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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?

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

Dienstregeling 2020

Gemeenteraadsvergadering

Belangrijkste wijzigingen vanaf 15 december 2019

Dinsdag 17 december 2019 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis Oosterwolde.

Op 15 december 2019 gaat de nieuwe dienstregeling van Arriva in Fryslân in. De nieuwe dienstregeling 2020 is in hoofdlijnen een continuering
van de ingezette stappen van de afgelopen jaren.
Wel zijn er tal van aanpassingen. De aanpassingen zijn het gevolg van:
• Wensen en opmerkingen van reizigers;
• Aanpassingen van rijtijden vanwege gewijzigde infrastructuur en gewijzigde snelheidsregimes, congestie of juist betere
doorstroming;
• Wens om de kostendekkingsgraad te verbeteren;
• Extra inzet op de Qliner tussen Heerenveen
en Groningen;
• Werkzaamheden op en aan de Afsluitdijk die
tot en met 2022 zorgen voor een behoorlijk
langere reistijd;
• Toekomst bestendig maken van het openbaar
vervoer in de daluren in Zuidoost Fryslân;
• Waar mogelijk versnellen van routes.

Lijn 14 Leeuwarden via Drachten, Oosterwolde en
Veenhuizen naar Assen
Op zondag eindigen/beginnen alle busritten in
Oosterwolde. Belbus 14 (Assen-VeenhuizenOosterwolde) vervalt en wordt vervangen door
lijntaxi 584.
Lijn 116/216/516 Oosterwolde via Oldeberkoop
naar Wolvega
Tijdens de vakanties wordt overdag de belbus vervangen door vaste ritten op de lijntaxi tussen
Wolvega en Oosterwolde.
Lijn 17/217/517 Oosterwolde via Noordwolde en
Wolvega naar Heerenveen
Op zaterdag worden alle vaste busritten vervangen door vaste lijntaxi ritten. Evenzo worden
gedurende de avonduren en op zondag de belbusritten tussen Noordwolde en Wolvega vervangen door vaste lijntaxi ritten.

Lijn 84 Heerenveen via Drachten en Haulerwijk
naar Assen
Lijn 84 wordt gesplitst in twee lijnen:
• Lijn 23 van Heerenveen naar Drachten
Transferium;
• Lijn 84 van Drachten Transferium via
Haulerwijk naar Assen.

Belangrijkste wijzigingen per lijn in de gemeente
Ooststellingwerf:

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen zie
www.arriva.nl.

Blad in de openbare ruimte

• De buitendienst ruimt het blad op wat op
grasvelden en grasbermen in de bebouwde
kom ligt.
• Het blad in de beplanting laten we zoveel
mogelijk liggen.
• In de openbare ruimte wordt het blad door de
buitendienst op bulten geblazen en vervolgens opgehaald. Dit opgeruimde blad wordt
gecomposteerd.
• Blad dat inwoners uit eigen tuinen opruimen
en bij het andere blad in de openbare ruimte
brengen, wordt mits er geen takken en ander
afval inzit ook afgevoerd.
• Bladkorven plaatsen we niet. Bladkorven trekken ook ander groenafval aan zoals takken,

Mededelingen

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt?

Marcel Bos

Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.
Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te
spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 17 december
2019 12.00 uur melden bij de griffier, via
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.
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).

Te gast bij raadsleden Annemiek Telkamp en Edwin Meijerhof

Lijn 19 Steenwijk via Noordwolde naar
Oldeberkoop/Wolvega en Gorredijk/Drachten
Lijn 19 wordt ingekort tot het traject SteenwijkGorredijk. In Gorredijk sluiten de ritten aan op lijn
20/21 naar zowel Drachten als Heerenveen.

In Zuidoost Fryslân wordt de inzet van de belbus
gewijzigd. De wijziging bestaat uit twee elementen:
• De goed benutte belbus trajecten worden
omgezet in lijntaxi, te herkennen aan een 500
nummer. Reizigers hoeven niet meer te reserveren, de uitvoering is met een duidelijk herkenbare 8-persoons taxibus;
• De minder goed benutte belbus trajecten blijven rijden als belbus maar vaak wel op een
verkort traject aansluitend op de bus of lijntaxi. Samenloop met reguliere buslijnen of
lijntaxi’s wordt voorkomen. De belbus lijnen
zijn te herkennen aan een 200 nummer.

De buitendienst van de gemeente
Ooststellingwerf ruimt het blad in de openbare
ruimte op de volgende manier op:

Agenda
- Verordening maatschappelijke ondersteuning
- Afronding plan van aanpak woningbouw
Ooststellingwerf
- Beschikbaarstelling krediet voor het
DoarpsSintrum Donkerbroek en het bijbehorende Verkeersplan
- Verordening Afvalstoffenheffing 2020

6 januari

restanten van éénjarige planten e.d.
Daarnaast zijn in het voorjaar de locaties waar
bladkorven hebben gestaan nog steeds zichtbaar door verstikking van het gras door de
aanwezigheid van blad in de korven.

Benieuwd wat een raadslid doet en waar de
gemeenteraad over vergadert? Loop dan eens
een avond mee met een raadslid en volg de vergadering vanaf de publieke tribune.
Op 17 december zijn Annemiek Telkamp
van GroenLinks en Edwin Meijerhof van
OoststellingwerfsBelang uw gastvrouw en gastheer. Zij ontvangen u om 18.30 uur met koffie.
Zij vertellen u over het werk van een raadslid en

praten u bij over wat er die avond in de raad
besproken gaat worden. Vanaf 19.30 uur volgt
u vanaf de publieke tribune een deel van de
raadsvergadering. In de pauze maakt u kennis
met de voorzitter van de raad, onze burgemeester Harry Oosterman.
Aanmelden?
Stuur een mail naar griffie@ooststellingwerf.nl.

NEE tegen papier verspilling

Planning:
Op de volgende dagen halen we het blad binnen
de bebouwde kom op:
• Maandag: Appelscha
• Dinsdag: Haulerwijk, Waskemeer,
Donkerbroek
• Woensdag: Makkinga, Elsloo, Oldeberkoop
• Donderdag: Oosterwolde
• Vrijdag: Oosterwolde

Gaan de folders bij u thuis vrijwel direct de
oudpapierbak in nadat ze door de brievenbus
zijn gekomen? Misschien is het dan een idee
om een NEE/NEE sticker of een NEE/JA sticker op uw brievenbus te plakken. Met een
NEE/NEE sticker geeft u aan geen ongeadresseerde post te willen ontvangen. Met een

Wanneer het blad in de bebouwde kom is opgeruimd wordt ook het blad in het buitengebied
verwijderd.

Telefoonnummer: (06) 46 33 39 11.

NEE/JA sticker geeft u aan geen reclame te
willen ontvangen, maar wel de huis-aan-huisbladen. Op deze manier kunnen we met
elkaar proberen de papier verspilling in onze
gemeente tegen te gaan. U kunt de stickers
gratis ophalen in het gemeentehuis.

Voedselbank

Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.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.

Appelscha

Elsloo

Oosterwolde

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw industrieloods,
Industrieweg 8R (09-12-2019)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 3 december 2019, bouwen
woning, Kadastraal Makkinga
F nummer 1062

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 29 november 2019, bouwen
schakelhal i.v.m. toenemende
energievraag, Nanningaweg 47
kadastraal sectie D nummer 1332

- op 2 december 2019, kappen acht
bomen, Rijweg kadastraal sectie
F nummer 732

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

