Dinsdag 24 september | WEKELIJKS NIEUWS GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF
Adresgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Milieustraat

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

’t Oost 11, Oosterwolde
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
T: 14 0516
WhatsApp: 06 – 83 04 45 45
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
@Owerf

Maandag en vrijdag
8.30 - 12.30 uur
Dinsdag en woensdag 8.30 - 16.30 uur
Donderdag
8.30 - 19.30 uur*
* Donderdag is er vanaf 16.30 uur beperkte dienstverlening.

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

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.

Op maandag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30
uur terecht voor informatie over bouwen en
bestemmingsplannen.

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 12.30 uur

Het Fonds: toon jouw project aan de
adviescommissie!
Ook dit jaar wil gemeente Ooststellingwerf
goede initiatieven verder helpen. Heb jij een
goed idee of initiatief? Waar meerdere mensen
wat aan hebben? Dan kun je t/m 11 oktober
jouw idee indienen bij Het Fonds!
Laat jouw idee aan de adviescommissie zien
Wil je jouw aanvraag toelichten aan de adviescommissie? Dat kan door middel van een
filmpje! Dat filmpje lever je in op het moment
dat je ook jouw aanvraag oﬃcieel indient. Het
filmpje moet wel aan de volgende voorwaarden
voldoen, anders wordt het filmpje niet meegenomen in de beoordeling:
• Het ﬁlmpje mag maximaal 3 minuten duren
• Het ﬁlmpje moet worden aangeleverd via een
youtubelink of via www.wetransfer.com aan

j.pijnacker@ooststellingwerf.nl.
• Als het ﬁlmpje per Wetransfer wordt aangeleverd, dan graag aanleveren in MP4
bestandsindeling.
• Tip! Lever je het ﬁlmpje aan via youtube, maar
wil je niet dat iedereen jouw filmpje ziet?
Zet dan jouw video op ‘verborgen’ bij de
privacyinstellingen op youtube. Dan is enkel
met de link jouw filmpje te bekijken.
Wil je liever even sparren over jouw idee?
Kom dan naar het inloopmoment op 7 oktober
2019, tussen 16.00 uur en 20.00 uur in de hal
van het gemeentehuis.
Meer informatie over Het Fonds en het aanvragen van subsidie: www.ooststellingwerf.nl/
fonds.

Onderhoud aan de N380
Vanaf 23 september werkt de provincie Fryslân
aan onderhoud van de N380. Het gaat om het
gedeelte tussen de rotonde Prikkedam en de
afslag Kapelweg.
Wat gaan we doen?
Er komt een nieuwe asfaltlaag op en we verstevigen de berm op een aantal plekken met grasbetontegels. Het gaat om het gedeelte vanaf
kruispunt Prikkedam tot aan hectometer 18.1.
Ook krijgt de weg in het bochtige tracé tussen
hectometer 18 en 20 een inhaalverbod met de
daarbij behorende markering (doorgetrokken
dubbele as-streep).
Planning en hinder
• Week 39
Van 23 t/m 27 september brengen we een
nieuwe asfaltlaag aan tussen de rotonde
Prikkedam en de afslag Kapelweg.
Autoverkeer kan er niet langs en zal worden
omgeleid via de N381/N351. Voor u betekent

Mededelingen
Appelscha
Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een woning,
Wester Es 48
Melding Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
melding voor
- het aanleggen van een uitweg t.b.v.
het perceel Industrieweg 13 D
(16 september 2019)

Wanneer?
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Inloopspreekuur
9.00 - 13.00 uur

Omleiding
Voor landbouwverkeer is er een alternatieve
route. Het openbaar vervoer rijdt ook een aangepaste route, waarbij een aantal halteplaatsen
komt te vervallen. Het fietsverkeer kan gebruik
blijven maken van het fietspad.

Marcel Bos

Raadscommissies
Raadscommissie Planning & Control
Dinsdag 1 oktober 2019 vanaf 19.00 uur is de
raadscommissie Planning & Control in de
raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.
Agenda
- Najaarsrapportage 2019

Raadscommissie Samenleving
Dinsdag 1 oktober 2019 vanaf 20.00 uur is de
raadscommissie Samenleving in de raadzaal
van het gemeentehuis Oosterwolde.
Agenda
- Beschikbaarstelling krediet voor de vernieuwbouw van Basisschool de Twirrewyn
Donkerbroek
- Visie op Samenleven en Bestuursopdracht
uitwerking en uitvoering Visie op
Samenleven
- Sociale werkvoorziening

Raadscommissie Ruimte

dit dat u in deze periode 1 dag niet of moeilijk
bereikbaar bent. Aannemer KWS Infra zal u
hier tijdig over informeren. In week 39 en 40
ontbreekt de markering op het wegvak.
• Week 41
In de week van 7 oktober brengen we de markering aan. Dit staat gepland op dinsdag 8 en
woensdag 9 oktober. Dat betekent dat het
weggedeelte die twee dagen gestremd is.
Deze data zijn vanwege de weersomstandigheden nog onder voorbehoud.
• Later in het jaar brengen we de bermversteviging aan. Hiervoor is een halve wegafzetting
nodig. De duur en planning hiervan is nog
niet bekend.

7 okt.

Dinsdag 1 oktober 2019 vanaf 20.00 uur in
kamer 11 + 12 van het gemeentehuis

Oosterwolde is de raadscommissie Ruimte.
Agenda
- Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark
Oosterwolde Duistereweg
- Landschapsbiografie Ooststellingwerf
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 raadscommissie toe te
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
U kunt dit voor de vergadering melden bij de
griﬃer via griﬃe@ooststellingwerf.nl. U krijgt
maximaal vijf minuten spreektijd.
Alle raadcommissievergaderingen zijn te volgen
via de website (www.ooststellingwerf.nl).
De raadscommissievergaderingen Planning &
Control en Samenleving op dinsdag worden
uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether
106.9 FM en Kabel 104.1 FM).

Wegwerkzaamheden
Oude Willemsweg afgesloten van 27 september
t/m 19 oktober
In het kader van het project Herinrichting
Oude Willem, wordt de Oude Willemsweg
vanaf 27 september afgesloten voor alle verkeer.
Er wordt een gedeeltelijke wegversmalling
gerealiseerd in combinatie met verkeersremmende maatregelen. Ook worden er een

tweetal duikers onder de weg aangebracht.
De werkzaamheden starten op 27 september en
duren tot en met 19 oktober. E.e.a. afhankelijk
van de weersomstandigheden. Gedurende de
werkzaamheden wordt door middel van bebording een omleidingsroute aangegeven.

14 oktober: geen aanvragen paspoorten en
identiteitsbewijzen
In verband met de vervanging van de aanvraagstations van het Raadssysteem is het op 14 oktober 2019 niet mogelijk om paspoorten en identiteitsbewijzen aan te vragen.

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.
U kunt de melding inzien en u kunt
bezwaar maken

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van 6 bungalows
en 15 appartementen,
Veenmosstraat 2 t/m 12 en Nieuwe
Holdert 1 t/m 15 (17-9-2019)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 17 september 2019 voor het
plaatsen van zonnepanelen op
bijgebouw, Willinge Prinsstraat 15

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 15 september 2019 voor het
bouwen van een tuinhuisje met
overkapping en houtopslag,
Vosselweg 2, kadastraal C 4380

- op 17 september 2019 voor het
plaatsen van zonnepanelen,
Weperpolder 3

Wilt u bezwaar maken?

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van eik ,
Prandinga 5. De is boom is
kwijnend (12 september 2019)

Reacties n.a.v. vergunningen
Uw reacties, bedenkingen,
bezwaren of zienswijzen kunt u
schriftelijk richten aan:
Burgemeester en wethouders
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een
afscheidshuis, Kuipenstreek 7

Voor de procedures verwijzen we u
naar www.ooststellingwerf.nl/bezwaar

