
 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
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 19 november 2021, plaatsen aanbouw aan 

woning, Tolhekslaan 10
- op 23 november 2021, gedeeltelijk vervangen 

pand, Boerestreek 21

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 21 november 2021, renoveren en 

vergroten woning, Hoofdweg-Boven 71

Fochteloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor aanleg persleiding voor vervoer zand 

vanuit zandwinning naar gronddepot, 
Fochtelooerveen kadastraal G 169

Oldeberkoop
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor kap beuk, Oosterwoldseweg 29

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 18 november 2021, vergroten woning, 

Nanningaweg 41

Geweigerde omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakkapel op voordakvlak, 

Molenweg 59     (22-11-2021)

Ooststellingwerf
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 24 november 2021, voor het kappen van 

diverse bomen in Appelscha, Donkerbroek, 
Elsloo, Fochteloo, Haulerwijk, Oldeberkoop, 
Oosterwolde, Ravenswoud en  Waskemeer

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

26 november 2021

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/corona

of bel 0800-1351 

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Ontvang thuis maximaal 4 personen 
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer 
op bezoek. Doe vooraf een zel�est.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd. 

Werk thuis. Kan dat niet? 
Houd op werk altijd 1,5 meter 
afstand.

70-plus: beperk contact met 
kinderen t/m 12 jaar.

 .

Horeca

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapje bij verplaatsing.

A�alen en laten bezorgen wel 
mogelijk na 17.00 uur.

Onderwijs

Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs, 
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week 
 zel�esten.
• Mondkapje op de gang.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Coronatoegangsbewijs:

• Horeca.

• Evenementen.

• Kunst en cultuur.

• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Mondkapje verplicht:

• Alle publieke binnenlocaties.

• Openbaar vervoer en stations.

• Bij verplaatsing waar coronatoe-
gangsbewijs geldt.

• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Sport

Alle locaties dicht om 17.00 uur.

Geen publiek bij sport. 

Evenementen, kunst en cultuur, 
dierenparken en pretparken

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroom-
evenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst-
verlening dicht om 17.00 uur.

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

Het aantal coronabesme�ingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar. 
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen. 

Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht. 

De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:

Wassen Was vaak je handen.

Hoest en nies in je elleboog.

Afstand Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen. .

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

Luchten Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Houd je aan de basisregels:

   

Raadscommissie Planning & Control
Maandag 6 december 2021 vanaf 19.30 uur 
vindt de raadscommissie Planning & Control 
plaats. De publieke tribune is gesloten. Deze 
vergadering is alleen online te volgen. De 
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk.

Agenda
− Budgetoverheveling 2021-2022
− Tarieven afvalstoffenheffing 2022
− Verordeningen 2022
− Verordening rioolheffing 2022
− Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2022

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk maandag 6 
december 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.

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 7 december  2021 vanaf 19.30 uur 
vindt de raadscommissie Ruimte plaats. De 
publieke tribune is gesloten. Deze 
vergadering is alleen online te volgen. De 
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk. 

Agenda
− Transitievisie Warmte OWO
− Bestemmingsplan en ontwerp omgevings-

vergunning ’t Oost 60 Oosterwolde
− Biosintrum (bijpraatmoment stand van zaken)
− Omgevingswet (bijpraatmoment stand van 

zaken)

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 7 
december 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.

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

Raadscommissie Samenleving
Woensdag 8 december  2021 vanaf 19.30 uur 
vindt de raadscommissie Samenleving plaats. De 
publieke tribune is gesloten. Deze vergadering is 
alleen online te volgen. De raadscommissie is 
wel openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

Agenda
− Verordening Maatschappelijke 

Ondersteuning 2022
− Visie op Samenleven (bijpraatmoment 

stand van zaken)

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te 
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan 
kunt u dit tot uiterlijk woensdag 8 december 
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 commissievergadering Ruimte  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). De 
raadscommissies Planning & Control en 
Samenleving zijn  te volgen via de website van 
de gemeente. 

Raadscommissies  

Naast de GGD testlocatie openen twee 
testlocaties voor toegang in de gemeente. In 
Appelscha en Oosterwolde. Via 
testenvoortoegang.org/ kun je een afspraak 
maken voor een test. Hier zijn op dit moment 
geen kosten aan verbonden.

Testen voor toegang is alleen voor mensen die 
een negatieve testuitslag nodig hebben voor 

een bezoek aan een culturele, sociale of 
sportactiviteit waar een geldig coronabewijs 
nodig is.

Testlocatie voor toegang Oosterwolde
Stationsstraat 15b
 
Testlocatie voor toegang Appelscha
Boerestreek 1

Testen voor toegang in gemeente 
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
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


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

Bij ernstige zorgen (om iemand 
anders) kun je ook contact 
opnemen met:

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.

Het Gebiedsteam is er 
voor jou. Je staat er niet 
alleen voor! 

www.ooststellingwerf.nl/corona

Kijk voor meer informatie over het coronavirus  
in Ooststellingwerf op:

Heb je klachten die kunnen wijzen op corona? 
Dan kun je vanaf donderdag 25 november ook 
terecht bij de GGD testlocatie in Oosterwolde, 
Veengang 2. Je kunt een afspraak voor een 
coronatest maken als je verkoudheidsklachten 
hebt, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, 

keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling 
verlies van reuk of smaak. Je maakt een 
afspraak door te bellen naar GGD Fryslân via 
0800-1202 of ga naar www.coronatest.nl. De 
testlocatie is alleen geopend op afspraak.

Het ontwerpbestemmingsplan Bûtenweg 7A 
Elsloo ligt vanaf 24 november 2021 tot en met  
4 januari 2022 ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPButenweg7A-ON01 )  inzien tijdens de 

openingstijden van het gemeentehuis of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de 
inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. 

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt 
de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl.

Met het oog op de komst van de Omgevingswet 
heeft de gemeenteraad van Ooststellingwerf op 
23 november 2021 een besluit genomen over 
bindend adviesrecht, verplichte participatie en 
delegatie onder de Omgevingswet.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt 
de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl.

Bij klachten, laat je testen bij de GGD

Ontwerpbestemmingsplan  
Bûtenweg 7A elsloo

Bekendmaking besluit in verband met 
Omgevingswet 

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.

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?
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