
Raadscommissie Samenleving
Dinsdag 8 september 2020 vanaf 19.00 uur is 
de raadscommissie Samenleving 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  
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk.

Agenda
- Incidentrisicoprofiel Fryslân
- Onderzoek Rekenkamercommissie naar de 

financiële sturing op de uitvoering van de 
Jeugdwet

- Tussentijdse monitor Jeugd 2020
- Beleidskader onderwijsachterstandenbeleid 

(VVE) 2020-2023 Spelenderwijs
- Visie op samenleven
- Uitvoering motie Kracht van de Jeugd

Raadscommissie Ruimte
Woensdag 9 september 2020 vanaf 19.30 uur 
is de raadscommissie Ruimte 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  
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk.

Agenda
- Biosintrum

- Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) Bomen
- Beschikbaarstelling krediet voor 14 

parkeerplaatsen bs de Twirrewyn te 
Donkerbroek

- Ontwerp Statutenwijziging Stichting Oold 
Ark en Stichting Korenmolen De Weyert

- Nummer 35 voortgangslijst (Motie over Tiny 
Houses)

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? 
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl.

In verband met de Coronamaatregelen 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.

Alle commissievergaderingen zijn  te volgen via 
de website (www.ooststellingwerf.nl). 
De commissievergadering Samenleving op 
dinsdag 8 september wordt ook uitgezonden via 
de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en 
Kabel 104.1 FM).

Raadscommissies

Dinsdag 8 september 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

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.

Appelscha
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor verbouwen recreatiewoning,  

De Valouwe 21

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 2 september 2020, vergroten woning, 

Geert Wolter Smitweg 14
- op 2 september 2020, plaatsen voetbalbord, 

kadastraal E 1110

elsloo
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouwen woning, Eikenhorst 2

Haule
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor bouw schuur, Zwetteweg 33

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 31 augustus 2020, plaatsen dakopbouw, 

Meuleveldweg 25

- op 1 september 2020, plaatsen overkapping, 
Martenskamp 17

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor uitbreiden schakeltuin, Nanningaweg 

47 kadastraal D 1332

Ravenswoud
melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Compagnonsweg 7A    

(31-08-2020)

gemeente zoekt gezinnen om junior 
energiecoach spel 
te spelen

Vaststelling bestemmingsplan ‘woning-
bouw Herenweg te Donkerbroek’

Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk 
mogelijk energie? leer het met junior 
energiecoach, een leuk en leerzaam spel voor 
gezinnen om thuis energie te besparen. De 
gemeente Ooststellingwerf nodigt alle kinderen 
in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs 
uit om mee te doen. 

Op alle basisscholen zijn informatieflyers 
uitgedeeld. Kinderen kunnen zich tot 27 
september aanmelden om mee te doen. Het 
spel is onderdeel van de gemeentelijke 
campagne Thuisbesparen, waarmee de 
gemeente samen met haar inwoners wil 
proberen om in 2030 CO2-neutraal te zijn. 

Wat gaan de kinderen doen?
Het spel start op 3 oktober en duurt vijf weken. 
Elke week staat in het teken van een andere 
opdracht. Het is een project voor en door het 
hele gezin. Kinderen (ongeveer 7-12 jaar) en 
ouders spelen met Junior Energiecoach on- en 
offline een spel met leuke, leerzame 
opdrachten, puzzels, experimenten en 
winacties. Kennis en bewustwording over 
energie nemen toe. Het motto is: met energie 
kun je lachen!

lampenjacht en stekkerexpeditie
Elke week komen Junior Energiecoach-filmpjes 
van het Varkentje Rund online. Hierbij horen 
leuke en geheime opdrachten, winacties, 
interessante weetjes en spellen. Wie durft mee 
op lampenjacht of stekkerexpeditie? Kinderen 
worden echte Junior Energiecoaches. Ook leuk 
en leerzaam voor ouders natuurlijk.

gratis meedoen
Aanmelden of op zoek naar meer informatie? 
Kijk op www.juniorenergiecoach.nl. Inschrijven 
kan tot en met 27 september 2020. Meer 
informatie over de campagne Thuisbesparen 
staat op www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen. 
Meld je bijvoorbeeld aan voor de gratis training 
tot Energiecoach en help andere 
Ooststellingwevers ook energie besparen.

Het bestemmingsplan ‘woningbouw Herenweg 
te Donkerbroek’ is door de raad vastgesteld. U 
kunt het vastgestelde bestemmingsplan (met 
planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BpHerenweg-VG01) inzien op het gemeente-
huis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden kunnen tussen 4 september 

tot en met 15 oktober 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.

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.

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

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl
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Ook dit jaar wil gemeente Ooststellingwerf 
goede initiatieven verder helpen. Heb jij een 
goed idee of initiatief? Waar meerdere mensen 
wat aan hebben? Dien dan een subsidie-
aanvraag in voor jouw idee in bij Het fonds!

Je kunt jouw idee of initiatief indienen vanaf  
31 augustus t/m 18 september 2020. Bekijk de 
voorwaarden en de beoordelingscriteria op 
www.ooststellingwerf.nl/fonds om te weten 
waaraan jouw subsidieaanvraag moet voldoen. 
Je vindt daar ook een stappenplan die je kunt 
volgen om tot een goede aanvraag te komen. 

Er is in totaal € 85.000,- subsidie beschikbaar 
gesteld voor  kleine initiatieven (tot en met  
€ 10.000,-) en € 167.522,- voor grote initiatieven 
(€ 10.001,- tot maximaal € 25.000,-).

kom je er niet uit?
Dit jaar is er geen open inloop voor een 
spreekuur. Toch even sparren? Maak dan een 
afspraak met Oscar Weehuizen of Marten Tel.  

Deze afspraak kan plaatsvinden op 
gemeentehuis maar ook op locatie. Indien 
gewenst komen naar u toe deze nazomer! 
Telefonisch overleg is uiteraard ook mogelijk.
 - Oscar Weehuizen

 Tel.: (0516) 566 367
 Mail: o.weehuizen@ooststellingwerf.nl 
 - Marten Tel

 Tel.: (0516) 566 257
 Mail: m.tel@ooststellingwerf.nl;

meer weten? 
Kijk op www.ooststellingwerf.nl/fonds.

Het Fonds 
kan jouw idee of project wel wat 
financiële steun gebruiken?

Subsidieregeling provincie 

Openbare themabijeenkomsten

Provincie Fryslân opent in samenwerking met 
Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân een 
subsidieregeling voor de maatschappelijke 
sector. Doel is om verenigingen en stichtingen 
te ondersteunen bij het organiseren van 
activiteiten in de anderhalve-meter-
samenleving. Er is € 375.000,- beschikbaar voor 
heel Fryslân.
De regeling, officieel geheten ‘Subsidieregeling 
COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân’, is 

bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, 
aanbieders van sport en amateurkunst en 
maatschappelijke organisaties die kwetsbare 
groepen ondersteunen.

De subsidieregeling opent op maandag  
7 september om 09:00 uur.
Meer informatie is te lezen op de site van de 
provincie: www.fryslan.frl/subsidies

Maandag 14 september 2020 vinden drie 
themabijeenkomsten plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. Deze bij-
eenkomsten zijn openbaar, maar in lijn met de 
landelijke Coronamaatregelen alleen online te 
volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).  
De publieke tribune is gesloten. 

19.00 – 19.45 Geurbeleid
20.00 – 20.45 Nota van Uitgangspunten van  
 het Programma Duurzaamheid
21.00 – 22.00 Indeling programma’s   
 programmabegroting

Waar laat jij je mondkapje 
en wegwerphandschoenen?

https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/subsidieregeling-covid-19-maatschappelijke-sector-fryslan_22868.html

