheid.nl/coronatest

Boa’s controleren digitaal op 
parkeren blauwe zones

Weigering omgevingsvergunning 
en weigering verklaring van geen 
bedenkingen supermarkt Dertien 
Aprilstraat 46 in Oosterwolde

Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) 
van de gemeenten Ooststellingwerf, 
Weststellingwerf en Opsterland (OWO) werken 
samen op het gebied van parkeercontroles. 
Voor het toezicht op de blauwe parkeerzones in 
de drie gemeenten gebruiken ze sinds kort 
digitale apparatuur. Hiermee kunnen ze sneller 
en effi  ciënter controleren of alle parkeerders de 
blauwe parkeerschijf goed gebruiken. 
Er zal meer gecontroleerd worden op 
parkeergedrag in met name in de blauwe zones. 

Wie niet volgens de richtlijnen parkeert, krijgt 
de komende weken eerst een waarschuwing. 
Het nieuwe systeem biedt de mogelijkheid om 
te controleren of de overtreder vaker is 
gewaarschuwd. Bij meerdere waarschuwingen 
volgt een boete. Is het parkeergedrag erg 
hinderlijk dan kan de boa besluiten om direct 
een boete uit te schrijven. Later in het jaar gaan 
de boa’s strikter optreden.

De weigering van de omgevingsvergunning en 
de weigering van de verklaring van geen 
bedenkingen ‘supermarkt Dertien Aprilstraat 46 
in Oosterwolde’ liggen vanaf vrijdag 24 juli 
2020 tot en met donderdag 3 september 2020 
ter inzage op het gemeentehuis. Om deze op 
het gemeentehuis in te zien moet u - om 
verspreiding van het Coronavirus tegen te 
gaan - een afspraak maken. Voor het maken 
van een afspraak verwijzen wij u naar 
www.ooststellingwerf.nl. U kunt ons ook bellen 

op 14 0516. Ook zijn de stukken digitaal in te 
zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inzagetermijn kan een belangheb-
bende beroep instellen en een verzoek om 
voorlopige voorziening vragen (voor zover zij 
daarbij een spoedeisend belang hebben).

Let op: dit is geen offi  ciële bekendmaking. U vindt 
de offi  ciële bekendmaking in het gemeenteblad via 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

Bosbergtoren weer open

Onze gemeente vanaf grote hoogte bekijken? 
Dat kan weer vanaf de Bosbergtoren. 
De 33 meter hoge uitkijktoren heeft een 
vernieuwd toegangssysteem. Je kan erin door 

contactloos te betalen met je bankpas. Een 
andere manier is door op de nieuwe website 
wwww.debosbergtoren.nl tickets te kopen 
met iDeal.


