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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.

Schone energie in Fryslân met de
Regionale Energiestrategie (RES)
Wereldwijd verandert het klimaat. Broeikasgassen, zoals CO2, zorgen ervoor dat de temperatuur op
aarde stijgt. Daarom hebben landen over de hele wereld afspraken gemaakt om de
CO2-uitstoot te verminderen. Dat betekent dat we ook in Nederland zuiniger moeten omgaan met
ons energieverbruik en zoveel mogelijk energie duurzaam gaan opwekken. Zo zorgen we voor een
betere toekomst voor ons én onze kinderen.
Hiervoor is Nederland verdeeld in dertig
energieregio’s. Fryslân is hier één van.
De Friese gemeenten, provincie, waterschap,
netbeheerder en de Friese Energie Alliantie
werken samen aan de Regionale
Energiestrategie (RES) Fryslân.
Voor de RES onderzoeken we in Fryslân hoe en
waar we duurzame elektriciteit kunnen
opwekken vanuit zon en wind. Ook kijken we
hoe we ervoor zorgen dat we onze huizen
zonder aardgas kunnen verwarmen in 2050.
Via de RES draagt Fryslân bij aan de nationale
doelstelling van het klimaatakkoord.

Naast de gezamenlijke afspraken in de RES
heeft ieder gemeente een eigen ambitie. Elke
gemeente zal haar eigen inwoners betrekken bij
het gezamenlijk behalen van deze doelen.

Wilt u meer informatie?
Op www.resfryslân.frl vindt u aanvullende
informatie over de RES Fryslân.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact met ons
opnemen via 14 0516.

Busstation in Oosterwolde
Vanaf eind februari start de provincie Fryslân in
samenwerking met de gemeente
Ooststellingwerf met de aanpak van het
busstation in Oosterwolde.
Het busstation wordt toegankelijker. De
bestrating bij de bushaltes wordt verhoogd,
de fietsenstallingen en abri’s worden vervangen
en de bestrating wordt vernieuwd. Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd door
aannemer Faber uit Bolsward. Zij starten in de
laatste week van februari met het inrichten van
een tijdelijk busstation op het terrein van Arriva
(Moskampweg), naast het huidige busstation.
Als het tijdelijke busstation in gebruik is,
verplaatsen de werkzaamheden naar het
huidige busstation. De reiziger heeft er zo
beperkt hinder van. Naar verwachting zijn
de werkzaamheden eind mei gereed. Vanaf

Mededelingen

(vrijwilligersfunctie)

De gemeente Ooststellingwerf draagt sinds een aantal jaar het Fairtrade label. We willen onze
bijdrage doen aan eerlijke handel en duurzaamheid. We kopen koffie, thee en koekjes Fairtrade
in. Ook sporen we winkels en horecagelegenheden aan om Fairtrade producten te gebruiken. In
het verleden zijn er ook vaak theatervoorstellingen uitgevoerd bij basisscholen over
ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is er twee keer per jaar een Fairtrade week met een
thema en evenementen, de eerste is in mei en de tweede is in oktober. In 2021 willen we de
Fairtrade werkgroep nieuw leven inblazen! We zoeken nieuwe vrijwilligers om de werkgroep aan
te vullen. Wil jij meehelpen om Fairtrade in Ooststellingwerf op de kaart te zetten?
Wie zoeken we?
We zoeken vrijwilligers uit regio Ooststellingwerf die Fairtrade en duurzaamheid een warm hart
toedragen. Mensen die ideeën hebben en het leuk vinden om samen activiteiten te organiseren.
Kennis van de onderwerpen is een pre, maar geen must. Binnen de werkgroep kunnen we veel
leren van elkaars kennis. Het vrijwilligerswerk kost gemiddeld een uur per week.

Paasvuren gaan waarschijnlijk niet door
Waarschijnlijk kunnen de paasvuren dit jaar
vanwege corona helaas niet doorgaan. We
zitten nog steeds middenin de coronacrisis en
het is onduidelijk hoe lang dit nog gaat duren.
Het definitieve besluit nemen wij later.

Vacature:
Lid voor de Fairtrade werkgroep

1 juni 2021 kunnen reizigers gebruikmaken van
het nieuwe busstation in Oosterwolde.
Actuele vertrektijden
Inmiddels is al een dynamisch reizigers
informatie systeem (DRIS) geplaatst. Hiermee
zijn de actuele aankomst- en vertrektijden
zichtbaar. De systemen passen de tijden aan,
zodat de reiziger weet of een bus vertraagd is.
Contact
Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan
gerust contact op met projectleider
Henk Hoeksma. Hij is bereikbaar op
telefoonnummer 058-2925925 of via
e-mail provincie@fryslan.frl van maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Wat houdt Fairtrade en SDG’s in?
Fairtrade betekent letterlijk eerlijke handel, dat er een eerlijke prijs wordt betaald voor producten
en arbeid, zodat producenten kunnen investeren in een duurzame toekomst. Binnen Fairtrade
zijn de 17 Sustainable Development Goals (ook wel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of
global goals) een belangrijk thema. Dit zijn wereldwijde duurzaamheidsthema’s, zoals
wereldhonger, klimaatverandering en verantwoorde consumptie. Als werkgroep willen we hier
onze bijdrage aan leveren door bewustwording.

FAIRTRADE
GEMEENTE
Wat houdt vrijwilliger zijn in?
Als vrijwilliger van de werkgroep vergader je een keer per maand mee. We bespreken lopende
zaken; zijn we op schema om het label te behouden en welke thema’s spelen er? Elk jaar maken
we een jaarplan waarin we bepalen welke Fairtrade activiteiten er zullen zijn en wat er in de
Fairtrade weken gaat gebeuren. Denk aan debatten, picknicks, fietstochten of webinars.
Uiteraard houden we rekening met de op dat moment geldende coronamaatregelen.
Enthousiast geworden of wil je meer informatie?
Stuur voor 31 maart een mailtje naar Mayte Leinenga, duurzaamheidsadviseur bij gemeente
Ooststellingwerf, via m.leinenga@ooststellingwerf.nl.

Aanslag gemeentelijke belastingen 2021
Op 26 februari ontvangt u de aanslag
gemeentelijke belastingen. Als u bent
aangemeld voor MijnOverheid staat de aanslag
digitaal voor u klaar in de Berichtenbox. U
krijgt de aanslag dan niet meer per post. Heeft
u zich niet aangemeld bij MijnOverheid, dan
krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen
gewoon in de brievenbus. Bij de aanslag
ontvangt u informatie over de verschillende
belasting-soorten. Heeft u vragen over de
aanslag, betalingen en de WOZ-beschikking?

Neem dan gerust contact op met de gemeente
door te bellen naar nummer: 14 0516. Graag
zelfs, wij staan u graag te woord! Wilt u volgend
jaar uw aanslag digitaal ontvangen? Meld u dan
op Mijnoverheid.nl.
Meer informatie?
Heeft u nog vragen of wilt u nog meer
weten? Ga naar www.ooststellingwerf.nl/
belastingen-en-heffingen.

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

Haulerwijk

Aanvraag omgevingsvergunning
- op15 februari 2021, vergroten
recreatiewoning, De Valouwe 13

Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor wijzigen camping in camperplaatsen
(25 stuks) fase 1, Zuideinde 47
- voor wijzigen camping in camperplaatsen
(25 stuks) fase 2, Zuideinde 47

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 11 februari 2021, wijziging situatie ten
opzichte van vergunde bouwaanvraag,
bouwen buiten bebouwingsvlak, Slotemaker
de Bruïneweg 68,

Haule

Oosterwolde

Wilt u bezwaar maken?

Opleggen maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit
- het perceel Jan Frankensingel 30 (15-02-2021)

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

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten woning, Vaart Nz 12
(18-02-2021)
Melding Activiteitenbesluit
- voor wijzigen inrichting. Vaart Zz 134
(12-02-2021)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 15 februari 2021, plaatsen tijdelijke
mobiele stal, Lange Singel 4

Waskemeer
RECTIFICATIE Verleende omgevingsvergunning
- voor kap boom(eik) langs provinciale weg

N917, kadastraal bekend nabij K 1874, nabij
hectometerpaal 12_8.12_9 links. De boom
heeft een slechte conditie en is uit voorzorg
al op stam gezet. Er wordt een nieuwe boom
geplant. (10-02-2021)
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Wegstremmingen
Vanwege het aanbrengen van bermverharding
(graskeien) worden de onderstaande wegen
gestremd of ontstaat er verkeershinder.
22 t/m 26 februari, Wester Es in Appelscha
(rotonde tot de N381). Het fietspad langs de
Wester Es blijft toegankelijk tijdens de
uitvoeringsperiode. Voor het overige verkeer
wordt er een omleidingsroute ingesteld.
1 en 2 maart, Tronde, Bûtewei en Hoofdweg in
Elsoo. 1, 2 en 3 maart, Nanningaweg (tussen
de rotonde en de N381) in Oosterwolde. De

werk-zaamheden worden in het verkeer
uitgevoerd.
Tijdens de uitvoering worden bij alle wegen
verkeersregelaars ingezet.De duur van de
stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
• Inze Hoekstra van Strukton Civiel, bereikbaar
via telefoonnummer 06 2150 4415 of e-mail
ynze.hoekstra@strukton.com.

• Arjen Schimmel van de gemeente
Ooststellingwerf, bereikbaar via
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail
a.schimmel@ooststellingwerf.nl.
Vanwege herstelwerkzaamheden aan de rijbaan
ontstaat er verkeershinder ter hoogte van de
Vaart ZZ 47 (locatie nieuwe Poiesz) in Appelscha.
Tijdens de uitvoeringsperiode wordt de halve
rijbaan afgesloten wat enige vertraging kan
veroorzaken.

weersomstandigheden en de voortgang van het
werk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
• Johan Kemkers van Oenema BV,
bereikbaar via 06 54795107 of e-mail
johankemkers@oenemagroep.nl.
• Arjen Schimmel van de gemeente
Ooststellingwerf, bereikbaar via
telefoonnummer 06 1100112 of
a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

De duur van de stremming is afhankelijk van de

In deze coronatijden hebben sommige
mensen het extra moeilijk. Je kent vast
wel iemand in de buurt die wat meer
aandacht kan gebruiken. Bak of kook
iets lekkers voor diegene; een taart,
cake of soepje bijvoorbeeld.
Want in Ooststellingwerf
geven we om elkaar!

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.

Houd je
wel aan de
coronarichtlijnen!

DOE OOK MEE EN WIN EEN LEUK SCHORT!
Maak een foto van je creatie en post die met het
recept erbij voor 3 maart a.s. op de Facebookpagina
van de gemeente Ooststellingwerf, want we willen
uiteindelijk graag een kookboekje maken. Of plaats hem
op Instagram met de hashtag #heelooststellingwerfbakt.
Als je meedoet maak je kans op een leuk schort.
Op onze Facebookpagina lees je meer over deze actie.

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

