
 

   

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
Aanvraag omgevingsvergunning
 - op 12 november 2021, plaatsen aanbouw, 
Hulsthof 26

 - op 17 november 2021, verbouw pand, 
Boerestreek 21

Verleende omgevingsvergunning
 - voor  brandveilig gebruik kinderdagverblijf, 
Riemsoord 42     (11-11-2021)

 - voor vergroten woning, Wester Es 5     
(11-11-2021)

Aanvraag evenementenvergunning APV 
 - voor organisatie  RunForestRun Drents 
Friese Wold op 8 januari 2022, Boerestreek

 

Ontheffing APV
 - voor verbod stoken vuur periode 19 nov tot 
18 december 2021, Eerste Wijk 10

Donkerbroek
 - Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie Speurpietentocht op  
20 november 2021

Elsloo
Verleende omgevingsvergunning
 - voor plaatsen bijgebouw, Haerweg 2     
(11-11-2021)

Nijeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouw woning, Oosteregge 1A (11-11-2021)

Oldeberkoop
Verleende evenementenvergunning APV
 - voor organisatie rondrit Sinterklaas op  
20 november 2021 

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 16 november 2021, plaatsen kunststof 
kozijnen voorzijde woning,  
Kampingerhof 8

Verleende omgevingsvergunning
 - voor graven ecologische beek/wadi centraal 
in zonnepark Venekoten kadastraal I 
129,131,132,133 en 1116     (11-11-2021)

Verleende vergunning APV
 - voor standplaatsvergunning plaatsen 
viskraam van 11 november 2021 tot 11 
november 2023, Oostenburg nabij Poiesz

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

Heb je klachten die kunnen wijzen op corona? 
Dan kun je vanaf donderdag 25 november ook 
terecht bij de GGD testlocatie in Oosterwolde, 
Veengang 2. Je kunt een afspraak voor een 
coronatest maken als je verkoudheidsklachten 
hebt, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, 

keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling 
verlies van reuk of smaak. Je maakt een 
afspraak door te bellen naar GGD Fryslân via 
0800-1202 of ga naar www.coronatest.nl. De 
testlocatie is alleen geopend op afspraak.

Dinsdag 30 november 2021 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Oosterwolde. De 
publieke tribune is gesloten. Deze 
raadsvergadering is alleen online te volgen. 
De raadsvergadering is wel openbaar, maar 
niet openbaar toegankelijk.

Agenda
 - Huisvesting Nanningaweg 47C
 - Bestemmingsplan Dorpsstraat 29-31 Haule
 - Algemene plaatselijke verordening 
Ooststellingwerf 2021

 - Hamerstukken:
 - Centrumregeling SDF 2022
 - Bestemmingsplan Kuinderweg 1 Makkinga
 - Bestemmingsplan Jan Frankensingel 26 
Oosterwolde

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te 
spreken in de raadzaal.  Wilt u hiervan 
gebruik maken? Dan kunt u dit tot uiterlijk 
dinsdag 30 november 2021 12.00 uur melden 
bij de griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl 
of telefonisch via 14 0516. U krijgt maximaal 
vijf minuten spreektijd.

In verband met de Coronamaatregelen is het 
ook mogelijk om schriftelijk of digitaal 
gebruik te maken van uw spreekrecht. De 
wijze waarop u dit doet is vormvrij (audio, 
video, e-mail, schriftelijk, etc.). Wilt u gebruik 
maken van deze alternatieve mogelijkheid? 
Neem hiervoor contact op met de griffie via 
griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 
14 0516.

De raadsvergadering wordt uitgezonden via  
de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en 
Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Bij klachten, laat je testen bij de GGD

Bij de bibliotheek in Oosterwolde kun je als  
inwoner terecht met vragen over DigiD, het 
gebruik van de coronacheck-app en het 
coronabewijs. Of het maken van een online 

afspraak voor vaccinatie of test. Loop gerust 
binnen! Maandag t/m vrijdag geopend van 
10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 
12.00 uur. 

Bieb biedt hulp bij coronacheck-app

Gemeenteraadsvergadering

Het ontwerpbestemmingsplan Bûtenweg 7A 
Elsloo ligt vanaf 24 november 2021  tot en met  
4 januari 2022 ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPButenweg7A-ON01 )  inzien tijdens de 

openingstijden van het gemeentehuis of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de 
inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. 
Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U 
vindt de officiële bekendmaking in het gemeente- 
blad via www.officielebekendmakingen.nl.

Ontwerpbestemmingsplan 
Bûtenweg 7A Elsloo

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.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Strengere coronamaatregelen 
 

Om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg  
te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht  

het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Klachten? Blijf thuis  
en laat je direct testen, ook 
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Deze maatregelen blijven gelden:Nieuwe maatregelen per 13 november:

Sport

Geen publiek bij sport. 

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van 
anderen. 

 
Ontvang thuis maximaal 4 
personen per dag. Kinderen t/m  
12 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Werk thuis, tenzij het echt niet 
anders kan. 

Evenementen en kunst en cultuur

Evenementen niet toegestaan na 
18.00 uur. Voorstellingen kunst en 
cultuur, zoals in theaters, bioscopen  
en concertzalen, zijn uitgezonderd. 

 
Maximaal 1250 personen per  
ruimte.  

 
Vaste zitplaats verplicht. 
Doorstroomevenementen en 
doorstroomlocaties zijn uitgezonderd. 

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst -
verlening, zoals kledingwinkels en 
kappers, dicht om 18.00 uur. 

 
Essentiële winkels, zoals super -
markten, dicht om 20.00 uur. 

Hier heb je een corona- 
toegangsbewijs nodig

•     Horeca. 
•     Evenementen. 
•     Kunst en cultuur. 
•     Kunst- en cultuurbeoefening op locatie 

vanaf 18 jaar. 
•     Binnensportlocaties vanaf 18 jaar. 

Hier draag je een  
mondkapje

•     In het openbaar vervoer. 
•     Op plekken rond het openbaar vervoer. 
•     In het personenvervoer, zoals taxi’s. 
•     Op vliegvelden en in vliegtuigen. 
•     In publieke binnenruimtes. 
•     In het mbo en hbo en op de universiteit. 
•     Bij contactberoepen. 
 

Reizen

•     Vermijd drukte onderweg en reis buiten 
de spits.

12 november 2021

Horeca

Horeca, zoals cafés en restaurants, 
dicht om 20.00 uur. Afhalen en laten 
bezorgen zijn uitgezonderd. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

Recreatie

Recreatie, zoals pretparken,  
dieren tuinen en sauna’s, dicht om 
18.00 uur.

Onderwijs

In mbo en hbo en op de universiteit 
maximaal 75 studenten per ruimte.

 .
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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.

https://www.coronatest.nl/
https://www.coronatest.nl/
mailto:griffie@ooststellingwerf.nl
mailto:griffie@ooststellingwerf.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl


Ben jij tussen de 16 en 27 jaar en ga je nu even niet naar school, heb je een tussenjaar of zoek je 
een baan? Dan is MDT ‘Zoekt het Uit’ iets voor jou! Verleg je grenzen, ontmoet nieuwe mensen, 
ontdek jouw talenten en wat jij voor een ander kan betekenen.

Naast de GGD testlocatie openen twee 
testlocaties voor toegang in de gemeente. In 
Appelscha en Oosterwolde. Via 
testenvoortoegang.org/ kun je een afspraak 
maken voor een test. Hier zijn op dit moment 
geen kosten aan verbonden.

Testen voor toegang is alleen voor mensen die 
een negatieve testuitslag nodig hebben voor 

een bezoek aan een culturele, sociale of 
sportactiviteit waar een geldig coronabewijs 
nodig is.

Testlocatie voor toegang Oosterwolde
Stationsstraat 15b
 
Testlocatie voor toegang Appelscha
Boerestreek 1

testen voor toegang in gemeente 
Ooststellingwerf

Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?

Verleg je grenzen, ontmoet nieuwe mensen
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https://testenvoortoegang.org/

