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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 – 12.30
gesloten

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.

Vrijwilligers in het zonnetje

Openbare themabijeenkomsten
Dinsdag 5 januari 2021 vinden drie openbare
digitale themabijeenkomsten plaats vanaf
19.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn in lijn
met de landelijke Coronamaatregelen alleen
online te volgen. De publieke tribune is
gesloten. De themabijeenkomsten zijn wel
openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.
Eventuele presentaties van deze bijeenkomsten worden op de website geplaatst.
Thema’s:
Initiatief Sportplatform Haulerwijk
Doorontwikkeling Gebiedsteam
Bijpraatmoment coronacrisis Ooststellingwerf

vindt de raadscommissie Ruimte online
plaats. Deze vergadering is in lijn met de
landelijke Coronamaatregelen alleen online te
volgen. De publieke tribune is gesloten. De
raadscommissie is wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk.
Agenda
- Mededeling aan de raad - Ontwikkeling
Blughut-locatie Oldeberkoop (nr. 707)
- Kerkenvisie Ooststellingwerf 2020
- Tiny Houses in Ooststellingwerf
- Biosintrum

Raadscommissie Samenleving
Raadscommissie Planning & Control
Woensdag 6 januari 2021 vanaf 19.30 uur
vindt de raadscommissie Planning & Control
online plaats. Deze vergadering is in lijn met
de landelijke Coronamaatregelen alleen online
te volgen. De publieke tribune is gesloten. De
raadscommissie is wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk.
Agenda
- OWO Visie
- Uitkomst Klankbordgroep Heroverweging

Raadscommissie Ruimte
Maandag 11 januari 2021 vanaf 19.30 uur

Hier worden wij zo blij van! We gaven vorige
week 125 bosjes bloemen aan vrijwilligers en we

kregen er geweldige foto’s voor terug! Kijk voor
alle foto’s op www.facebook.nl/ooststellingwerf.

Dinsdag 12 januari 2021 vanaf 19.30 uur vindt
de raadscommissie Samenleving online
plaats. Deze vergadering is in lijn met de
landelijke Coronamaatregelen alleen online te
volgen. De publieke tribune is gesloten. De
raadscommissie is wel openbaar, maar niet
openbaar toegankelijk.
Agenda
- Zienswijze kaderbrief Veiligheidsregio
Fryslân
- Evaluatie Centrum Regeling SDF 2020
- Verordening maatschappelijke
ondersteuning
- Visie op Samenleven

Naturalisatie in Ooststellingwerf

Toeslagenaffaire kinderopvang: bent u
benadeeld of in de problemen geraakt?
In Nederland zijn veel gezinnen getroffen door
de toeslagenaffaire kinderopvang. Ook in
Ooststellingwerf zijn enkele gezinnen ten
onrechte beschuldigd van fraude met
kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst mag
de namen van de gezinnen die het betreft, niet
bekend maken. De wet op de privacy staat dit
niet toe. Dat betekent dat wij deze mensen niet
persoonlijk kunnen benaderen.
De belastingdienst roept gedupeerden op om

Mededelingen

zich te melden bij de gemeente. Tot op heden
hebben wij geen meldingen ontvangen. Als u
persoonlijk bent geraakt door de fouten van de
Belastingdienst in de toeslagenaffaire
kinderopvang, wilt u dan contact met ons
opnemen? Vanuit ons Gebiedsteam kunnen wij
u ondersteuning bieden bij problemen rondom
huisvesting, schulden, inkomen, zorg en
opvoeding voor de kinderen.
Bel met 14 0516 of stuur een e-mail naar
info@gbtoost.nl.

Dit jaar kregen 21 inwoners van onze gemeente
hun Nederlanderschap. Om dit te vieren gingen
we bij ze langs met een Nederlands pakketje.

Bekijk alle foto’s op www.facebook.com/
Ooststellingwerf.

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 18 december 2020, slopen en bouwen
vakantiewoning, Schapendrift 29

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 18 december 2020, bouw woning,
Bovenweg 27A

Fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 december 2020, wijzigen camping
in camperplaatsen (25 stuks) fase 1,
Zuideinde 47
- op 21 december 2020, wijzigen camping
in camperplaatsen (25 stuks) fase 2,
Zuideinde 47

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen overkapping dataverwerkingskast, Oosterwolde kadastraal F 358,
aangevraagd als Vogelrijd 23
(21 december 2020)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouwen woning, Slotemaker de
Bruïneweg 68, kadastraal K 1877
(21-12-2020)
- voor bouwen bedrijfspand, Turfsteker 41
(naast 39) (22-12-2020)
Melding Activiteitenbesluit
- voor start bedrijf, Turfsteker 41 (23-12-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 17 december 2020, bouwen 2 half
vrijstaande woningen, De Melkweg
kadastraal C 6861 fase 3
- op 17 december 2020, bouw 2 onder 1 kap
woning, De Melkweg kadastraal C 6866 fase 3
- op 18 december 2020, vervangen draaibrug,
Molenweg ter hoogte van nr. 17A
- op 18 december 2020, vervangen kozijnen ,
Jan Frankensingel 26
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakkapel voorzijde woning,
Zomerweg 12 (21-12-2020)
- voor het tijdelijk in stand houden
Ecomunitybox, Ecomunitypark, kadastraal D
2250 (15-12-2020)

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Stipeplein 1A
(17-12-2020)

Waskemeer
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 18 december 2020, bouw woning, Leidijk 1
- op 22 december 2020, bouw loods,
Schansdijk 20

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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Dit jaar geen kerstbomen
Download
Omrin Afvalapp,
film ‘The Other’ van Opera
Spanganu de
ophaalactie
Kijktip in kerstvakantie:

Vanwege de coronamaatregelen
is er dit jaar geen
met handige reminder,
scheidingswijzer
kerstbomenophaalactie. Iedereen kan gratis de kerstboom naar de
milieustraat brengen, reserveren is daarvoor wel nodig. Reserveren
en meer!
kan via de afvalapp of website van Omrin.ar
Natuurlijk
magede
tphon

Scan met je sm

kerstboom ook (in stukken) in de Biobak (groene container).

Download de Omrin Afvalapp.

Jaarwisseling
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 www.rijksoverheid.nl.
Vanwege de coronacrisis konden vele culturele
voorstellingen niet doorgaan. Zo ook de opera
‘The Other’ van Opera Spanga. Artistiek leider
Corina van Eijk besloot daarom om van de
opera een film te maken. Een mooie productie
in het kader van 75 jaar Vrijheid. Gemeente

Weststellingwerf geeft deze film als kerstcadeau
aan alle Friese inwoners. Iedereen kan van
24 december tot en met 6 januari gewoon thuis
via een link online genieten van de film. Kijk
voor meer informatie en de link naar de film op
www.weststellingwerf.nl/operaspanga.

Publicatie anterieure overeenkomst
over grondexploitatie
Burgemeester en wethouders maken ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid
3, Wro bekend dat zij op 17 december 2020 een
anterieure overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1,
Wro hebben gesloten met Plegt-Vos
Vastgoedontwikkeling BV voor de locatie
Boekhorsterweg in Oosterwolde, kadastraal
bekend gemeente Oosterwolde, sectie C,
nummer 6444 (deels).
Deze overeenkomst heeft betrekking op de
realisatie van 6 nieuwe woningen. De gemeente
heeft de intentie uitgesproken haar medewerking
te verlenen aan het verzoek en de daarvoor
nodige planologische procedure te voeren. In
het kader daarvan is de overeenkomst
aangegaan. In de overeenkomst zijn afspraken
gemaakt over de ontwikkeling en over de

vergoeding van de kosten die de gemeente
maakt.
Ter inzage
Met ingang van 29 december 2020 ligt een
korte zakelijke beschrijving van de inhoud
zes weken voor iedereen tijdens openingstijden
ter inzage op het gemeentehuis, ’t Oost 11
te Oosterwolde. De zakelijke beschrijving
is tevens in te zien via onze website
www.ooststellingwerf.nl. De anterieure
overeenkomst ligt niet ter inzage.
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en
de zakelijke beschrijving van de inhoud van de
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of
bezwaren worden ingediend.

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 www.rijksoverheid.nl.
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.

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.

