
 Mededelingen 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
Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Sinterklaasintocht op 13 
november 2021, Boerestreekplein

Elsloo
Verleende omgevingsvergunning
 - voor plaatsen aanbouw aan woning, 
Frankenaweg 1    (09-11-2021)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Vesuvius Wintervuur 18 
december 2021, kruising De Riete/Bûtenweg

Haulerwijk
Melding Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 - voor aanleg inrit, Turfsteker 6

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 4 november 2021, plaatsen mestbassin  
en silo, Kuinderweg 1

Verleende omgevingsvergunning
 - voor verbouw woning, Wemeweg 39     
(08-11-2021)

Nijeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
 - voor realiseren overdekte uitloop aan 
bestaande dierverblijven, Abbendijk 2

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 4 november 2021, plaatsen tijdelijke woon-
ruimte tijdens bouw, Albert Berendshof 6

Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouw tuinhuis, Weidemaad 122    
(04-11-2021)

Melding Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV)
 - voor verplaatsen oprit, Houtwal 30

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
 - voor vergroten bedrijfspand,  
Venekoterweg 11

Waskemeer 
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
 - voor plaatsen tijdelijk flexhuis, Leidijk 1 
kadastraal K 1461

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

   
Gemeenteraadsvergadering 
Dinsdag 23 november 2021 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. De 
publieke tribune is gesloten. Deze 
raadsvergadering is alleen online te volgen. 
De raadsvergadering is wel openbaar, maar 
niet openbaar toegankelijk.

Agenda
- Vaststelling Omgevingsvisie
Hamerstukken:
- Verzamelbesluit bevoegdheden 

Omgevingswet: bindend adviesrecht, 
verplichte participatie, delegatie

- Verordening nadeelcompensatie 
Ooststellingwerf 2022

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 de raadzaal.  Wilt u hiervan 
gebruik maken? Dan kunt u dit tot uiterlijk 
dinsdag 23 november 2021 12.00 uur melden 
bij de griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl 
of telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal 
vijf minuten spreektijd.

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, etc.). Wilt u gebruik 
maken van deze alternatieve mogelijkheid? 
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516.

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).

Dag van de Mantelzorg

Opruimen bladafval

Woensdag 10 november was de Dag van de 
Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor zieke 
familieleden of vrienden. Wethouder Esther 
Verhagen: “Mantelzorg gaat altijd door. 
Daarom brengen we de mantelzorgers een 
pakketje, met daarin iets lekkers en een 
cadeaubon. Want we waarderen ze, omdat ze 

Tot ongeveer half december maken wij wekelijks 
een ronde door de dorpen om bladafval op te 
halen. Het blad in de beplanting laten we zoveel 
mogelijk liggen. Wij blazen de bladeren op 
bulten, die we vervolgens ophalen met een 
zuiginstallatie. Dit opgeruimde blad wordt 
gecomposteerd.

Als u wilt dat wij uw bladafval ophalen, dan 
mag u de bladeren in de berm aanbieden. 
Daarvoor zijn er een paar praktische regels: 
•	Wij	halen	alleen	bladeren	op.	Dus	ander	

groenafval, zoals takken stobben en tuingrond, 
is niet toegestaan. Grof tuinafval kunt u wel 
(gratis) naar de milieustraat brengen. 

onvoorwaardelijk voor een ander klaarstaan”.

Ben je mantelzorger en heb je vragen of 
zorgen? Ons Gebiedsteam staat voor je klaar! 
Bel op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur 
naar (0516) 820 100 of stuur een e-mail naar 
info@gbtoost.nl.  

•	Leg	de	bladeren	niet	rondom	of	tegen	een	
boom. Want anders kan de zuiginstallatie er 
niet bij. Gebruik ook geen bladkorven , want 
die kan de zuiginstallatie niet legen.

Op de volgende dagen halen we het blad 
binnen de bebouwde kom en het buitengebied 
op:
•	Maandag:	Appelscha
•	Dinsdag:	Haulerwijk,	Waskemeer,	

Donkerbroek
•	Woensdag:	Makkinga,	Elsloo,	Oldeberkoop
•	Donderdag:	Oosterwolde
•	Vrijdag:	Oosterwolde

Uitnodiging webinar landschapsbiografie 

Naar het gemeentehuis? Maak dan een afspraak 

Woon, werk of kom je graag in de Drents-Friese 
Grensstreek en ben je geïnteresseerd in de 
levensloop en de toekomst van het landschap 
in deze regio? Op donderdag 25 november 2021 
om 20.00 uur organiseert Stuurgroep de 
Drents Friese Grensstreek een webinar over de 
Landschapsbiografie. Een landschapsbiografie 
beschrijft de levensloop vanuit verschillende 
invalshoeken zoals geologie, archeologie en 

De gemeente Ooststellingwerf 
werkt op afspraak. Maak dus 
voor uw bezoek aan het 
gemeentehuis een afspraak. 
Bijvoorbeeld als u uw paspoort 
wilt verlengen of uw nieuwe 
paspoort komt ophalen. Maak 
uw afspraak online via www.
ooststellingwerf.nl of bel 14 0516, 
dan plannen wij een afspraak 
voor u in.

cultuurhistorie. Het wordt een begrijpelijk en 
interessant verhaal over hetgeen het gebied zo 
bijzonder maakt. 
Ben je verhinderd op 25 november? Geen 
probleem. Je kunt het webinar op een later 
moment terugkijken. 

Meer informatie of aanmelden vind je op de 
website www.provincie.drenthe.nl.   

Alles over het landschap van de Drents Friese Grensstreek: vroeger, nu en in de toekomst
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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
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 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

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

Vooraf reserveren via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

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 
Voor een gesprek met de burgemeester of  
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.

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


kindermishandeling… dichterbij dan je denkt 
Van 15 t/m 21 november is het de Week tegen 
Kindermishandeling. Zo’n 3% van de kinderen 
in Nederland groeit op in een onveilige 
gezinssituatie. Kindermishandeling is een 
complex en hardnekkig probleem. Dat veel 
verschillende gezichten kent. Dat weet ook Jan 
van Hagen. Hij werkt al zes jaar bij het 
Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf 
waar hij het jeugdteam ondersteunt en 
begeleidt. “Het algemene beeld van 
kindermishandeling is dat kinderen thuis 
geslagen worden. Naast dat dit helaas ook 
voorkomt, komt kindermishandeling voor in 
veel verschillende vormen. Vormen waarvan je 
soms niet eens door hebt dat het om 
mishandeling gaat. En vaak is het dichterbij dan 
je denkt”, vertelt Jan. 

Psychische mishandeling 
Naast fysieke mishandeling, is ook psychische 
mishandeling een vorm van kindermishandeling 
“Denk hierbij aan verbaal geweld of het 
veelvuldig pesten van een kind door een ouder. 
Maar ook als er thuis veel ruzie gemaakt wordt 
en het kind hier getuige van is, is dit mogelijk 
schadelijk voor een kind. Door het hoge aantal 
scheidingen per jaar, zie je helaas dit laatste 
steeds meer gebeuren. Als je ouders scheiden, is 
dit op zichzelf natuurlijk al een heftige 
gebeurtenis is in het leven van een kind. Laat 
staan wanneer dit gepaard gaat met veel ruzie en 
non-verbaal geweld”, aldus Jan. De gevolgen van 
kindermishandeling zijn groot voor een kind. Zo 
kunnen ze er naast emotioneel leed ook 

pelijk werker bij verschillende scholen in de 
gemeente. 

Vraag hoe het gaat  
“Als gemeente willen we dat alle kinderen goed 
en gezond opgroeien. In een veilige 
thuissituatie. Daar heeft elk kind recht op. Het 
raakt me dan ook bijzonder dat ook in onze 
gemeente niet alle kinderen veilig kunnen 
opgroeien vanwege kindermishandeling en 
huiselijk geweld. We kunnen met elkaar een 
verschil maken voor een kind dat in de knel zit. 
Door naar elkaar om te kijken en elkaar te 
helpen. En ons bewust te zijn van de signalen 
van mishandeling, verwaarlozing of elke andere 
situatie waardoor de veiligheid van een kind in 
gevaar komt”, benadrukt wethouder Esther 
Verhagen. “Wat kan helpen, is te vragen hoe het 
gaat. Op een open en niet veroordelende 
manier. Je zult zien dat het voor mensen fijn 
kan zijn om even hun verhaal te doen en zo 
eerder om hulp durven vragen. Wees daarbij 

psychische gevolgen zoals depressie of 
angststoornissen ervaren. Ze kunnen later 
moeite hebben met het vormen van relaties en 
het risico is groter dat ze zelf als ouder minder 
goed in staat zijn om hun kinderen op te voeden. 

Gebiedsteam
Het Gebiedsteam van de gemeente 
Ooststellingwerf heeft een speciaal jeugdteam 
dat zich bezig houdt met kinderen en jongeren 
en hun ouders in de gemeente. Van problemen 
op school tot het in gevaar komen van de 
ontwikkeling van kinderen door een onveilige 
thuissituatie. Alle jeugdmedewerkers zijn 
geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. 
Gezinnen komen bij het Gebiedsteam terecht 
via verschillende wegen. “Soms bellen mensen 
ons rechtstreeks, of krijgen we een seintje van 
een school of huisarts. Per geval kijken we wat 
er aan de hand is en welke hulp er nodig is. 
Soms kunnen we zelf hulp bieden en soms 
verwijzen we door naar andere instanties. 
De veiligheid van het kind staat altijd centraal in 
deze afwegingen”, benadrukt Jan nogmaals. 
Het Gebiedsteam kan ook ambulante 
gezinsbehandelingen trajecten bieden. Dit is 
een speciale vorm van hulpverlenen die niet 
wordt gedaan vóór een gezin, maar mét een 
gezin. Het uitgangspunt is de eigen kracht van 
mensen bij het zoeken naar oplossingen voor 
problemen en de overtuiging dat mensen 
kunnen veranderen. Daarnaast zijn leden van 
het jeugdteam actief als praktijkondersteuner 
jeugd bij huisartsen en als schoolmaatschap-

niet bang om het antwoord. Soms zit je mis. En 
soms niet. Het stopt niet vanzelf”, vult Jan aan. 

Stel je vraag 
Heb jij vragen over de opvoeding van je 
kind(eren)? Of heb je een onderbuikgevoel dat 
je graag met iemand deelt? Neem dan vooral 
contact op met het Gebiedsteam. “Opvoeden is 
niet altijd even gemakkelijk. Er komen veel 
onzekerheden bij kijken. Ons jeugdteam kan 
met je mee denken en geeft graag advies”, 
aldus Jan. Je kunt het Gebiedsteam (anoniem) 
bellen via (0516) 820 100 (op werkdagen tussen 
9.00 en 17.00 uur) of stuur een e-mail naar 
info@gbtoost.nl.  

Iedereen kan bij zorgen over een kind 
(anoniem) advies vragen en melden bij Veilig 
Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). 
Kinderen en jongeren kunnen ook om raad 
vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432 en via 
de chat, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Strengere coronamaatregelen 
 

Om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg  
te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht  

het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Klachten? Blijf thuis  
en laat je direct testen, ook 
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Deze maatregelen blijven gelden:Nieuwe maatregelen per 13 november:

Sport

Geen publiek bij sport. 

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van 
anderen. 

 
Ontvang thuis maximaal 4 
personen per dag. Kinderen t/m  
12 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Werk thuis, tenzij het echt niet 
anders kan. 

Evenementen en kunst en cultuur

Evenementen niet toegestaan na 
18.00 uur. Voorstellingen kunst en 
cultuur, zoals in theaters, bioscopen  
en concertzalen, zijn uitgezonderd. 

 
Maximaal 1250 personen per  
ruimte.  

 
Vaste zitplaats verplicht. 
Doorstroomevenementen en 
doorstroomlocaties zijn uitgezonderd. 

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst -
verlening, zoals kledingwinkels en 
kappers, dicht om 18.00 uur. 

 
Essentiële winkels, zoals super -
markten, dicht om 20.00 uur. 

Hier heb je een corona- 
toegangsbewijs nodig

•     Horeca. 
•     Evenementen. 
•     Kunst en cultuur. 
•     Kunst- en cultuurbeoefening op locatie 

vanaf 18 jaar. 
•     Binnensportlocaties vanaf 18 jaar. 

Hier draag je een  
mondkapje

•     In het openbaar vervoer. 
•     Op plekken rond het openbaar vervoer. 
•     In het personenvervoer, zoals taxi’s. 
•     Op vliegvelden en in vliegtuigen. 
•     In publieke binnenruimtes. 
•     In het mbo en hbo en op de universiteit. 
•     Bij contactberoepen. 
 

Reizen

•     Vermijd drukte onderweg en reis buiten 
de spits.

12 november 2021

Horeca

Horeca, zoals cafés en restaurants, 
dicht om 20.00 uur. Afhalen en laten 
bezorgen zijn uitgezonderd. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

Recreatie

Recreatie, zoals pretparken,  
dieren tuinen en sauna’s, dicht om 
18.00 uur.

Onderwijs

In mbo en hbo en op de universiteit 
maximaal 75 studenten per ruimte.

 .

Orange the World

Ook in Ooststellingwerf staan we stil bij Orange 
the World. Het gemeentehuis, hervormde kerk, 
de PKN kerk het Anker worden oranje verlicht. 
Ook organiseren de Soroptimisten Friesland 
Zuid samen met de gemeente Ooststellingwerf 
een lezing over huiselijk geweld. 

lezing ervaringsdeskundige 
Op donderdagavond 25 november zou 
ervaringsdeskundige Susanne Slikkerveer een 
lezing geven over huiselijk geweld. Helaas kan 
deze bijeenkomst vanwege de aangescherpte 
coronamaatregelen niet doorgaan. De lezing 
vindt plaats wanneer de coronamaatregelen dit 
weer toelaten. Meer informatie hierover volgt. 

Alvast benieuwd naar het verhaal van Susanne? 
Lees het interview op www.ooststellingwerf.nl/
susanneslikkerveer.

Aandacht voor huiselijk geweld 
Naast het oranje kleuren van de hervormde 
kerk, de PKN kerk het Anker en het 
gemeentehuis, is er op andere manieren 

aandacht voor het thema. Zo hijst het 
Stellingwerf College de speciale Orange the 
World vlag en heeft de bibliotheek in 
Oosterwolde een thematafel ingericht met 
allemaal boeken over huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Ook liggen er op 
verschillende locaties in Ooststellingwerf 
informatieve flyers, waaronder bij de apotheek 
in Oosterwolde. 

Vraag om hulp  
Heb jij vragen of zorgen over je thuissituatie? 
Of heb je een onderbuikgevoel over huiselijk 
geweld dat je graag met iemand deelt? Neem 
dan vooral contact op met het Gebiedsteam 
van de gemeente Ooststellingwerf. Je kunt het 
Gebiedsteam bellen via (0516) 820 100 (op 
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) of stuur 
een e-mail naar info@gbtoost.nl.  

Iedereen kan bij zorgen over een onveilige 
thuissituatie (anoniem) gratis advies vragen en 
melden bij Veilig Thuis. Dit kan 24/7 door te 
bellen naar 0800-2000. 

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. in Nederland is dat zelfs 45% van 
de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties 
benoemd tot de internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, 
waaraan meer dan honderd landen meedoen, trapt af op deze dag en eindigt op 10 december. Dit 
zijn de ‘16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen. UN Women, de Soroptimist international 
en Zonta international coördineren wereldwijd de actie. tijdens deze zestien dagen voeren mensen 
over de hele wereld actie en kleuren gebouwen oranje om aandacht te vragen voor het thema. 
Gemeente Heerenveen opent dit jaar Orange the World namens álle friese gemeenten. 

Stop geweld tegen vrouwen 

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.

Zoek online op het woord ‘scheiden’ en je 
wordt overspoeld met informatie. Hoe vinden 
ouders tussen al die zoekresultaten de 
antwoorden op de vragen die ze hebben? En 
hoe weten ze welke site de juiste informatie 
biedt? 
De nieuwe website www.scheideninfriesland.nl 
biedt hulp. Hier vind je allemaal informatie over 
scheiden, overzichtelijk op één plek met 
verwijzingen naar hulpaanbieders in Friesland. 

Een website voor iedereen
De website geeft informatie voor ouders, 
kinderen, betrokkenen en professionals. Voor 
de verschillende doelgroepen worden 

onderwerpen uitgelicht en wordt antwoord 
gegeven op vragen zoals: 
•	Scheiden	of	relatietherapie?	
•	Hoe	beperk	je	de	schade	van	een	scheiding	

voor kinderen? 
•	Je	ouders	gaan	scheiden,	wat	nu?			
•	Wat	kun	je	doen	voor	iemand	die	een	

scheiding doormaakt?   

Ook professionals vinden er handige tools, 
cursussen, trainingen en aanvullende informatie. 

De website is een onafhankelijk initiatief van 
alle 18 Friese gemeenten, Sociaal Domein 
Fryslân en Foar Fryske Bern. 

Alle informatie over scheiden nu op één plek

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?
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