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Openingstijden gemeentehuis 

Coronacrisis

Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

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
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 20 augustus 2020, vergroten woning, 

Oosterse Es 38

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 26 augustus 2020, plaatsen voetbalbord,  

kadastraal E 1110

makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  25 augustus 2020, vervangen voorgevel, 

Bercoperweg 6 

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 24 augustus 2020, wijziging positionering 

op de kavel, Buttinga 7
- op 26 augustus 2020,  nieuwbouw  woning,  

Martenskamp 54

Verleende omgevingsvergunning
- voor  verandering van de inrichting, 

Ecomunitypark 1 (26-08-2020)
- voor het uitbreiden van de melkveeschuur, 

Weperpolder 1 (27-08-2020)

melding Activiteitenbesluit
- voor het starten van een houtwerkingsbedrijf, 

Sleeweg 5 (27-08-2020)

Binnenkort ontvangt iedereen die gebruik 
maakt van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) een brief met daarin de 
rekening van hun eigen bijdrage. De eigen 
bijdrage is €19 per maand. Dit jaar worden de 
maanden april en mei voor iedereen 
kwijtgescholden vanwege de coronacrisis.

Per 1 januari 2020 geven gemeentes aan het 
CAK door wie een eigen bijdrage betaalt. Door 
landelijke vertragingen hebben de gemeente 
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en 
Opsterland eind augustus iedereen aangemeld 
voor dit jaar. Iedereen die is aangemeld 
ontvangt een startpakket en de eerste 
rekeningen van het CAK. Controleer deze goed. 

Klopt er iets niet? Vul dan het formulier 
Wijziging eigen bijdrage CAK in. Deze staat op 
onze website www.ooststellingwerf.nl/webCAK. 
U mag ons hiervoor ook bellen.

Betalingsregeling
Wanneer u een betalingsregeling wilt, vraag 
dan een betalingsregeling aan bij het CAK. 
Kijk hiervoor op de website van het CAK: 
www.hetcak.nl.

meer informatie
Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u 
vinden op de website van het CAK: 
www.hetcak.nl.

Zaterdag 12 september 2020 openen 
monumentenhouders in Ooststellingwerf hun 
deuren tijdens de nationale Open 
Monumentendag. De monumenten zijn dan 
van binnen en van buiten te bekijken, er zijn 
leerzame activiteiten zoals rondleidingen en 
exposities over de geschiedenis van het 
monument en haar omgeving. Ook zijn er 
activiteiten voor kinderen.

Een van de deelnemende monumenten is dit 
prachtige boerderijtje in het Drents-Friese Wold, 
aan de Oude Willem 9 in Appelscha. Recentelijk 
is de boerderij verbouwd door de huidige 
bewoners. In het voorhuis lieten zij originele 
elementen terugkomen en als u achter in de 
grote schuur naar boven kijkt ziet u een 
prachtig netwerk van oude gebinten. Maar de 

grote schuur heeft meer verrassingen in petto. 
De bewoners laten het u met veel 
enthousiasme zien tijdens de open 
monumentendag. 

Kijk voor meer informatie en het voorlopige 
programma op www.ooststellingwerf.nl/omd

Binnenkort factuur eigen bijdrage Wmo12 september: Open monumentendag 
Ooststellingwerf 2020!

Wijziging openingstijden Bosbergtoren
Vanaf 31 augustus 2020 tot en met in ieder geval  18 oktober 2020 is de Bosbergtoren geopend van 
10.00 tot 18.00 uur.

rectificatie
Vaststelling bestemmingsplan ‘woningbouw Herenweg te Donkerbroek’

Op 20 augustus 2020 is de vaststelling van 
bestemmingsplan en hogere waarde Wet 
geluidhinder ‘woningbouw Herenweg te 
Donkerbroek’ bekend gemaakt. De 
gepubliceerde versie van het bestemmingsplan 

is onjuist. De terinzagelegging van het 
bestemmingsplan wordt daarom ingetrokken. 
De juiste versie van het bestemmingsplan 
wordt zo snel mogelijk opnieuw gepubliceerd 
en bekend gemaakt.
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