
 

Dinsdag 20 oktober 2020 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis Oosterwolde. Deze 
vergaderingen zijn in lijn met de landelijke 
Coronamaatregelen alleen online te volgen. 
De publieke tribune is gesloten. De  
vergaderingen zijn wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk.

Agenda:
- Installatie raadslid
- Benoeming commissielid fractie 

OoststellingwerfsBelang
- Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) 

Bomen
- Bedrijven Investeringszone centrum 

Oosterwolde
- Heroverwegingsproces

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.  In verband met de Coronacrisis 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.

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). 

Gemeenteraadsvergadering 

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.

Donkerbroek
Melding Lozing buiten inrichting
- voor aanleg gesloten bodemenergiesysteem, Herenweg 95 (05-10-2020)

Oldeberkoop
Intrekking op verzoek omgevingsvergunning
- d.d. 10 juli 2012 voor vergroten woning, Stellingenweg  6 (08-10-2020)

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

Waar laat jij je mondkapje 
en wegwerphandschoenen?

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 5 oktober 2020, plaatsen fietsenstalling, Het Oldehof 45

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Schapendrift 46 (01-10-2020)

Winnaars fotowedstrijd bekend! 

Heeft u een afspraak in het gemeentehuis? 
Dan vragen wij u een mondkapje te dragen

Doe geen VOG-aanvragen via commerciële 
tussenpartijen

Gefeliciteerd! Riemkje Roede-Twijnstra (1e 
prijs), Ellen Gabel (2e prijs) en Anne 
Westerhof (3e prijs) met het winnen van de 
fotowedstrijd voor de Gemeentegids 2021! Zij 
kregen woensdag 7 oktober hun winnende 
tuinfoto en burgemeester Harry Oosterman 

belde om hen te feliciteren. Deze en andere 
inzendingen voor de fotowedstrijd zijn te 
bewonderen in de nieuwste Gemeentegids. 

Alle deelnemers bedankt voor jullie mooie en 
inspirerende foto’s, het was weer lastig kiezen!

Landelijk is het dringende advies om een 
mondkapje te dragen in alle publieke 
binnenruimtes. Ook de publiekshal van het 
gemeentehuis is zo’n publieke binnenruimte. 
Daarom vragen wij u om een mondkapje te 
dragen als u naar het gemeentehuis komt voor 
een afspraak. Dat is niet verplicht, maar we 

doen wel een beroep op u om het advies te 
volgen. Bij de ingang van het gemeentehuis 
liggen mondkapjes die u kunt gebruiken als u 
zelf geen mondkapje bij u heeft. Vergeet niet 
om uw wegwerpmondkapjes na gebruik bij het 
restafval te gooien. Alleen samen krijgen we 
het coronavirus onder controle! 

Er zijn op dit moment verschillende 
commerciële bedrijven die aanbieden om voor 
u een Verklaring (VOG) aan te vragen. Maak 
daar geen gebruik van, want het is duurder om 
een VOG via deze partijen te regelen. Met 
hetzelfde gemak kunt u een VOG aanvragen 
bij screeningsautoriteit Justus.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is 
een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in 
het verleden geen bezwaar vormt voor het 
doen van een specifieke taak of functie in de 
samenleving. Screeningsautoriteit Justis is als 
enige instantie in Nederland bevoegd om 
VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te 
geven. Commerciële partijen die het 

aanvragen van een VOG overnemen, zijn géén 
onderdeel of partner van Justis. VOG-
aanvragen die via commerciële partijen 
worden ingediend komen uiteindelijk ook bij 
Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier 
en in hetzelfde tempo behandeld als alle 
andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van 
commerciële bedrijven is dus niet sneller. Het 
kost wel extra geld, want de commerciële 
partijen vragen geld om de aanvraag te doen. 
Dit bedrag komt bovenop de normale kosten 
van een VOG-aanvraag.

Kijk op www.ooststellingwerf.nl/vog voor meer 
informatie over het aanvragen van een 
Verklaring Omtrent Gedrag.

Anne WesterhofEllen GabelRiemkje Roede- Twijnstra

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 
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Hoe gebruik ik een mondkapje? 
 

Iedereen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een mondkapje te dragen  in publieke binnenruimtes. 

Houd je altijd aan de basisregels:

Zo gebruik je een mondkapje:

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes. 

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan. 

Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken. 

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn. 

Houd het mondkapje zo veel mogelijk op. 

Raak het mondkapje zo min mogelijk aan. 

Was mondkapjes van stof op 60 graden, 
liefst na elk gebruik.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij 
het restafval.

Ben je ook benauwd en/of  
heb je koorts? Dan moeten  
alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Vermijd drukke 
plekken.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaak je handen.

Meer informatie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Hoest en nies in je  
elleboog.
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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 

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.

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


facturen CAk ontvangen 
Inmiddels hebben inwoners  die gebruik 
maken van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) een brief gekregen met 
daarin de rekening van hun eigen bijdrage. De 
eigen bijdrage is € 19 per maand. Dit jaar 
worden de maanden april en mei voor 

iedereen kwijtgescholden vanwege de 
Coronacrisis.

Per 1 januari 2020 geven gemeentes aan het 
CAK door wie een eigen bijdrage betaalt. Door 
landelijke vertragingen hebben de gemeente 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en 
Opsterland eind augustus iedereen aangemeld 
voor dit jaar. Iedereen die is aangemeld 
ontvangt de eerste rekeningen  van het CAK. 
Controleer deze goed. Kijk voor meer 
informatie op www.ooststellingwerf.nl/webcak. 

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.
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De oogsttijd komt er weer aan. Dat betekent 
dat er dikwijls grote landbouwvoertuigen op 
de weg te vinden zijn, die na hun oogst nog 
wel eens modder mee de weg op nemen. 
Vooral in combinatie met regen kan dit glad-
heid veroorzaken. Ziet u modder op de weg 
liggen, of een waarschuwingsbord in de berm 
staan? Matig dan uw snelheid. Raakt u toch in 
de slip door modder op de weg? Laat het gas 
dan los en blijf sturen in de richting waar u 
naartoe wilt. En: trap niet op de rem, want dan 
raakt de auto nog meer in de slip. 

Het is oogsttijd: pas 
op, modder op de weg!


