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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

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.

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

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.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Inloopspreekuur
9.00 - 13.00 uur

Wanneer?
18 november Harry Oosterman en
Fimke Hijlkema

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

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 12.30 uur

Parkeerschijfzone Stationsstraat,
Oosterwolde

Raadsvergaderingen

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u
binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:
• Een parkeerschijfzone in te stellen in de
Stationsstraat door het plaatsen van de
borden E10zb (begin parkeerschijfzone) en
E11 (einde parkeerschijfzone) van het RVV
1990, bijlage 1;
Ter inzage besluit
Het verkeersbesluit ligt vanaf 12 november 2019
ter inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde.
Het besluit treedt direct na bekendmaking in de
Staatcourant van 12 november 2019 in werking.
Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer
informatie over dit besluit, bel ons dan via
nummer 14 0516.

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. commissie van advies voor de bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA Oosterwolde
Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
• de dagtekening en uw naam en adres
• een omschrijving van het besluit
• de reden waarom u het niet eens bent met het
besluit
• uw handtekening

Stopverbod Herenweg, Donkerbroek
Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u
binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:
• Een stopverbod in te stellen op de Herenweg in
Donkerbroek van 8:15 uur tot 8:45 uur en van
14:00 uur tot 14:45 uur door het plaatsen van
de borden E2 voorzien van het onderbord
OB206p van het RVV 1990, bijlage 1;
Ter inzage besluit
Het verkeersbesluit ligt vanaf 12 november
2019 ter inzage op het gemeentehuis te
Oosterwolde. Het besluit treedt direct na
bekendmaking in de Staatcourant van 12
november 2019 in werking.

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. commissie van advies voor de bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA Oosterwolde
Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
• de dagtekening en uw naam en adres
• een omschrijving van het besluit
• de reden waarom u het niet eens bent met het
besluit
• uw handtekening

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer
informatie over dit besluit, bel ons dan via
nummer 14 0516.

Mededelingen

Dinsdag 12 november 2019 vanaf 14.00 uur
vergadert de gemeenteraad in het
gemeentehuis te Oosterwolde.
Agenda
- Najaarsrapportage 2019
- Motie vreemd aan de orde van de dag inzake
windmolens
- Programmabegroting 2020-2023 en aanpak
begrotingstekort 2020 -2023
Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 12 november
12.00 uur melden bij de griffier, via
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via
14 0516. U krijgt vijf minuten spreektijd.
Raadscommissie Samenleving
Dinsdag 19 november 2019 vanaf 19.30 uur
is de raadscommissie Samenleving in de
raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.
Agenda
- Presentatie van het plan van aanpak
Aandachtsgebieden 2020 – 2023
- Zendtijdtoewijzing lokale omroep ODRIE,
periode 2020-2025

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 veranderd 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: een uur verkeerstheorie, workshops van een uur en een rijvaardigheidsrit in

Haulerwijk

Oosterwolde

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van een es op de
locatie Loswal, ter hoogte van
huisnr. 4. De boom heeft een
plakoksel, die bij harde wind kan
uitbreken. Er wordt een nieuwe
boom geplant (11-11-2019)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 1 november 2019 voor het
bouwen van een woning,
Prandinga 42A

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van een zomereik
op de locatie Nijhof, ter hoogte
van huisnr. 14. De boom heeft een
plakoksel, die bij harde wind kan
uitbreken. Er wordt een nieuwe
boom geplant (11-11-2019)

Haule
Verleende omgevingsvergunning
- voor het vergroten van de woning,
Zwetteweg 11 (07-11-2019)

Agenda
- Verstrekking lening Biosintrum
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 raadscommissie toe
te spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
U kunt dit voor de vergadering melden bij de
griffier via griffie@ooststellingwerf.nl. U krijgt
maximaal vijf minuten spreektijd.
De raadsvergadering en commissievergadering
Samenleving zijn te volgen via de website
(www.ooststellingwerf.nl) en via de Lokale
Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en
Kabel 104.1 FM).

uw eigen auto van een uur. 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.

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.

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 6 november 2019 voor het
plaatsen van een uitbouw aan de
gevel, Van Emstplein 4

Donkerbroek

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 19 november 2019 vanaf 19.30 uur in
kamer 11 + 12 van het gemeentehuis
Oosterwolde is de raadscommissie Ruimte.

Rijvaardigheidstraining

Appelscha

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van een vogelkers
op de locatie Nijesteegde, ter
hoogte van huisnr. 28. De boom
heeft kroonschade (11-11- 2019)

- Begrotingswijziging 2019 GR SW Fryslân
- Toekenning uitsluitend recht 2019

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 1 november 2019 voor het
bouwen van een recreatiewoning,
Molenbosch 28
Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van twee meidoorns op de locatie Schuinpad,
ter hoogte van huisnrs. 21 en 23.
De bomen zijn bijna dood. Er worden nieuwe bomen geplant
(11-11-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een uittocht van Sinterklaas op 6 december 2019 (07-11-2019)

Ravenswoud

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van een zomereik
op de locatie Buttingasingel, ter
hoogte van huisnr. 21. De boom
heeft een plakoksel, die bij harde
wind kan uitbreken. Er wordt een
nieuwe boom geplant (11-11-2019)

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van een zomereik
op de locatie Veenwijksweg, ter
hoogte van huisnr.8 . De boom
heeft een plakoksel die bij harde
wind kan uitbreken (11-11-2019)

Melding Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
- voor het aanleggen van een inrit
t.b.v. het perceel Snellingerdijk 4
(07-11-2019)

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van een kastanje
op de locatie Oude Wijk, ter
hoogte van huisnr. 4. De boom is
niet inpasbaar in de nieuwe herinrichting. Er wordt een nieuwe
boom geplant (11-11- 2019)
- Voor het kappen van vier essen op
de locatie oude Wijk, ter hoogte
van huisnr. 6 en 8. De bomen zijn
niet inpasbaar in de nieuwe herin-

U kunt de melding inzien en u kunt
bezwaar maken

Waskemeer

richting. Er worden nieuwe bomen
geplant (11-11-2019)
- voor het kappen van drie zomereiken op de locatie, ter hoogte van
de huisnrs. 8 en 10. De bomen zijn
niet inpasbaar in de nieuwe herinrichting. Er worden nieuwe bomen
geplant. Er worden nieuwe bomen
geplant (11-11-2019)
- Voor het kappen van een ruwe berk
op de locatie Wijndelsweg , ter
hoogte van huisnr. 5. De boom is
dood. (11-11-2019)

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
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WhatsApp account niet meer beschikbaar
Vanaf 7 december 2019 is de gemeente
Ooststellingwerf definitief niet meer bereikbaar
via WhatsApp. De gemeente heeft dit besluit
moeten nemen omdat gemeenten vanaf die
datum met een zakelijk WhatsApp account moeten werken. Dit account is nog niet beschikbaar
voor gemeenten. De gemeente Ooststellingwerf
is vanaf april 2019 ook bereikbaar via chat.

Verder is de gemeente natuurlijk altijd nog
bereikbaar via balie, e-mail, digitaal contactformulier en telefoon.

Bekendmaking
De openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale
Werkvoorziening ‘Fryslân’.
Op
: 6 december 2019
Om
: ca. 14.00 uur
Plaats : kantoor Caparis NV, Ampèrelaan 2, Drachten
Voor de agenda en overige informatie verwijzen wij u naar onze website www.ooststellingwerf.nl.
De stukken zijn vanaf 2 december 2019 via de site beschikbaar.

