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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.

Kleding- en schoenenbonnenactie
De gemeente Ooststellingwerf ondersteunt
gezinnen met kinderen tot en met 17 jaar met
kleding- en schoenenbonnen. Per kind is er een
bon van € 75,00 voor kleding en een bon van
€ 75,00 voor schoenen beschikbaar. Aanvragen
van de bonnen kan vanaf vrijdag 15 oktober.
Hoe werkt het?
Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot en met
17 jaar? Bent u een alleenstaande ouder en
verdient u per maand maximaal € 1.127,24
(exclusief vakantiegeld)? Of bent u getrouwd/
samenwonend en is uw gezamenlijke inkomen
maximaal € 1.610,35 per maand (exclusief
vakantiegeld)? Dan komt u misschien in
aanmerking voor kleding- en schoenenbonnen

voor uw kind(eren). Let op: bij woningdeling/
kostendeling wordt aangesloten bij de
draagkrachtberekening van de bijzondere
bijstand.
Wat moet ik doen?
Ontvangt u een uitkering van de gemeente
Ooststellingwerf? Dan ontvangt u de bonnen
automatisch en hoeft u geen aanvraag in te
dienen. Ontvangt u geen uitkering van ons?
Dan kunt u een aanvraag indienen. Aanvragen
van de bonnen kan vanaf 15 oktober 2021 t/m
30 november 2021 via het aanvraagformulier.
Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.ooststellingwerf.nl/kledingbon.

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.

Mededelingen

Raadscommissie Planning & Control
Dinsdag 26 oktober 2021 vanaf 19.30 uur
vindt de raadscommissie Planning & Control
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in
Oosterwolde. De publieke tribune is weer geopend. Houd wel rekening met de op dat moment landelijk geldende coronamaatregelen.
Agenda
− Verordening commissie bezwaarschriften
Ooststellingwerf 2022
− Najaarsrapportage 2021
− Programmabegroting 2022-2025
Achterliggende stukken
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?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 26 oktober
2021 12.00 uur melden bij de griffier, via
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten
spreektijd.
De commissievergadering 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).

Concept woon(zorg)visie Ooststellingwerf
De concept woon(zorg)visie Ooststellingwerf
ligt vanaf 20 oktober tot en met 30 november
2021 ter inzage. U kunt de concept woon
(zorg)visie inzien tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis of via
www.ooststellingwerf.nl/woonvisie. 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.

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

Donkerbroek

Haulerwijk

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 12 oktober 2021, kap eik en beuk,
Aekingaweg 11
- op 12 oktober 2021, uitbreiden
camperplaatsen naar 25 plaatsen,
Terwisscha 17

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 10 oktober 2021, vervangen tuinhuis,
Bovenveld 2
- op 10 oktober 2021, bouw kapschuur,
Bovenveld 2

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen unit voor kerkelijke activiteiten,
Kerkstraat 13 (12-10-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- voor realiseren camperplaatsen, Wester Es 6
(12-01-2021)
- voor inrichten bestaande ruimte als
kinderdagverblijf, Riemsoord 42
(07-10-2021)

RECTIFICATIE
Verleende vergunning Drank- en Horecawet
- voor Van Emstweg 85

Nijeberkoop

Verleende omgevingsvergunning
- voor het (tijdelijk) bouwen woning,
Oude Tramweg 11 (07-10-2021)

Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor realiseren kleinschalig kampeerterrein
– strijdig gebruik regels RO, Frankrijk 4

Elsloo

Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 13 oktober 2021, plaatsen bijgebouw,
Haerweg 2
- op 13 oktober 2021, plaatsen aanbouw aan
woning, Frankenaweg 1

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 8 oktober 2021, graven ecologische beek/
wadi centraal in zonnepark, Zonnepark
Venekoten kadastraal I 129,131,132,133 en 1116
- op 13 oktober 2021, plaatsen overdekte
fietsenstalling, Houtwal 30
- op 13 oktober 2021, realiseren bedrijfsloods,
Esgang 7- kadastraal D 1882

Fochteloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor herstel klokkenstoel (rijksmonument),
Zuideinde 28A (12-10-2021)

Melding Activiteitenbesluit
- voor stoppen met opslag en verkoop
vuurwerk, Veengang 16

Ooststellingwerf
Ontheffing APV
- voor plaatsen reclameborden van 29 oktober
t/m 10 november 2021 Open Huis DC
Assen

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

