
 Mededelingen 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
Aanvraag omgevingsvergunning
- 21-9-2021 Terwisscha 3 het plaatsen van 

zonnepanelen in veldopstelling 
- 20-9-2021 Boerestreek 7 het plaatsen van een 

Vertigo constructie 

Verleende omgevingsvergunning
- 22-9-2021 Boslaan 27 het plaatsen van een 

aanbouw op de garage 
- 21-9-2021 Paalakkers 6 het bouwen van 

boomhut tbv kantoor/hobbyruimte 
- 20-9-2021 Riemsoord 42 wijziging 

bestemming wonen in maatschappelijke 
dienstverlening-kinderdagverblijf 

Aanvraag ontheffing Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)
- 21-9-2021 Vaart Zz 79 het laden en lossen van 

vuurwerk tussen 1 oktober en 31 januari

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- 20-9-2021 Peelrug 8 het verbouwen van de 

boerderijwoning 

Elsloo
Verleende evenementenvergunning
- 22-9-2021 parkeerterrein Anker organiseren 

van verenigingsmarkt "Elsloo Herleeft" op  
24 september 2021 

Haulerwijk
Verleende Ontheffing Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)
- 22-9-2021 Leeksterweg 56 ontheffing 

transportregeling vuurwerk 

Ondergeschikte wijziging 
omgevingsvergunning
- 14-9-2021 Kadastraal K 1561 betreffende 

wijziging voorschrift

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- 21-9-2021 Laagduurswoude 3 de bouw van 

een mestbassin 

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- 20-9-2021 Wolvegasterweg 26 het  verbouwen 

van een woning 

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- 16-9-2021 Houtwal 30 het plaatsen van een 

koelinggebouw 

Verleende omgevingsvergunning
- 22-9-2021 Weper 8 het vergroten van de 

ligboxenstal 
- 21-9-2021 Menninge 8 en 10 het bouwen van 

een carport tussen huis nr. 8 en 10 

- 20-9-2021 Prandingapark kad. A 7418 aanleg 
mindervalidevissteiger en drie kleinere 
vissteigers aan vijver 

- 16-9-2021 Biezenkamp 2 het bouwen van drie 
dakkapellen 

Melding Activiteitenbesluit
- 20-9-2021 Venekoterweg 38D het starten van 

het bedrijf

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

Week tegen Eenzaamheid
Van 30 september t/m 7 oktober is het de 
Week tegen Eenzaamheid. In deze week  staat 
elkaar ontmoeten en nieuwe contacten leggen 
centraal. “Iets wat veel inwoners de afgelopen 
tijd enorm hebben moeten missen”, 
benadrukt wethouder Esther Verhagen. “Door 
de coronamaatregelen van de afgelopen tijd 
was het soms lastig om elkaar te ontmoeten. 
Natuurlijk kon dit wel digitaal, maar van een 
fysieke ontmoeting kwam het vaak niet. 
Nieuwe contacten leggen is extra lastig als het 
de norm is om afstand van elkaar te houden. 
Gelukkig kan er steeds meer en is er dus meer 
ruimte om elkaar weer op te zoeken, te zien en 
te spreken. Cruciaal voor de samenleving, 
want iedereen hoort erbij”, zegt Verhagen.

In de Week tegen Eenzaamheid zijn er 
verschillende activiteiten in de gemeente 
waarbij inwoners elkaar kunnen ontmoeten.  
Verhagen: “Ik ben ontzettend blij om te zien dat 
er weer activiteiten kunnen plaatsvinden 
waarbij we elkaar weer mogen ontmoeten. 
Hopelijk niet alleen in de Week tegen 
Eenzaamheid, maar ook voor alle weken die 
daarna komen. Onderschat niet hoeveel meer-
waarde het heeft om anderen te zien en te spre-
ken. Deze momenten, hoe lang of kort, dragen 
stuk voor stuk bij aan uw geluk én dat van een 
ander.  Komt u ook? U bent van harte welkom." 

Activiteiten 
•	Donderdag	30	september	van	09.30	uur	-	

17.00 uur organiseert Vraagelkaar een 

Gelukstafel bij de Albert Heijn in Oosterwolde. 
De coaches van Vraagelkaar kunnen je helpen 
om nieuwe buurtgenoten te ontmoeten. 

•	Dinsdag	5	oktober	van	09.30	uur	-	12.30	uur	
organiseert Vraagelkaar weer een Gelukstafel 
bij de Albert Heijn in Oosterwolde. De 
coaches van Vraagelkaar kunnen je helpen om 
nieuwe buurtgenoten te ontmoeten. 

•	Dinsdag	5	oktober	van	14.00	uur	-	16.30	uur	
organiseert Vraagelkaar samen met het 
Gebiedsteam van de gemeente een 
Gelukscarrousel in de bibliotheek 
Oosterwolde. Tijdens dit Gelukscarrousel zijn 
verschillende workshops en spellen. 
Aanmelden is verplicht.

Kijk voor meer informatie over deze activi-
teiten en het aanmelden op www.vraagelkaar.nl.   

AH gebakjesactie 
Naast deze activiteiten van Vraagelkaar, heeft 
de Albert Heijn in Oosterwolde een speciale 
gebakjesactie in de Week tegen Eenzaamheid. 
In de Nieuwe Ooststellingwerver van 28 
september staat een tegoed die je kan 
uitknippen en meenemen naar de Albert Heijn 
in Oosterwolde. Iedereen kan tegen inlevering 
van de tegoedbon twee appeltaartjes ophalen 
voor de prijs van één. Deze kan je 
langsbrengen bij iemand die wel wat extra 
aandacht heeft verdiend. 

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.

Energiezuinig en
comfortabel wonen?

Wil je weten hoe je jouw woning 
(in één keer of stap voor stap) 
kunt isoleren, zelf je energie kunt 
opwekken en zo je woning energie-
neutraal kunt maken?

Laat je dan inspireren tijdens het 
gratis webinar ‘Energieneutraal 
Verbouwen’ op do. 14 oktober of 
wo. 3 november van 20.00 tot 
21:00 uur. 
Meld je aan op: SA24.nl/webinar

DIT WEBINAR WORDT GEORGANISEERD DOOR

Doe mee met ons gratis webinar.

Onderwerpen webinar :  isoleren  •  ventileren  •  verwarmingssysteem  •  warmtepompen  •  zonnepanelen

Fit, veilig én gezellig doortrappen 
met de Fiets Totaal Doortrap Dag

We beginnen de dag met aandacht voor fietsen 
in een groep, op- en afstappen, remmen, 
lastige verkeerssituaties en fietsen op een 
e-bike. Na de lunch gaan we de Doortraproute 
in de gemeente fietsen onder begeleiding van 
twee docenten van de Fietsersbond. Lijkt het 
u leuk om mee te doen aan deze dag?  
Geef u dan op door een mail te sturen naar 
doortrappen@fietsersbond.nl. Deelname is 
gratis. 

Datum: donderdag 21 oktober 2021
Locatie: de Miente, Snellingerdijk 39,
 Oosterwolde
Tijden: 09.30 – 15.30 uur

Doortrappen in Friesland
Doortrappen in Friesland is bedoeld om 
senioren te stimuleren vaker te fietsen. Fietsen 
is goed voor de gezondheid, sociale contacten 
en mobiliteit van senioren in de provincie. 
Bovendien draagt het bij aan recreatie en 
duurzaamheid. Het programma wordt 
omarmd door de veertien Friese gemeenten en 
de provincie Friesland. Kijk voor meer 
informatie op www.doortrappen.nl.

In beweging blijven, genieten van de mooie natuur en in contact komen met gezellige andere 
seniore fietsliefhebbers. Klinkt dat als de perfecte combinatie? Dan is de Fiets Totaal Doortrap Dag 
misschien wel iets voor u. Deze dag is bedoeld om samen te fietsen en meer te leren over veiligheid 
op de fiets.
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

Openingstijden gemeentehuis
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 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

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

Vooraf reserveren via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

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 
Voor een gesprek met de burgemeester of  
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?

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


De volgende ronde start 8 oktober.
Doe gratis mee!

superleuk spel voor het hele gezin
Bespaar energie én geld met een

Ga op lampenjacht, stekker-expeditie en meer
in een spel van vijf weken met het hele gezin.

Praktisch, leuk en leerzaam.
www.juniorenergiecoach.nl

14 september 2021

Coronaregels

Basisregels

Was je handen Houd afstand Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Zorg voor voldoende  
frisse lucht

Werk thuis als kan,
op kantoor als nodig

Werk thuis als het kan  
en op kantoor als nodig

Dagelijks leven Bezoek thuis

Bezoek thuis mogelijk.

Vrienden en familie

Bezoek aan en van vrienden en familie mogelijk.

Onderwijs

Onderwijs open

Bezoek zonder
coronatoegangs-

bewijs

Bibliotheek
Bibliotheek is open

Museum
Museum is open

Gebedshuis
Gebedshuis is open

Sport
Sporten is mogelijk

Winkels
Winkels zijn open

Parken en natuur
Parken en natuur zijn open

Dierentuin  
en pretpark

Dierentuin en pretpark zijn open 

Kermis
Kermis is open 

Beroepen zoals kapper
Beroepen zoals kappers zijn open

Zwembad
Zwembad is open

Coronatoegangs-
bewijs nodig

Bezoek waar een coronatoegangsbewijs nodig is

Alle horeca van
6.00 - 00.00 uur

Alle horeca is van 6.00 uur tot 00.00 uur open

Concert en festival

Concert en festival zijn open

Bioscoop
en theater

Bioscoop en theater zijn open

Professionele 
 sportwedstrijden

Professionele sportwedstrijden zijn open

Reizen Vakantie? 
Check wijsopreis.nl

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

Check of een corona-
bewijs nodig is

Mondkapje verplicht in 
OV en op luchthavens

Mondkapje verplicht in openbaar vervoer en op luchthavens

Bij thuiskomst: 
doe een (zelf)test

Bij thuiskomst: 
laat u testen of 
doe een zelftest

Coronatoegangsbewijs

Volledige vaccinatie
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

Toelichting op de aanslag 
afvalstoffenheffing

Tozo en TOnK eindigen per  
1 oktober 2021 

In de Nieuwe Ooststellingwerver  van  
15 september 2021 stond informatie over de 
aanslag afvalstoffenheffing. Dit riep bij een 
aantal inwoners vragen op. We leggen er in dit 
bericht meer over uit. 

Voorheen kreeg elk huishouden in 
Ooststellingwerf drie keer per jaar een 
belastingaanslag voor Diftar+. Op deze 
aanslagen stond het aantal keren dat de grijze 
container (sortibak) in die periode was geleegd 
en het aantal kilo’s restafval dat erin zat. 
Sinds 1 januari 2021 is dit gewijzigd en gaat het 
als volgt: 

- U betaalt één keer per jaar vastrecht voor 
afval. Dat gaat via de aanslag gemeentelijke 
belastingen in februari.

 
- Op deze zelfde aanslag staat vanaf 2022 de 

afrekening van het aantal kilo’s afval door u 
aangeboden in het voorgaande jaar. U krijgt 
dus één keer per jaar (in plaats van drie keer) 
een afrekening (aanslag) voor het legen van de 
grijze container (Diftar+). Dit betekent dat u in 

Tozo en tijdelijke aanpassing Bbz
Het aantal ontvangers van de Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandig 
Ondernemers (Tozo) daalde afgelopen tijd al 
als gevolg van de versoepelde 
coronamaatregelen. Vanaf het einde van de 
Tozo per 1 oktober 2021 tot het eind van het jaar 
geldt een tijdelijk aangepast Besluit 
bijstands0verlening zelfstandigen (Bbz).
 
Iedereen die nu een Tozo-uitkering 
ontvangt en vanaf 1 oktober 2021 nog niet 
voldoende inkomsten uit een zelfstandig 
beroep/bedrijf krijgt, kan vanaf 1 oktober 
2021 een beroep doen op de tijdelijke 
Bbz-regeling.

Voor de tijdelijke Bbz-regeling in het 4e kwartaal 
van 2021 (1 oktober 2021 tot 1 januari 2022) 
geldt dat: 

•		De	vermogenstoets	niet	van	toepassing	is.
•		Aanvragen	Bbz-uitkering	met	terugwerkende	

kracht mogelijk zijn (maximaal twee  
maanden).

2021 geen aanslag krijgt over de ledigingen, 
omdat die in het komende jaar komt.

De termijnen voor automatische incasso zijn 
ook uitgebreid. U kunt in plaats van in acht 
termijnen nu in tien termijnen betalen. 

Kunt u de aanslag niet betalen? Dan kunt u 
kwijtschelding aanvragen. Dit is één van de 
redenen dat we het versturen van de aanslagen 
hebben veranderd. U hoeft nu namelijk nog 
maar één keer per jaar een aanvraag voor kwijt-
schelding in te dienen en niet drie keer per jaar. 

Wilt u weten hoeveel kilo restafval u aanbiedt? 
Download dan de app van afvalverwerker 
Omrin op uw smartphone of tablet. In de app 
kunt u altijd zien wanneer en hoeveel afval u 
heeft aangeboden.

Heeft u nog vragen? Bel dan met de gemeente 
via 140516. 

•		Het	vaststellen	van	het	inkomen	en	de	
hoogte van de Bbz-uitkering gebeurt per 
kalendermaand (in plaats van per boekjaar). 

U kunt uw aanvraag voor de tijdelijke 
Bbz-regeling digitaal doen via 
www.ondernemersregelingen.nl/ooststellingwerf

TOnK
Ook de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten (TONK) is onderdeel van het 
coronasteunpakket dat per 1 oktober 2021 
eindigt. U kunt de TONK nog tot 1 november 
2021 aanvragen, voor de periode 1 januari 2021 
tot 1 oktober 2021. 

Kijk voor meer informatie over de Tozo, 
Bbz en TONK op www.ooststellingwerf.nl/
ondersteuning-ondernemers. 

Vragen over de Tozo, Bbz of TONK? Neem 
contact op met de gemeente via 140516.

Maak ruimte voor een schoon voetpad
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 
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.

Inleveractie wapens jongeren 
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  
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. 
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