
 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.

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 15 november 2020, wijzigen voorgevel, 

Slotemaker de Bruïneweg 38
- op 17 november 2020, kappen van 5 bomen, 

Opzienersweg  60

Makkinga
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen dakkapel, Van Brederodestraat 4    

(19-11-2020)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 16 november 2020, bouwen 

opslagruimte, Oosterwoldseweg 39

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 16 november 2020, oprichten 

detailhandel en verhuizen bedrijf, Waardeel 2 
en Venekoterweg 17F

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Martenskamp 54 

(19-11-2020)

Goedkeuringsbesluit 
- Legionella-inventarisatierapport goedgekeurd 

(16-11-2020); Houtwal 30 

Melding Activiteitenbesluit
- voor  het vervangen van afvoerleiding 

decanteerbakken, Duistereweg 19 (17-11-2020)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- voor de uitbreiding productiecapaciteit en 

bouw bedrijfshal,  Houtwal 30   (23-11-2020)

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

Eigenaar onderstaande vouwwagen gezocht

Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Gedeeltelijke lockdown gaat verder 
 

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet.  
Om elkaar te blijven beschermen, gelden per 19 november de maatregelen uit de gedeeltelijke lockdown:

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen: groep van maximaal  
4 personen of 1 huishouden.  
Max. 30 personen per ruimte  
(incl. kinderen t/m 12 jaar). 
 
 
Buiten: groep van maximaal 
4 personen of 1 huishouden. 

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
dicht. 
 
 
Afhaalrestaurants open.  
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Evenementen verboden.   
Onder andere uitvaarten en 
demonstraties zijn uitgezonderd.

Vervoer

Sport

Sport met maximaal 4 
personen op 1,5 meter afstand. 
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen wedstrijden.  
Topsporters zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sportkantines, douches en 
kleedkamers dicht.

Thuis

Ontvang maximaal 3 personen 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Winkels uiterlijk 20.00 uur 
dicht. Supermarkten, waren -
markten en andere winkels die 
levensmiddelen verkopen zijn 
uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur. 
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte.

17 november 2020

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland. 

 
Reis niet naar het buitenland en 
boek geen reis. Reizen binnen het 
Koninkrijk mag wel. 

 
Mondkapje in ov is verplicht.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

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 in 
publieke binnenruimtes.

Onder andere musea, bioscopen, 
dierenparken, bibliotheken en 
zwembaden open. Bezoek op basis 
van reservering per tijdvak.

Aan de Rikkingahof ter hoogte van Ter 
Borghlaan in Oosterwolde staat een 
vouwwagen waarvan de eigenaar niet bekend is. 
Graag komt de gemeente in contact met de 
eigenaar van de vouwwagen. 
Dit kan via het algemene nummer van de 
gemeente: 14 0516. Als de eigenaar voor 01-12-
2020 niet heeft gereageerd, slepen wij de 
vouwwagen weg.

      

Raadscommissie Planning & Control
Maandag 30 november 2020 vanaf 19.00 uur 
vindt de raadscommissie Planning & Control 
online plaats. Deze vergadering is in lijn met 
de landelijke Coronamaatregelen alleen online 
te volgen. De publieke tribune is gesloten. De  
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk.

Agenda
- Presentatie accountant Hofsteenge over 

budgetrecht
- Budgetoverheveling 2020-2021
- Afvalstoffenheffing 2021
- Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021
- Verordening Rioolheffing 2021
- Verordeningen 2021
- Aanpassing financiële verordening

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 1 december 2020 vanaf 19.00 uur 
vindt de raadscommissie Ruimte online 
plaats. Deze vergadering is in lijn met de 
landelijke Coronamaatregelen alleen online te 
volgen. De publieke tribune is gesloten. De  
raadscommissie is wel openbaar, maar niet 
openbaar toegankelijk.

Agenda
- Nota van uitgangspunten Programma 

Duurzaamheid
- Nota Grondprijzen 2021
- Bestemmingsplan Dertien Aprilstraat 46 

Oosterwolde
- Beschikking Leer- en Kenniscentrum Bodem 

(Regiodeal)
- Actualisatie uitvoeringsprogramma 

Omgevingswet 2017-2020
- Aanpassing subsidieverordening 

gemeentelijke monumenten
- Kerkenvisie Ooststellingwerf 2020

Uitkomst schriftelijke stemming 
benoeming commissielid I. Meijerhof
De voorzitter van de raad van Ooststellingwerf 
deelt mee dat de uitkomst van de schriftelijke 
stemming over de benoeming van dhr. I. 
Meijerhof als commissielid als volgt is: 20 
stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het 
raadsvoorstel is hiermee unaniem 
aangenomen.

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 
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, PowerPoint etc.). Wilt u hiervan 
gebruik maken? Neem hiervoor contact op 
met de griffie via griffie@ooststellingwerf.nl.

De commissievergaderingen zijn te volgen via de 
website (www.ooststellingwerf.nl) en de 
Raadscommissie Ruimte op dinsdagavond wordt 
ook uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie 
(Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).

Raadscommissies Gratis uw Banden op Spanning 
Zaterdag 28 november kan iedereen gratis de 
autobanden op goede spanning brengen. In 
Ooststellingwerf staat dan op twee locaties het 
team van Band op Spanning klaar.  Goed 
opgepompte banden hebben niet alleen als 
voordeel dat rijden goedkoper wordt omdat er 
brandstof wordt bespaard, ook is rijden veiliger 
omdat de remweg kleiner wordt. Daarnaast is 
het ook nog eens duurzamer en beter voor het 
klimaat.

Op zaterdag 28 november kunt u tussen 9.00 
uur en 12.00 uur uw banden laten oppompen 
bij het parkeerterrein van de Albert Heijn in 
Oosterwolde en tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
bij het parkeerterrein van de Lidl in 
Oosterwolde. 

Kijk voor meer informatie over de actie op 
www.ooststellingwerf.nl/bandenopspanning.
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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

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.

Vanwege het coronavirus vinden er voorlopig 

geen spreekuren van B&W plaats.

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


Duurzame huizen in Ooststellingwerf

kennisgeving terinzagelegging gedoogbeschikking
Belemmeringenwet Privaatrecht

Wilt u ideeën opdoen om uw huis te verduurzamen? Bekijk het verhaal van Hillie en Gerrit en vier 
andere Ooststellingwerfse duurzame woningen op www.duurzamehuizenroute.nl/gemeente/
ooststellingwerf

“Wij willen een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Dan moet je zuinig omgaan met energie 
en proberen je steentje bij te dragen om het milieu te verbeteren.” - Hillie & Gerrit Miedema uit Appelscha.

De burgemeester van de gemeente 
Ooststellingwerf verklaart dat, ingevolge artikel 
4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht, de 
gedoogbeschikking van 3 november 2020, 
RWS-2020/47115 met ingang van 2 december 
2020 voor een periode van veertien dagen ter 
inzage ligt op het gemeentehuis van 
Ooststellingwerf, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

De gedoogbeschikking is op verzoek van 
Liander N.V. genomen ten behoeve van de 
aanleg en instandhouding van een 
ondergrondse middenspanningsverbinding, 
met bijkomende werken, ten behoeve van 

Zonnepark Molenbosch in de gemeente 
Ooststellingwerf.

In verband met de maatregelen tegen 
verspreiding van het Covid-19-virus kan het zijn 
dat de locatie waar de beschikking ter inzage 
ligt beperkt toegankelijk is. Rechthebbenden 
en/of vertegenwoordigers van rechthebbenden 
die de beschikking willen inzien moeten 
daarvoor een afspraak maken via 
telefoonnummer 14 0516.

De beschikking kan ook digitaal worden opge-
vraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.

Heeft u de Burgerpeiling al ingevuld?
Een deel van de inwoners in Ooststellingwerf 
kreeg een brief met een uitnodiging om mee te 
doen aan de Burgerpeiling 2020. Heeft u hem 
gekregen en al ingevuld? Enorm bedankt, de 
resultaten van de vragenlijst helpen ons om 
nóg beter te bouwen aan een sterke, vitale 
samenleving in Ooststellingwerf en om de 
dienstverlening van de gemeente nog verder te 
verbeteren. De resultaten van het onderzoek 
worden in januari 2021 bekend gemaakt op 
onze website. 

Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Doe 
dit alstublieft, want hoe meer mensen de 
vragenlijst invullen, hoe completer ons beeld 
wordt van wat er leeft in de gemeente. 
Bovendien maakt u kans op een VVV-bon ter 
waarde van 20 euro. Kijk voor meer informatie 
op www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling. 

Vragen? Mail naar gemeente@ooststellingwerf.nl 
of bel 14 0516. 
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