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Adresgegevens
’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

Openingstijden gemeentehuis
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. 

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

milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 12.30 uur

gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Inloopspreekuur 9.00 - 13.00 uur

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 burge-
meester of een wethouder kunt u een afspraak 
maken via 14 0516.

Wanneer?
4 november Marcel Bos
11 november Esther Verhagen 

 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
Verleende omgevingsvergunning
- voor het  vergroten van de woning, 

Herenweg 75 (22-10-2019)
- voor het  vergroten van de woning, 

Buursterlaan 45 (22-10-2019)

Haulerwijk
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van het car-

bidfest op 31 december  2019  van 
11:00 uur tot 19:00 uur, Norgerweg 
96 (24-10-2019)

makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  21 oktober  2019 voor het  

plaatsen van zonnepanelen, 
Wemeweg 42

nijeberkoop
melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het 

bedrijf, Grindweg 23 (22-10-2019)

Oldeberkoop
intrekking Ontwerp- omgevings- 
vergunning
- voor het gedeeltelijk intrekken van 

de vergunning van 19 mei 2003, 
Meulereed 7   (24-10-2019)

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor aanleg zonnepark, 

Duistereweg kadastraal D 2042, 
2043, 1326, 1328, 1329, 2044, 2045, 
362, 2120 (21-10-2019)

- voor het verlengen van een  
dakkapel, Laak 47 (22-10-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor de viering van een jubileum 

op locatie Venekoterweg 7 op  
22 november 2019(24-10-2019)

ravenswoud
melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het  

bedrijf,  Compagnonsweg 7A 
(22-10-2019)

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

Telefoonnummer: (06) 46 33 39 11. Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.

Na de succesvolle kleding- en schoenenbonnen- 
actie van de voorgaande jaren heeft het college 
besloten om deze actie te herhalen. Heeft u kinde-
ren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar? Bent u 
alleenstaand ouder en verdient u maandelijks 
maximaal € 1.076,79 (exclusief vakantiegeld)? Of 
bent u getrouwd/samenwonend en is uw geza-
menlijke inkomen maximaal € 1.538,27 (exclusief 
vakantiegeld) per maand? Dan kunt u wellicht in 
aanmerking komen voor kleding- en schoenen-
bonnen voor uw kind(eren). Let op: bij woningde-
ling/kostendeling wordt aangesloten bij de 
draagkrachtberekening van de bijzondere bijstand.

Vanwege het uitvoeren van asfaltonderhoud 
worden de onderstaande wegen gestremd of 
ontstaat er verkeershinder tijdens de  
uitvoeringsperiode.

Donkerbroek, donderdag 7 november.
- Hanestreek (gehele wegvak afgesloten);
- Ruskeweg (afgesloten te hoogte van de  

kruising met de Hanestreek);
- Koelandsweg (afgesloten ter hoogte van  

huisnummers 15 en 17);
- Bovenweg (afgesloten ter hoogte van  

huisnummer 13).

Haulerwijk, vrijdag 8 november.
- Rolpaal (verkeershinder ter hoogte van  

huisnummer 4).

Bent u al jaren in het bezit van uw rijbewijs? 
Dan zijn er vast en zeker goede en minder 
goede gewoontes in uw rijgedrag geslopen.
Bovendien is er in al die jaren heel veel veran-
derd in het verkeer. Een goed idee dus om mee 
te doen aan de speciale “bijspijkerochtend”.
Op donderdag 28 november 2019 wordt er een 

rijvaardigheidstraining georganiseerd in “De 
Miente” in Oosterwolde. De cursus duurt drie 
uren. Onderverdeeld in: 1 uur verkeerstheorie, 1 
uur workshops en 1 uur een rijvaardigheidsrit in 
uw eigen auto.
Voor alle duidelijkheid: u legt geen examen af 
en niemand kan u uw rijbewijs afnemen. De 

kosten voor deelname zijn: € 10,00. Dit bedrag 
kunt u op de dag zelf betalen.
 
Tot en met vrijdag 15 november 2019 kunt u 
zich aanmelden.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact 

opnemen met Arjan Janssens van de gemeente 
Ooststellingwerf, telefoon 0516-566 322 of 
a.janssens@ooststellingwerf.nl.

Bonnen aanvragen
Download op www.ooststellingwerf.nl/
minimaregelingen het aanvraagformulier of haal 
dit op in het gemeentehuis. Vul het formulier in 
en voeg een bewijs van uw inkomen over de 
maand september 2019 bij. Retourneer uw  
aanvraag voor 1 december 2019. Ontvangt u een 
uitkering van ons? Dan ontvangt u de bonnen 
automatisch en hoeft u geen aanvraag in te  
dienen.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen 
via het algemene telefoonnummer 14 0516.

Appelscha, vrijdag 8 november.
- Wester Es (verkeershinder);
- Terwisscha (afgesloten ter hoogte van  

huisnummer 12)

De duur van de stremmingen is afhankelijk van 
de weersomstandigheden en de voortgang van 
het werk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Arjen Schimmel van de gemeente 
Ooststellingwerf, bereikbaar via  
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail  
a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

kleding- en schoenenbonnen voor kinderenstremmingen vanwege asfaltonderhoud

rijvaardigheidstraining
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