
 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.

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op19 februari 2021, wijzigen vergunning 

nieuwbouw woning, Wester Es 48B

Verleende omgevingsvergunning
- voor  verbouw woning, Paalakkers 5 

(24-02-2021)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten  woning, Petersburg 16 

(23-02-2021)

Fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 23 februari 2021, bouwen buitenverblijf 

pluimvee, West 5   

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Noordeinde 15   

(24-02-2021)

Haule
Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouw woonboerderij, Koumansburg 1 

(23-02-2021)

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouwen garage, Hoofdweg-boven 59   

(23-02-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 22 februari 2021, verbouw appartement, 

Ten Hooringerlaan 20  3e verdieping

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor realiseren 4 hoekwoningen in klaverblad- 

vorm, Wrongel 55 en 57, Nanningaweg 20 en 21
- voor realiseren kleinschalig appartementen-

complex in de 3e bouwfase, Wrongel 59 t/m 
67 (oneven)

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 22 februari 2021, wijzigen gebruik pand 

– strijdig gebruik regels RO, 
Compagnonsweg 36

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

Geef iemand op voor een 
Koninklijke Onderscheiding (lintje)

De Tweede Kamerverkiezing van  
17 maart: extra mogelijkheden om te 
stemmen

Publicatie verkeersbesluit – reserveren 
twee parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische voertuigen

Ken jij iemand die vaak onopvallend en op de 
achtergrond zich inzet voor een ander? Dan is 
dit jouw kans om diegene een plaatsje op de 
voorgrond te geven: draag diegene aan voor 
een Koninklijke Onderscheiding (“lintje”). 

Je kan iemand tot 1 juli 2021 aandragen. Dat 
kan via de website www.Lintjes.nl. Lukt het niet? 
Wij helpen je graag met de aanvraag. Kijk voor 
meer informatie op www.ooststellingwerf.nl/
lintje. 

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. 
Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat 
iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. 
Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om 
je stem uit te brengen. 
Vooral voor risicogroepen gaat in alle 
gemeenten een aantal stemlokalen al open op 
15 en 16 maart. In Ooststellingwerf zijn dit:
•	Het	Gemeentehuis	Oosterwolde
 ’t Oost 11 8431 LE Oosterwolde
•	Het	Anker

Jan Frankensingel 30 8431 AH Oosterwolde
Open van 7.30 tot 21.00 uur.

Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. 
En heb je coronaklachten? Dan kun je een an-
dere kiezer machtigen om voor jou te stemmen.

Meer weten? Kijk op www.ooststellingwerf.nl/
verkiezingen (voor bijvoorbeeld een overzicht 
van alle stembureaus) of de landelijke site: 
www.elkestemtelt.nl.

Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf hebben besloten:

•	twee	parkeerplaatsen	te	reserveren	bij	het	
oplaadpunt op het parkeerterrein nabij 
Nijesteegde 50c in Appelscha voor alleen het 
opladen van elektrische voertuigen;

Ter inzage besluit:
Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf 2 
maart 2021 ter inzage op het gemeentehuis te 
Oosterwolde.

Inwerkingtreding besluit:
Het besluit treed direct na bekendmaking in 
werking.

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer 

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

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

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

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Voorzichtige verruiming lockdown 
 

De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook  
perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.

23 februari 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en bibliotheken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo per  
1 maart gedeeltelijk open. 
 
 
Onderwijs op afstand voor hbo en 
wo. 
 

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten.  

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Afhalen en bezorgen van bestellingen 
mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.  
Winkelen op afspraak en afhalen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Essentiële winkels zoals 
supermarkten, groentewinkels en 
drogisterijen open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

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

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

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

Sport

Buiten: bij sportaccommodaties 
voor iedereen t/m 26 jaar 
toegestaan. Vanaf 27 jaar met 
max. 2 personen op 1,5 meter 
afstand. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. 
 
 
Wedstrijden verboden.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

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.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en maak en  
boek geen reis naar het buitenland 
in de periode t/m 31 maart.

 .

      

Dinsdag 9 maart 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
Toelichting FUMO ontwerpbegroting 2022 en 
GR	FUMO
Huisvesting Nanningaweg 47C

Openbare themabijeenkomsten
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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 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

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

Vooraf reserveren via de Afvalapp van 

Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/

milieustraat-oosterwolde. 

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


Zoek op tijd hulp bij financiële problemen

Week van de Afvalhelden: kleur mee!

Samen met haar collega’s Tina Renken en 
Thamar Mollema staat ze voor iedereen uit de 
gemeente met geldproblemen of vragen over 
hun budget klaar. De hulp die wordt geboden is 
zeer divers. „We helpen inwoners die moeite 
hebben om financieel het overzicht te houden, 

niet op tijd hun rekeningen kunnen betalen of 
hulp nodig hebben bij het treffen van 
betalingsregelen”, vertelt Jolanda. „Wat de 
financiële vraag ook mag zijn, we helpen graag.”
Tina benadrukt hierbij dat geen enkele vraag 
raar of verkeerd is. „Het aanvragen van een 

Deze week (1 t/m 7 maart) is het de
Week van de AfvalHelden. Dit is dé
week waarin medewerkers uit de
afvalbranche centraal staan. En
onze gemeente doet natuurlijk ook
mee. Jij ook?
Op www.ooststellingwerf.nl/week-
van-de-afvalhelden staan kleur- 
platen die je kan downloaden en in- 
kleuren. Hang hem vervolgens voor 
het raam zodat jouw AfvalHeld hem 
ziet als de container wordt geleegd.

Door de coronacrisis kampen steeds meer mensen met geldproblemen. De budgetadviseurs van 
het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf krijgen nu nog weinig concrete meldingen 
binnen die te maken hebben met de coronacrisis. „Mensen wachten vaak lang voordat ze bij ons 
aankloppen”, zo weet budgetadviseur jolanda de Vroom uit ervaring. „Ze denken dat ze eerst echt 
in de problemen moeten zitten, schamen zich of denken het zelf nog wel op te kunnen lossen. Maar 
hoe eerder ze bij ons aan de bel trekken, hoe beter.” 

bepaalde toeslag of uitkering kan erg 
ingewikkeld zijn. Wij begrijpen dat iemand 
daarin vast kan lopen. Het is sowieso al lastig 
om in beeld te krijgen waar je nu precies recht 
op hebt. Wij zijn er om te helpen.”
Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak te lang 
wachten	met	het	zoeken	van	hulp.	„Gemiddeld	
vijf jaar”, vertelt Thamar. „De eigen problemen 
worden vaak onderschat. Al op het moment dat 
je verwacht er op inkomen op achteruit te gaan, 
kunnen wij al advies geven. Daarmee kun je 
ernstige financiële problemen voorkomen.”

Durf te vragen
Dat wordt door een van haar cliënten graag 
onderstreept. Anoniem doet ze haar verhaal in 
de hoop anderen daarmee te helpen. „Ik kreeg 
ruzie met het UWV en was al een tijdje met 
mijn financiën aan het goochelen. Ik vulde het 
ene gat met het andere, totdat ik de 
zwemlessen van mijn zoon niet meer kon 
betalen.	Ik	heb	toen	het	Gebiedsteam	om	hulp	
gevraagd. Vanuit een bepaald fonds kon ik 
steun krijgen voor de zwemlessen. Thamar 
heeft mij geholpen om weer overzicht in de 
financiën te krijgen. Daardoor werd ook helder 
waar ik dingen kon schrappen, zoals 
aanvullende verzekeringen. Door tijdig in te 
grijpen, heb ik voorkomen dat we dieper zijn 
gezonken. Mijn financiën zijn nu weer op orde. 
Mijn advies aan anderen: durf ook te vragen en 
wacht daarmee niet te lang. Financiële 
problemen kunnen zich snel opstapelen. 
Probeer dat te voorkomen en neem gewoon 
contact	op	met	het	Gebiedsteam.”

Vanwege corona is er momenteel geen 
inloopspreekuur, maar telefonisch of via de 

e-mail zijn de budgetadviseurs van het 
Gebiedsteam	de	hele	week	bereikbaar.	Tina:	
„We weten dat vanwege corona mensen 
financieel in de knel komen. Ze kloppen nu nog 
niet bij ons aan, maar zoek tijdig hulp en wacht 
niet tot je ernstig in de problemen zit. Hiermee 
voorkom je een boel stress en zorgen.” De hulp 
is helemaal gratis. Voor een gesprek komen de 
budgetadviseurs graag bij de mensen thuis, 
maar op afspraak is iedereen ook welkom bij 
het	Gebiedsteam	aan	de	Brink	1	
(Gezondheidscentrum).

Online budgetcursus
Binnenkort kan er ook gratis worden 
deelgenomen aan een online budgetcursus. 
Deze gaat op 31 maart bij voldoende 
aanmeldingen van start. In totaal gaat het om 
vijf lessen, waarin de deelnemers onder andere 
wordt uitgelegd hoe ze een goed overzicht 
kunnen krijgen in hun financiële situatie en van 
welke toeslagen en regelingen er gebruik kan 
worden gemaakt. Ook worden er bespaartips 
gegeven. Iedereen kan zich voor deze online 
cursus opgeven. „Je hoeft echt niet je hele 
financiële situatie uit de doeken te doen”, 
benadrukt Thamar. „Het gaat erom dat je even 
bewust stilstaat bij je financiën. Stap voor stap 
zetten we alles op een rij.”
 
Meer informatie of vragen
U	kunt	het	Gebiedsteam	op	werkdagen	tussen	
9:00 uur en 17:00 uur via 0516-820100 bellen of 
mail uw vraag voor de budgetadviseurs naar 
info@gbtoost.nl. Voor vragen of opgave voor 
de budgetcursus kunt u bellen met Scala  
|via 0516 – 567 220 of mailen naar 
administratie@scala-welzijn.nl. 

De budgetadviseurs van het Gebiedsteam staan voor iedereen met vragen over hun budget of 
geldproblemen klaar. (vlnr): Thamar Mollema, Tina Renken en Jolanda de Vroom.
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De Regionale energiestrategie (Res) en 
het energienetwerk van Fryslân

De productie van duurzame energie is erg 
gegroeid de laatste jaren. Bovendien verbruiken 
we met z’n allen steeds meer elektriciteit.  Om 
die groei te kunnen bijbenen, moeten we het 
elektriciteitsnetwerk uitbreiden en verzwaren. 
Bijvoorbeeld door het aanleggen van extra van 
stations, kabels en leidingen.

Vooruitdenken 
Om het netwerk zo goed en efficiënt mogelijk 
aan te passen, denkt Liander mee in de Friese 
Regionale Energiestrategie. “Als netbeheerder 
berekenen we wat de impact van zonne- en 
windinitiatieven zijn voor het Friese 
elektriciteitsnetwerk.”, licht Christel Pieper van 
Liander toe. “Wat gaat uitbreiding bijvoorbeeld 
kosten, hoeveel ruimte neemt het in beslag en 
we denken na over slimme oplossingen. Maar 
ook: kunnen we iets slims bedenken zodat we 

nieuwe stroom makkelijker kwijt kunnen?” 
Doordat we in de RES nauw met elkaar 
samenwerken kunnen we samen met Provincie, 
gemeenten, Wetterskip en maatschappelijke 
organisaties weloverwogen keuzes maken. Als 
dan helder is waar alle duurzame initiatieven 
komen en wanneer, dan weten we precies op 
welke plekken we moeten uitbreiden en hoe we 
dat gaan doen.”

Webinar voor inwoners Fryslân 
Op dinsdag 30 maart is er een webinar voor 
inwoners die meer willen weten over de RES 
Fryslân. De webinar gaat in op de stand van 
zaken in Fryslân en geeft een vooruitblik op het 
proces.  De mogelijkheid om u aan te melden 
voor de webinar start binnenkort via 
www.resfryslan.frl. Ook vindt u hier meer 
informatie over de RES Fryslân. 

Duurzame energie opwekken en leveren heeft invloed op het 
elektriciteits-netwerk. Hoe zorgen we ervoor dat inwoners 
gebruik kunnen maken van deze energie? en hoe gaan we om 
met momenten waarop het energienet extra zwaar wordt belast? 
in Fryslân buigt netwerkbeheerder liander zich over deze zaken. 

Wegstremmingen
Vanwege het aanbrengen van bermverharding 
(graskeien) worden de onderstaande wegen van 
1 t/m 26 maart gestremd voor doorgaand 
verkeer.

•	Schrappinga	in	Oosterwolde.
•	Haulerdiek	in	Haule.

Het fietspad langs de betreffende wegen blijft 
toegankelijk tijdens de uitvoeringsperiode. Voor 
het overige verkeer wordt er een omleidings-
route ingesteld.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.

Resultaten burgerpeiling 2020
Bijna 1300 inwoners van de gemeente 
Ooststellingwerf hebben in oktober 2020 een 
burgerpeiling ingevuld. Op onze website kunt 
u de resultaten van de burgerpeiling lezen: 
www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling. Of 
bekijk het rapport in het gemeentehuis. Maak 
hiervoor een afspraak via 14 0516.

De resultaten van deze steekproef laten zien 

hoe inwoners de dienstverlening van en het 
samenleven in de gemeente Ooststellingwerf 
ervaren.  Door het grote aantal deelnemers is 
het mogelijk om voor de meeste dorpen op 
dorpsniveau resultaten in beeld te brengen. We 
gaan kijken op welke manier de resultaten 
vertaald worden in beleid en acties. Inwoners 
kunnen dit later dit jaar lezen op de website van 
de gemeente en in de lokale media.
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Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?

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.


