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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.

Gratis banden op spanning
Zaterdag 28 augustus tussen 10.00 en 17.00 uur komen medewerkers van Band op Spanning naar
het parkeerterrein van de Lidl in Oosterwolde. Inwoners kunnen daar terecht voor de gratis service
Band op Spanning. Met mobiele apparatuur wordt de bandenspanning van de auto’s gecontroleerd
en worden de banden zo nodig opgepompt.
In Nederland rijdt meer dan de helft van alle
auto’s met een te lage bandenspanning. Dat
kost jaarlijks ca. 200 miljoen liter extra
brandstof en veroorzaakt 400 miljoen kg extra
CO2-uitstoot. Daarnaast maakt rijden met een
te lage bandenspanning autorijden duurder;
een auto verbruikt op jaarbasis 2 tot 5% meer
brandstof en de slijtage van de banden neemt
toe. Het is ook gevaarlijk, want de verkeersveiligheid neemt af door een slechtere wegligging, een langere remweg en een grotere
kans op een klapband.

Hoe werkt het?
Servicemedewerkers staan gedurende de dag
op het parkeerterrein. Ze controleren de
bandenspanning van jouw auto en pompen de
banden zo nodig weer op tot de door de
fabrikant geadviseerde spanning (bij normaal
gebruik).

13 augustus 2021

Vragen en informatie
Kijk voor meer informatie op
www.bandopspanning.nl. Heb je vragen, dan
kun je mailen naar: info@bandopspanning.nl.

Netwerkbijeenkomst ondernemers
Biosintrum
Bent u zelfstandig ondernemer of een kleine
onderneming in Ooststellingwerf? Netwerk
Overwerken organiseert samen de gemeente
Ooststellingwerf een netwerkbijeenkomst voor
u! Op zaterdag 11 september bent u van harte
welkom bij het Biosintrum. Tijdens deze
netwerkbijeenkomst neemt Marianne
Zwagerman u op pakkende wijze mee door de

Maandag 23 augustus zijn de scholen weer begonnen! Rijd met gepaste snelheid en houd zo
extra rekening met fietsende scholieren in het verkeer.

verschillende aspecten, kansen en bedreigingen
van zelfstandig ondernemerschap. Ook zal er
een workshop worden gegeven en twee korte
pitchsessies. Aansluitend is er een
netwerkborrel. Deelname is gratis. Opgave voor
de workshops en/of het gehele avondprogramma kan via www.overwerken.com.

Ontwerpwedstrijd keet
De keten van onze
gemeentewerf zijn
nu nog saai en
simpel blauw.
Daar gaan we
verandering in
brengen! Vooral
deze keet, die staat
in Oosterwolde, kan
wel een schildering
gebruiken. Maak
het winnende
ontwerp en win
€ 100,- in
waardebonnen.

Coronaregels
tot en met 19 september 2021
Deze regels gelden van 10 juli tot en met 13 augustus 2021

Basisregels
Houd 1,5 meter afstand

Dagelijks leven

Bezoek thuis
Houd de groep klein

Bezoek thuis mogelijk. Houd de groep klein.

Geef elkaar de ruimte

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Vrienden en familie
Houd de groep klein

Onderwijs

Bibliotheek

Parken en natuur

Dierentuin
en pretpark

Parken en natuur zijn open

Dierentuin en pretpark zijn open

Sport

Onderwijs open

Bibliotheek
is open

Horeca van
6.00 - 00.00 uur

Zorg voor voldoende
frisse lucht

Werk zoveel
mogelijk thuis

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Bezoek aan en van vrienden en familie mogelijk. Houd de groep klein.

Horeca is van
6.00 uur tot
00.00 uur open

Winkels

Sport mogelijk

Museum
is open

Museum

Winkels open

Gebedshuis
is open

Gebedshuis

Zwembad
Zwembad is open

Bezoek aan

Evenementen

Check of een coronatoegangsbewijs nodig is

Bioscoop
en theater
Bioscoop en theater zijn open

Discotheek
Discotheek is gesloten

Kermis

Bruiloft

Sportwedstrijden

Kermis mogelijk

Bruiloft mogelijk

Sportwedstrijden mogelijk

Checkgesprek en
registratie kan
Checkgesprek en registratie kan

Festival met
vaste zitplaats
Festival met vaste zitplaats mogelijk

Bij thuiskomst:
laat u testen of
doe een zelftest

Reizen

Vakantie?
Check wijsopreis.nl

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check wijsopreis.nl

Check of een coronabewijs nodig is
Check of een coronabewijs nodig is

Mondkapje verplicht in
OV en op luchthavens

Bij thuiskomst:
doe een (zelf)test

Mondkapje verplicht in openbaar vervoer en op luchthavens

Coronatoegangsbewijs
Volledige vaccinatie

Download de
templates en lees
meer over de
wedstrijd op
www.ooststellingwerf.nl/keet.

Mededelingen

Houd afstand en
geef elkaar de ruimte

Was je handen

Negatieve test
binnen 24 uur

Afgelopen 6 maanden
corona gehad

Download de
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle

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.

Appelscha

Oosterwolde

Waskemeer

Wilt u bezwaar maken?

Aanvraag omgevingsvergunning
- op16 augustus 2021, vergroten woning,
Schapendrift 42

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 17 augustus 2021, plaatsen dakkapel voor
doordakvlak, Molenweg 59

Verleende evenementenvergunning
- voor organiseren Novemberfest Waskemeer
20 en 21 november 2021

Melding Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor verbreden inrit, Grote Leijen 2 (12-08-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw toegangspoort. Prandinga 5
(17-08-2021)

Ooststellingwerf

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

Haulerwijk

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderingen binnen melkveebedrijf,
Weperpolder 13 (12-08-2021)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 16 augustus 2021, plaatsen tijdelijke unit
voor kerkelijke activiteiten, Kerkstraat 13

Aanvraag standplaats (APV)
- voor aanvraag standplaats in diverse dorpen
in Ooststellingwerf
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Ontwerp-Omgevingsvisie Ooststellingwerf
De ontwerp-Omgevingsvisie Ooststellingwerf
ligt vanaf 23 augustus tot en met 1 oktober 2021
ter inzage.

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

U kunt de ontwerp Omgevingsvisie
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
Omgevingsvisie-OV01) inzien tijdens de

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

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpbesluit
hogere waarde Wet geluidhinder ’t Oost 60
Oosterwolde
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat vanaf 25 augustus 2021 op grond van het
coördinatiebesluit het ontwerpbestemmingsplan ’t Oost 60 Oosterwolde’ samen met de
ontwerp-omgevingsvergunning en het
ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet
geluidhinder ter inzage wordt gelegd. Met dit
plan worden zes zorgwoningen gerealiseerd.
U kunt de verschillende besluiten inzien tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis of via

www.ruimtelijkeplannen.nl.(planidentificatienummer bestemmingsplan: NL.IMRO.0085.
BPOost60-OW01 en planidentificatienummer
omgevingsvergunning: NL.IMRO.0085.
OVOost60-OW01). Tijdens de inzagetermijn
kunt u een zienswijze indienen.
Let op: dit is geen officiële bekendmaking.
U vindt de officiële bekendmaking in het
gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Een goed idee is het halve werk!
Vanaf 30 augustus tot en met 17 september 2021 kun je weer een aanvraag
indienen bij Het Fonds!
Ook dit jaar wil de gemeente goede ideeën en initiatieven verder helpen.
Zorg voor een goede voorbereiding en bekijk de criteria alvast op:

www.ooststellingwerf.nl/fonds

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?

September

