
 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 4 januari 2021, kalanderen of knotten of 

snoeien twee bomen, Anne Vondelingstraat 69
- op 5 januari 2021, vergroten woning,  

Vaart Nz 12
- op 7 januari 2021, bouwen bedrijfsverzamel-

gebouwen (in strijd met regels RO), 
Industrieweg kadastraal  I 1131 

- op 8 januari 2021, realiseren zes 
camperplaatsen, Aekingaweg 

- op 11 januari 2021, realiseren 34 
recreatiewoningen, De Roggeberg 1

- op 13 januari 2021, vergroten woongebouw 
Aesculus, Beatrixoord 1

Verleende omgevingsvergunning
- voor slopen en bouwen vakantiewoning, 

Schapendrift 29 (11-01-2021)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw  woning, Bovenweg 27A (12-01-2021)

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 4 januari 2021, kappen eik, Peperstraat 13

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 10 januari 2021, realiseren mini-camping 

(in strijd met regels RO), Zwetteweg  27 

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 4 januari 2021, vergroten bedrijfspand, 

Heerenveenseweg 3
- op 5 januari 2021, vernieuwen 

werktuigenberging, Oosterwoldseweg 78A

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 30 december 2020, plaatsen dakopbouw 

garage, Westermaad 23
- op 11 januari 2021, graven en dempen van 

sloten, Jardinga kadastraal D 27
- op 12 januari 2021, kappen van 1 boom, langs 

N 917, kadastraal  K 1874

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen schutting, Meulemaad 4
 (11-01-2021)
- voor vervangen kozijnen, Jan Frankensingel 26 

(11-01-2021)

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

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland blijft in lockdown 
 

Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft.  
Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten? 

Blijf in thuis-
quarantaine. 
Ontvang geen 
bezoek. 
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 
jaar en topsporters uitgezonderd.  
 
 
Binnensportlocaties dicht. 
 
 
Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo, 
mbo, hbo, wo en alle overige 
onderwijs-, trainings- en 
educatieve activiteiten. Onder 
andere examens, praktijklessen en 
onderwijs voor kwetsbare leerlingen 
uitgezonderd. 
 
 
Kinderopvang dicht. 
 
 
Er is noodopvang voor kinderen 
van ouders met cruciale beroepen 
en kinderen in een kwetsbare 
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max. 
2 personen of 1 huishouden.  

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag 
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Blijf zoveel mogelijk thuis.  
 
 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 
 
 
Blijf in Nederland en boek geen reis 
naar het buitenland t/m 31 maart. 

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, 
bibliotheken, zwembaden en 
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Ook in hotels, incl. roomservice. 
 
 
Bestellen bij restaurants mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.   

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment 
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf  
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht.  
 
 
Onder andere supermarkten, 
drogisterijen, groentewinkels en 
tankstations open. 
 

Alcoholverbod na 20.00 uur.

 .

      

Dinsdag 26 januari 2021 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad digitaal. Deze 
vergadering is in lijn met de landelijke 
coronamaatregelen alleen online te volgen. 
De publieke tribune is gesloten. De  
raadsvergadering is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk. 

Agenda
- Benoeming commissielid fractie CDA
- OWO Visie
- Tiny Houses in Ooststellingwerf
- Evaluatie Centrum regeling SDF 2020
- Verordening maatschappelijke 

ondersteuning

Hamerstukken:
- Uitkomst Klankbordgroep Heroverweging
- Kerkenvisie Ooststellingwerf 2020
- Zienswijze kaderbrief Veiligheidsregio 

Fryslân

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? 
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl.

In verband met de coronamaatregelen is het 
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 raadsvergadering is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl) en wordt ook 
uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie 
(Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).

Gemeenteraadsvergadering 

Wil je meer weten over politiek? Lijkt het je wel 
wat om invloed te hebben op wat er gebeurt in 
onze gemeente? Of ben je gewoon benieuwd 
naar de lokale democratie?
Dan is de gratis training Politiek Actief wat voor 
jou!

Op vijf avonden vertellen we alles over 
democratie en politiek. En als je denkt: ’Maar 
daar pas ik toch helemaal niet tussen? Dat zijn 
toch hele andere mensen dan ik?’ Dan is deze 
training juist wat voor jou. De gemeente is 
namelijk van en voor iedereen.

Praktische informatie
De training is gratis en kun je digitaal vanuit je 
eigen huis volgen. De training wordt gegeven op 
woensdagavonden van 19.30 uur tot 22.00 uur 
op: 17 februari, 3 maart, 10 maart, 24 maart en 
7 april.

Enthousiast? 
Meld je aan bij griffie@ooststellingwerf.nl.

We organiseren deze training samen met de 
gemeenten: Opsterland, Weststellingwerf, 
Smallingerland, De Fryske Marren en Heerenveen.

Doe jij mee met de training Politiek Actief?

Dinsdag 19 januari 2021 | WEkElijkS niEuWS GEMEEntE OOStStEllinGWERf 

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

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 
Voor een gesprek met de burgemeester of  
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.

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


Het idee voor ‘Welzijn op Dorpse Schaal’ 
ontstond in 2013. „We waren bezig met de 
bouw van de MultiFunctionele Accommodatie 
MeJander. Het moest echt een 
ontmoetingsplaats voor iedereen worden, dus 
ook voor de ouderen uit ons dorp.”
In het begin reageerde deze doelgroep 
afwachtend op de aangeboden dagbesteding. 
„We hebben toen een feestelijke aftrap 
georganiseerd en alle ouderen in Oldeberkoop 
ook persoonlijk bezocht.” Dat had effect. Vanaf 
dat moment nemen ruim dertig ouderen deel 
aan de activiteiten, verdeeld over twee dagen. 
Er wordt om 10.00 uur gestart met koffie, 
waarna een activiteit wordt gedaan. Denk 
hierbij aan sporten, spelletjes doen, muziek en 
creatieve bezigheden. Tussen de middag wordt 
een vers bereide warme maaltijd geserveerd. 
Rond 15.00 uur gaat iedereen weer naar huis. 
„Niet alleen de bezoekers zelf komen trouw, 
ook de ongeveer twintig vrijwilligers beleven 
veel plezier aan deze dagen”, aldus Annelies.

Beweegcafé
In Haulerwijk draait sinds oktober 2019 
eenzelfde soort project. Ouderen uit het dorp 
komen naar het ‘Beweegcafé’ in De Enter om 
samen te bewegen. Het idee is afkomstig van 
huisarts Grytsje Idsardi. Zij zag in de praktijk 
steeds meer ouderen vereenzamen. Hoe mooi 

zou het zijn om een ontmoetingsplek voor deze 
mensen te creëren, waarbij ze ook nog eens in 
beweging komen? Samen met de organisaties 
Huisartsenpraktijk ‘De Kern’, Stichting Scala, 
Thuiszorg De Friese Wouden, ZuidOostZorg en 
Zorggroep Liante kwam ze in actie en werd het 
Beweegcafé opgezet. „We konden direct met 
vijftien mensen starten”, vertelt Andries Otter 
die nauw bij het project betrokken is.
De wekelijkse bijeenkomst is veel meer dan 
bewegen alleen. Zo is er bijvoorbeeld veel 
aandacht voor valpreventie. Daarnaast speelt 
het sociale aspect een belangrijke rol. Ook 
onderling wordt er al afgesproken. „Bewegen en 
ontmoeten, het draagt een belangrijk steentje 
bij aan het welzijn van deze mensen.”
Dat werd aan het begin van de coronaperiode 
nog eens onderstreept. Volgens Andries was er 
bij de deelnemers direct sprake van een 
terugval. „We hebben toen thuis oefeningen 
langsgebracht, zodat ze toch in beweging 
konden blijven. Natuurlijk hopen we zo snel 
mogelijk gezamenlijk de draad weer op te 
kunnen pakken.” Het is de bedoeling dat het 
Beweegcafé dan ook in de omliggende dorpen 
Donkerbroek, Haulerwijk en Waskemeer start. 
Door corona is dit proces vertraagd.

Opbloeien
Ook voor Brandsma is het in deze 
coronaperiode nog duidelijker geworden hoe 
belangrijk de activiteiten in eigen dorp voor de 
ouderen zijn. „Het is een moment waar ze naar 
uitkijken. Ze bloeien er van op. Corona heeft mij 
nog bewuster gemaakt van het feit dat we als 
dorpsgenoten naar elkaar om moeten zien.”

Dagbesteding voor ouderen in eigen dorp „onmisbaar”
Oosterwolde – Elkaar ontmoeten, even een praatje maken, samen eten, een spelletje doen of 
bewegen. Het is voor veel ouderen erg belangrijk. Dat blijkt onder andere uit de projecten 
‘Beweegcafé’ in Haulerwijk en ‘Welzijn op Dorpse Schaal’ in Oldeberkoop. „We voorzien duidelijk in 
een behoefte”, zegt Annelies Brandsma uit Oldeberkoop. „in deze coronatijd is de ontmoeting met 
elkaar zelfs onmisbaar gebleken.”

Andries Otter en Annelies Brandsma dragen graag een steentje bij aan het welzijn van de bewoners in hun dorp.

Wie ideeën heeft voor het organiseren van 
activiteiten voor ouderen, roept ze dan ook op 
actie te ondernemen. „Blijf niet wachten, begin 
gewoon. Met elkaar als dorp krijg je het zeker 

voor elkaar.” Andries: „En kijk om je heen. 
Gebruik je voelsprieten. Als iemand dreigt te 
vereenzamen, trek dan tijdig aan de bel.”

De coronamaatregelen worden 

uiteraard altijd in acht genomen.  Op 

dit moment kunnen er geen (fysieke) 

activiteiten plaatsvinden.

Wilt u in uw eigen dorp een initiatief starten en wilt u hier ondersteuning bij? leg dan 
contact met één van onderstaande medewerkers van de gemeente Ooststellingwerf.

Marten tel: m.tel@ooststellingwerf.nl 0516-566257 
Arjen Bouland: a.bouland@ooststellingwerf.nl 0516-566349 
katja Moesker: k.moesker@ooststellingwerf.nl 0516-566306

Ook zijn Annelies Brandsma (welzijnopdorpseschaal@gmail.com) en Andries Otter 
(andriesotter@gmail.com) graag bereid om eventuele vragen te beantwoorden. tevens 
kunt u terecht bij de Stichting Doarpswurk: rbouma@doarpswurk.frl 06-51004638.
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