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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.

Jongeren krijgen cadeaukaarten
De gemeente Ooststellingwerf helpt mee om de
samenleving weer op gang te helpen en de
gevolgen van de coronacrisis te herstellen. We
deden dat al op verschillende manieren, zoals
het ondersteunen van ondernemers en mensen
die extra zorg of aandacht nodig hadden. Voor
verschillende groepen die geraakt zijn door de
coronacrisis, zetten we op korte termijn extra
acties op. Zo beginnen we nu met een
cadeaukaart voor jongeren.
Alle jongeren van 12 t/m 17 jaar krijgen twee
cadeaukaarten van € 12,50 die zij mogen

besteden bij lokale ondernemers in
Ooststellingwerf. We geven jongeren hiermee
een steuntje in de rug en we ondersteunen de
lokale ondernemers met extra inkomsten.
De jongeren krijgen deze week de kaarten
thuisgestuurd. De kaarten zijn alleen te
besteden bij lokale winkeliers of ondernemers
die zich hebben aangemeld. Inleveren kan tot
en met 16 november 2021.
Meer informatie en deelnemende winkels/
ondernemers zijn te vinden op
www.ooststellingwerf.nl/cadeaukaart.

Fiets & Fietser Check Doortrappen
de afstelling van de fiets. Tussendoor is er een
lekkere lunch.

Bent u nog altijd lekker aan het fietsen? Is uw
fiets winterklaar? En bent u fit genoeg voor
leuke fietstochtjes? Op dinsdag 28 september
kunnen oudere fietsers de fiets en zichzelf laten
checken tijdens de Fiets & Fietser Check van
Doortrappen.
Tijdens deze check is er een fysiotherapeut
aanwezig voor tips en oefeningen om de
spierkracht, balans en evenwicht te trainen. De
beleidsmedewerker verkeer van de gemeente
Ooststellingwerf vertelt over het fietsbeleid. En
fietsdocenten van de Fietsersbond kijken naar

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.

Dag:
dinsdag 28 september 2021
Tijdstip: 11.30 – 15: 00 uur, inclusief lunch
Plaats: Steegdenhal Appelscha,
Nijesteegde 49A in Appelscha
Meedoen
Wilt u meedoen aan deze check? Meld u aan bij
sportcoach Anne-Marie Heidstra, tel.nummer
06-25 33 15 18 of via aheidstra@scala-welzijn.nl.
U bent van harte welkom.
Deelname is gratis. De lunch wordt u
aangeboden door de gemeente
Ooststellingwerf. Begeleiding is in handen van
de Fietsschool van de Fietsersbond en de
buurtsportcoach.
De Fiets & Fietser Check maakt deel uit van
het programma Doortrappen, een campagne
van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, gericht om oudere fietsers zo
lang mogelijk en zo veilig mogelijk te laten
fietsen. In Friesland wordt de campagne
ondersteund door het Regionaal Orgaan
Verkeerveiligheid Fryslân (ROF) en de Friese
gemeenten.

Gemeenteraadsvergadering
Dinsdag 28 september 2021 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis in Oosterwolde. (De
publieke tribune is weer geopend, houd wel
rekening met de op dat moment geldende
landelijke coronamaatregelen.)
Agenda
- Geurbeleid Wet geurhinder en veehouderij
(Wgv)
- Verzoeken uit de samenleving
Hamerstukken:
- Bestemmingsplan De Bult 5A Appelscha
- Bestemmingsplan Muldersweg 3 Appelscha
- Rijksbijdrage winkelgebied Oosterwolde
- Verklaring van geen bedenkingen
omgevingsvergunning voor de uitbreiding
van Camperplaats Appelscha, Wester Es 6 te
Appelscha
- Verklaring van geen bedenkingen realiseren

zestal woningen Boekhorsterweg 17
Oosterwolde
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. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan
kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 28 september
2021 12.00 uur melden bij de griffier, via
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 14
0516. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.
De raadsvergadering wordt uitgezonden via de
Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en
Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website
(www.ooststellingwerf.nl).

Reageer op de richtingen voor de nieuwe woon(zorg)visie

Wat vindt u belangrijk?

De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie. Waarin we vastleggen wat we de komende jaren
gaan doen op het gebied van wonen. Hierover willen we met u in gesprek.
U wilt misschien uw leven lang in uw huidige
woning blijven wonen. Of u of uw kinderen
willen graag in een specifiek dorp wonen, maar
dit lukt niet omdat er geen woningen
beschikbaar zijn. Het kan ook zijn dat u op zoek
bent naar een heel andere manier van wonen en
u wilt dat de gemeente daarin meedenkt.
Voor de zomer hebben we op verschillende
manieren onze inwoners betrokken bij de
nieuwe woonvisie. Een enquête leverde meer
dan 400 reacties op. Daarnaast zijn twee
bijeenkomsten georganiseerd. We hebben
verschillende partijen gesproken die betrokken
zijn bij wonen in Ooststellingwerf, zoals
marktpartijen. Omdat wonen met zorg de
komende jaren een grotere rol gaat spelen,
hebben we ook gesproken met

zorgorganisaties. Deze informatie vormt de
basis voor onze woon(zorg)visie. We willen
deze graag met u bespreken op het
gemeentehuis.
Datum: woensdag 22 september
Tijd:
19.00 - 21.00 uur
Locatie: gemeentehuis Oosterwolde, ’t Oost 11
Aanmelden kan via: www.ooststellingwerf.nl/
woonvisie.
De Gemeentepagina staat altijd zowel in de
gratis huis-aan-huis krant van dinsdag
(21 september) als de abonneekrant van
donderdag (23 september). U kunt zich t/m
woensdag 22 september opgeven voor de
bijeenkomst over de nieuwe woon(zorg)visie.

Maak ruimte voor een schoon voetpad

Inleveractie wapens jongeren

De komende weken zullen we in de avond (van
16.00 tot 20.00 uur) borstelrondes doen op de
voetpaden. Daarom willen we je vragen een beetje
ruimte te maken. Door bijvoorbeeld je auto even
ergens anders te parkeren. Dan kunnen wij de

Een mes op zak is niet normaal en zeker niet
cool. Het zorgt voor onveilige situaties, want
met een mes op zak wordt het wapen sneller
gebruikt met alle ellendige gevolgen van dien.
Daarom kunnen jongeren tussen 11 en

Mededelingen

voetpaden weer mooi schoon maken. Wil je
weten wanneer we bij jou in de buurt zijn?
Op www.ooststellingwerf.nl/borstelronde vind
je de weekplanning. Deze wordt elke week
bijgewerkt.

17 oktober (anoniem en straffeloos) een wapen
inleveren bij het politiebureau in Oosterwolde.
Dit is onderdeel van een landelijke campagne
van de Rijksoverheid. Kijk voor meer informatie
op www.dropjeknife.nl.

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

Oldeberkoop

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 8 september plaatsen golfballennet,
Gruun 3

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 9 september 2021, vergroten
recreatiewoning, Molenbosch 93

Ontwerp besluit omgevingsvergunning
- brandveilig gebruik, Riemsoord 42

Ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- plaatsen reclameborden van 4 t/m 17 oktober
2021, theatervoorstelling (09-09-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- Verbouw recreatiewoning, De Valouwe 2
(09-09-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 13 september 2021, plaatsen koeling
gebouw, Houtwal 30

- op 9 september 2021, bouw tuinhuis,
Weidemaad 122
Verleende omgevingsvergunning
- bouw 3 dakkapellen, Biezenkamp 2
(16-09-2021)
- plaatsen brug, Ecomunitypark, kadastraal
D 2217 (13-09-2021)
- maatwerkverzoek Drogerij, Drie Tolhekken 3
(13-09-2021)
- veranderen garagegevel, Menninge 124
(09-09-2021)

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 9 sseptember,bouw schuur,
Lycklamavaart 7

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
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Van dagbesteding naar werk

Veilig en relaxed fietsen met de
fietsspiegel
Heb je wel eens gehoord van fietsspiegels?
Een fietsspiegel kan je aan het stuur van je
fiets monteren. Met zo'n spiegel heb je altijd
goed zicht op wat er achter je gebeurt en weet
je dus wat voor verkeer je kan verwachten.
Veilig en handig voor mensen die niet zo goed
meer over hun schouder naar achteropkomend verkeer kunnen kijken. Het Fiets
Vitaal Team van de Fietsersbond geeft gratis
voorlichting over deze spiegels bij de
fietsenmaker. Tijdens de voorlichting krijg je

handige informatie en tips én kan je een
fietsspiegel uitproberen. Kom je ook?
Wanneer: 5 oktober 2021
Waar:
André De Fietsspecialist Brinkstraat 4
Oosterwolde
Tijd:
Tussen 09.00 – 13.00 uur
Deelname is gratis.

Paraplubestemmingsplan windturbines
Ooststellingwerf
V.l.n.r.: Maarten Bronkhorst, Rudy Olijve, Rick Dijkstra en Benny Olijve.
Vaak hangt er een rugzak met vooroordelen op de rug van iemand die bij de dagbesteding zit.
Onterecht, als je het Maarten Bronkhorst en Benny Olijve van Dagbesteding Noord vraagt. “Wij
willen mensen zoveel mogelijkheid vaardigheden leren, zodat ze kunnen doorstromen naar regulier
werk”, vertelt Maarten. “En dat hebben veel ook zeker in zich”, benadrukt zijn collega Benny. Zo
werkt Rick Dijkstra (18) naast zijn opleiding in constructiewerk bij Olijve Constructie in
Oosterwolde. Hij kwam hier vanuit de dagbesteding. “Ik ben blij dat ik hier kan werken en door kan
leren. Het motiveert dat iemand mij deze kans geeft”, aldus Rick.
De deelnemers van Dagbesteding Noord zijn
jongeren en volwassenen met psychosociale
problemen of een verstandelijke beperking.
Maarten en Benny geven ze bij de dagbesteding
een zinvolle invulling van hun dag en leren ze
veel bij. “Van hele praktische dingen zoals
metaalbewerking en boren tot op tijd komen,
samenwerken, netjes opruimen en
verantwoordelijkheid pakken. Ook helpen we bij
het maken van een cv, een motivatiebrief en
bereiden we iemand voor op een gesprek”,
vertelt Benny. Zo had zijn broer Rudy plek voor
Rick bij zijn bedrijf Olijve Constructie. “Rick is
erg gemotiveerd. Hij kwam bij ons binnen als
leerling en leert steeds meer. Het kan best lastig
zijn om nieuwe mensen te vinden in het
constructiewerk. Rick heeft soms wat extra
begeleiding nodig, maar uiteindelijk heb ik er
een goede werknemer bij”, vertelt Rudy.
Geef ze een kans
Dagbesteding Noord kijkt per deelnemer naar
wat diegene kan en nodig heeft. Pas als iemand
echt klaar is om zelfstandig te werken, gaan ze
op zoek naar een goede match. “Nadat we
iemand hebben geplaatst, houden we contact
met de deelnemer en het bedrijf om te kijken
hoe de samenwerking gaat. Wij hebben
intensief met de deelnemers gewerkt en weten
waar hun aandachtspunten liggen”, benadrukt
Maarten. “En laat vooral je vooroordelen los en
geef ze een kans”, vult zijn collega Benny aan.
“Misschien heb je ooit een negatieve ervaring
gehad met iemand die kwam vanaf de

Het ontwerpbestemmingsplan
‘Paraplubestemmingsplan windturbines
Ooststellingwerf’ ligt vanaf 22 september tot en
met 2 november 2021 ter inzage.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPWind-ON01) inzien tijdens de

openingstijden van het gemeentehuis of via
www.ruimtelijkeplannen.nl. 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.

14 september 2021

dagbesteding. Maar vergeet dan niet dat
iedereen anders is. Je moet mensen de kans
geven zich te bewijzen.”
Meerwaarde
“Je neemt wel een gokje”, geeft Rudy toe. “Maar
dat heb je eigenlijk bij elke nieuwe medewerker.
Ik denk altijd aan de meerwaarde. Niet alleen
voor mijn bedrijf, maar ook voor henzelf.” Voor
deelnemers van de dagbesteding heeft
zelfstandig zijn en het hebben van werk een
enorme meerwaarde. “Iedereen wil een
toekomst opbouwen en de dingen gewoon
goed voor elkaar hebben. Doordat ik hier nu
werk, krijg ik die kans ook”, zegt Rick. “En die
pakt hij met beide handen aan. Anders krijgt hij
het van ons wel te horen”, lacht Benny.
Contact
Ben jij werkgever en wil je meer weten over
Dagbesteding Noord of het in dienst nemen van
mensen vanuit de dagbesteding? Neem dan
contact op met Maarten Bronkhorst via
06-34026138 of met Benny Olijve via 06-22154483.
Mailen kan naar info@dagbestedingnoord.nl.
De gemeente Ooststellingwerf kan
ondernemers ook begeleiden en adviseren bij
het in dienst nemen van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn er
subsidies beschikbaar. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met Ingrid Borgman
via i.borgman@ooststellingwerf.nl of kijk op
www.ooststellingwerf.nl/werkgeversregelingen.

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs
Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca,
evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.
Hier heb je per 25 september een
coronatoegangsbewijs nodig:
Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines

Stap 1 Ga naar de CoronaCheck-app.
Stap 2 Login met DigiD of vul de ophaalcode in.

Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds.

Stap 3 Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op.
Entertainment toegestaan.

Stap 4 Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code.
Dit is je coronatoegangsbewijs.

Geen maximaal aantal bezoekers.

Stap 5 Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op
de locatie waar een coronatoegangsbewijs verplicht is.

Evenementen, zoals festivals, feesten en
professionele sportwedstrijden

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar
CoronaCheck.nl/print.

Buiten: geen maximaal aantal bezoekers.

Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24
uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.

Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal
bezoekers.

Mondkapjesplicht
Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de
reguliere capaciteit. Toegestaan tot 0.00 uur.

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en
bioscopen

In het openbaar vervoer.
In het professioneel personenvervoer.
Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen.

Geen maximaal aantal bezoekers.

Thuiswerkadvies
Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

Wassen

De gemeente Ooststellingwerf wil dat elke inwoner mee kan doen. Dit staat onder andere beschreven
in de doe-agenda ‘Mensen participeren duurzaam op de arbeidsmarkt’. In de ondersteuning van
inwoners is een belangrijk doel om iedereen stap voor stap naar vermogen te laten participeren en dat
inwoners een daginvulling ervaren die past bij hun wens, talenten en eventuele ontwikkelingswensen.
Om deze doelen te halen werkt de gemeente nauw samen met o.a. Dagbesteding Noord in
Oosterwolde. Bekijk de doe-agenda op www.ooststellingwerf.nl/visie-samenleven.

Zo werkt het coronatoegangsbewijs

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Afstand

1,5 meter blijft een
veilige afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

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

