
 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 19 mei  2021, vergroten recreatiewoning, 

De Roggeberg 1 19
- op 26 mei 2021, schilderen en noodzakelijk 

onderhoud (Monument), Vaart Zz 80

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakkapellen, Hulsthof  59 

(18-05-2021)
- voor wijzigen bestemming perceel, 

Boerestreek 3 en 5   (19-05-2021)
- voor aanbrengen halfverharding, zandweg 

tussen Tilgrupsweg en Drentseweg 
(19-05-2021)

- voor vergroten woning, Oosterse Es 45 
(25-05-2021)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten loods (strijdig gebruik regels 

RO), Oude Tramweg 4 (25-05-2021)

Elsloo
Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Hoofdweg 44  

(25-05-2021)

Fochteloo
Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouw achterhuis, Zuideinde 18 

(25-05-2021)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 25 mei 2021, plaatsen bijgebouw, 

Koumansburg 12

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 21 mei  2021, vergroten woning, 

Molenhoek 32

Verleende omgevingsvergunning
- voor intern verbouwen woning (Monument), 

Willinge Prinsstraat 13 (21-05-2021)

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw bedrijfsverzamelgebouw,  

Esgang 3A 01 t/m 3A 18   (17-05-2021)

Melding Activiteitenbesluit
- voor start  activiteiten, Duistereweg 10A 

(25-05-2021)

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 Planning & Control 
Dinsdag 8 juni 2021 vanaf 19.00 uur vindt de 
raadscommissie Planning & Control 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
− Begroting 2022, jaarstukken 2020 en eerste 

begrotingswijziging 2021 van 
Veiligheidsregio Fryslân

−  Begroting Recreatieschap Drenthe 2022
− Het Fonds 2022
− Jaarstukken 2020
− Voorjaarsrapportage 2021

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 griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl.
 
De commissievergaderingen zijn te volgen via de 
website (www.ooststellingwerf.nl).

RaadscommissieOudere fietsers welkom op de 
Doortraptestdag in Appelscha

Praat mee over de nieuwe woonvisie

Prettig wonen in Ooststellingwerf voor iedereen. Wat vindt u belangrijk?

Heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 
al betaald?

Vorig jaar maakte de Fietsschool van de 
Fietsersbond al 23 Doortraproutes, dat zijn 
fietsroutes die voor oudere inwoners goed te 
doen zijn. In de gemeente Ooststellingwerf was 
er een kleintje Doortrappen. Deze route werd 
door de oudere fietsers zeer positief ontvangen. 
Op 14 juni wordt een Doortraptestdag 
georganiseerd in Appelscha.

Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 
km, mooi, groen en veilig. Doortraproutes horen 
bij het landelijke programma Doortrappen, een 
overheidscampagne om mensen zo lang 
mogelijk veilig te laten doorfietsen: ‘veiliger 
fietsen tot je 100ste’. Voordat een doortraproute 
van start gaat, is er Doortraptestdag, waar de 
oudere fietser de route al kan uitproberen.

Op de Doortraptestdag in Appelscha zijn langs 
de route fietsdocenten van de Fietsschool en 
een buurtsportcoach aanwezig. Tijdens een 

tussenstop  vullen de deelnemers een 
beoordelingsformulier in. Er staat iets te 
drinken klaar en men kan van gedachten 
wisselen over veilig fietsen.

“Het is belangrijk dat de oudere fietser de 
mogelijkheid heeft om te kunnen fietsen. Onder 
andere door te fietsen blijven ouderen langer 
gezond, sociaal en zelfredzaam. Daarom is het 
belangrijk dat ook de oudere fietser de 
mogelijkheid heeft om veilig te kunnen fietsen. 
De Doortraproute gaat over ruime paden, met 
weinig, obstakels en relatief veilige kruisingen. 
Veiligheid staat voorop, waardoor de oudere 
fietser zo lang mogelijk veilig kan blijven 
fietsen”, vertelt wethouder Marian Jager.

Wilt u meedoen met de Doortraptestdag? 
Stuur dan een mailtje met de plaatsnaam 
Appelscha in de onderwerpregel naar 
Fietsschool@Fietsersbond.nl.

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen fijn kan 
wonen in Ooststellingwerf? Welke type 
woningen is er nodig? Waaraan moet een fijne 
wijk voldoen? Hoe kunnen oudere inwoners 
prettig in hun eigen huis blijven wonen, ook als 
zij ondersteuning nodig hebben? Op deze en 
andere vragen willen we – samen met u – 
antwoorden vinden. Zo maken we een 
woonvisie die het wonen in Ooststellingwerf 
nog prettiger maakt. Helpt u mee? 

Via een enquête of deelname aan één van onze 
online bijeenkomsten gaan we graag met u in 
gesprek over het wonen in de gemeente 
Ooststellingwerf. We hebben veel van de 

ontwikkelingen, vragen en problemen op het 
gebied van wonen in kaart gebracht, maar 
horen graag hoe ú naar het wonen in de dorpen 
kijkt. Ook kunt u zorgen en aandachtspunten 
met ons delen. Met uw inbreng komen we tot 
een complete woonvisie die aansluit op de 
behoefte van onze inwoners. 

Enquête 
Van 1 juni tot en met 27 juni kunt u meedoen 
aan een enquête.

•	Online: u kunt via www.ooststellingwerf.nl/
woonvisie meedoen aan een korte online 
peiling over dit onderwerp. Als u wilt, kunt u 

vervolgens op een digitale kaart aangeven op 
welke plekken Ooststellingwerf wonen echt 
aandacht nodig heeft. Waar liggen er volgens 
u kansen voor starters, voor ouderen, voor 
betere woningen in uw buurt?

•	Op papier: Bel met 14 0516, dan sturen wij u 
een exemplaar toe. 

Online bijeenkomsten 
Wij organiseren in juli voor de verschillende 
dorpen online bijeenkomsten waar we met u in 
gesprek gaan over wonen in Ooststellingwerf. 
De bijeenkomsten zijn van 19.15 tot 21.00 uur. 
Hiervoor kunt u zich aanmelden via  
www.ooststellingwerf.nl/woonvisie. 

•	Ravenswoud, Appelscha, Fochteloo:  
maandag 12 juli 

•	Oosterwolde: woensdag 14 juli

•	Elsloo, Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, 
Nijeberkoop: maandag 19 juli

•	Waskemeer, Haule, Haulerwijk, Donkerbroek:  
woensdag 21 juli 

Wanneer één van deze avonden u niet past, 
dan kunt aansluiten bij één de andere 
bijeenkomsten.  

Wanneer u geen gebruik maakt van 
automatische incasso, had de aanslag 
gemeentelijke belastingen betaald moeten zijn 
vóór 31 mei 2021.

U kunt nog altijd overstappen op automatische 
incasso. Tot en met december 2021 wordt er 
dan maandelijks een bedrag van uw rekening 
afgeschreven. Aanvragen is mogelijk via  
www.ooststellingwerf.nl/belastingen-en-heffingen. 

Mocht u vergeten zijn om de aanslag op tijd te 
betalen kunt u te maken krijgen met extra 
kosten die in rekening gebracht worden. Dit 
gebeurt wanneer er aanmaningen en 
dwangbevelen worden verstuurd.

Laat het niet zover komen en neem contact 
met ons op om te kijken naar de 
mogelijkheden.Wij zijn te bereiken via 
telefoonnummer 14 0516 en via de mail op 
invordering@owo-gemeenten.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.

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.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.

Tijdelijke Ondersteuning  
Noodzakelijke Kosten (TONK)

Woont u in de gemeente Ooststellingwerf?

Heeft u financiële 
problemen? Neem 
contact op met 
Gebiedsteam 
van de gemeente 
Ooststellingwerf

Vraag bij uw eigen 
gemeente naar 
informatie over  
de TONK-uitkering

Is uw inkomen gedaald door de gevolgen
van corona?

Woont u in een huis waarvan u  
hoofdhuurder of eigenaar bent?

Ga naar www.ooststellingwerf.nl/tonk voor verdere voorwaarden  
en het aanvraagformulier. 

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Heeft u recht op de TONK-uitkering? Beantwoord de vragen in 
onderstaand stroomschema en kijk of u in aanmerking kunt komen.

Gas, water en elektriciteit
Zijn uw kosten voor gas, water en elektriciteit 
hoger dan € 200,- per maand, dan heeft u 
eenmalig recht op € 300,-. 

Huur of hypotheek 
Bij een huur (min huurtoeslag) of hypotheek 
van € 250,- per maand (minimale bedrag), is de 
uitkering € 50,- per maand, voor 6 maanden 
lang. De uitkering kan oplopen tot € 500,- per 
maand, afhankelijk van de hoogte van uw huur of 
hypotheek kosten. 

Uw inkomen is door de gevolgen van corona gedaald. Als u alleenstaande (ouder) bent en uw 
inkomen lager is dan € 1.330,- per maand, kunt u in aanmerking komen voor een volledige TONK-
uitkering. Als u gehuwd of samenwonend bent en u gezamenlijke inkomen lager is dan € 1.900,- per 
maand, kunt u ook in aanmerking komen voor een volledige TONK-uitkering. Is uw inkomen hoger 
dan deze twee bedragen? Dan zien wij dat inkomen als draagkracht. Dit deel van het inkomen wordt 
afgehaald van de TONK-uitkering die u ontvangt. Bent u bijvoorbeeld gehuwd en is het gezamenlijke 
inkomen € 2.000,- per maand? Dan wordt 6 (maanden) x € 100,- afgetrokken van de TONK-uitkering.

→ Inkomen

→ Kosten

De TONK-uitkering kan oplopen tot € 500,- per maand, voor 6 maanden lang. Maximaal kan de  
TONK-uitkering € 3.000,- zijn. Dit bedrag wordt in één keer aan u uitbetaald. De hoogte van de 
uitkering is afhankelijk van uw woonkosten, uw inkomen en eventuele draagkracht. 

→ TONK-uitkering

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.ooststellingwerf.nl/tonk

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een aanvullende regeling op andere 
coronaregelingen en is bedoeld voor het betalen van woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek 
en de kosten van elektriciteit, gas en water. Zowel ondernemers als inwoners (ook tweeverdieners) die door 
corona minder inkomen hebben gekregen kunnen een TONK-uitkering aanvragen. 

Ondernemer en benieuwd voor welke sociale regelingen u in aanmerking komt? Doe de online check op www.ondernemersregelingen.nl/ooststellingwerf.

“Ik wil een soort VVV-kantoor zijn voor alle mantelzorgers in de gemeente”

De gemeente Ooststellingwerf heeft vanaf 
1 juni een mantelzorgconsulent. Claudia 
Hekkema, hiervoor Wmo-consulent bij de 
gemeente, gaat deze nieuwe functie doen. 
toevallig begint Claudia aan deze nieuwe 
uitdaging in de Week voor de jonge Mantelzorger 
(1 t/m 7 juni). Een goed moment om haar voor 
te stellen. “De gemeente Ooststellingwerf had 
nog geen mantelzorg-consulent, maar ik heb er 
ontzettend veel zin in om deze nieuwe functie 
handen en voeten te geven. uiteindelijk wil ik 
een soort VVV-kantoor zijn voor alle 
mantelzorgers in de gemeente”, zegt Claudia. 

Wie zijn deze mantelzorgers? 
Mantelzorger ben je wanneer je zorg of hulp 

biedt aan iemand anders. Vaak voor een lange 
tijd. Niet omdat het je werk is, maar omdat je 
een sociale relatie hebt met diegene, zoals met 
iemand uit je familie, vrienden of buren. Als 
mantelzorger kun je niet zomaar stoppen met 
zorgen voor iemand. En dat kan enorm 
intensief zijn. “Ook heeft niet iedereen door dat 
hij of zij mantelzorger is”, merkt Claudia op. “Je 
denkt bij het woord mantelzorger snel aan 
mensen die zorgen voor een ouder of geliefde, 
maar het gaat om zoveel meer mensen. Heb je 
bijvoorbeeld een kind dat gehandicapt is en 
daardoor meer zorg nodig heeft? Of heeft je 
broer ineens acute zorg nodig na een ongeluk? 
Ik zie het ook bij mensen die samenwonen met 
iemand die dementie heeft. Dan verandert 

samenwonen-met heel langzaam in zorgen-
voor, vaak zonder dat mensen het door 
hebben.” 

jonge mantelzorgers
Zorgen voor een ouder begint voor sommige 
kinderen op een hele jonge leeftijd. “In de 
gemeente is extra aandacht voor onze jonge 
mantelzorgers, bijvoorbeeld tijdens de Week 
van de Jonge Mantelzorger of tijdens één van 
onze mantelzorguitjes”, vertelt Claudia. Jonge 
mantelzorgers combineren vaak school, 
hobby’s en een bijbaantje met het zorgen voor 
een zieke ouder, broer, zus of grootouder. “Een 
pittige opgave, zeker als je zelf in de bloei van je 
leven staat. Ik ga dan ook graag met de jonge 
mantelzorgers in gesprek, om ze te helpen, 
maar ook om informatie te verzamelen 
waarmee ik andere jonge mantelzorgers weer 
kan helpen”, zegt Claudia. “Voorkomen is altijd 
beter dan genezen, dus kom alsjeblieft op tijd 
bij mij. Om goed voor een ander te kunnen 
zorgen, moet je eerst goed voor jezelf zorgen.  
Je staat er niet alleen voor, ook al voelt dat 
misschien soms wel zo.” 

Alles in kaart
Een niet-bestaande functie, hoe begin je dan? 
Claudia heeft in ieder geval haar eerste 
opdracht al helder: een sociale kaart maken. “Ik 
ga per dorp kijken welke mogelijkheden er voor 

mantelzorgers zijn. Waar kunnen 
mantelzorgers met hun vragen terecht, wie kan 
hen een handje helpen? Al deze informatie ga ik 
verzamelen, zodat ik mantelzorgers zo goed 
mogelijk kan helpen als ze met vragen bij mij 
komen”, vertelt Claudia. En dat ze graag met 
mantelzorgers in contact komt, maakt Claudia 
graag duidelijk. “Ik wil er voor alle 
mantelzorgers in de gemeente zijn, maar dan 
moet ik wel weten wie ze zijn en wat ze nodig 
hebben. Iedereen is anders; ook elke 
mantelzorger is anders en heeft weer andere 
behoeften, vragen of zorgen. Kom met die 
vragen en zorgen gewoon bij mij, ook als je niet 
precies weet wat je vraag nou eigenlijk is. Ik kan 
je informatie geven over regelingen, instanties 
en mensen uit je omgeving die je kunnen 
helpen”, benadrukt Claudia. Naast het helpen 
bij vragen, gaat Claudia ook informatieavonden, 
uitjes voor mantelzorgers en inloopuren 
organiseren. 

Zorg jij voor iemand en heb je een vraag? Wil je 
iets met Claudia bespreken? Of ben je vrijwilliger 
en kun jij iets voor mantelzorgers in je 
omgeving betekenen? Twijfel dan niet en neem 
contact met Claudia op via (0516) 820 100 of 
mail naar info@gbtoost.nl. Claudia werkt van 
maandag t/m donderdag. Als ze niet opneemt, 
laat dan een berichtje achter en dan belt ze op 
een later moment terug.    
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Wegen afgesloten
Vanwege het aanbrengen van slijtlagen (split) 
worden de onderstaande wegen afgesloten voor 
alle verkeer. 

Het betreft de wegen:
•	14	en	17	juni:	Dorpsstraat	Haule,	vanaf	

rotonde N918 t/m bebouwde kom.
•	14	t/m	18	juni:	Molenweg	Oosterwolde	–	

Verlaat Appelscha.
•	15	en	18	juni:	Eerste	Wijk	Appelscha,	Bok-

slootweg Appelscha en Bosberg Appelscha 
(Hildenberg bereikbaar vanaf de N381).

•	15	en	21	juni:	Toogwijk	Appelscha,	Meester	
Lokstraat Appelscha en Eikenhorst Elsloo.

•	16	en	21	juni:	Kruising	Eikenhorst	–	Hoofdweg	
Elsloo en Balkweg, vanaf Vaart WZ 
Donkerbroek t/m Bûterheideveld Makkinga.

•	16	en	22	juni:	Dorpsstraat,	tussen	de	
bebouwde kom en de Haulerdiek en 
Zwetteweg, tussen de Haulerdiek en de 
kruisweg.

•	16	en	22	juni:	Molenweg	Oosterwolde,	tussen	
de rotonde N919 en de Prakkenlaan.

•	22	juni:	Veneburen	Makkinga,	tussen	de	

Peperstraat en de Tronderweg.
•	23	juni:	Haulerdiek	Haule,	Kloosterweg	

Appelscha/Elsloo, tussen de N381 en de 
bebouwde kom Elsloo en Drie Tolhekken 
Oosterwolde – Bûterheideveld Makkinga.

Voor het verkeer is er een omleidingsroute 
ingesteld of u krijgt informatie van de 
aanwezige verkeersregelaars. De duur van de 
stremmingen is afhankelijk van de 
weersomstandigheden en de voortgang van het 
werk. Slijtlagen kunnen alleen met droog weer 

worden aangebracht, dus kan er van de 
planning worden afgeweken.

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.

Dinsdag 1 juni 2021 | WEkElIjkS nIEuWS gEMEEntE OOStStEllIngWERF 


