
 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.

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 10 december 2020,  milieuneutrale 

verandering bedrijf, Zuid 16

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 14 december 2020, bouwen garage, 

Hoofdweg-boven 59

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op  12 december 2020, kap boom, 

Bûterheideveld 7

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 14 december 2020, vergroten stal,  

Weper 8
- op 15 december 2020, realiseren kleinschalig 

appartementencomplex , De Melkweg 
kadastraal C 6341 fase 3

- op 15 december 2020, realiseren 4 
hoekwoningen in klaverbladvorm, De 
Melkweg kadastraal C 6341 fase 3

- op 16 december 2020, intern verbouwen 
pand, Jan Frankensingel 26

Verleende omgevingsvergunning
- voor inrichten depot, Weperpolder kadastraal 

E 520   (17-12-2020)

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Weperpolder 

kadastraal E 520   (17-12-2020)

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

      

Het gemeentehuis en het Gebiedsteam zijn gesloten op 24 december vanaf 12.30 uur. 
Op 25, 26 & 27 december is het gemeentehuis en het Gebiedsteam de hele dag gesloten. 
Op 31 december zijn we vanaf 12.30 uur gesloten en 1 januari zijn we de hele dag gesloten. 

Aangepaste openingstijden 

De gemeente wenst u 
een fijn 2021!

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland in lockdown 
 

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een  
minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:

14 december 2020

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

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 
jaar en topsporters uitgezonderd.  
 
 
Binnensportlocaties dicht. 
 
 
Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo, 
mbo, hbo, wo en alle overige 
onderwijs-, trainings- en 
educatieve activiteiten. Onder 
andere examens, praktijklessen en 
onderwijs voor kwetsbare leerlingen 
uitgezonderd. 
 
 
Kinderopvang dicht. 
 
 
Er is noodopvang voor kinderen 
van ouders met cruciale beroepen 
en kinderen in een kwetsbare 
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max. 
2 personen of 1 huishouden.  

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag 
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de 
periode 24 t/m 26 december geldt: 
ontvang max. 3 personen per dag.

Blijf zoveel mogelijk thuis en reis 
alleen met het ov voor nood -
zakelijke reizen. 
 
 
Reis niet naar het buitenland  
en boek geen reis tot half maart.  

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, 
bibliotheken, zwembaden en 
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Ook in hotels, incl. roomservice. 
 
 
Bestellen bij restaurants mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.   

* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Niet-essentiële winkels dicht.  
 
 
Onder andere supermarkten, 
drogisterijen, groentewinkels en 
tankstations open. 
 

Alcoholverbod na 20.00 uur.

 .

Ben jij een betrokken inwoner die graag een 
bijdrage wil leveren aan de samenleving? Ben je 
toe aan een nieuwe uitdaging en heb je affiniteit 
met zorg, welzijn, jeugd of  werk en inkomen? 
Lees dan verder. De Adviesraad is naar jou op 
zoek!

De afgelopen jaren is er veel veranderd. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de sociale 
taak van jeugdhulp, begeleiding en 
dagbesteding van mensen die niet in de Wet 
langdurige zorg vallen, sociale participatie van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
welzijn en wonen. Deze sociale taak noemen 
we het Sociaal Domein.

Adviesraad Sociaal Domein
Op 1 april 2016 is de Adviesraad met haar 
werkzaamheden begonnen. De Adviesraad 
bestaat uit 15 personen.

Als gevolg van ons schema van aftreden zijn er 
per 1 april 2021 totaal 3 vacatures. De Advies-
raad Sociaal Domein streeft naar een 
samenleving waarin alle inwoners van 
Ooststellingwerf kunnen deelnemen, ongeacht 
hun positie en/of beperking. Als lid van de 
Adviesraad signaleer je relevante ontwikkelingen 
en knelpunten op het gebied van het Sociaal 
Domein. Hiermee vormt de Adviesraad de brug 
tussen inwoners en de gemeente. Je denkt mee 
en geeft, samen met de overige leden van de 
Adviesraad, het college van burgemeester en 
wethouders (B&W), gevraagd of ongevraagd, 
onafhankelijk en deskundig advies.
 
In themagroepen werk je aan één van de 
volgende thema’s:
•	Werk	en	Inkomen
•	Zorg,	Welzijn	en	Wonen	(2	vacatures)
•	Participatie	en	leefbaarheid
•	Jeugd	en	jeugdhulp	(1	vacature)

De Adviesraad vergadert maandelijks op een 
maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in 
het  gemeentehuis te Oosterwolde. Daarnaast 
zijn er vergaderingen van de themagroep waar 
je bij bent aangesloten. De tijdsbesteding 
bedraagt 1 a 2 dagdelen per week.
Naast een vrijwilligersvergoeding voor het 
bijwonen van de Adviesraad geldt een bijdrage 
in de  reiskosten voor het eventueel bijwonen 
van conferenties, etc.

Voor een beeld van onze activiteiten verwijzen 
wij je graag naar onze Jaarverslagen  en 
Jaarplannen welke je kunt vinden op onze 
website www.ooststellingwerf.nl/inwoners/
adviesraad-sociaal-domein.

Interesse?
Ben je na het lezen van deze oproep 
enthousiast geworden en wil je met ons in 
gesprek? Dan kun je tot uiterlijk 10 februari 
2021  jouw motivatie sturen naar de voorzitter 
van de Adviesraad mw. Anita Zwaaneveldt via 
adviesraad@ooststellingwerf.nl. Vermeld in je 
mailbericht ook naar welk(e) thema(‘s) jouw 
voorkeur uitgaat. Voor vragen en informatie kun 
je ook gebruik maken van dit e-mailadres.

De gesprekken worden ’s avonds gehouden in 
week 7 (15 t/m 19 februari 2021).

Wij zien jouw reactie met belangstelling 
tegemoet.

Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf

Meedenken over zorg, welzijn, jeugd, 
werk en inkomen? De Adviesraad Sociaal 
Domein is naar jou op zoek!
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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 – 12.30

Vrijdag gesloten

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

U dient een kwartier voor sluitingstijd 

aanwezig te zijn.

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


      

gemeente in gesprek over nieuw geurbeleid

Donderdagavond 21 januari webinar geurbeleid 
Donderdagavond 21 januari organiseren we voor iedereen die belangstelling heeft een webinar 
over het geurbeleid. De avond start om 20.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Het is tijdens de avond 
mogelijk om digitaal uw vragen te stellen. Deelnemen kan door het opgaveformulier op onze 
site in te vullen, www.ooststellingwerf.nl/geurbeleid.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Jack Luchtenborg, j.luchtenborg@ooststellingwerf.nl

De gemeente Ooststellingwerf werkt aan een 
nieuwe geurgebiedsvisie. Door de aanwezigheid 
van veehouderijen in onze gemeente kan 
geurhinder optreden. Die hinder is onder 
andere afhankelijk van het aantal en soort 
dieren, de afstand tot aan de bewoning en het 
aantal veehouderijen dat bij elkaar in de buurt 
zit. In de geurgebiedsvisie legt de gemeente 
vast welke normen voor geurhinder acceptabel 
zijn. Het geldende beleid voldoet niet meer aan 
de huidige inzichten. Daarom werkt de 
gemeente aan een nieuwe visie.

De gemeente heeft bureau De Roever gevraagd 
om een onafhankelijk advies uit te brengen voor 
het geurbeleid. U vindt dit advies op www.
ooststellingwerf.nl/geurbeleid. In het advies 
zijn een aantal mogelijkheden uitgewerkt. 
Hierover gaan we op 7 en 14 januari 2021 met 
landbouw- en natuurorganisaties, ondernemers 
en plaatselijk belangen in gesprek.
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