
Dinsdag 18 augustus 2020 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis Oosterwolde. Deze 
vergadering is in lijn met de landelijke 
Coronamaatregelen alleen online te volgen. 
De publieke tribune is gesloten. De  
raadsvergadering is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk.

Agenda
- Bestuurlijke situatie gemeente 

Ooststellingwerf

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl

staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te 
spreken.  In verband met de Coronacrisis 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 raadsvergadering is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Gemeenteraadsvergadering 

Dinsdag 11 augustus 2020 | WekelijkS nieuWS Gemeente OOStStellinGWerf 

Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

       Ooststellingwerf

       @Owerf

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

Appelscha 
Verleende evenementenvergunning
- voor  organisatie Roggebergloop op  

5 september 2020, De Roggeberg 1  
(05-08-2020)

reCtifiCAtie  Donkerbroek - dit 
moest Waskemeer zijn
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap zwarte els  ter hoogte van 

Feikemaweg 15, stamdiameter 20 cm, boom 
is dood, wordt nieuwe boom geplant

 (28-07-2020).

elsloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor  bouw woning, Kloosterheerd 2 

(04-08-2020)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor  verbouw woning, Leeksterweg  11 

(6-7-2020)
- voor verbouw en uitbreiden bestaande 

bedrijfspand, Turfsteker 49 (04-08-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 3 augustus 2020 plaatsen nieuwe 

draagbalk en plaatsen kozijn met glas in lood 
(monument), ’t Oost 1

ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 4 augustus 2020, vergroten 

werktuigenberging, Compagnonsweg 7A

Vaststelling bestemmingsplan

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.

Waar laat jij je mondkapje en wegwerphandschoenen?

Het bestemmingsplan ‘Haulerwijk 7 woningen 
Meester van Ekstraat’ is door de raad 
vastgesteld. U kunt het vastgestelde 
bestemmingsplan (met planidentificatie-
nummer: NL.IMRO.0085.BPVanEkstraat-VG01) 
inzien op het gemeentehuis of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen tussen 14 augustus 
2020 en 24 september 2020 beroep instellen 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.

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

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl

