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Adresgegevens

Openingstijden gemeentehuis (15 juli tm 19 aug)

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.

Wijzigingen Nederlandse
identiteitskaart
Sinds 2 augustus is de Nederlandse
identiteitskaart vernieuwd. Er worden twee
vingerafdrukken van de kaarthouder afgenomen
voor de Nederlandse identiteitskaart en uw
burgerservicenummer (BSN) staat in een
QR-code op de achterkant.

Sluipwesp vs eikenprocessierups: 1 - 0

De identiteitskaart ziet er ook iets anders uit.
De kosten voor een Nederlandse identiteitskaart zijn sinds 2 augustus verhoogd met € 3,55.
Kijk voor meer informatie op
www.ooststellingwerf.nl/identiteitskaart.

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?

Roelof, de man die bij ons in de gemeente gaat
over de bestrijding van de eikenprocessierups,
zag hoe een sluipwesp eitjes legt in het nest
van een eikenprocessierups. De sluipwesp is
een natuurlijke vijand van deze vervelende
rupsensoort. Daarom heeft een speciaal team
het nest met de eitjes in een kast geplaatst en
niet weggehaald. Hierdoor hebben we volgend
jaar meer sluipwespen in onze gemeente. Zo
helpt de natuur ons - en wij de natuur.

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.

Mededelingen

De hieronder genoemde informatie heeft geen officiële status. De officiële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.
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.

Haulerwijk
Melding Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
- voor aanleg uitweg t.b.v. perceel Berkenweg 1
(02-08-2021)
U kunt de melding inzien en u kunt bezwaar
maken

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 29 juli 2021, aanleg mindervalidevissteiger en drie kleinere vissteigers aan
vijver, Prandingapark kad. A 7418

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen luchtwasinstallatie bij stallen,
Weperpolder 10 (29-07-2021)
- voor plaatsen gevelreclame, Brinkstraat 7A
(28-07-2021
Aanvraag evenementenvergunning
- op 30 juli 2021, organiseren jubileumfeest
Spits op 25 en 26 september 2021,
Veengang 21

Vergunning Algemene Plaatselijke Verordening
- ophangen gekleurde beachballen sfeerverhogen winkelhart

Ooststellingwerf
Ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening
- plaatsen van driehoeksreclameborden, open
dag van ROC Friese Poort 18-11-2021

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

