
 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 voor  kandelaberen, 

knotten of snoeien  twee bomen(wilgen)op 
perceel Anne Vondelingstraat 69, wegens 
achterstallig onderhoud

- op14 januari 2021, wijzigen bestemming 
perceel Vaart Nz 62

- op 19 januari 2021, vergroten woning, Teunis 
Geessienweg 1

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 12 januari 2021 voor  kappen boom langs 

de N917, kadastraal bekend K1875, ter hoogte 
van hectometerpaal 12.8-12-9 links. De boom 

is in een slechte staat. Er vindt herplant 
plaats.

- op 18 januari 2021, wijzigen kozijnen in 
voorgevel, Herenweg 35

Elsloo 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 4 januari 2021 voor kap boom (eik)  

perceel Peperstraat 13a  . De boom is in een 
slechte staat en staat zeer dicht op de 
bebouwing.

Verleende omgevingsvergunning
- voor  milieuneutrale verandering  bedrijf, 

Zuid 16 (18-01-2021)

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 12 december 2020 voor kap boom (eik) 

perceel B6uterheideveld 7 . De boom bezorgt 
overlast aan nabije opstallen.

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 20 januari 2021, vervangen damwand, 

Opsterlandse Compagnonsvaart, nabij 
Quadoelenweg 29

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen opbouw op garage,  Oldemaad 1   

(18-01-2021)

Wijnjewoude  nabij gemeentegrens 
Ooststellingwerf
Melding Activiteitenbesluit
- voor gebruik mobiele puinbreker, Leidyk 4   

(21-01-2021)

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: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

21 januari 2021

Avondklok: blijf binnen 

Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen  
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

Bij een calamiteit 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo. 

 
 

            

Dinsdag 2 februari 2021 vindt een digitale 
themabijeenkomst plaats. Deze  bijeenkomst 
is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen 
alleen online te volgen. De publieke tribune is 
gesloten. De themabijeenkomst is wel 

openbaar, maar niet openbaar toegankelijk. 
Eventuele presentatie van deze bijeenkomst 
wordt op de website geplaatst.
19.00 – 20.00 Biosintrum: toelichten 
projecten met studenten

Arriva rijdt i.v.m. het coronavirus met een aangepaste dienstregeling, voor meer informatie kunt 
u terecht op de www.arriva.nl. 

Openbare themabijeenkomstenAangepaste dienstregeling Arriva 

In je eigen huis ga je – samen met het hele 
gezin – op expeditie om te leren over 
energiebesparing. Je kunt je tot eind januari 
aanmelden via www.juniorenergiecoach.nl. Het 
spel start op 27 februari en duurt vijf weken. 

Wat ga je doen?
Elke week staat in het teken van een andere 
opdracht. Je speelt on- en offline een spel met 
leuke, leerzame opdrachten, puzzels, 
experimenten en winacties. 

Lampenjacht en stekkerexpeditie
Elke week komen Junior Energiecoach-filmpjes 
van het Varkentje Rund online. Hierbij horen 
leuke en geheime opdrachten, winacties, 
interessante weetjes en spellen. Wie durft mee 
op lampenjacht of stekkerexpeditie? Kinderen 
worden zo echte Junior Energiecoaches. 

Gratis meedoen
Aanmelden of op zoek naar meer informatie? 
Kijk op www.juniorenergiecoach.nl. Deelname 
is gratis!
In september deden al bijna 30 gezinnen in 
Ooststellingwerf mee. In februari start er zelfs 
een complete schoolklas.

Campagne Thuisbesparen
Junior Energiecoach is onderdeel van de ge-
meentelijke campagne Thuisbesparen, waar-
mee de gemeente samen met haar inwoners wil 
proberen om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Meer 
informatie over de campagne Thuisbesparen 
staat op www.ooststellingwerf.nl/thuisbesparen. 
Vraag bijvoorbeeld een gratis bespaarbox of 
bespaarkaart (cadeaubon) aan. Mensen in een 
huurwoning kunnen meedoen aan de gratis 
actie Goed voorbeeld doet Goed volgen.

Gemeente zoekt gezinnen om Junior 
Energiecoach spel te spelen
Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie? Leer het met Junior Energiecoach, een 
leuk en leerzaam spel voor gezinnen om thuis energie te besparen. De gemeente Ooststellingwerf 
nodigt alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs uit om mee te doen.
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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.

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


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?

Vragen, zorgen of hulp nodig? 
Het Gebiedsteam is er voor jou!

Het coronavirus en de coronamaatregelen 
hebben ervoor gezorgd dat het leven van 
veel mensen er anders uitziet. Misschien 
zit je ineens zonder werk? Of moet 
je in thuisquarantaine en kun je geen 
boodschappen ophalen? Heb je zorgen over 
je eigen situatie of die van bijvoorbeeld 
een kind, oudere of mantelzorger uit je 
omgeving? Kom je er zelf niet uit? Neem 
dan contact op met het Gebiedsteam van de 
gemeente Ooststellingwerf. Wij kijken mee 
met de situatie en helpen jou met het zoeken 
naar passende oplossingen.

Telefoonnummer: 0516-820100
E-mail: info@gbtoost.nl
Bereikbaar op werkdagen tussen 
9:00 uur en 17:00 uur. 

Je kunt onder andere contact opnemen met  
het Gebiedsteam bij: 
•  Zorgen om veiligheid 
•  Zorgen om financiën
•  Problemen door thuisquarantaine
•  Gevoelens van eenzaamheid

Bij ernstige zorgen (om iemand 
anders) kun je ook contact 
opnemen met:

Veilig thuis:  
Telefoonnummer 0800-2000  
(24/7 bereikbaar) of doe een melding via 
www.veiligthuisfriesland.nl 
 
Meld- en adviespunt verward gedrag: 
Telefoonnummer 0800-1771 of via  
www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag
Bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur 
en 17:00 uur.

Het Gebiedsteam is er 
voor jou. Je staat er niet 
alleen voor! 

www.ooststellingwerf.nl/corona

Kijk voor meer informatie over het coronavirus  
in Ooststellingwerf op:

Bij vragen over het steun- en herstelpakket 
corona kunnen bedrijven en werkenden kijken 
op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers 
kunnen voor meer vragen ook terecht op de 
website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/
corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet 
bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. 
Werkenden en werkzoekenden kunnen 
daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietrege-
lingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld 
hun bank. De regeling tegemoetkoming 

loonkosten (NOW) loopt via het UWV en 
ondersteuning zelfstandige ondernemers 
(Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming 
Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor 
belastingmaatregelen kunnen ondernemers 
terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Informatie, hulp of advies nodig? Ondernemers 
kunnen ook terecht bij het ondernemersloket 
van de gemeente. Op www.ooststellingwerf.nl/
ondernemersloket staan de contactgegevens.

steun- en herstelpakket

Samen met onze inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke partners en andere 
betrokkenen, werken we aan een Omgevings-
visie voor Ooststellingwerf. In verschillende 
digitale bijeenkomsten hebben we met hen 
gepraat over hoe Ooststellingwerf er in de 
toekomst uit moet zijn. 

Wilt u ook meedenken, maar behoorde u niet 
tot een van de bovengenoemde groepen?

Ga naar www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl 
en vul de enquête in. 
Hierin kunt u aangeven wat volgens u 
Ooststellingwerf bijzonder maakt om te wonen, 
werken, ondernemen en recreëren. Wat moet 
beslist behouden blijven en wat ziet u er graag 
bij komen? Laat het ons weten door de enquête 
in te vullen. Alle informatie over de 
Omgevingsvisie Ooststellingwerf staat op 
www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl.

Meedenken over de toekomst van 
Ooststellingwerf? Vul de online 
enquête Omgevingsvisie in!
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Waar laat jij je mondkapje en wegwerphandschoenen?


