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Adresgegevens

Openingstijden gemeentehuis

Milieustraat

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

’t Oost 11, Oosterwolde
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
T: 14 0516
WhatsApp: 06 – 83 04 45 45
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
@Owerf

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.

Nanningaweg 47b
8431 AC Oosterwolde
(0900) 21 00 215

Gezondheidscentrum
Brink 1, 8431 LD Oosterwolde
(0516) 820 100
www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam
info@gbtoost.nl

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 burgemeester of een wethouder kunt u een afspraak
maken via 14 0516.

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 12.30 uur

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

Wanneer?
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Inloopspreekuur
9.00 - 13.00 uur

Aangepaste openingstijden

Raadscommissies

In verband met Hemelvaart zijn het gemeentehuis en het gebiedsteam gesloten op donderdag
30 mei en vrijdag 31 mei. Maandag 3 juni staan we weer voor u klaar. We wensen u alvast een
heel fijn weekend.

Raadscommissie Samenleving
Woensdag 5 juni 2019 vanaf 19.30 uur is de
raadscommissie Samenleving in kamer 11 + 12
van het gemeentehuis Oosterwolde.

Aftrap project Biodiversiteit 5 juni
Biodiversiteit is van levensbelang voor ons ecosysteem. Een grote verscheidenheid aan planten diersoorten houdt onze omgeving leefbaar.
Het bevorderen van de biodiversiteit is daarom
één van de vier pijlers in de versnellingsagenda
Duurzaam Ooststellingwerf, naast energie,
afval als grondstof en biobased economy.
Het doel van dit project is om de komende
2 jaar met zoveel mogelijk partijen in actie te
komen voor biodiversiteit. Bedrijfsleven,

inwoners, onderwijs en de overheid, iedereen
nodigen we uit om daarin samen te werken. Dat
betekent in de eerste plaats: elkaar ontmoeten,
met elkaar meedenken, kennis en ervaringen
delen, en elkaar inspireren om aan de slag te
gaan. Op 5 juni (15.00 uur in de raadzaal) willen
we de eerste verbindingen leggen om projecten
op te starten of elkaar te laten versterken.
Komt u ook? Opgeven kan via communicatie@
ooststellingwerf.nl. Kijk voor meer informatie
op onze website www.ooststellingwerf.nl.

Agenda
- Jaarstukken 2018 en begroting 2020 en eerste
begrotingswijziging 2019 van de
Veiligheidsregio Fryslân
- Caparis
Raadscommissie Ruimte
Woensdag 5 juni 2019 vanaf 19.30 uur is de
raadscommissie Ruimte in de raadzaal van het
gemeentehuis Oosterwolde.
Agenda
- Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark
Oosterwolde mts. De Boer
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
Zonnepark Duistereweg Oosterwolde
- Landschapsbiografie Ooststellingwerf
- Jaarrekening 2018 en begroting 2020
Recreatieschap Drenthe
Raadscommissie Planning & Control
Dinsdag 11 juni 2019 vanaf 19.30 uur is de

17 juni Fimke Hijlkema tot 11.30 uur
24 juni Jouke Jongsma

raadscommissie Planning & Control in de
raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.
Agenda
- Jaarstukken 2018
- Kaderbrief 2020-2023
- Rapportage informatieveiligheid en privacy
2018
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.
Alle raadcommissievergaderingen zijn te volgen
via de website (www.ooststellingwerf.nl).
De raadscommissievergaderingen Planning &
Control en Ruimte worden uitgezonden via de
Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en
Kabel 104.1 FM).

Open dag Biosintrum & biodiversiteitsmarkt
Op vrijdag 7 juni staan de deuren van het
Biosintrum voor u open. Dé ontmoetingsplek
voor bedrijfsleven, onderwijs en overheid heeft
gestalte gekregen. Het gebouw bestaat voor meer
dan 80% uit biobased materialen en is daarmee
een van de duurzaamste gebouwen van Europa.

Wie maakt het mooiste Biosintrum?
Op 7 juni aanstaande opent het Biosintrum van
16.00 tot 20.00 uur haar deuren. Om dit te vieren schrijft gemeente Ooststellingwerf een
kleurwedstrijd uit: degene die het mooist het
Biosintrum inkleurt wint een rondleiding door
het Biosintrum met de hele klas!
Hoe werkt het?
1. Download de kleurplaat op www.ooststellingwerf.nl/kleurwedstrijd & print deze uit.
2. Kleur de plaat zo mooi mogelijk in.

Mededelingen
Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 mei 2019 voor het kappen
van een eik, diameter 45 cm, op
het perceel Boerestreek ter hoogte
van nr.7. De boom is dood.
Er wordt een nieuwe boom
geplant.
Verleende omgevingsvergunning
- voor het plaatsen van Kunstobject
Oude Willem op het perceel Oude
Willem nabij nr. 9 kadastraal sectie
C, nummer 5208 (22-05-2019)

Fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 mei 2019 voor het kappen
van een linde, diameter 45 cm, op

3. Schrijf jouw gegevens in het wolkje.
4. Lever de kleurplaat in tijdens de Open Dag
van het Biosintrum & de Biodiversiteitsmarkt.
5. De eerste prijs is een rondleiding in het
Biosintrum voor je hele klas!*
*Dit doen we in overleg met de school. Mocht
een rondleiding voor de klas niet mogelijk zijn,
dan vinden we een andere oplossing om de
winnaar in het zonnetje te zetten

U bent van harte welkom!
U bent van harte welkom op 7 juni van
16.00 – 20.00 uur om dit prachtige gebouw
te bewonderen. Daarnaast kunt u ook kennis
maken met de catering van het gebouw, draait
er een documentaire over de totstandkoming
van het gebouw, en geeft architect van het

Biosintrum Paul de Ruiter een lezing.
Biodiversiteitsmarkt
Maar dat is nog niet alles. Voordat u het
Biosintrum in loopt, komt u eerst langs de biodiversiteitsmarkt. Hier vindt u rond de 30 kramen waar uiteenlopende initiatieven rondom
biodiversiteit worden gepresenteerd. Kortom,
genoeg te doen. We zien u graag op 7 juni bij
het Biosintrum!
Informatie
7 juni van 16.00-20.00 uur
Ecomunitypark 5 in Oosterwolde.

Voedselbank
Telefoonnummer: (06) 46 33 39 11. Kijk voor meer informatie op
www.voedselbankooststellingwerf.nl

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.
het perceel ‘t West ter hoogte van
nr.1 . De boom veroorzaakt
overlast door wortelopdruk.

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 mei 2019 voor het kappen
van een berk, diameter 30cm, op
het perceel Laweijstraat ter hoogte
van nr. 1 . De boom is dood. Er
wordt een nieuwe boom geplant
Verleende omgevingsvergunning
- voor het vergroten van de aanbouw
aan de woning op het perceel
Eikensingel 27 (27-05-2019)

Makkinga

Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 mei 2019 voor het kappen
van een eik, diameter 55 cm, op het
perceel Oosterhuisweg ter hoogte
van nr. 21. De boom is dood. Er
wordt een nieuwe boom geplant
- op 21 mei 2019 voor het kappen
van een linde, diameter 70 cm, op
het perceel Brink ter hoogte van
nr. 1. De boom is dood. Er wordt
een nieuwe boom geplant

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 mei 2019 voor het kappen
van een lijsterbes, diameter 25 cm,
op het perceel Koemaad ter hoogte
van nr. 30. De boom is dood. Er
wordt een nieuwe boom geplant

Oldeberkoop

Ravenswoud

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 mei 2019 voor het kappen
van een eik, diameter 45 cm, op
het perceel Molenbosch ter hoogte
van nr.39. De boom is dood.

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 mei 2019 voor het kappen
van een beuk, diameter 45 cm,
op het perceel Meester Lokstraat
ter hoogte van nr. 50. De boom

Melding Activiteitenbesluit
- voor het starten van een bedrijf op
het perceel Houtwal 25A
(21-05-2019)

staat de realisatie van een inrit in
de weg.

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
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Ter inzagelegging bestemmingsplan
‘Woongebied Wrongel te Oosterwolde’
Burgemeester en wethouders maken op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) bekend, dat de raad van de gemeente
Ooststellingwerf op 21 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Woongebied Wrongel te
Oosterwolde’ gewijzigd heeft vastgesteld. De
wijziging houdt in dat paragraaf 4.9 van de toelichting is herschreven. De juridisch bindende
onderdelen zijn niet gewijzigd ten opzichte van
het ontwerp.
Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridische regeling voor de bouw van
maximaal 41 woningen aan de Wrongel in
Oosterwolde.
Ter inzage
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPWrongel-VG01) vanaf 29 mei 2019 tot en met
9 juli 2019 inzien tijdens de openingstijden van
het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.
Het ontwerpbestemmingsplan is verder digitaal
raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan
tegen het vastgestelde bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Beroep kan worden ingesteld door:

a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze
hebben ingediend;
b. belanghebbenden die kunnen aantonen dat
hen redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij geen of niet tijdig een zienswijze hebben ingediend.
Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Zowel voor het indienen van beroep als voor
een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het bestemmingsplan treedt in werking de dag
na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het
besluit niet eerder in werking dan op het
moment dat op het verzoek is beslist.
Crisis- en herstelwet
Op het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan is van rechtswege afdeling 2 van
hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent dat alle beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn
kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden
aangevoerd.

Ontwerpwijzigingsplan ‘De Kromten 4 –
Waskemeer/Bakkeveen’ ter inzage
Met ingang van maandag 3 juni 2019 ligt
gedurende zes weken het ontwerpwijzigingsplan ‘De Kromten 4 – Waskemeer/Bakkeveen’
ter inzage. U kunt de stukken vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid:
NL.IMRO.0086.01BPWDekromten4-0201. Het
plan kunt u ook analoog inzien bij de receptie
in het gemeentehuis van Opsterland,
Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. Voor de volledige publicatie met mogelijke rechtsgang kijkt u
op www.opsterland.nl/bekendmakingen.

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het vergroten van het bouwvlak ‘wonen’ voor het perceel De Kromten 4 in Waskemeer. Het
betreﬀende woonperceel zal hierdoor voor een
deel in de gemeente Ooststellingwerf en voor
een deel in de gemeente Opsterland komen te
liggen. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van
een wijziging van het bestemmingsplan
‘Buitengebied’ (vastgesteld op 30 juni 2014)
noodzakelijk.

Wegstremmingen juni en juli
Wegstremming t.b.v. asfaltwerkzaamheden
3 t/m 7 juni
Oosterwoldseweg Oldeberkoop
Grindweg Nijeberkoop
Bercoperweg te Makkinga
Op de bovenstaande wegen wordt gefaseerd
asfaltonderhoud uitgevoerd.
6 juni
Oude Willem Appelscha
Terwisscha Appelscha (kruising)
Verkeershinder
5 t/m 19 juni
Schansdijk Waskemeer
Wegstremming t.b.v. het aanbrengen van een
slijtlaag (split)
17 juni
Fruitier de Talmaweg te Donkerbroek
17, 18, 25 en 26 juni
De Pegge te Donkerbroek
Prandinga Oosterwolde
18 en 27 juni
Rijweg Oosterwolde (vanaf N919 tot West
Fochteloo)
18, 19, 27 en 28 juni
Oude Willem Appelscha (N381 t/m gemeentegrens)
19, 20 juni en 1 juli
Drentseweg te Appelscha
20, 21 en 24 juni en 1 en 2 juli
Grindweg te Nijeberkoop
Oosterwoldseweg te Oldeberkoop
24 en 25 juni en 2 en 3 juli
Bercoperweg Makkinga

25 juni
Fruitier de Talmaweg Donkerbroek
3 juli
’t West Donkerbroek (tussen N380 en Tjabbekamp)
Luitzen Oetsesweg Donkerbroek
4 juli
Moskou Donkerbroek
Vaartweg Donkerbroek
Stobbepoel Donkerbroek
Bovenveld Donkerbroek
Koelandsweg Donkerbroek
Wijkweg Waskemeer
5 juli
Fenneweg Haule
Jardinga Oosterwolde
Laagduurswoude Makkinga
Buttinga Oosterwolde
Hoogeduurswoude Oosterwolde
8 juli
Terwisscha Appelscha (kruising)
8 en 9 juli
De Monden Elsloo
9 juli
Donkereweg Elsloo
Koedijk Elsloo
Haerweg Elsloo
Tijdens de uitvoeringsperiode wordt er, indien
nodig, informatie verstrekt door aanwezige
verkeersregelaars.
De planning en de duur van de stremming 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.

Werkgroep BewustMaking (WBM)
De Werkgroep BewustMaking (WBM) kan weer een aantal nieuwe mensen gebruiken.
Belangstelling?
Bel dan met: Gerard Floor (0516 - 43 22 52) of stuur een mail naar gerardfloor@hotmail.com.

