
 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.

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 12 oktober 2020, uitbreiden woonkamers 

in hoofdgebouw, Olmen Es kadastraal C 7542

Verleende omgevingsvergunning
- voor  verbouw recreatiewoning,  

De Valouwe 21 (13-10-2020)

Elsloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Eikenhorst 2 (12-10-2020)

Fochteloo
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor vergroten  ligboxenstal, Noordeinde 15    

(13-10-2020)

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 8 oktober 2020, bouw opslagloods, 

Tonckensweg 16

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw schuur (strijdig gebruik regels RO), 

Zwetteweg 33 (12-10-2020)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 14 oktober 2020, plaatsen dakkapel, 

Meester Zuidemastraat 51

Melding Lozing buiten inrichting
- voor realiseren gesloten bodemsysteem t.b.v. 

duurzaam verwarmen en koelen 1 woning, 
Kerkstraat 46 (14-10-2020)

Makkinga
Verleende omgevingsvergunning
- voor vervangen voorgevel, Bercoperweg 6    

(12-10-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 9 oktober 2020, aanleg  zonneveld, 

Veenhofweg 1
- op 14 oktober 2020, vergroten dakkapel, 

Dorprichterstraat 28B

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen draagbalk en plaatsen kozijn 

met glas in lood (monument), ’t Oost 1 
|(12-10-2020)

- voor bouwen weegbrug, Venekoterweg , 
kadastraal C 4804 en 5797  (14-10-2020)

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

Oosterwolde - Al maanden wordt extra 
gecontroleerd op de naleving van de 
Coronamaatregelen. “Over het algemeen houdt 
in de gemeente Ooststellingwerf iedereen zich 
aan de anderhalve meter afstand en de 
maatregelen worden goed nageleefd”, zegt 
buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 
Walter van Dongen. “Dus wij zijn blij met de 
inwoners van onze gemeente.”

Samen met vier andere collega’s rijdt hij 
dagelijks door de drie OWO-gemeenten 
(Ooststellingwerf, Weststellingwerf en 
Opsterland). Gemiddeld wordt tijdens een 
dienst zo’n 200 kilometer afgelegd. Een 
behoorlijke afstand, maar in deze bijzondere 
coronatijd noodzakelijk. “We voeren niet alleen 
controles uit in winkelgebieden, maar gaan 
bijvoorbeeld ook de sportvelden langs”, legt 
Walter uit. “Alle sportkantines moeten helaas 
dicht zijn en de afgelopen weken mochten er 
ook geen supporters langs de lijn staan. In 
Ooststellingwerf heeft iedereen zich hier keurig 
aan gehouden.”
Tijdens een ronde nemen de boa’s bij 
verschillende ondernemingen een kijkje. “Niet 
om met het vingertje te wijzen”, benadrukt Van 
Dongen. “Vooral om te informeren of ze tegen 

bepaalde problemen aanlopen en of wij tips en 
advies kunnen geven.”
In de winkels wordt gekeken of de naleving van 
de maatregelen goed gebeurt en hoe alles is 
uitgezet. Is er belijning op de vloer aangebracht, 
wordt er voldoende afstand gehouden, staan er 
desinfectiezuilen, enzovoort. De BOA’s zijn 
zeer positief. Peter Jethoe: „Het algemene beeld 
is dat ondernemers het hier goed op orde 
hebben. Dus daarvoor complimenten.”
Ook in de komende periode houden de BOA’s 
een extra oogje in het zeil. “Alleen onze 
aanwezigheid heeft al een positief effect”, aldus 
Van Dongen. “Het helpt de mensen herinneren 
aan de maatregelen en burgers spreken ons 
ook geregeld aan met vragen. We geven dan 
graag uitleg en toelichting.”
Wethouder Marcel Bos is blij met het werk dat 
door de toezichthouders wordt uitgevoerd. “Ze 
zijn continu voor ons op pad om te kijken hoe 
het gaat en waar we op kunnen letten. Het is 
dan fijn om te zien dat het goed gaat in 
Ooststellingwerf. Inwoners en ondernemers, 
we doen het hier samen en zetten ons allemaal 
in om te leven naar de regels die er zijn in 
verband met Corona. En dat is een groot 
compliment.”

Handhavers complimenteren
inwoners en ondernemers

Waar laat jij je mondkapje 
en wegwerphandschoenen?

De BOA’s Walter van Dongen (rechts) en Peter Jethoe gaan op straat graag in gesprek met burgers.

      

Dinsdag 27 oktober 2020 vanaf 19.30 uur 
vindt de raadscommissie Planning & Control 
digitaal plaats. Deze vergadering is in lijn met 
de landelijke c oronamaatregelen alleen 
online te volgen. De publieke tribune is 
gesloten. De raadscommissie is wel 
openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

Agenda
- Nota leges 2021
- Najaarsrapportage 2020
- Programmabegroting 2021-2024

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? 
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl.

In verband met de coronamaatregelen 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 commissievergadering is te volgen via de 
website (www.ooststellingwerf.nl) en wordt ook 
uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie  
(Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).

Raadscommissie Planning & Control

De gemeente Ooststellingwerf  is er voor al 
haar inwoners. Daarom is het belangrijk om te 
weten hoe het met u gaat, wat u bezig houdt en 
wat u belangrijk vindt. Ook willen we graag 
weten wat u van de dienstverlening van de 
gemeente vindt.

Steekproef
Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben 
we het onafhankelijke onderzoeksbureau 
Markteffect gevraagd om door middel van een 
willekeurige steekproef een vragenlijst naar een 
deel van onze inwoners te sturen. Medio oktober  
zijn de vragenlijsten  verstuurd.  In de vragenlijst 
staan vragen over veel verschillende onder-
werpen. Bijvoorbeeld wat u vindt van de buurt 
waarin u woont, de activiteiten die er in uw 
omgeving gedaan kunnen worden en de 
dienstverlening van de gemeente. Uw antwoor-
den blijven volledig anoniem en vertrouwelijk. 

Resultaten
In januari 2021 maken we de resultaten van het 
onderzoek bekend op www.ooststellingwerf.nl. 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl/

burgerpeiling kunt u ook de resultaten van het 
onderzoek onder inwoners uit 2018 vinden en 
wat wij met deze resultaten hebben gedaan. 

Geen vragenlijst ontvangen, maar wel uw 
mening geven?
Voor de Burgerpeiling trekken we een aselecte 
steekproef. Heeft u geen uitnodiging ontvangen 
om mee te doen, maar wilt u wel uw mening 
geven over actuele onderwerpen in de gemeente 
Ooststellingwerf? Dan is het Inwonerspanel 
misschien iets voor u. Uiteraard kunt u hier ook 
aan meedoen als u wel een burgerpeiling heeft 
ontvangen. Het Inwonerspanel is een online 
panel van inwoners waar we in het voorjaar van 
2021 mee starten. Als u hier aan mee doet, krijgt 
u maximaal vier keer per jaar een email met een 
korte enquête over een actueel onderwerp. Deze 
enquêtes kunt u via internet invullen. Dit kost u 
per keer maximaal 5 minuten. Het lidmaatschap 
van panel is gratis en vrijblijvend. U kunt zich op 
elk moment afmelden voor het panel als u geen 
uitnodigingen meer wilt ontvangen. Meer 
informatie staat op www.ooststellingwerf.nl/
inwonerspanel. 

Burgerpeiling Ooststellingwerf
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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 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


naast de campagne ‘thuisbesparen’ om 
woningeigenaren te helpen hun huis 
energiezuiniger te maken, start de gemeente 
Ooststellingwerf nu ook een actie voor 
huurders van een woning. Woon jij in een 
huurhuis in de gemeente Ooststellingwerf? Wil 
je een lagere energierekening en wegwijs 
worden in energiebesparing? Meld je aan voor 
het project ‘Goed voorbeeld doet Goed volgen’.
 
De gemeente Ooststellingwerf wil  in 2030 
helemaal CO2-neutraal zijn. ‘Goed voorbeeld 
doet Goed volgen’ helpt al sinds 2014 
huishoudens te verduurzamen. Als jij meedoet, 
komen we samen steeds dichterbij dit doel. Nu 
zoekt de gemeente 250 nieuwe deelnemers, uit 
huurwoningen. 

Wat is het?  
Van de gemeente krijg je gratis een energie-
monitor waarmee je real-time inzicht in je 
energieverbruik krijgt. Energiecoaches geven je 
tips om meer te leren over jouw energieverbruik. 
Ook krijg je uitnodigingen voor verschillende 
events die gaan over energiebesparing en leer 
je je energieverbruik te verminderen. Goed voor 
je portemonnee en het klimaat! 
 
Wil je meedoen? 
Meedoen is gratis. Je kunt je aanmelden op 
www.ooststellingwerf.nl/goedvoorbeeld. Hier 
lees je ook meer informatie. Om mee te doen 
krijg je een energiemeter opgestuurd met een 
handige handleiding om hem te installeren. 

Planvoornemen
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Ooststellingwerf maken bekend dat zij conform 
artikel 7.16 van de Wet milieubeheer een 
aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling hebben 
ontvangen van het bedrijf gelegen aan 
Hoofdweg Boven 86 te Haulerwijk.  Het bedrijf 
is voornemens om uit te breiden met een 
nieuwe biggenstal.

Besluit milieueffectrapportage
Overeenkomstig het Besluit milieueffectrappor-
tage 1994, moet het college van burgemeester 
en wethouders vooraf bepalen of voor de 
beoogde uitbreiding een milieueffectrapportage 
vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldings-
notitie hebben burgemeester en wethouders op 
8 oktober 2020 besloten dat er geen Milieu 
Effect Rapport (MER) hoeft te worden 
opgesteld, omdat er geen belangrijke gevolgen 
voor het milieu te verwachten zijn. 

inzage
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit met 
bijbehorende stukken liggen vanaf 21 oktober 
2020 voor een periode van zes weken ter inzage 
in het gemeentehuis van de gemeente 
Ooststellingwerf,  ‘t Oost 11 in Oosterwolde. 

Meer informatie kunt u vinden op onze website 
www.ooststellingwerf.nl. Niet gevonden wat  
u zocht? Neem dan contact met ons op via 
0516 566 222 of gemeente@ooststellingwerf.nl. 

Geen bezwaar
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet 
bestuursrecht wordt deze beoordeling 
beschouwd als een beslissing ter voorbereiding 
van een besluit, waartegen geen bezwaar of 
beroep open staat tenzij het de belanghebbende, 
los van het voor te bereiden besluit, 
rechtstreeks in zijn belang treft. Zienswijzen en 
beroep kunnen te zijner tijd ingediend worden 
in de procedure van de omgevingsvergunning. 

Vanwege de uitvoering van asfaltonderhoud en 
het aanbrengen van bermverhardingen worden 
de onderstaande wegen gestremd.

•	26	oktober	t/m	13	november,	Zwetteweg	en	
Dorpsstraat te Haule (vanaf de kruising 
Zwetteweg/Kruisweg tot de bebouwde kom 
van Haule).

•	26	oktober	t/m	24	november,	Molenweg	te	
Oosterwolde en Verlaat te Fochteloo (vanaf de 
rotonde (N919) Schottelenburgweg t/m de 
bebouwde kom van Appelscha)

De fietspaden langs de bovengenoemde 
wegen blijven toegankelijk tijdens de 
uitvoerings-periode. Voor het overige verkeer 

is er een omleidingsroute ingesteld.

De duur van de stremmingen is afhankelijk van 
de weersomstandigheden en de voortgang van 
het werk. 

Voor meer informatie kunt kijken op 
www.ooststellingwerf.nl/wegwerkzaamheden, 
of u kunt contact opnemen met:
•	Inze	Hoekstra	van	Strukton	Civiel,	bereikbaar	

via telefoonnummer 06 2150 4415 of e-mail 
ynze.hoekstra@strukton.com

•	Arjen	Schimmel	van	de	gemeente	
Ooststellingwerf, bereikbaar via 
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail  
a.schimmel@ooststellingwerf.nl

Vanwege de coronamaatregelen is de 
Bosbergtoren in Appelscha tijdelijk dicht voor 
bezoekers. Dit besluit hebben we genomen uit 
veiligheid voor onze bezoekers en 
medewerkers. Want alleen samen kunnen we 
ervoor zorgen dat we het coronavirus onder 
controle krijgen. Tickets die online al zijn 
gekocht, blijven een jaar geldig. Vragen over uw 
gekochte ticket kunt u stellen via het contact-

formulier op www.debosbergtoren.nl/contact.  
 
Wilt u er toch even op uit, maak dan 
bijvoorbeeld een wandeling in de mooie 
omgeving rond Appelscha. Uiteraard op 
gepaste afstand en binnen de maatregelen.
Zodra de Bosbergtoren weer opengaat voor 
bezoekers leest u dat op www.debosbergtoren.nl.

In verband met groot onderhoud is de  
Wolvegasterweg te Oldeberkoop vanaf 
woensdag 28  oktober tot 14 november 
gestremd voor alle verkeer. De stremming is 
over het gedeelte tussen de  Heerenveenseweg 
en de gemeentegrens met Weststellingwerf .

De stremming kan korter of langer zijn .
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer S. Wheda van Sweco 
Nederland B.V, telefoon 06-513 599 90. 
Bekijk alle actuele wegwerkzaamheden op  
www.ooststellingwerf.nl/wegwerkzaamheden.

Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf 
nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. 
De app informeert je als je mogelijk bent 
besmet. Zo kun je voorkomen dat je 
onbewust een ander besmet. Elke download 

helpt om de verspreiding van corona te 
stoppen. In de App Store en de Google Play 
Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het 
downloaden van de app is altijd vrijwillig. 

Goed voorbeeld doet Goed volgen 
zoekt deelnemers! 

kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit

Wegstremmingen Haule, Oosterwolde, 
Fochteloo en Appelscha

Bosbergtoren in Appelscha is tijdelijk dicht

Wegstremming Wolvegasterweg te 
Oldeberkoop 

De CoronaMelder-app: vanaf nu 
voor iedereen beschikbaar
Voorkom dat je onbewust een ander besmet 

Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

  13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown 
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,  
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Groepen

Binnen: max. 30 personen per 
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar). 
Groep van max. 4 personen of  
1 huishouden. 
 
 
Buiten: groep van max. 4 
personen of 1 huishouden. 
 
 
Op doorstroomlocaties,  
bijvoor beeld musea, biblio-
theken en monumenten: groep 
van max. 4 personen of 1 
huishouden. Bezoek is op basis 
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
sluiten. 
 
 
Afhaalrestaurants blijven open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Verbod op evenementen, met 
uitzondering van onder andere 
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland en naar het buitenland. 

 
In het ov is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m  
17 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sluiting van sportkantines, 
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je 

koorts? Dan moeten alle huisgenoten 

thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur. Supermarkten en andere 
winkels die levensmiddelen 
verkopen, zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

 
Speciale winkeltijden voor 
mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt 
iedereen een mondkapje buiten 
de les. In specifieke situaties ook in 
leslokalen.

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.

Dinsdag 20 oktober 2020 | WEkELijkS niEuWS GEMEEntE OOStStELLinGWERF 


