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Openingstijden gemeentehuis 

Coronacrisis

Vanwege het coronavirus hebben we aangepaste 

openingstijden. Het gemeentehuis is alleen op 

afspraak geopend voor dringende zaken. 

Bel voor een afspraak naar 140516. 

Op www.ooststellingwerf.nl vindt u meer informatie 

over onze aangepaste openingstijden en dienstverlening.

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

U dient een kwartier voor sluitingstijd 

aanwezig te zijn.

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 
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.

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig 

geen spreekuren van B&W plaats.

 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

Donkerbroek
melding Activiteitenbesluit
- voor   veranderen bedrijf, Vaart Wz 11   

(07-08-2020)

Oosterwolde
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor uitvoeren wijzigingen als gevolg van 

wijziging tijdens bouw, Rijweg 113    
(04-08-2020)

De hierboven genoemde informatie heeft geen 
officiële status. De officiële bekendmaking 
kunt u vinden in het elektronisch 
gemeenteblad. u kunt dit vinden op www.
officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad

Zaterdag 12 september 2020 openen 
monumentenhouders in Ooststellingwerf hun 
deuren tijdens de nationale Open 
Monumentendag. De monumenten zijn dan 
van binnen en van buiten te bekijken, er zijn 
leerzame activiteiten zoals rondleidingen en 
exposities over de geschiedenis van het 
monument en haar omgeving. Ook zijn er 
activiteiten voor kinderen.
 
Een van de deelnemende monumenten is 
Ontwijk in Donkerbroek.  Voor velen uit 

Donkerbroek en omstreken is dit een bekende 
plek. Tijdens de Open Monumentendag is dit 
prachtige gebouw voor het eerst open voor 
publiek. De huidige bewoners werken met 
passie voor cultureel erfgoed aan het huis en 
laten originele elementen weer terugkomen. De 
eigenaren leiden u met veel plezier door een 
deel van het huis en laten u verschillende 
bijzondere elementen zien. 
 
Kijk voor meer informatie en het voorlopige 
programma op www.ooststellingwerf.nl/omd

12 september: Open monumentendag Ooststellingwerf 2020!


