
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
- op 28 april 2021, bouw boomhut  ten 

behoeve van kantoor/hobbyruimte, 
Paalakkers 6

Verleende omgevingsvergunning
- voor  bouw solarcarports en aanleg 

oplaadpunten, Gruun 3   (29-04-2021)

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf. Gruun 3 en 5

(29-04-2021)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen zonnepanelen, Herenweg 40   

(29-04-2021)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 23 april 2021, plaatsen pannakooi, 

Laweijstraat 10

Oldeberkoop
Melding lozing buiten inrichting
- voor melding gesloten aardwarmtesysteem, 

Willinge Prinsstraat 25    (29-04-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 22 april 2021, verlengen kap van woning, 

Grietmanslaan 96
- op 27 april 2021, verbouwen woning, 

Duistereweg 28

Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen plaats gebouw - van reeds 

verleende vergunning, Wrongel  59 t/m 67 
(oneven)   (28-04-2021)

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

      

raadscommissie ruimte
Maandag 10 mei 2021 vanaf 19.00 uur 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
− Regionale Energie Strategie RES 1.0 
− Ontwerpbegroting FUMO 2022 
− Wijziging gemeenschappelijke regeling 

FUMO 
− Procesvoorstel huisvesting Nanningaweg 

47C (opiniërend) 
− Biosintrum (bijpraatmoment stand van 

zaken)
− Omgevingswet (bijpraatmoment stand 

van zaken)
- Was- en kleedaccommodatie 

sv Oosterwolde (opiniërend)

raadscommissie Samenleving
Dinsdag 11 mei 2021 vanaf 19.00 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
− Verzoek benoemen leden raad van toezicht 

Stichting Comprix 
− Monitor Sociaal Domein 2020 

(bijpraatmoment stand van zaken) 
− Vastgestelde Inkoopstrategie jeugdhulp 

2022 (bijpraatmoment stand van zaken)
− Opbouwwerk 2022 e.v. (opiniërend)
− Uitkomsten inwonerspanel (opiniërend)
− Visie op Samenleven (bijpraatmoment 

stand van zaken)

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
In verband met de Coronamaatregelen is het 
ook mogelijk om schriftelijk of digitaal gebruik 
te maken van uw spreekrecht. De wijze 
waarop u dit doet is vormvrij (audio, video, 
e-mail, schriftelijk, PowerPoint etc.). 
Wilt u hiervan gebruik maken? 
Neem hiervoor contact op met de griffi  e via 
griffi  e@ooststellingwerf.nl.
De commissievergaderingen zijn te volgen via de 
website (www.ooststellingwerf.nl).

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei zijn het gemeentehuis en het 
Gebiedsteam gesloten. Op Hemelvaartsdag is de milieustraat ook gesloten. 

raadscommissiesAangepaste openingstijden

jongeren ontdekken talenten
De jongerenwerkers van Scala zijn gestart met 
een project voor jongeren en jonge ouders 
waarbij zij aan de slag gaan met hun talenten. 
in ongeveer 32 uur verspreid over 8 weken gaan 
zij aan de slag met een door henzelf bedacht 
project. Per persoon krijgen ze € 150,- om uit te 
geven aan het project, begeleiding van een 
jongerenwerker en wie er behoefte aan heeft 
krijgt ook workshops en trainingen. na afl oop 
van het traject krijgen de deelnemers een 
certifi caat en cadeaubon. 

“We willen dat alle jongeren in Ooststellingwerf 
hun talenten kunnen ontwikkelen, nieuwe 
mensen en organisaties leren kennen en ook 
ontdekken hoe leuk het is om iets te doen voor 
een ander. Daarom zijn we gestart met dit 
traject; het traject MDT Divers in perspectief.” 
vertelt jongerenwerker Mariska Dedert. Ze 
observeert dat er tot nu toe vooral 
belangstelling vanuit de jongeren blijkt te zijn 
om een project samen te doen. “Inmiddels zijn 

de eerste groepen begonnen. Er is een groep 
jongeren die met elkaar sport, een groep 
nieuwkomers die in hun eerste bijeenkomst 
kennis met elkaar hebben gemaakt en er zijn 
kleinere groepen jongeren waarmee ik contact 
heb over het ontdekken van hun talenten.” Het 
ontdekken van talenten is heel waardevol voor 
de toekomst. Het staat goed op de CV en het 
kan de jongeren helpen om een studiekeuze te 
maken. 

Het traject is voor alle jongeren vanaf 14 tot en 
met 27 jaar die in de gemeente Ooststellingwerf 
wonen. Wil je meer weten en misschien wel 
meedoen aan dit traject? Neem dan contact op 
met jongerenwerker Mariska Dedert.  Je kunt 
haar appen of bellen via telefoonnummer: 
06 – 25 42 11 36. 
Je kunt haar ook via Instagram een dm sturen, 
volg haar dan via: mariska_jongerenwerk. 
Meer informatie kun je lezen op de website 
www.mdt.frl.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Bekijk de toegankelijke  
versie op: 

rijksoverheid.nl 

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en dierentuinen dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
en buitenschoolse opvang open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo 
onder voorwaarden open. 
 
 
Hbo en wo per 26 april onder 
voorwaarden open.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Algemene maatregelen

Geen avondklok. 

 
Draag een mondkapje waar dat 
verplicht is. 

Horeca en evenementen

Buitenterrassen open van 12.00 
uur tot 18.00 uur en max. 2 
personen of 1 huishouden per 
tafel (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Horeca binnen dicht. Afhalen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels open tot 
20.00 uur. 
 
 

Essentiële winkels open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 2 personen 
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.

Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Reis niet naar het buitenland t/m 
15 mei.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan.

Overzicht coronamaatregelen per 28 april 
 

We verwachten dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten eind april gaat afnemen.  
Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan.

20 april 2021

Sport

Buiten: voor iedereen t/m 17 jaar 
toegestaan. Vanaf 18 jaar beperkt 
toegestaan. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. Zwemles voor kinderen t/m  
12 jaar uitgezonderd. 
 
 

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

= Stap 1 van het openingsplan

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.
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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.



Start inwonerspanel in 
Ooststellingwerf

Bellen met Ooststellingwervers

Krachtig internet

De gemeente Ooststellingwerf wil een nog 
beter beeld van wat er leeft in de samenleving, 
inwoners actief betrekken en ideeën ophalen. 
Daarom begint de gemeente een 
inwonerspanel. Via het online panel gaat ze 
maximaal vier keer per jaar aan hun inwoners 
vragen stellen. De vragen gaan bijvoorbeeld 
over veiligheid, sport en groenonderhoud en de 
resultaten worden gebruikt bij de 
beleidsontwikkeling.

De belangstelling voor het panel blijkt groot: 
tijdens de Burgerpeiling in 2020 gaven ruim 
800 inwoners zich op om mee te denken over 
actuele onderwerpen. Deze week wordt de 
eerste vragenlijst naar deze groep verstuurd. 
“Onze gemeente zet al jaren in op 
duurzaamheid.” aldus wethouder Fimke 
Hijlkema. “Daarom gaat onze eerste uitvraag 
ook over duurzaamheid, namelijk aardgasvrij 
wonen. Ik ben ontzettend benieuwd naar de 
resultaten.”  

Van aardgas naar duurzame bronnen
Alle Nederlandse gemeenten moeten vóór het 

einde van dit jaar een plan klaar hebben over 
hoe en in welke volgorde hun buurten de 
komende 30 jaar overgaan van verwarmen met 
aardgas naar verwarmen met duurzame 
bronnen. Om dat plan op te stellen gebruikt de 
gemeente de reacties van het inwonerspanel.

Anoniem
Na afloop van het onderzoek krijgen de deel-
nemers de resultaten via de mail. Deelname 
aan de enquêtes zijn anoniem en de gemeente 
weet niet wie er deelneemt aan het inwoners-
panel. Ze werkt samen met onderzoeksbureau 
Research2Evolve. Deze onafhankelijke partij 
beheert het inwonerspanel en voert de 
onderzoeken namens de gemeente uit.

Meedoen
Woont u in de gemeente Ooststellingwerf en 
wilt u meedenken in het panel? Of wilt u geen 
lid worden van het panel, maar wel de 
vragenlijst over aardgasvrij wonen invullen?  
U kunt zich aanmelden voor het panel of de 
vragenlijst over aardgasvrij wonen invullen via 
www.ooststellingwerf.nl/inwonerspanel.

Scala is in februari begonnen met ‘Koffie aan de 
lijn’. En dat blijkt een groot succes. Groepjes 
van 4 personen die elkaar nog niet kennen 
bellen elkaar en zo ontstaan de leukste 
gesprekken. “We kunnen nu misschien niet veel 
mensen zien, maar gelukkig kunnen we elkaar 
nog wel spreken” aldus Marleen van der 
Heijden van Scala. “Daarom hebben we Koffie 
aan de lijn opgezet. Een gezellig moment in de 

week voor jezelf, samen met iemand die dit ook 
wil.”

Wilt u ook in een belgroepje geplaatst worden? 
U kunt zich aanmelden door te bellen naar  
0516 567 220. U krijgt dan een tasje met 
informatie over de belcirkel, koffie of thee en 
wat lekkers voor tijdens het bellen.

Woont u in Appelscha, Donkerbroek, Haule, 
Haulerwijk, Ravenswoud en Waskemeer? Dan 
kunt u uw adres voor 12 mei aanmelden voor 
een glasvezelverbinding. Glasvezel is krachtig 
internet waarbij data via vezels van glas met de 
snelheid van het licht wordt uitgewisseld. Dat is 
belangrijk om prettig te kunnen wonen, (thuis)
werken en ontspannen. En dat is weer goed 
voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid 
van uw dorp.

Voor 12 mei
Er wordt alleen een glasvezelverbinding in uw 
dorp aangelegd als 25% zich voor 12 mei heeft 
aangemeld voor glasvezel. Geïnteresseerd in 
glasvezel of wilt u meer weten? Kijk dan op 
www.delta.nl/internet/glasvezel/
ooststellingwerf of bel naar 0118 22 55 71.
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Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?


