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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.

Jaarwisseling

Liveuitslag vrijwilligersawards

Ter voorbereiding op de jaarwisseling werkt de
gemeente Ooststellingwerf nauw samen met
politie en brandweer. Wij willen er voor zorgen
dat het jaar op een veilige en gezellige manier
start. Samen met u willen wij er een gezellige
jaarwisseling van maken. Helpt u mee?
Houd u aan de geldende coronamaatregelen. Een
overzicht van de regels voor binnen en buiten
vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Carbidschieten
Op oudejaarsdag worden traditiegetrouw de
melkbussen weer uit de schuur gehaald om er
eens flink op los te knallen. Carbidschieten is leuk,
maar de veiligheid is ook erg belangrijk. Houd dus
rekening met de volgende voorwaarden:
• Er moet gebruik worden gemaakt van een
melkbus en/of dergelijk voorwerp met een
maximale inhoud van 50 liter.
• Carbidschieten mag van 31 december 10.00
uur tot 1 januari 02.00 uur.
• De plaats vanwaar geschoten wordt, moet
minstens op een afstand van 75 meter van de
woonbebouwing zijn en op minstens 300
meter afstand van een gebouw waar dieren
gehouden worden.
• De betrokken personen blijven zélf
verantwoordelijk voor het afschieten van
carbid en zijn verantwoordelijk voor het
waarborgen van de 1,5 meter afstand houden.
Ook zijn zij zelf aansprakelijk voor eventuele
schade aan derden.

Mocht u twijfels hebben over de mogelijke
locatie voor het carbidschieten, dan kunt u
contact opnemen met de gemeente via 14 0516.
Landelijk vuurwerkverbod
Er is een landelijk verbod op het afsteken van
vuurwerk. Meer informatie over het vuurwerkverbod staat op de website van de Rijksoverheid.
Vreugdevuren
Tijdens de jaarwisseling wordt er vaak op de
hoek van de straat een vuurtje gestookt. Dit
mag niet. Het is namelijk niet toegestaan om
een vuurtje te stoken in de open lucht op grond
van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014.
Terrashaarden en vuurkorven mogen wel,
zolang er geen afvalstoffen worden verbrand.
Slopen is kopen
We werken met zijn allen samen aan een fijne
jaarwisseling. Toch zijn er afgelopen jaar een
aantal gemeentelijke eigendommen vernield.
Wij vinden dit erg jammer. Wij vragen u te
signaleren wanneer er vernielingen aan
eigendommen plaatsvinden en deze bij ons en/
of de politie te melden.
Bij klachten: bel 14 0516
Bij vernielingen op gemeentelijke
eigendommen en wanneer de dader wordt
opgepakt, wordt de schade op de dader
verhaald. Dit kan in een aantal gevallen flink
wat gaan kosten.

De gemeente Ooststellingwerf zet
vrijdagmiddag 18 december vrijwilligers in het
zonnetje. Dan krijgen 108 vrijwilligers een
bloemetje met waardebon en een persoonlijke
kaart van wethouder Esther Verhagen. Ook
krijgen drie genomineerde organisaties een
cheque.
“Wij zijn trots op iedereen die zich inzet voor
een ander en die mensen zien wij en mogen
gezien worden.” aldus wethouder Verhagen.
“Daarom hebben we ervoor gekozen om dit
jaar de jaarlijkse vrijwilligersawards digitaal te
houden.” De gemeente gaat langs bij de
winnende organisaties. Welke dat zijn blijft tot
het laatste moment spannend. De uitslag is
live via de Facebookpagina van de gemeente te
volgen.
De inzet en het eindeloze enthousiasme van
iedereen die in hun vrije tijd de wereld mooier
maken is enorm belangrijk. Inwoners van jong
tot oud, organisaties, projecten of activiteiten
die uitblinken zijn genomineerd. Voor die
nominatie heeft de gemeente een paar
maanden geleden een oproep gedaan.

Genomineerden
Daarnaast zijn er drie organisaties
genomineerd voor de vrijwilligersprijs. Hieruit
worden drie prijswinnaars gekozen. De
winnende organisaties ontvangen een cheque
van € 1.000,-, € 1.500,- of € 2.000 euro. De
winnaars worden tijdens het live event
bekendgemaakt. De genomineerden zijn:
• Stichting Kortsluiting
• Speelotheek de Flierefluit
• Dorpskrant ‘Op ‘e Hichte’ Donkerbroek
• Stichting de Geitefok
Programma
Op 18 december a.s. worden de vrijwilligers ’s
middags thuis verrast door een blijk van
waardering.
Wethouder Esther Verhagen gaat persoonlijk
bij de winnende organisaties langs om de prijs
uit te reiken. Ook zal zij persoonlijk een blijk
van waardering overhandigen aan één van de
volwassen- en jonge vrijwilligers.
Live meekijken? Dat kan via de Facebookpagina van de gemeente:
www.facebook.com/Ooststellingwerf

Vrijwilligers tegen zwerfafval

Mantelzorgers ontvangen VVV bon
Afgelopen week ontvingen de
(geregistreerde) mantelzorgers in
Ooststellingwerf een VVV-bon van
50 euro met een kerstboodschap
van wethouder Esther Verhagen.
“De zorg die mantelzorgers verlenen
aan hun dierbare vind ik niet
vanzelfsprekend en daar wil ik
mantelzorgers graag voor danken.
Zoveel mensen, zoveel wensen, dus
vandaar een cadeaukaart.”
Voor vragen of zorgen kunnen
mantelzorgers ook contact
opnemen met het Gebiedsteam via
(0516) 820 100 of info@gbtoost.nl.

Mededelingen

Vorige week gaf de gemeente 101 kerstpakketjes aan 101 geweldige inwoners die vrijwillig zwerfafval
opruimen in onze gemeente. Bedankt voor jullie inzet!

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.

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

Fochteloo

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 9 december 2020, gelijkwaardigheidsoplossing – brandveilig maken meterkast,
Compagnonshaven 1

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 8 december 2020, plaatsen overkapping
dataverwerkingskast , Vogelrijd 23

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 8 december 2020, plaatsen bijgebouw,
Leidijk 20
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor uitbreiding dieren en realisatie vaste
mestopslag, Kloosterweg 2 (08-12-2020)

- op 8 december 2020, bouw 7 woningen
( 1 blok van 4 en 1 blok van 3 rijwoningen)
Meester van Ekstraat, kadastraal B 9792

Makkinga

Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiding dieren en realisatie vaste
mestopslag, Noordeinde 15

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 7 december 2020, bouw woning,
Bercoperweg, kadastraal G 371

Haulerwijk

Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 7 december 2020, bouw woning,
Slotemaker de Bruïneweg , kadastraal K 1877

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 7 december 2020, inrichten depot,
Weperpolder, kadastraal E 520

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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Thuis energie besparen met hulp van de gemeente

8 december 2020

• Gratis bespaarbox
• Gratis cadeaubon voor energiebesparende
producten

Zoekt u ook naar manieren om thuis energie te
besparen? De gemeente kan daarbij helpen!
Alle inwoners van Ooststellingwerf hebben een
envelop van de gemeente op de mat gekregen
met daarin een brief en een flyer over de actie
Thuisbesparen. (Doet u al mee? Dan heeft u
geen brief ontvangen.)
De gemeente heeft geld beschikbaar om de
inwoners te helpen met het besparen van
energie in huis. Goed voor het klimaat en goed
voor uw portemonnee! Want minder energie
verbruiken, is ook minder betalen aan de
energierekening. Win-win!
Kies een gratis actie
Woningeigenaren kunnen kiezen uit één van de
drie acties:
• Gratis energiescan

Fietsoversteek
sluisje Verlaat
We zijn klaar met de fietsoversteek
over het sluisje tussen
Oosterwolde en Appelscha: sluisje
Verlaat. Daar liggen nu twee
drempels op de weg en je mag er
straks maximaal 60 km per uur
rijden. We zijn daar nog met de
weg bezig tot 18 december, dan
gaat de weg weer open.

Huurders kunnen een gratis energiemonitor
aanvragen. Die laat zien hoeveel energie er
verbruikt wordt en waar valt te besparen. Ook
krijgen ze gratis toegang tot evenementen over
duurzaam wonen en hoe je daarmee geld
bespaart.
Aanmelden voor een actie?
Heeft u de flyer gemist? Geen probleem.
Op www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen
vindt u alle acties voor de koopwoningen.
Op www.ooststellingwerf.nl/goedvoorbeeld
staat de actie voor bewoners van een huurhuis.
Hier meldt u zich ook meteen aan voor een van
de acties!
Jongeren Energiecoaches
Ook de jonge inwoners van Ooststellingwerf
kunnen leren over energie besparen. Vanaf
1 januari kunnen zich aanmelden om Junior
Energiecoach te worden. Kijk voor meer
informatie op www.juniorenergiecoach.nl.

Gedeeltelijke lockdown, ook tijdens de feestdagen
Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. Daarom gaan we verder met de gedeeltelijke lockdown.
Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.
Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Groepen
Binnen: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.
Max. 30 personen per ruimte
(incl. kinderen t/m 12 jaar).
Buiten: groep max. 4 personen
of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
dierenparken, bibliotheken en
zwembaden open. Bezoek op
basis van reservering per tijdvak.

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden
dicht.
Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Thuis

Vervoer
Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland.

Bedenk wat je moet regelen als
je in quarantaine moet en maak
daar afspraken over.

Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis.

Winkelen en boodschappen
Doe gericht inkopen, winkel
's ochtends of doordeweeks en
ga alleen.

Sport
Sport met maximaal 4
personen op 1,5 meter afstand.
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters
zijn uitgezonderd.

Winkels uiterlijk 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten en andere winkels die
levensmiddelen verkopen zijn
uitgezonderd.

Geen wedstrijden.
Topsporters zijn uitgezonderd.

Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop,
bezorgen en nuttigen in de
openbare ruimte.

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Geen publiek bij sport.

Evenementen verboden.
Onder andere uitvaarten en
demonstraties zijn uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

