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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

Alleen mét afspraak:
Maandag
Dinsdag en woensdag
Donderdag
Vrijdag

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
De inloopspreekuren vervallen
voorlopig. Het gebiedsteam blijft
telefonisch bereikbaar.

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

08.30 – 12.30
08.30 – 16.30
08.30 – 19.30
08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een
afspraak via www.ooststellingwerf.nl.

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 14.30 uur
U dient een kwartier voor sluitingstijd
aanwezig te zijn.

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig
geen spreekuren van B&W plaats.

Wegstremming Dorpsstraat te Haule

Gemeenteraadsvergadering

Vanwege de uitvoering van asfaltonderhoud en
het aanbrengen van bermverharding wordt het
onderstaande wegvak gestremd van 16 t/m 30
november 20202:
- Dorpsstraat te Haule (vanaf de rotonde tot de
bebouwde kom)
Tijdens de uitvoeringsperiode is er een
omleidingsroute ingesteld. De duur van de
stremmingen is afhankelijk van de weers-

Dinsdag 24 november 2020 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad digitaal. Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen alleen online te volgen. De publieke
tribune is gesloten. De raadsvergadering is wel
openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

staan de achterliggende stukken.

Agenda
- Benoeming lid Rekenkamercommissie
- Subsidieaanvraag Biodivers Cultuurland
Ooststellingwerf
- Verlenging subsidieperiode Cooperatie
Appelscha regio 3.0
Hamerstukken:
- Voortgang Pilot extra opbouwwerk 2021
- Uitvoering Roekenbeheerplan
- Aanpassing GR 2020 Recreatieschap Drenthe

In verband met de Coronamaatregelen is het
alleen 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.

omstandigheden en de voortgang van het werk.
Voor meer informatie kunt u 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.

Vragen, zorgen of hulp nodig?
Het Gebiedsteam is er voor jou!
Het coronavirus en de coronamaatregelen
hebben ervoor gezorgd dat het leven van
veel mensen er anders uitziet dan aan het
begin van dit jaar. Misschien zit je ineens
zonder werk? Of moet je in thuisquarantaine
en kun je geen boodschappen ophalen?
Heb je zorgen over je eigen situatie of
die van bijvoorbeeld een kind, oudere of
mantelzorger uit je omgeving?
Kom je er zelf niet uit? Neem dan contact
op met het Gebiedsteam van de gemeente
Ooststellingwerf. Wij kijken mee met de
situatie en helpen jou met het zoeken naar
passende oplossingen.

Telefoonnummer: 0516-820100
E-mail: info@gbtoost.nl
Bereikbaar op werkdagen tussen
9:00 uur en 17:00 uur.
Je kunt onder andere contact opnemen met
het Gebiedsteam bij:
• Zorgen om veiligheid
• Zorgen om financiën
• Problemen door thuisquarantaine
• Gevoelens van eenzaamheid

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl

Veilig thuis:
Telefoonnummer 0800-2000
(24/7 bereikbaar) of doe een melding via
www.veiligthuisfriesland.nl
Meld- en adviespunt verward gedrag:
Telefoonnummer 0800-1771 of via
www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag
Bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur
en 17:00 uur.

De raadsvergadering 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).

Mondkapjes ontwerpwedstrijd via Instagram
3 krijgen €50,- en €25,- aan cadeaubonnen.

Het Gebiedsteam is er
voor jou. Je staat er niet
alleen voor!
Bij ernstige zorgen (om iemand
anders) kun je ook contact
opnemen met:

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

De gemeente Ooststellingwerf heeft in
samenwerking met de jongerenwerkers van
Stichting Scala een wedstrijd via Instagram
gelanceerd. Het gaat om een wedstrijd waarbij
inwoners hun eigen mondkapje kunnen
ontwerpen. Het winnende ontwerp wordt ook
echt gemaakt. Daarnaast krijgt de winnaar een
cadeaubon ter waarde van €75,-. Nummers 2 en

Meedoen
De enige eis waaraan de vormgeving van het
mondkapje moet voldoen is dat het past binnen
het blanco ontwerp van het mondkapje.
Deze staat vast in de story van de gemeente
Ooststellingwerf op Instagram
@ooststellingwerf. Meedoen is simpel:
- Maak een screenshot van het blanco mondkapje
in de story van de gemeente Ooststellingwerf
op Instagram @ooststellingwerf
- Ontwerp je mondkapje. Een makkelijke
manier is door je screenshot in je Instagram
story te openen en daar te bewerken.
- Deel je ontwerp in je story & tag
@ooststellingwerf en @jongerenwerk_scala
Meedoen kan tot 1 december 2020.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus
in Ooststellingwerf op:

www.ooststellingwerf.nl/corona

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
- op11 november 2020, wijzigen inrichting
(milieuneutraal),Vaart Zz 134 kadastraal
Makkinga L 29

Haule
Verleende omgevingsvergunning
- voor wijziging voorgevel, Dorpsstraat 31
(10-11-2020)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten supermarkt, Leeksterweg 43
(5-11-2020)
- voor plaatsen dakkapel, Meester
Zuidemastraat 51 (10-11-2020)

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Leeksterweg 43
(05-11-2020)

RECTIFICATIE
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakkapel, Opzienersweg 34
(28-10-2020)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 5 november 2020, nieuwbouw schuur en
uitbouw, gevelwijziging woning,
Oosterwoldseweg 53

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 8 november 2020, kap beuk en eik, Weper 8
- op 9 november 2020, realiseren overdekte
uitloop pinnen bestaande stal, Schrappinga 3
- op 9 november 2020, in stand houden
Ecomunitybox, Ecominutypark kadastraal
D 2250
Melding Activiteitenbesluit
- voor starten t bedrijf, Ecomunitypark 1A
|(11-11-2020)

Waskemeer
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 5 november 2020, plaatsen tijdelijke
woonunit, Kruisweg 27

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakkapel, De Kromten 11
(10-11-2020)

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

