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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
Vooraf reserveren via de Afvalapp van
Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/
milieustraat-oosterwolde.

Aanpak N919 Oosterwolde

Openbare themabijeenkomsten
Dinsdag 16 februari 2021 vinden digitale
themabijeenkomsten plaats. 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
- Presentatie van en door het burgerinitiatief
Wel-zijn op Dorpse schaal
- Taskforce Wmo
- Regionale Energie Strategie

Visie op kerken in Ooststellingwerf
Oosterwolde krijgt een nieuwe ophaalbrug en
de kruising Houtwal en de rotonde Molenweg
worden hierop aangepast. Provincie Fryslân
combineert het vernieuwen van de brug met het
veiliger maken van de N919. Het gaat om het
deel vanaf de ovonde Ploeggang tot en met ’t
Oost. In februari start de provincie met het
veiliger maken van kruispunt Rijweg. Door
werkzaamheden te combineren blijft de hinder
voor verkeer en omwonenden beperkt.

Meer weten?
Op www.fryslan.frl/n919 leest u actuele
informatie over het project en de
werkzaamheden. Verder kunt u het project
volgen via Facebook: www.facebook.com/
n919oosterwolde. Heeft u vragen? Neem dan
vooral contact met de provincie Fryslân op via
e-mail: provincie@fryslan.frl of bel nummer 058
292 5925 (ma t/m vrij tijdens kantooruren).

Verandering in het luchtruim:
Luchtruimherzieningsplan
Meer ruimte in het luchtruim en minder hinder
op de grond. De Rijksoverheid werkt aan een
integrale herziening van het Nederlandse
luchtruim. Want het luchtruim wordt steeds
intensiever gebruikt.
Eén van de dingen die wordt voorgesteld in het
plan ‘ontwerp Luchtruimherziening’ is om het
militair oefengebied (straaljagers,
gevechtshelikopters en drones) boven de
provincie Friesland, Groningen en Drenthe uit
te breiden. Deze uitbreiding zorgt er mogelijk
ook voor dat er boven onze gemeente gevlogen
kan gaan worden. Meer hierover kunt u lezen
op de website Luchtvaart in de toekomst:
www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Mogelijk om een zienswijze in te dienen
Van vrijdag 15 januari tot en met donderdag
25 februari 2021 kunt u een zienswijze indienen
over de ontwerp-Voorkeursbeslissing
Luchtruimherziening, inclusief het
milieueffectrapport dat hiervoor is opgesteld.
Dat kunt u doen via de website Platform
participatie: www.platformparticipatie.nl/
luchtruimherziening.
Online bijeenkomsten en papieren documenten
Ook kunt u op de website Platform participatie
(www.platformparticipatie.nl/luchtruimherziening)
bekijken wanneer er online bijeenkomsten zijn
over dit onderwerp en kunt u bekijken waar u de
papieren documenten kunt bekijken.

Waar laat jij je mondkapje en
wegwerphandschoenen?
Mededelingen

De gemeenteraad heeft eind januari de
kerkenvisie vastgesteld. In deze kerkenvisie
staat hoe het ervoor staat met de kerkgebouwen
in onze gemeente. De visie geeft inzicht in hoe
de kerkgebouwen nu gebruikt worden,
verwachte ontwikkelingen en mogelijkheden
voor mede- of herbestemming. De geschetste
toekomstscenario’s zijn niet bindend, maar
geven een doorkijkje op wat eventueel mogelijk
of wenselijk is.
Het doel van de kerkenvisie is om waardevolle
monumentale kerkgebouwen te behouden. Dit
is niet eenvoudig, omdat ontwikkelingen in de
samenleving leiden tot een teruglopend
kerkbezoek. Daardoor worden de inkomsten
voor kerkeigenaren minder en moeten
kerkgebouwen soms gesloten worden. Om
kerkgebouwen te kunnen behouden is het soms

nodig om een nieuw gebruik toe te voegen aan
het gebouw of het gebouw een geheel nieuwe
bestemming te geven.
De kerkenvisie kwam tot stand in goed overleg
met alle kerkeigenaren in de gemeente. De
eigenaren, de gemeente en eventuele andere
belanghebbenden kunnen met behulp van de
visie in gesprek met elkaar blijven. De
gemeente wil graag met de kerkbesturen en
andere belanghebbenden nadenken over
herontwikkeling of herbestemming van kerken.
Kerkeigenaren kunnen bij de gemeente vragen
stellen over onderhoud, restauratie, beheer,
gebruik, vergunningprocedures of
bestemmingsplanwijzigingen.
Bekijk de kerkenvisie op:
www.ooststellingwerf.nl/kerkenvisie.

Op weg naar nieuw geurbeleid
De gemeente Ooststellingwerf werkt aan een
nieuwe geurgebiedsvisie. Door de aanwezigheid
van veehouderijen in onze gemeente kan
geurhinder optreden. 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.
Om een goede visie op te stellen, sprak de
gemeente met diverse betrokkenen. Dat deden
we op 7, 14 en 21 januari in digitale
bijeenkomsten met (vertegenwoordigers van)
agrariërs, inwoners, dorpsbelangen etc.

Het webinar van 21 januari kunt u terugkijken
via www.ooststellingwerf.nl/geurbeleid. In dit
webinar beantwoordden we vele vragen over dit
onderwerp.
Alle vragen en opmerkingen nemen we mee om
te komen tot een nieuwe geurgebiedsvisie. In
maart krijgt de raadscommissie de opbrengsten
van de bijeenkomsten voorgelegd, voorzien van
mogelijke opties.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Jack Luchtenborg,
j.luchtenborg@ooststellingwerf.nl.

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.

Donkerbroek

Haulerwijk

Oosterwolde

Wilt u bezwaar maken?

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 2 februari 2021, vergroten woning,
Petersburg 16

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 28 januari 2021, plaatsen nieuwe
kozijnen, Slotermaker de Bruïneweg 7

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Venekoterweg 11
(03-02-2021)
- voor starten bedrijf, Waardeel 2 (03-02-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiden van dieren en realisatie vaste
mestopslag, Kloosterweg 2 (08-02-2021)

Opleggen maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit
- voor uitbreiding inrichting, perceel
Leeksterweg 63B (03-02-2021)

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

Haule
Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Koumansburg 9
(03-02-2021)

Waskemeer
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 1 februari 2021, verplaatsen antennemast,
Bakkeveensterweg 7
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Meldpunt Fouten in
Overheidsregistraties

Publicatie verkeersbesluit – 60 km/
uur Wolvegasterweg

Denkt u dat er iets mis is met uw gegevens
zoals ze in het systeem staan bij een
overheidsorganisatie? Neem dan altijd eerst
contact op met de organisatie die
verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u
er niet uit? Bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is
bij welke organisatie u moet zijn? Dan kunt u

Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:

informatie over dit besluit, bel ons dan via
nummer 14 0516.

• een maximale snelheid van 60 km/uur in te
voeren op de Wolvegasterweg tussen de
bebouwde kom van Oldeberkoop en de
gemeentegrens van Weststellingwerf;

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u
binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit een bezwaarschrift sturen naar:

voor hulp terecht bij het Meldpunt Fouten in
Overheidsregistraties (MFO). Het MFO werkt
samen met álle betrokken overheidsorganisaties,
net zo lang tot uw gegevens weer kloppen.
Kijk voor meer informatie op www.rvig.nl/
meldpunt-fouten-in-overheidsregistraties.

Roekenbeheerplan
Provincie Fryslân heeft op verzoek van
omwonenden een wijziging aangebracht in de
ontheffing die nodig is om het
roekenbeheerplan van de gemeente
Ooststellingwerf uit te voeren.In de ontheffing
zijn zeven beheerlocaties aangewezen; twee
actieve en vijf passieve. Actieve beheerlocaties
worden speciaal ingericht, zodat verjaagde
roeken naar deze locaties worden gelokt.

Passieve beheerlocaties worden niet speciaal
ingericht, maar zodra de roek zich hier vestigt
kan er ongestoord genesteld worden.
Op verzoek van omwonenden wordt de actieve
beheerlocatie aan´t Oost ingezet als passieve
beheerlocatie. Daarmee blijft alleen de
waterzuiveringslocatie over als actieve
beheerlocatie.

Ter inzage besluit:
Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf 9
februari 2021 ter inzage op het gemeentehuis te
Oosterwolde.
Inwerkingtreding besluit:
Het besluit treedt direct na bekendmaking in
werking.
Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. de commissie van advies voor de
bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA Oosterwolde
Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
• de dagtekening en uw naam en adres
• een omschrijving van het besluit
• de reden waarom u het niet eens bent met het
besluit
• uw handtekening

2 februari 2021

Lockdown verlengd
De besmettingen dalen, maar nieuwe coronavarianten winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten
zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd.

Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Ontvang geen bezoek.
Laat je testen.

Avondklok

Was vaak je handen.

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Is het druk?
Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten. Meer informatie:
rijksoverheid.nl/avondklok.

Niet-essentiële winkels dicht.
Afhalen van bestellingen vanaf 10
februari mogelijk.
Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Ontmoetingen
Ontvang thuis max. 1 persoon per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.

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

Publiek toegankelijke locaties

Eet- en drinkgelegenheden dicht,
bestellen bij restaurants mogelijk
en evenementen verboden.

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.
Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland in de periode
t/m 31 maart.

Onderwijs en kinderopvang
Contactberoepen

Horeca en evenementen

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Onder andere musea, bioscopen en
bibliotheken dicht.

Vervoer en reizen

Primair onderwijs en kinderopvang
vanaf 8 februari open.
Buitenschoolse opvang dicht.
Noodopvang voor kinderen van ouders
met cruciale beroepen en kinderen in
een kwetsbare positie.

Sport
Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.
Binnensportlocaties dicht.

Onderwijs op afstand voor vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten.
Onder andere examens, praktijklessen
en onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

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

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. Kom je er zelf niet uit? Bij vragen, zorgen of als je hulp nodig
hebt kan je terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf. Wij helpen
je verder of helpen je om de juiste hulp in te schakelen. Je kan bij het Gebiedsteam voor
verschillende onderwerpen terecht, zoals vragen over geld of opvoeden.
Denk bijvoorbeeld aan:
• Ik heb mijn baan verloren tijdens de
coronaperiode. Ik heb nu elke maand te weinig
geld om rond te komen, waardoor ik in de
schulden kom. Wie kan mij helpen?
• Door de coronamaatregelen volgen mijn
kinderen thuisonderwijs. Ik kan mijn werk en de
opvoeding van de kinderen lastig combineren.
Wat kan ik doen?
• De sfeer thuis is heel gespannen. We hebben
thuis vaak ruzie. Wat kan ik doen?
• Ik zit niet lekker in mijn vel en voel mij vaak
leeg en eenzaam. Wat kan ik doen?
• Mijn puberende zoon gaat tijdens de
avondklok de straat op en ik kan hem niet
tegenhouden. Wat kan ik doen?
• De buren maken veel ruzie. Ik weet niet wat ik
moet doen. Wie kan mij hierbij helpen?
Neem contact op via:
Telefoonnummer: 0516-820100
E-mail: info@gbtoost.nl
Bereikbaar op werkdagen tussen
9:00 uur en 17:00 uur.

Als je je zorgen maakt over iemand in je
naaste kring, zoals een vriend, een collega,
een buurman/vrouw of kind, kun je ook
bellen of chatten met Veilig Thuis. Je kunt
je zorgen over huiselijk geweld, kinder- of
ouderenmishandeling, een vechtscheiding
of seksueel geweld delen met Veilig Thuis,
ook als je twijfelt. Zij kunnen dan met je mee
denken wat te doen.
Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 24
uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar:

Bel 0800 – 2000.
De chat is bereikbaar van 9:00 -22:00 uur:
www.veiligthuisfriesland.nl

Het Gebiedsteam is er voor jou.
Je staat er niet alleen voor!
www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

