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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 
burgemeester of een wethouder kunt u een 
afspraak maken via 14 0516.

Vanwege het coronavirus vinden er de 
komende drie weken geen spreekuren 
van B&W plaats.

Ooststellingwerf in beweging
Kijk voor het actuele sport- en activiteitenprogramma en de Naschoolse sportladder 
Oosterwolde Zuid op www.ooststellingwerf.nl/buurtsport.

 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
Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie Kinderspelen van  

09.00 tot 19.00 uur op 27 april 
2020 (12-03-2020)

- voor organisatie Solo Duo team 
Marathon op Rcn De Roggeberg 
van 09.45 tot en met 15.15 uur op 
24 mei 2020 (11-03-2020)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 10 maart 2020, bouwen 

woning, Oude Tramweg 3

Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie Buitenspeeldag 

Donkerbroek van 13.30 tot 17.30 
uur op  25 mei 2020 (10-03-2020)

makkinga
Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie Autocross 

Makkinga van  09.00 tot 20.30 uur 
op 13 april  2020 (11-03-2020)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 10 maart 2020, vergroten 

(recreatie)woning, Molenbosch 99

Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie feest met 

paasvuur  op 12 april  2020 van 21 
.00 uur tot 13 april 2020 tot  02.00 
uur Deddingabuurt (11-03-2020)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 4 maart 2020, bouw bedrijfshal, 

Buurstede 11
- op 5 maart 2020, aanleg padelbaan 

tennisclub, Jardingapad 2

Verleende omgevingsvergunning
- voor kap eik, Boekhorst 3
 (12-03-2020)

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

Vrijwilligersawards verplaatst  
naar 5 juni

Dienstverlening gemeente Ooststellingwerf

Hartveilig Ooststellingwerf: levens redden door 
samen te werken

Officiële bekendmaking 
Publicatie evenementenbeleid 2018

schadeclaims vliegveld lelystad

Uitnodiging voor sportverenigingen en beheerder sportkantines

Aan de slag met alcoholschenking 
in sportkantinesVanwege de huidige maatregelen om Corona 

tegen te gaan is de uitreiking van de 
vrijwilligersawards en de vrijwilligersprijzen 
uitgesteld naar 5 juni 2020. De genomineerde 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties worden 
begin mei per brief hierover geïnformeerd. 
Vanaf half mei kunt u zich opgeven om bij de 

uitreiking aanwezig te zijn. Houd hiervoor de 
gemeentepagina en de website van de 
gemeente in de gaten. De nominaties blijven 
geldig, het is niet mogelijk om nieuwe 
vrijwilligers / vrijwilligersorganisaties te 
nomineren. 

Om te voorkomen dat het coronavirus zich 
verder verspreidt, past de gemeente haar 
dienstverlening aan. Bekijk de actuele situatie 

op www.ooststellingwerf.nl en 
www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam. 

Een hartstilstand kan iedereen overkomen, jong 
of oud. Op het moment dat je getroffen wordt 
door een hartstilstand is iedere minuut van 
belang. Om levens te redden is het belangrijk 
dat er voldoende geregistreerde AED’s  en 
voldoende burgerhulpverleners zijn.  Hartveilig 
Ooststellingwerf maakt zich hier hard voor. 

Help je mee?
Wil jij mee denken hoe we in de gemeente 

Ooststellingwerf voldoende AED’s en 
burgerhulpverleners krijgen? Meld je dan aan 
voor het Kernteam Hartveilig door te mailen 
naar hartveiligooststellingwerf@gmail.com.  
Wil je geregistreerd worden als 
burgerhulpverlener? Mail ook dan naar 
hartveiligooststellingwerf@gmail.com.  
Hiervoor kan je een scholing aangeboden 
krijgen. 

De burgemeester van de gemeente 
Ooststellingwerf heeft besloten dat, op grond 
van artikel 13b van de Opiumwet (Wet 
Damocles) en met inachtneming van de 
Beleidsregel “Handhavingsbeleid op artikel 13b 
Opiumwet”;

- het pand aan de Dertien Aprilstraat 40 in 
Oosterwolde met ingang van 9 maart 2020, 
voor een periode van 6 maanden is gesloten. 

Gedurende deze periode kan het pand niet 
gebruikt en betreden worden.

De burgemeester van  Ooststellingwerf heeft 
het Evenementenbeleid Ooststellingwerf 2018 
op een aantal ondergeschikte punten gewijzigd.

De wijzigingen treden in werking op 1 april 
2020 en liggen voor een ieder ter inzage in het 
gemeentehuis te Oosterwolde bij de 
informatiebalie. Een afschrift is tegen betaling 

van de kosten verkrijgbaar.

Voor vragen over het Evenementenbeleid 
Ooststellingwerf 2018 kunt u contact opnemen 
met Danny van Ruler telefoonnummer 14 0516.

De discussie over de uitbreiding van Lelystad 
Airport loopt nog. We weten nog niet of en 
wanneer het vliegveld voor lijnvluchten opengaat 
en wat dat betekent voor onze regio. Als gemeente 
volgen we de ontwikkelingen. Wij zetten ons in 
voor de belangen van onze inwoners. 

Inwoners en bedrijven die nadeel ondervinden 
van de opening van Lelystad Airport, hebben 
mogelijk recht op een financiële 
tegemoetkoming. De aanspraak op dit recht 
verjaart op 1 april 2020.

Het is nu nog niet vast te stellen wat de schade 
eventueel is, want het vliegveld is nog niet 
open. Maar om het recht te behouden om later 
alsnog een verzoek tot financiële 
tegemoetkoming in te dienen, kunt u een 
zogenoemde stuitingsbrief sturen aan het 
ministerie. Zorg ervoor dat deze uiterlijk op 31 
maart 2020 bij het ministerie binnen is. 

Meer informatie leest u in de brochure 
Nadeelcompensatie van de Rijksoverheid, die u 
vindt op www.rijksoverheid.nl.

Na een goede training of fanatieke wedstrijd 
gaat er niets boven samen nagenieten in de 
kantine. Maar een biertje kan verenigingen duur 
komen te staan als het biertje aan iemand 
jonger dan 18 wordt geschonken. Om de boete 
te voorkomen wil de gemeente graag aan de 
slag met verenigingen om het schenken van 
alcohol aan minderjarigen, en de daarbij 
behorende boete, te voorkomen.  

Aan de slag!
We nodigen verenigingen uit om samen aan de 
slag te gaan. Dit kan op verschillende manieren, 
bijvoorbeeld:
•	Door	samen	te	kijken	naar	het	alcoholbeleid;
•	Door	middel	van	training	van	het	(vrijwillig)	

barpersoneel; 
•	Samen	kijken	naar	maatregelen		om	de	

kantine gezonder te maken. 
•	Mogelijkheid	om	een	team-fit	coach	in	te	

zetten van Team:Fit (www.teamfit.nl)

Hulp nodig? U kunt zich aanmelden via 
samenleven@ooststellingwerf.nl. Wij maken 
vervolgens een  afspraak met u om samen met 
u naar de mogelijkheden te kijken.  

eerste verenigingen al van start
Het toezicht en de handhaving op de naleving 
van de Drank en Horecawet (DHW) ligt sinds 
2013 bij de gemeente. Als er een boete wordt 
opgelegd dan kost dat een vereniging bijna € 
1400,-. Vorig jaar is een hotspotonderzoek 
geweest van GGD Fryslân. Een van de 
bevindingen was dat de naleving van het 
schenken aan 18- in sportkantines nog stukken 
beter kan. Maandagavond 17 februari kwamen 
verschillende voetbalverenigingen, op 
uitnodiging van KNVB, bijeen in Oldeberkoop 
over het alcoholbeleid in sportkantines. Ook als u 
bij deze bijeenkomst aanwezig was bent u van 
harte welkom om een afspraak te maken om te 
kijken naar de mogelijkheden voor uw vereniging. 

Vanwege het coronavirus gaan raads- en 
commissievergaderingen niet door tot in ieder 

geval 6 april. Bekijk www.ooststellingwerf.nl 
voor de meest actuele informatie.

gemeenteraadsvergadering


