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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
Maandag en vrijdag  8.30 - 12.30 uur
Dinsdag en woensdag 8.30 - 16.30 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur* 
* Donderdag is er vanaf 16.30 uur beperkte dienstverlening. 

Op maandag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30 
uur terecht voor informatie over bouwen en 
bestemmingsplannen.

milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 12.30 uur

gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Inloopspreekuur 9.00 - 13.00 uur

in gesprek met B&W 
Iedere maandag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u, 
op afspraak, in gesprek met de burgemeester of 
een wethouder. Voor een gesprek met de burge-
meester of een wethouder kunt u een afspraak 
maken via 14 0516.

Wanneer?
2 december  Marcel Bos 
9 december  Fimke Hijlkema

 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 13 november 2019  voor bouw 
industrieloods, Industrieweg 
Kadastraal Makkinga sectie I  
nummer 1047

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 16 november 2019 voor  
plaatsen zonnepanelen op  
schuin- en platdak, Herenweg 4

Haulerwijk
Verleende evenementenvergunning
 - voor het houden van de 
Volkskerstzang op 21 december 
2019 in sporthal de Bongerd,  
Leeksterweg 23A    (20-11-2019)

langedijke
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 15 november 2019 voor dempen 
sloot en plaatsen buis, Meester 
van der Waldijk 6

nijeberkoop
Verleende evenementenvergunning
 - voor het houden van de tweede 
Struuntocht  Nijeberkoop op  
1 februari 2020 deels door de 
gemeente    (25-11- 2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 15 november  2019 voor het  
realiseren van vijf vispassages, 
Boven Tjonger – Grootdiep

 - op 15 november 2019 voor nieuw-
bouw complex  Lidl en Talant, 
Borg. Oosterwijkbrink 1 (voorheen 
bekend als Dertien Aprilstraat 2) 

Verleende omgevingsvergunning
 - voor bouw  woning, Prandinga 42A    
(20-11-2019)

 - voor bouw woning, Albert 
Berendshof 5   (25-11-2019)

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

Benieuwd wat een raadslid doet en waar de 
gemeenteraad over vergadert? Loop dan eens 
een avond mee met een raadslid en volg de ver-
gadering vanaf de publieke tribune. 
Op 17 december zijn Annemiek Telkamp van 
GroenLinks en Edwin Meijerhof van 
OoststellingwerfsBelang uw gastvrouw en gast-
heer. Zij ontvangen u om 18.30 uur met koffie. 
Zij vertellen u over het werk van een raadslid en 

De gemeente Ooststellingwerf is verdeeld in 
zeven strooiroutes. Nog voordat het glad is, wor-
den de belangrijke wegen en fietspaden gestrooid. 
Het advies: houd met winters weer altijd rekening 
met gladheid. Oók op gestrooide wegen.
Weten wanneer we gaan strooien? Volg ons op 
Twitter @Owerf. De strooiploeg stuurt een 
tweet wanneer ze op pad gaan om te strooien.

Wanneer strooien?
Om op tijd te kunnen strooien is er een glad-
heidmeldsysteem. Op de meest koude punten 
in de gemeente zijn sensoren geplaatst die een 
melding afgeven wanneer er gladheid optreedt. 
Er zijn sensoren in de Prikkedam nabij 
Makkinga en de Vaart Zuidzijde nabij 
Appelscha. De sensoren geven twee soorten 
meldingen. Bij de ene melding kan er sprake 
zijn van plaatselijk opvriezen. Dit kan een teken 
zijn van beginnende gladheid. De gemeente 
beslist dan of het nodig is om te strooien. Bij de 
andere melding is er sprake van sneeuw of ijzel 
en is strooien altijd nodig. Natuurlijk zijn er 
uitzonderingen, zoals bij extreme gladheid. 
Bekijk voor meer informatie over het strooien 
het filmpje op ons YouTubekanaal via  
www.ooststellingwerf.nl/youtube. 

strooiroutes  
Er zijn verschillende soorten strooiroutes. (1) 
A-routes, hier strooien we preventief bij ver-
wachte gladheid. (2) B-routes, hier strooien we 
preventief als er blijvende gladheid wordt voor-
speld. Echter alléén binnen normale werktijden, 
en pas nadat de A-routes voldoende zijn 
gestrooid.(3) Rest-routes, dit zijn routes buiten 
de bebouwde kom en wijken en buurten binnen 
de bebouwde kom. Hier strooien we alleen op 

verzoek, en dan uitsluitend in bijzondere geval-
len. Bijvoorbeeld wanneer de bevoorrading en 
afvoer van bedrijven dreigt te stagneren. Of bij 
aanzienlijke duinvorming door sneeuwval. Of 
als u (ernstig) ziek bent. Kijk voor het overzicht 
van de strooiroutes en onze infographic op 
www.ooststellingwerf.nl/strooiroutes. 
Zoutkisten
In de gemeente Ooststellingwerf zijn kisten met 
zout geplaatst. Bij gladheid kunnen inwoners 
het zout gebruiken, om op de stoepen en 
andere openbare plekken te strooien. De zout-
kisten staan in Oldeberkoop, Ravenswoud, 
Elsloo, Fochteloo en Langedijke. In elk dorp is 
een beheerder met een sleutel van de kist. De 
plaatselijke belangen in de dorpen zorgen voor 
de informatie hierover. Het zout is gratis. De 
gemeente zorgt ervoor, dat de kisten worden 
aangevuld. De kisten zijn een aanvulling op de 
strooiroutes van de gemeente. 
 
toch nog glad  
Het komt wel eens voor dat de wegen nog altijd 
glad zijn, ondanks dat er is gestrooid. Als er 
preventief zout is gestrooid en het begint ‘s 
nachts te ijzelen, dan komt deze ijzellaag 
bovenop de zoutlaag te liggen. Het zout kan 
zijn werk pas doen als er auto’s over de weg 
rijden. Met weinig autoverkeer werkt het zout 
dus minder snel. Ook voor de fietspaden geldt 
dat het zout ingereden moet worden. Op de 
fietspaden is dat nog lastiger dan de wegen.

strooien van provinciale n-wegen
Bij normale winterse omstandigheden strooit 
provincie Fryslân de N-wegen in onze gemeente 
preventief.  Actuele informatie over verkeer en 
vervoer vindt u op www.fryslan.frl.

Regelmatig krijgt de gemeenteraad de vraag of 
het mogelijk is om een presentatie te houden 
voor de raad. Op 10 december kan dit. De 
gemeenteraad van Ooststellingwerf heet alle 
verenigingen, organisaties en inwoners welkom 
die iets willen presenteren. Iedereen is welkom!

Deze avond is voor iedereen toegankelijk en is 
live te volgen via www.ooststellingwerf.nl. 

Wilt u iets presenteren? U kunt zich aanmelden 
via griffie@ooststellingwerf.nl. Aanmelden kan 
tot en met vrijdag 6 december.

Datum   10 december 2019
Tijdstip  19.30 – 22.00 uur
Locatie  Raadzaal gemeentehuis  
  Oosterwolde

Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt 
Laagduurswoude van 2 december t/m 10 
december a.s. gestremd voor al het verkeer.
Het betreft het gedeelte Laagduurswoude 
tussen de driesprong Hoogeduurswoude en 
Zorglandgoed Laagduurswoude (hsnr 10).

De duur van de stremmingen is afhankelijk van 
de weersomstandigheden en de voortgang van 
het werk. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Arjen Schimmel van de 
gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via  
telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail  
a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

2 december: geen aanvragen paspoorten en identiteitsbewijzen

Alles over zout strooien in Ooststellingwerf

te gast bij raadsleden Annemiek telkamp en edwin meijerhof
praten u bij over wat er die avond in de raad 
besproken gaat worden. Vanaf 19.30 uur volgt  
u vanaf de publieke tribune een deel van de 
raadsvergadering. In de pauze maakt u kennis 
met de voorzitter van de raad, onze burgemees-
ter Harry Oosterman. 

Aanmelden? 
Stuur een mail naar griffie@ooststellingwerf.nl.

Presenteren voor de gemeenteraad?
Wegstremming laagduurswoude te Oldeberkoop

raadscommissie samenleving 
Dinsdag 3 december  2019 vanaf 19.30 uur is 
de raadscommissie Samenleving in kamer 11 + 
12 van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
- Verordening maatschappelijke ondersteuning
- Subsidieverstrekking Schrieversronte
- Visie op samenleven

raadscommissie ruimte
Dinsdag 3 december  2019 vanaf 19.30 uur is 
de raadscommissie Ruimte in de raadzaal van 
het gemeentehuis Oosterwolde. 

Agenda
- Verstrekking lening Biosintrum
- Ontwerp-vvgb voor de bouw van een super-

markt ter plaatse van de Vaart Zuidzijde nr. 
47 te Appelscha

- Afronding plan van aanpak woningbouw 
Ooststellingwerf

- Beschikbaarstelling krediet Doarpssintrum 
Donkerbroek en het bijbehorende verkeersplan

- Verordening Kwaliteit VTH
- Voorstel benoeming, ontslag leden 

Adviescommissies Ruimtelijk Kwaliteit Hûs 
en Hiem 2020

- Nota grondprijzen

raadscommissie Planning & Control
Woensdag 4 december 2019 vanaf 19.30 uur is 

de raadscommissie Planning & Control in de 
raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
- Verordening elektronische bekendmaking 

Ooststellingwerf 2020
- Budgetoverheveling 2019 – 2020
- Belasting- en legesverordening 2020
- Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2020
- Verordening Rioolheffing 2020
- Verordening afvalstoffenheffing 2020
- Aanbesteding accountant
- Verordening klankbordgesprekken  

burgemeester en raad

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 raadscommissie  toe te 
spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?
U kunt dit voor de vergadering melden bij de 
griffier via griffie@ooststellingwerf.nl. U krijgt 
maximaal vijf minuten spreektijd.

De raadsvergadering en commissievergadering 
Samenleving zijn te volgen via de website  
(www.ooststellingwerf.nl) en via de  
Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en  
Kabel 104.1 FM).

raadscommissies

In verband met de vervanging van de aanvraagstations van het RAAS-systeem is het op  
2 december 2019 niet mogelijk om paspoorten en identiteitsbewijzen aan te vragen. 
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