
 Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen officiële status. De officiële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
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
Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Presentatie Stellingenpad 
op 24 april 2022, Boerestreek    (17-02-2022)

Elsloo
Melding Activiteitenbesluit
 - voor plaatsen melkrobot, Hoofdweg 25     
(22-02-2022)

Haule
Ontheffing (APV)
 - voor verbranden takken e.d., Fenneweg 1    
(21-02-2022)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 22 februari 2022, vergroten hoofdgebouw, 
Turfsteker kadastraal K 1686

Makkinga
Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie drie wedstrijden op 24 april, 
8 mei en 10 juli 2022, Prikkedam 1A

Buiten behandeling gelaten aanvraag 
omgevingsvergunning 
 - voor plaatsen mestbassin en silo, 
Kuinderweg 1

Nijeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 21 februari 2022, kap eik,  
Bovenweg 3

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 19 februari 2022, plaatsen mantelzorg 
woonunit – kruimelregeling, ’t Oost 35

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie Kermis van  
14 t/m 18 april 2022, De Haer 1 bij  
Laco sportcentrum

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

De gemeente Ooststellingwerf is voornemens 
om de verhuur, het beheer en de exploitatie van 
de Bosbergtoren, Bosberg 2a te Appelscha aan 
te wijzen als economische activiteit die het 
algemeen belang dient als bedoeld in artikel  
25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet. 
Het ontwerp raadsbesluit: ‘’aanwijzingsbesluit 
verhuur, beheer en exploitatie Bosbergtoren  als 
algemeen belang’’ bevat de motivering en de 
belangenafweging om aan de gedragsregels van 
de Mededingingswet te voldoen.

Inzage
U kunt het ontwerp raadsbesluit vinden in het 
gemeenteblad.

Zienswijze
U kunt tot (datum 6 weken na publicatie) een 

zienswijze indienen. Dit kan zowel mondeling 
als schriftelijk. Een schriftelijke zienswijze 
stuurt u naar: 
Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. team Ruimte & Economie
postbus 38
8430 AA  Oosterwolde

Vermeld in de onderwerpregel: “Zienswijze 
ontwerp aanwijzingsbesluit van algemeen 
belang Bosbergtoren”.

Wilt u meer weten of een mondelinge reactie 
geven? Dan kunt u een afspraak maken met 
team Ruimte & Economie via telefoonnummer 
14 0516.

Huurwoning
Stel dat uw financiële situatie of uw gezondheid 
achteruitgaat en het niet meer mogelijk is om in 
uw huidige woning te blijven wonen. Dan is het 
prettig om direct in aanmerking te komen voor 
een meer geschikte woning, zoals een 
appartement of een gelijkvloerse woning. Maar 
stel dat er op dat moment geen woning 
beschikbaar is die u bevalt? Denk daarom nu al 
na over hoe u zou willen wonen wanneer u 
ouder bent. En onderneem nu actie. Dit kan 
heel wat zorgen in de toekomst voorkomen.  

Bouw alvast inschrijfduur op
Als u zich nu al inschrijft, dan komt u later 
sneller in aanmerking voor een huurwoning bij 
één van de woningcorporaties WoonFriesland 
of Actium. Die inschrijftijd is belangrijk, u komt 

namelijk niet zomaar in aanmerking voor 
urgentie als u niet meer fijn in uw woning 
woont. U kunt zich gratis in laten schrijven bij:
•	WoonFriesland	via	www.woonfriesland.nl/

ik-zoek/inschrijven 
•	Actium	via	www.thuiskompas.nl

Meer informatie?
Wilt u persoonlijk advies over langer thuis 
blijven wonen? Neem dan contact op met het 
Gebiedsteam van de gemeente 
Ooststellingwerf. Dat kan via telefoonnummer 
(0516) 820 100, via e-mail info@gbtoost.nl of 
via het inloopspreekuur in het 
Gezondheidscentrum, Brink 1 Oosterwolde op 
werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.

De coronacrisis voelbaar in de portemonnee? 
Merk je dat alles duurder is geworden waardoor 
je minder geld overhoudt? Misschien is dit een 
goed moment om stil te staan bij jouw 
geldzaken.

In de week van 21 maart start de budgetcursus 
‘Weet wat je besteedt’. In deze cursus gaan de 

budgetadviseurs van de gemeente stap voor 
stap onderwerpen bij langs die jou kunnen 
helpen om meer grip te krijgen op je geld. 
Aanmelden kan via administratie@scala-
welzijn.nl of telefonisch via 0516 56 72 20. Kijk 
voor meer informatie en de cursusdagen op 
www.scala-welzijn.nl.  

Denkt u wel eens na over de toekomst? Kunt u fijn in uw huis blijven wonen wanneer u iets ouder 
bent? De gemeente Ooststellingwerf vindt het belangrijk dat u op een fijne plek woont, waar u nog 
lang zelfstandig kunt wonen. Denk daarom nu alvast na over uw toekomst. En onderneem alvast 
actie. U kunt zich bijvoorbeeld nu al inschrijven bij een woningcorporatie. Dit kan uw wachttijd in 
de toekomst misschien verkleinen.

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.

Ontwerp raadsbesluit Bosbergtoren

Langer thuis wonen Gratis budgetcursus

15 februari 2022

Primair onderwijs

Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. 
Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar 
en medewerkers.

Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8, krijgen het
advies om zichzelf 2 keer per week preventief te testen met een 
zel�est.

Leerlingen van groep 6, 7, 8 en medewerkers dragen een 
mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het 
mondkapje af.

Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten 
zich testen bij de GGD of doen een zel�est.

Mbo-scholen, hogescholen en universiteiten

Voortgezet onderwijs

Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. 
Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar 
en medewerkers.

Alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies om zichzelf 2 
keer per week preventief te testen met een zel�est.  

Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten 
zich testen bij de GGD of doen een zel�est. 

Studenten en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich 
testen bij de GGD of doen een zel�est.

Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich 
door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.  

Studenten en medewerkers dragen een mondkapje binnen de 
onderwijsinstelling als zij zich verplaatsen, en als zij zi�en en daarbij 
geen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Een 
wegwerpmondkapje (type II) hee� de voorkeur.

Voor studenten en medewerkers geldt het advies om uit 
voorzorg en bij klachten zel�esten te gebruiken.

Waar mogelijk wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden.

Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.

Versoepelingen per 25 februari

Vanaf 25 februari is het dragen van een mondkapje in de school of 
onderwijsinstelling niet meer verplicht. Vanaf dat moment vervalt 
ook het advies om 1,5 meter afstand te houden.

Op school wordt gezorgd voor goede ventilatie.

Op school wordt gezorgd voor goede ventilatie.

Coronaregels in het onderwijs per 18 februari
Per vrijdag 18 februari zijn er verdere versoepelingen mogelijk. 

Hieronder een overzicht van de coronaregels die vanaf dat moment gelden voor het onderwijs.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

 
 

Klachten? Blijf thuis  
en doe een test.

Haal een vaccin  
of boosterprik.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Was vaak 
 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje 
waar nodig.

 
gebruiken.

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

 

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?
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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.

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


Checklist
Bent u klaar om te stemmen 
voor een nieuwe gemeenteraad?

Ik heb mijn stempas

Ik heb mijn identiteitsbewijs

Ik weet op welke politieke partij ik wil stemmen

Ik weet op welke kandidaat ik wil stemmen

Ik weet waar het stembureau is

www.ooststellingwerf.nl/verkiezingenStem op 16 maart voor uw gemeente!

Op 16 maart mag u naar de stembus 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
Ooststellingwerf. U kiest dan niet alleen 
voor een partij en persoon, maar vooral 
voor de zaken binnen onze gemeente die u 
belangrijk vindt. Of dat nu gaat over sport, 
wonen, veiligheid of iets anders. Samen met 
de andere kiezers bepaalt u wie de gemeente 
gaat besturen de komende vier jaar. Laat 
uw stem dus gelden. De uitslagen van de 
verkiezingen zijn op 16 maart vanaf 22.00 uur
te volgen via de website van de gemeente, 
www.ooststellingwerf.nl.

U bent van harte welkom!

Sandra Korthuis
Burgemeester Ooststellingwerf

Bij verkiezingen zijn veel mensen geneigd om te 
denken aan landelijke verkiezingen en partijen. 
Maar de gemeenteraadsverkiezingen zijn echt 
anders. Er doen lokale afdelingen van landelijke 
partijen mee, maar ook lokale partijen. Er kunnen 
ook mensen op de lijst staan die u misschien 
kent uit uw dorp. Maar het belangrijkste is: het 
gaat om onderwerpen dicht bij huis. Over allerlei 
grote en kleine onderwerpen waar u dagelijks mee 
te maken heeft. Een nieuw buurthuis dat open 
gaat, de aanleg van een fietspad of passende 
zorg voor iedereen. Wat wordt de plek voor 
een nieuwe woonwijk? Of hoe vaak wordt het 
restafval opgehaald? Alle partijen hebben hun 
eigen programma over dit soort onderwerpen. 
De StemWijzer Ooststellingwerf kan u helpen een 
keus te maken. 

Politiek dicht bij huis

U komt toch ook 
stemmen voor uw 
gemeente?

U ontvangt thuis een stempas voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Heeft u de Nederlandse 
nationaliteit? Komt u uit een 
EU-land? Of woont u al vijf jaar 
legaal in Nederland? Dan mag u 
stemmen voor de gemeenteraad 
van Ooststellingwerf. Als u de 
stempas laat zien bij het stem-
lokaal mag u stemmen. Ben je 
jonger dan 18 jaar? Dan mag je 
helaas nog niet stemmen.

Bent u uw stempas kwijt?
U krijgt een stempas thuis 
gestuurd. Deze pas moet u 
meenemen als u gaat stemmen. 
Raakt u deze stempas per ongeluk 
kwijt? Dan kunt u een nieuwe 
stempas aanvragen. Dit kan via de 
website of op afspraak aan de balie 
van het gemeentehuis. Doe dit 
vóór 11 maart 17.00 uur en neem 
uw identiteitsbewijs mee.

Uw stempas
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Oproep voor de verkiezing 

van de leden van  
de gemeenteraad op  
woensdag 16 maart 2022

 Wanneer en waar kunt u stemmen?

Met deze stempas kunt u stemmen op woensdag 16 maart 2022 

van 7.30 tot 21.00 uur. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 

is een aantal stemlokalen open van 7.30 tot 21.00 uur. U kunt met 

deze stempas stemmen in alle stemlokalen in uw gemeente. 

Maar let op: mogelijk is het stemlokaal van uw keuze niet op alle 

stemdagen geopend. Kijk op de website van uw gemeente of 

informeer bij uw gemeente.

Stemlokaal bij u in de buurt

Waar vindt u informatie over andere stemlokalen?

Contactgegevens gemeente

 

Altijd meenemen als u gaat stemmen:

 - Deze stempas
 - Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een 

ander EU-land. De geldigheid van deze documenten mag bij het 

stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. U mag ook een 

verblijfsdocument meenemen.

Strikt persoonlijk!

Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde. Deze pas is 

het bewijs dat u mag stemmen en is alleen geldig als uw naam en 

adres erop gedrukt staan. Misbruik van deze persoonlijke stempas 

is strafbaar.

Neem naar het 
stembureau ook uw 
identiteitsbewijs mee!

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
Niet iedereen weet precies welke onderwerpen er spelen 
in de gemeente en wat de standpunten van de politieke 
partijen hierover zijn. De StemWijzer Ooststellingwerf 
kan u helpen om een keus te maken. In de StemWijzer 
gaat het over verschillende onderwerpen waar u als 
inwoner mee te maken heeft. Wat vindt u van deze 
onderwerpen? En wat vinden de politieke partijen? 
Met welke partijen heeft u de meeste overeenkomsten? 
Doe de StemWijzer en u komt erachter!

Eenvoudig en duidelijk
De StemWijzer bevat circa 30 stellingen. Deze kunt u 
beantwoorden met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. 
De StemWijzer vergelijkt vervolgens met welke partijen u 

de meeste overeenkomsten hebt. De politieke partijen in 
de gemeente Ooststellingwerf hebben zelf toelichtingen 
gegeven op hun standpunten in de StemWijzer. 
Daardoor kunt u gemakkelijk bekijken wat zij van een 
bepaald onderwerp vinden. Ook kunt u de partijen 
eenvoudig met elkaar vergelijken.

Op maat gemaakt
De StemWijzer is op maat gemaakt door ProDemos; 
het onafhankelijke ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. 
ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de 
democratie en de rechts-staat en laat zien wat je zelf 
kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, 
het waterschap, de provincie, het land en Europa. 
Kijk op www.prodemos.nl.

Hulp met kiezen? Doe de StemWijzer

Stemmen doet u alleen
U moet alleen in een stemhokje staan. 
Mensen met een lichamelijke beperking 
mogen wel geholpen worden.

Stemmen blijft geheim
U mag helemaal zelf weten op welke 
partij en op welke persoon u stemt. 
U hoeft aan niemand te vertellen op 
wie u heeft gestemd.

Eén hokje rood kleuren
Uw stem is geldig als er één hokje rood 
is gemaakt op het stembiljet. Er mag 
niets anders op het stembiljet geschreven 
of getekend worden. Vraag een nieuw 
stembiljet als u een foutje heeft gemaakt.

Kunt u zelf niet stemmen?
U mag dan iemand anders uit deze 
gemeente vragen om voor u te stemmen:
1. Vul de achterkant van de stempas in.
2. Zet samen met de andere persoon 

een handtekening.
3. Geef die persoon uw stempas én een 

kopie (of foto op telefoon/tablet) van uw 
identiteitsbewijs mee. De gemachtigde 
mag uw stem alleen tegelijkertijd met 
de eigen stem uitbrengen.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Verlies of beschadiging van uw stempas

Raakt de stempas kwijt of is deze beschadigd, vraag dan een 

vervangende stempas aan bij uw gemeente. Dit kan zowel schriftelijk 

als aan het loket tot en met vrijdag 11 maart 2022, uiterlijk 17.00 uur. 

Om te stemmen heeft u een identiteitsbewijs nodig

Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit 

Nederland of een ander EU-land. De geldigheid van deze documenten 

mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. Op de documenten 

moet bij “geldig tot”17 maart 2017 of een latere datum staan. 

Heeft u geen identiteitsbewijs? 

Vraag dan op tijd een identiteitsbewijs aan bij uw gemeente. Kunt u dit 

niet, vraag dan een andere kiezer om voor u te stemmen. Dat kan met 

een schriftelijke volmacht. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Informeer 

bij uw gemeente, of kijk op de website van uw gemeente. Zorg dat uw 

aanvraag uiterlijk vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur, is ontvangen door 

uw gemeente.Wilt u een andere kiezer uit uw gemeente voor u laten stemmen?

U kunt dit op twee manieren doen:

1. Vul het volmachtbewijs hiernaast in en geef dit – met een kopie van 

uw identiteitsbewijs – mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

Of:
2. Vraag een schriftelijke volmacht aan bij uw gemeente. Informeer 

daarnaar bij uw gemeente of kijk op de website van uw gemeente. 

Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur, 

Let op! Geef deze stempas met een kopie van uw identiteitsbewijs

alleen mee aan een andere persoon nadat de stempas door 

u en uw gemachtigde is ingevuld en ondertekend. 

VOLMACHTBEWIJS
Dit is mijn stempas (mijn naam staat op de voorzijde vermeld). 

Ik stem niet zelf en machtig een andere persoon (de gemachtigde) 

om voor mij te stemmen. Ik heb die persoon daarvoor een kopie van 

mijn identiteitsbewijs gegeven.

Mijn handtekening

Ik machtig de volgende persoon om voor mij te stemmen:

Naam van de gemachtigde: ..................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................

Woonplaats: ..................................................................................................................................................

Handtekening van de gemachtigde
Als gemachtigde moet u:

- de volmachtstem tegelijk uitbrengen met uw eigen stem;

- een kopie meenemen van het identiteitsbewijs van degene

voor wie u stemt.
Let op! U mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen voor 

de gemeenteraadsverkiezing. 

Hoe werkt 
stemmen?

Appelscha
Kerk de Schutse •
Sporthal Steegdenhal
Donkerbroek
Verenigingsgebouw Pro Rege •
Elsloo
Zaal ’t Anker
Fochteloo
Dorpshuis Et Legien
Haule
Dorpshuis De Mande
Haulerwijk
Kruiskerk •
Dorpshuis De Enter
Langedijke
Dorpshuis Oons Dörpshuus
Makkinga
Dorpshuis Grietenijhûs
Nijeberkoop
Kantine Plaatselijk Belang

Oldeberkoop
MFA Mejander •
Oosterwolde
Kerk Het Anker •
Gemeentehuis •
De Miente
Kantoren tussen de Singels
Ravenswoud
Dorpshuis De Wijken
Waskemeer
MFC ’t Âld Leger

In alle stembureaus gelden 
de basisregels om verspreiding 
van het coronavirus te 
beperken.

Waar kunt u stemmen 
op 16 maart tussen 
07.30 en 21.00 uur

Eerder stemmen?
Als u de drukte op 16 maart wil vermijden kunt u al eerder 
stemmen op 14 en 15 maart, maar let op: niet alle stembureaus 
zijn dan open. Alleen de bureaus met een groene stip (•). 
Kijk ook op ooststellingwerf.nl/stembureaus.
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www.ooststellingwerf.stemwijzer.nl


