
 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 8 februari 2021, verbouwen woning, 

Paalakkers 5

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen bijgebouw, Leidijk  20 

(11-02-2021)

- voor kap boom(eik) langs provinciale weg 
N917, kadastraal bekend nabij K 1874, nabij 
hectometerpaal 12_8.12_9 links. De boom 
heeft een slechte conditie en is uit voorzorg 
al op stam gezet. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (10-02-2021)

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 9 februari 2021, verbouwen woonboerderij

Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen paardenbak, hogere 

omheining, mobiele schuilhut en inrit, 
Dorpsstraat 85 (08-02-2021)

Makkinga
Melding Algemene Plaatselijke Verordening  (APV) 
- voor aanleg  inrit t.b.v. perceel Bercoperweg 35    

(09-02-2021)
U kunt de melding inzien en u kunt bezwaar 
maken

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

      

Dinsdag 2 maart 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
- M-110 OWO visie
- Evaluatie Biosbased Economy 2016-2020 

Ooststellingwerf
- Verklaring van geen bedenkingen voor de 

uitbreiding van Camperplaats Appelscha, 
Wester Es 6 te Appelscha

- Kredietaanvraag Regiodeal recreatie en 
toerisme

- Benoeming leden Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 2021

- Zienswijze inzake het oprichten van een  
Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s (WVSV)

- Vaststelling Doe-agenda B Meedoen 
arbeidsmarkt en vrijwilligerswerk

- Vaststelling Doe-agenda C Meedoen 
maatschappelijk leven

- Vaststelling Doe-agenda G Iedereen doet en 
ontmoet

- Vaststelling Doe-agenda I Ouder worden
- Vaststelling Doe-agenda O Kwetsbare jonge 

inwoners en ouders
- Aanpassingen financiële bijlage bij Visie op 

Samenleven
- VraagElkaar subsidie 2021

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

Spreekrecht
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 

Subsidie voor culturele instellingen

Bent u ondernemer en heeft u 
vragen of zorgen? 

Culturele instellingen die geen subsidierelatie 
hebben met de gemeente kunnen vanwege de 
coronacrisis een financiële tegemoetkoming 
aanvragen voor 2020. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een zang- of toneelvereniging.  De hoogte 
van deze financiële tegemoetkoming is € 500,--. 
Een tegemoetkoming in deze lastige tijd geldt 
uiteraard ook voor culturele instellingen die 
jaarlijks een subsidie ontvangen van de 
gemeente. Deze instellingen hebben per post 
informatie ontvangen over hun voorwaarden en 
mogelijkheden. 

Voorwaarden 
De aanvraag voor een financiële tegemoet-
koming kan worden ingediend door een 
culturele instelling die voldoet aan 
onderstaande kenmerken en voorwaarden:
De instelling:
- heeft geen subsidierelatie met de gemeente;
- is een rechtspersoon zonder winstoogmerk;

- heeft inkomstenverlies in 2020 door corona;
- staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel;
- is gevestigd en actief in de gemeente 

Ooststellingwerf;
- organiseert activiteiten gericht op de kunsten, 

cultureel erfgoed en media die openbaar 
toegankelijk zijn en niet gericht zijn op 
politiek, vakbondsactiviteiten en religie.

Aanvragen kan tot 31 augustus 2021. Per 
instelling kan maximaal één aanvraag worden 
ingediend. Kijk voor meer informatie op 
www.ooststellingwerf.nl/corona. 
Of neem contact op met Manon Schutte via 
m.schutte @ooststellingwerf.nl voor vragen 
over de aanvragen of met Rachel Holwerda via 
14 0516 of r.holwerda@ooststellingwerf.nl voor 
vragen over de regeling. 

De impact van de coronamaatregelen duurt 
voort en voor iedereen duurt dit lang. Dit 
betekent ook dat het voortbestaan van 
ondernemingen onder druk staat of komt te 
staan vanwege financiële problemen. Met veel 
ondernemers is de gemeente in contact en 
kijken onze collega’s van het Ondernemersloket 
naar mogelijkheden of ondersteuning. 
Niet iedereen zet gemakkelijk die eerste stap. 
Toch komen we graag vroegtijdig met u in 

contact. Dan kunnen wij kijken of wij of 
partijen in ons netwerk u kunnen helpen. 
Kijk voor onze contactgegevens op 
www.ooststellingwerf.nl/ondernemersloket.  

Alle informatie over het steunpakket vindt u op  
www.Rijksoverheid.nl/steunpakket. Meer 
informatie over ondernemen in coronatijd staat 
op www.KvK.nl/coronaloket. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/winkelen 

of bel 0800-1351 

Bestellen en afhalen bij winkels 
 

Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels  
per 10 februari mogelijk maken. Hoe werkt het?

2 februari 2021

5.   Winkelpersoneel zet 
de bestelling klaar en 
je haalt dit op bij de 
winkel.

4.   Kom in je eentje de 
bestelling ophalen. 
Alleen als je 
klachtenvrij bent, kan de 
bestelling worden afgehaald.

3.   De afspraak bevestiging 
bevat alle praktische 
informatie voor het 
veilig en vlot afhalen van de 
bestelling. Afhalen kan alleen 
binnen het afgesproken tijdslot. 

2.   Je ontvangt een 
bevestiging met een 
tijdslot wanneer de 
bestelling op te halen is. Er zit 
minimaal een dagdeel (4 uur) 
tussen bestellen en ophalen.

1.    Doe op afstand thuis  
een (online) 
bestelling bij een 
winkel of een locatie met een 
winkelfunctie.

6.   Betalen doe je thuis 
vooraf, achteraf of 
zoveel mogelijk 
contactloos bij het afhalen.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

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.

 .
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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


kleding- en schoenenbonnenactie 
verlengd

Bekendmaking vaststelling verordening

De kleding- en schoenenbonnenactie van 
2020/2021 is i.v.m. de coronacrisis verlengd. 
Heeft u een kleding- en schoenenbon 
aangevraagd voor het jaar 2020/2021 en deze 
nog niet gebruikt? U kunt de bonnen nog 
inleveren tot en met 31 december 2021. Kijk 

voor meer informatie over de kleding- en 
schoenenbonnenactie op www.ooststellingwerf.nl/
kleding-en-schoenenbonnenactie-0/.

De raad van de gemeente Ooststellingwerf 
heeft in haar vergadering van 26 januari 2021 
vastgesteld de Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning 2021, onder gelijktijdige 
intrekking van de Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning Ooststellingwerf 2020.

De verordening is in werking getreden op  
1 januari 2021 en ligt tot 22 maart 2021 voor  

een ieder ter inzage in het gemeentehuis te 
Oosterwolde bij de informatiebalie en is tegen 
betaling van de kosten in afschrift verkrijgbaar.

Voor vragen over de Verordening 
Maatschappelijke Ondersteuning 2021 kunt u 
contact opnemen met Arjen Bouland, 
telefoonnummer 14 0516.

Subsidies voor monumenten
De gemeenteraad heeft in december 2020 de 
Subsidieverordening monumenten 
Ooststellingwerf 2020 vastgesteld en de oude 
verordening uit 2010 ingetrokken. 

In de nieuwe verordening staan de 
subsidievoorwaarden voor: 
- Een gemeentelijk monument;
- Een rijksmonument dat geen woning, 

boerderij of kerk is 
- Een project dat je laat kennismaken met 

monumenten, erfgoed of cultuurhistorie of 
dat de kennis daarover vergroot. 

De eventueel toe te kennen maximale subsidie 
bedraagt € 5.000,- voor projecten en € 7.500,- 
voor monumenten. De totaal beschikbare 
subsidie is beperkt. Voor de subsidieregeling 
geldt “op is op”.
 
Kijk voor meer informatie op  
www.ooststellingwerf.nl/monument-subsidie.
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Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?


