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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
Open zonder afspraak
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag
16.30 - 19.30 uur
Open mét afspraak
Dinsdag t/m donderdag 12.30 - 16.30 uur
* Donderdag is er vanaf 16.30 uur beperkte dienstverlening.
Op maandag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30
uur terecht voor informatie over bouwen en
bestemmingsplannen.

Milieustraat

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

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

Iedere maandag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u,
op afspraak, in gesprek met de burgemeester of
een wethouder. Voor een gesprek met de
burgemeester of een wethouder kunt u een
afspraak maken via 14 0516.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Inloopspreekuur
9.00 - 13.00 uur

Wanneer?
24 februari

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 12.30 uur

Fimke Hijlkema

‘Iedereen gaat elke week een beetje gelukkiger naar huis’
Wel-zijn op Dorpse Schaal
In 2015 startte in Oldeberkoop het project Wel-Zijn op Dorpse Schaal (WODS). Vanuit het
multifunctionele gebouw MeJander worden betaalbare algemene voorzieningen op
dorpsniveau georganiseerd, zoals dagactiviteiten voor ouderen, dagbesteding voor mensen
met een beperking en activiteiten voor mensen die hun baan hebben verloren.
Het initiatief heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van de gemeente. Wilt u ook een dergelijk
initiatief opstarten in uw buurt of dorp? Neem dan contact op met de dorpencoördinatoren
Oscar Weehuizen, o.weehuizen@ooststellingwerf.nl (Oosterwolde) of Marten Tel,
m.tel@ooststellingwerf.nl (alle andere dorpen).

Betty Mijlof (links) en Anneke Lukkes bij de ouderenochtend in MFA Mejander.
De gemeente sprak in 2019 veel inwoners over hun
kijk op samenleven in Ooststellingwerf. Mede op
basis van deze gesprekken is de Visie op
Samenleven gemaakt, met als vier
hoofdonderwerpen: Meedoen, Samenleven,
Gezondheid en Goed Opgroeien. De gemeente
werkt dit samen met dorpen, organisaties,
instellingen, ondernemers en vrijwilligers uit in
concrete acties. En wil initiatieven en ideeën ‘van
onderop’ stimuleren, helpen en ruimte geven. Het
verhaal in dit artikel laat zien hoe dit in de praktijk
gebeurt. Wat betekent het om vrijwilligerswerk te
doen? Dat vertellen Betty Mijlof en Anneke Lukkes
uit Oldeberkoop. Meer informatie op vindt u op
www.ooststellingwerf.nl/visie.
‘Eerst even een knuffel’, roept de 98-jarige
mevrouw Van der Muur uit Oldeberkoop
steevast als ze op woensdagochtend
binnenkomt bij de ouderendag in MFA
Mejander. Vrijwilliger Betty Mijlof staat al klaar
om haar met een stevige pakkerd welkom te
heten. Ook de andere bijna 20 bezoekers van
de wekelijkse bijeenkomst krijgen een
persoonlijk onthaal. Betty loopt bij iedereen
langs en geeft ze allemaal een hand, zoen of

knuffel. Het maakt de mensen zichtbaar blij.
Het laat zien hoezeer de oudere dorpsbewoners
de wekelijkse momenten in Mejander
waarderen. ‘De jongste is 65, de oudste 98’,
vertelt Betty. Ze is een van de bedenkers en
drijvende krachten achter deze waardevolle
dinsdagen en woensdagen die de oudere
inwoners van Oldeberkoop verbindt. ‘We zien
de deelnemers ‘groeien’. Ze voelen zich beter,
leren nieuwe mensen kennen en ondernemen
weer wat.’ Tegelijkertijd ziet ze dat het ook de
vrijwilligers goed doet hun dorpsgenoten een
mooie dag te kunnen bezorgen. ‘Ook zij
‘groeien’ en dat vinden we erg waardevol. Ik
ben hartstikke trots op onze vrijwilligers!’, zegt
ze glunderend.
Anneke Lukkes, één van de oprichters van WelZijn op Dorpse Schaal, valt haar bij: ‘deze
ouderenochtenden hebben positieve
neveneffecten. Er ontstaan vriendschappen en
contacten, tussen de ouderen, maar ook tussen
de vrijwilligers onderling én de ouderen en de
vrijwilligers. Iedereen gaat elke week een beetje
gelukkiger naar huis.’

Vaste bezoeksters Rita, Riet en Geertruida zijn vol lof over de vrijwilligers. Rita: ‘Schrijf maar
met dikke letters dat het fantastisch is wat ze doen!’ Geertruida: ‘Ik ben hier nog niet zo lang,
maar voel me al erg thuis. Dat komt door de vrijwilligers’. En Riet zegt: ‘Ze moeten in de
andere dorpen nog maar zien dat ze het zo goed voor elkaar krijgen als hier.’

Mededelingen

Anneke zet zich al jaren vrijwillig in voor
verschillende groepen in Oldeberkoop. ‘Mijn
motivatie is een ander te stimuleren. Ik denk

dat we heel goed zelf ons dorp leefbaar kunnen
houden. Dat is mijn drijfveer, daar geniet ik van.
Ons niet laten remmen door kaders, maar de
schouders eronder zetten. Juist doordat in
Oldeberkoop niet alles is, moeten we het zelf
durven en gewoon doen. Het kost je tijd, maar
levert je ook heel veel op!’
Betty is het daarmee eens: ‘Als je iets voor je
dorp wilt doen, is er altijd wel iets dat bij je
past. Ik geniet ervan dat ik hier zie dat er
reuring is, dat mensen elkaar ontmoeten die
elkaar anders niet hadden ontmoet. Het geeft
me voldoening en zingeving. We zijn als
onbekenden bij elkaar gekomen, maar zijn van
elkaar gaan houden.´

Plek voor Talent
Iets betekenen voor je medemens? Als vrijwilliger kun je je op veel manieren inzetten. Plek
voor Talent kan je helpen zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Vacatures en meer informatie
vind je op de website plekvoortalent.nl of neem contact op met Dominique Tacx, tel.
06-15262539.

Vrijwilligersawards
Je kunt je een wereld zonder vrijwilligers bijna
niet voorstellen. Overal om ons heen zijn er
elke dag mensen die in hun vrije tijd mensen,
verenigingen of organisaties een handje helpen.
Vrijwilliger zijn kan op zo veel verschillende
manieren, van het voorlezen op basisscholen
tot het rondrijden van ouderen. Ken jij een
(jonge) vrijwilliger die het verdient om in het

zonnetje gezet te worden? Of een groep
vrijwilligers of een vrijwilligersorganisatie/
instelling (rechtspersonen) die wat extra
waardering verdient? Geef dan de vrijwilliger(s)
op voor de Vrijwilligersawards!
Opgeven kan t/m 1 maart 2020 en via
www.ooststellingwerf.nl/vrijwilligersawards.

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.

Appelscha

Oosterwolde

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakkapel, Vaart Zz 34
(18-02-2020)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 14 februari 2020, aanbrengen
energie besparende maatregelen in
het gebouw, Jan Frankensingel 26
- op 14 februari 2020, vergroten
woning, Prandinga 9
- op 18 februari 2020, wijzigen
voorgevel, Molenweg 8

Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie Boerestreekmarkten op 29-3, 12, 26 en 27-04,
10, 21, 24 en 31-05, 14 en 28-06, 5,
12, 19 en 26-07, 2, 9, 16 en 30-08,
27-09, 11 en 18-10, 12 en 13-122020, Boerestreek (20-02-2020)

Er werken zo´n 20 vrijwilligers mee aan de
ouderendagen. ´Je moet aan vrijwilligers
aandacht besteden, net zoals je aan de ouderen
doet´, zegt Betty. ´Ze zijn zo belangrijk, daar
moet je bij stil staan.´ Betty geniet er dan ook
erg van dat ze de vrijwilligers sterker zag
worden en het beste uit zichzelf zag halen. ‘Het
is een wisselwerking. Ik vind het mooi om
anderen in hun kracht te zetten verder te
brengen, dat doet met mij ook wat. Het maakt
me trots.’

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw loods, Sleeweg 1
(19-02-2020)

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Sleeweg 1
(18-02-2020)
Verleende vergunning Drank- en
Horecawet
- voor Veengang 1 (17-02-2020)
Verleende evenementenvergunning
- voor herdenken en vieren 75 jaar
bevrijding op 4 april 2020,
Trambaanplein en Stationsstraat
(19-02-2020)

Ondergeschikte wijziging
omgevingsvergunning
- voor wijziging voorschrift in
beschikking voor het bouwen van 2
half vrijstaande woningen en 8
rijwoningen 1e bouwfase Wrongel
5 t/m 23 (oneven)
- voor wijziging voorschrift in
beschikking voor het bouwen van
12 woningen in de 2e bouwfase,
Wrongel 31 t/m 53 (oneven)

Waskemeer
Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Leidijk 42C
(18-02-2020)

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
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Bijeenkomst omgevingsvisie:
Landbouw, toerisme & recreatie
In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd.
Hiervoor moet de gemeente een Omgevingsvisie opstellen. Dat willen we samen doen met
inwoners, ondernemers, recreanten en
maatschappelijke partners.
We willen alle aandacht besteden aan de
verschillende onderdelen. Daarom organiseren
we verschillende bijeenkomsten voor de
verschillende betrokkenen. We beginnen met
landbouw en toerisme & recreatie.
Wanneer:
Voor wie:

26 februari 20.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur)
Vertegenwoordigers van de
landbouw en toerisme & recreatie

Waar:

zijn van harte welkom
Biosintrum Oosterwolde

Wat willen we van jou weten?
▪ Wat maakt Ooststellingwerf bijzonder om te
wonen, leven, ondernemen en recreëren?
▪ Wat moet beslist behouden blijven?
▪ Wat zou juist toegevoegd moeten worden?
▪ Wat vraagt volgens jou aandacht van de
gemeente?
Aanmelden
Op www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl
vindt u meer informatie en meld je aan!

Paasvuren 2020
Wilt u een paas- of vreugdevuur maken?
Hiervoor dient u minimaal 4 weken van te
voren een ontheffing aan te vragen.
In de beoordeling worden de volgende
aandachtspunten meegenomen:
- Locatie van het paasvuur
- Afmeting brandstapel

- Windkracht- en richting
- Natuurbrandrisico (altijd voorafgaand aan de
paasvuren de site www.natuurbrandrisico.nl
raadplegen en de website van de gemeente)
Het aanvraagformulier voor een ontheffing kunt
u vinden op www.ooststellingwerf.nl/vuur-stoken.

Gemeentelijke belastingen
Op 29 februari 2020 ontvangt u de aanslag
gemeentelijke belastingen. U ontvangt dit per
post of digitaal via MijnOverheid. Als u bij
MijnOverheid de e-mailnotificatie heeft
aangezet dan ontvangt u automatisch een
e-mail met de mededeling dat er post bij
MijnOverheid voor u klaar staat. Het is dus
belangrijk om deze automatische melding aan
te zetten anders merkt u niet dat u post heeft
ontvangen. Dat kan vervelende gevolgen krijgen
als u later in het jaar een aanmaning ontvangt
voor nog niet betaalde belastingen.
Informatie over kwijtschelding en hoe aan te
vragen vindt u op de website van de gemeente
via www.ooststellingwerf.nl/kwijtschelding. De
automatische incassotermijnen gaan van 8 naar
10 termijnen. Hierdoor kunt u nog meer

gespreid betalen. Dit regelen kan via
bovengenoemde pagina op de website van
de gemeente.
Als u bezwaar wilt maken tegen de hoogte van
de aanslag of tegen de WOZ beschikking belt u
dan eerst even met de gemeente. Dan ontvangt
u antwoorden op uw vragen. Als u toch bezwaar
wilt maken kan dit gerust. U kunt dit geheel zelf
doen, dat is niet moeilijk. Wanneer u een derde
partij inschakelt om u te helpen zijn daar
kosten aan verbonden voor ons. Deze kosten
komen indirect bij u terecht, dit zit verwerkt in
het tarief voor de onroerende zaakbelasting. De
vergoeding die het bureau ontvangt kan
oplopen tot € 1.000,00. Daarom hebben zij
baat bij uw WOZ verlaging. Maak gerust zelf
bezwaar, wij nemen uw bezwaar zeer serieus.

27 februari: Opruim-lunchwandeling
Wandel met ons mee met de opruimlunchwandeling! Op 27 februari om 12.00 uur
wandelt wethouder Fimke Hijlkema samen met
ondernemers uit Ooststellingwerf, de zwerfvuil
opruimgroepen, leerlingen van het
Stellingwerfcollege en iedereen die verder mee

wil lopen door Oosterwolde. Om een frisse
neus te halen, en om zwerfvuil op te ruimen.
Loop jij ook mee? Geef je dan uiterlijk 25
februari op bij a.pol@ooststellingwerf.nl. Dan
zorgen wij ervoor dat er broodjes en
opruimmateriaal voor jou aanwezig is.

