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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
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 12.30 uur

gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Inloopspreekuur 9.00 - 13.00 uur

in gesprek met B&W 
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 burge-
meester of een wethouder kunt u een afspraak 
maken via 14 0516.

Wanneer?
24 februari  Fimke Hijlkema

 

De Oude Willemsweg in het Drents-Friese Wold 
is vanwege werkzaamheden voor de veiligheid 
tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. We weten 
op dit moment niet hoelang de afsluiting gaat 
duren. De duur van de werkzaamheden hangt 
namelijk onder andere af van het weer. 

De afsluiting wordt ter plekke aangegeven met 
hekken en de omleidingsroute met borden.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met Wouter de Vlugt van de gemeente 
Ooststellingwerf, tel 0516 566317 of e-mail 
W.deVlugt@Ooststellingwerf.nl.

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat vanaf 18 februari 2020 de aanvullende 
voorwaarden met betrekking tot het beeld-
kwaliteitsplan Donkerbroek ter inzage ligt.

De gewijzigde voorwaarden zijn een aanvulling 
op het bestaande beeldkwaliteitsplan Donker-
broek en heeft alleen betrekking op het gebruik 
van andere materialen voor de gevel en het dak 
zonder daarbij afbreuk te doen aan de ruimtelijke 
kwaliteit.

ter inzage
U kunt de aanvullende voorwaarden vanaf 
18 februari 2020 tot en met 31 maart 2020 inzien 
tijdens de openingstijden van het gemeente- 
huis bij het Klant Contact Centrum van de 
gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11 
te Oosterwolde.
De gewijzigde voorwaarden is ook raadpleegbaar 
op de website van de gemeente Ooststellingwerf.

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
tegen de aanvullende voorwaarden van het 
beeldkwaliteitsplan Donkerbroek kenbaar ma-
ken bij de Gemeenteraad van Ooststellingwerf, 
t.a.v. R.Westerveld stedenbouwkundig adviseur, 
postbus 38, 8430 AA te Oosterwolde. 

Mondeling
Voor een mondelinge zienswijze kunt u tele-
fonisch een afspraak maken met de afdeling 
Mens & Omgeving via 14 0516 (geen netnum-
mer).

Na afloop van de inspraaktermijn worden alle 
zienswijzen in een nota van beantwoording 
verwerkt. De gemeenteraad stelt de nota van 
beantwoording samen met de definitieve 
beeldkwaliteitscriteria vast.

Oude Willemsweg tijdelijk afgesloten

Aanvulling welstandnota met betrekking tot 
het Beeldkwaliteitsplan Donkerbroek

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.

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

Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 11 februari 2020 , vergroten  

woning, Het Oldehof 45
- op 11 februari 2020,  plaatsen 

schutting, Alle Wijtzesweg 47

Verleende omgevingsvergunning
- voor  bouw tuinhuisje, Beatrixoord 1    

(07-02-2020)

Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie Fietsvierdaagse 

Appelscha van 4 t/m 7 augustus 
2020 (12-02-2020)

fochteloo
melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, 

Noordeinde 24 (12-02-2020)

Haulerwijk
melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, 

Norgerweg 77 (11-02-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 10 februari 2020 voor  kappen  

eik, Boekhorst 3
- op 12 februari 2020, voor wijzigen 

situatie (14,8 meter naar het 
Oosten) van reeds verleende ver-
gunning voor bouw woning, 
Prandinga 42A

- op 12 februari 2020, voor kap eik, 
Nanningaweg 47 kadastraal D 1332

- op 12 februari 2020, voor gebruik 
ligboxenstal als caravanstalling, 
Weper 2

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor plaatsen buitenreclame, 

Veengang 1

ravenswoud
Verleende omgevingsvergunning
- voor verbouw woning, Meester 

Lokstraat 18   (13-02-2020)

Dinsdag 25 februari 2020 vanaf 19.30 uur  
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal  
van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
- Bevestiging opzegging arbeidscontract griffier
- Benoeming griffier
- Biosintrum
- Pilot extra opbouwwerk in de dorpen 

2020 -2021

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te 
spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 25 februari 
2020 12.00 uur melden bij de griffier, via  
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten 
spreektijd.

De raadsvergadering wordt uitgezonden via de 
Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en 
Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

gemeenteraadsvergadering

Dan vergeet u het niet. Een aantal dagen van tevoren ontvangt u van ons ook 
nog een herinnering via de mail. Kijk ook nog even wat u mee moet nemen. 
Kunt u toch niet? Wijzig of annuleer uw afspraak dan. Dat kan via een link in 
de afspraakbevestiging. U kunt ook op de dag zelf nog een afspraak maken 
als er nog ruimte vrij is, via de website of telefonisch. Bel de gemeente als 
het spoed heeft en echt niet langer kan wachten. Dan kijken we naar de 
mogelijkheden. 

Komt u langs? Maak dan een afspraak via telefoon of 
website. Dan zitten wij voor u klaar en bent u snel aan 
de beurt. U kunt in de ochtend zonder afspraak in het 
gemeentehuis terecht. Ook op donderdagavond hoeft 
u geen afspraak te maken. 

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m donderdag          

Wij helpen u graag verder.
Een afspraak maken werkt heel eenvoudig.

Kijk voor de veelgestelde vragen op: www.ooststellingwerf.nl/afspraak

Ga naar www.
ooststellingwerf.nl/
afspraakmaken of zoek 
op de website naar het 
product waar u een 
afspraak voor wilt maken 
en kies voor ‘maak een 
afspraak’. 

Belt u liever voor 
een afspraak?  
Bel dan: 14 0516.

Dit is het product of de 
dienst waar u een afspraak 
voor wilt maken. Bij aantal 
kunt u aangeven hoeveel 
u van deze producten wilt. 
Handig als u bijvoorbeeld
voor het hele gezin
identiteitskaarten aanvraagt.

4.  Vul uw contactgegevens
in

Vanaf 1 februari 2020 werkt de 
gemeente Ooststellingwerf in 
de middag op afspraak.

In uw mailbox ontvangt u 
een afspraakbevestiging.

1. Maak een afspraak 2. Kies een activiteit 3.  Kies een datum en
tijdstip

5.  Bevestig uw afspraak

Waarom gaan we in de middag 
op afspraak werken?   
U hoeft niet te wachten en bent snel aan de beurt. 
Medewerkers hebben voldoende tijd voor uw aanvraag, 
weten hoe laat u komt en waarvoor. Uw aanvraag 
verloopt daardoor vlotter. Met het langskomen op 
afspraak kunnen we de personele bezetting afstemmen 
op het aantal gemaakte afspraken. We blijven in de 
middag ook telefonisch bereikbaar. 

Februari 6.  Zet de afspraak
meteen in uw
agenda

@

ooststellingwerf.nl/
afspraakmaken 

Open zonder afspraak
Maandag t/m vrijdag Donderdag

16.30 - 19.30 uur08.30 – 12.30 uur
 

Open mét afspraak
Dinsdag t/m donderdag
12.30 – 16.30 uur

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl
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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 bovenge-
noemde 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. 

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 vrijwilligers-
organisatie/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. 

De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw 
van de Poiesz te Appelscha is door het college 
van B&W verleend. De raad heeft hiervoor een 
verklaring van geen bedenkingen afgegeven. U 
kunt de omgevingsvergunning en de verklaring 
van geen bedenkingen (met planidentificatie-
nummer: NL.IMRO.0085.OVVaartzz47-VG01) 
inzien op het gemeentehuis of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden kunnen tussen 19 februari 
2020 en 31 maart 2020 beroep instellen bij de 
Rechtbank Noord-Nederland.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U 
vindt de officiële bekendmaking in het gemeen-
teblad via www.officielebekendmakingen.nl.

gemeentelijke belastingen Vrijwilligersawards

Omgevingsvergunning en verklaring 
van geen bedenkingen

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

http://www.voedselbankooststellingwerf.nl

