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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

Coronacrisis
Vanwege het coronavirus hebben we aangepaste
openingstijden. Het gemeentehuis is alleen op
afspraak geopend voor dringende zaken.

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.

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.

Bel voor een afspraak naar 140516.
Op www.ooststellingwerf.nl vindt u meer informatie
over onze aangepaste openingstijden en dienstverlening.

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 14.30 uur
U dient een kwartier voor sluitingstijd
aanwezig te zijn.

Publicatie verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:
• twee parkeervakken aan te wijzen als
gehandicaptenparkeerplaats op het
parkeerterrein bij de nieuwe supermarkt in
Appelscha;
• twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het
opladen van elektrische auto’s op het
parkeerterrein bij de nieuwe supermarkt in
Appelscha.
Ter inzage besluit:
Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf
4 augustus 2020 ter inzage op het
gemeentehuis te Oosterwolde.
Inwerkingtreding besluit:
Het besluit treedt direct na bekendmaking in
werking.

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer
informatie over dit besluit, bel ons dan via
nummer 14 0516.
Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u
binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit een bezwaarschrift sturen naar:
Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. Arjan Janssens
postbus 38
8430 AA Oosterwolde
Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
• de dagtekening en uw naam en adres
• een omschrijving van het besluit
• de reden waarom u het niet eens bent met het
besluit
• uw handtekening

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?

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

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig
geen spreekuren van B&W plaats.

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.
De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.
Om het coronavirus onder controle te houden gelden er op veel plekken maatregelen.

Voor iedereen geldt:
Ga buiten het
vakantieseizoen
als het kan.

Bereid je goed
voor.

Wil je in Nederland
op vakantie?

Wil je naar het
buitenland op vakantie?
Reizen zijn mogelijk naar landen met

Volg de
basisregels.

Laat je testen
bij klachten.

Openbaar vervoer, touringcars en taxi's:

Krijg je in Nederland klachten?

Draag een niet-medisch mondkapje en

Blijf thuis en laat je testen. Maak een

vermijd de spits.

afspraak via 0800-1202.

Informeer je goed voor vertrek over het

Weet welke maatregelen gelden

land van bestemming en de maatregelen

tijdens je vliegreis of in landen waar je

die er gelden. Lees het actuele reisadvies

doorheen reist.

op nederlandwereldwijd.nl.
Leef ook in het buitenland de regels na

een geel reisadvies, maar let op de
risico’s: de situatie kan onverwacht

Download de Reisapp van

die in Nederland gelden. Als lokale regels

verslechteren.

Buitenlandse zaken en zet pushberichten

strenger zijn, dan gelden deze.

aan. Houd tijdens je vakantie het
Reizen naar landen met een oranje

Nederlandse reisadvies in de gaten.

of rood reisadvies wordt afgeraden.
Kom je toch terug uit zo’n land, dan
moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

Krijg je klachten tijdens je vakantie
in het buitenland? Meld je dan bij de

Weet waarvoor je verzekerd bent
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring

lokale gezondheidsautoriteiten. Reis
niet als je klachten hebt.

is inbegrepen.

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?
Blijf thuis en laat
je testen.

Voedselbank

3 juli 2020

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Was vaak je
handen.

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

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

Elsloo

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 26 juli 2020, plaatsen dakkapel en
dakraam, Maurits van Eppelaan 52

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Kloosterheerd 1 (29-07-2020)

Verleende omgevingsvergunning
- voor kap veldesdoorn ter hoogte van
Bruggelaan 5 , stamdiameter 30 cm, boom
staat los, wordt nieuwe boom geplant
(28-07-2020);
- voor kap meidoorn ter hoogte van
Nijesteegde 40, stamdiameter 40 cm, boom
is dood, wordt nieuwe boom geplant
(28-07-2020);
- voor kappen 7 beuken ter hoogte van
Wester es 2, elk met stamdiameter 30 cm,
bomen zijn dood, herplant niet nodig, ze
staan in een bosje (28-07-2020);
- voor kap kers ter hoogte van Bovensteegde
18, stamdiameter 20 cm , boom is dood,
wordt nieuwe boom geplant (28-07-2020);
- voor kap kers ter hoogte van Bovensteegde
22, stamdiameter 20 cm, boom is dood,
wordt nieuwe boom geplant (28-07- 2020).

Verleende omgevingsvergunning
- voor kap berk ter hoogte van Meester
Voortmanstraat 36, stamdiameter 20 cm,
wordt nieuwe boom geplant (28-07-2020)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap zwarte els ter hoogte van
Feikemaweg 15, stamdiameter 20 cm, boom
is dood, wordt nieuwe boom geplant
(28-07-2020).
- voor bouw woning, Oude Tramweg 1
(29-07-2020)

Haulerwijk

RECTIFICATIE
Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouw woning, Norgerweg 50
(22-07-2020)

Nijeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 27 juli 2020, uitvoeren van waterproject
omvormen mestbassin tot vijver, Bovenweg 23

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor kappen twee zomereiken ter hoogte
van Molenbosch 44, elk met stamdiameter
30 cm, de bomen zijn dood, worden nieuwe
bomen geplant (28-07-2020)

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor kappen twee sierkersen elk met
stamdiameter 25 cm ter hoogte van
Vossehaer 15; bomen zijn dood,, herplant
past niet binnen de reconstructie
(28-07-2020);

- voor kap boomhazelaar met stamdiameter
25 cm ter hoogte van Lage Haer 13, boom past
niet binnen de reconstructie (wijkvernieuwing)
(28-07-2020);
- voor kap veldesdoorn met stamdiameter
25 cm ter hoogte van Lage Haer 13, de boom
past niet binnen de reconstructie
(wijkvernieuwing) (28-07-2020);
- voor kap zomereik in het Kleindiepspark ,
geduid met idnummer 397196, met
stamdiameter 35 cm, boom heeft ernstige
scheefstand, wordt nieuwe boom geplant
(28-07-2020);
- voor kap berk ter hoogte van Lijnakker 19,
met stamdiameter 20 cm, boom is dood,
wordt een nieuwe boom geplant
(28-07-2020);
- voor kap zomereik ter hoogte van
Prandingaweg 1, met stamdiameter 40 cm,
boom is dood, wordt een nieuwe boom
geplant (28-07-2020);
- voor kap berk ter hoogte van Stoppelmaad 7,
met stamdiameter 15 cm, boom is dood,
wordt een nieuwe boom geplant (28-07-2020);
- voor kap zomereik ter hoogte van Lage Haer 1,
met stamdiameter 40 cm, boom heeft
zwamaantasting, wordt een nieuwe boom
geplant (28-07- 2020).
- voor kappen 10 eiken aan de Houtwal ter
hoogte van nrs. 20 - 27,elk met stamdiameter
35 cm, bomen hebben brandschade, worden
nieuwe bomen geplant (28-07-2020);
- voor kap zwarte els ter hoogte van
Bareldsburglaan 2, met diameter 20 cm,

boom is dood, herplant is niet nodig, boom
staat in een bosje (28-07-2020).
- voor bouw 4 appartementen, Houtwal 13 en 14
(28-07-2020)

Ravenswoud
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap beuk ter hoogte van
Compagnonsweg 24, met stamdiameter
40 cm, boom is dood, wordt nieuwe boom
geplant (28-07-2020);
- voor kap zwarte els te hoogte van
Bokslootweg 1, met stamdiameter 30 cm, de
boom is dood, wordt nieuwe boom geplant
(28-07-2020)

Waskemeer
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap zwarte els ter hoogte van de
Feikemaweg 15, met stamdiameter 20 cm,
boom is dood, wordt een nieuwe boom
geplant (28-07-2020).

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

