Dinsdag 4 juni | WEKELIJKS NIEUWS GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF
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

Raadscommissie Planning & Control

In verband met Pinksteren zijn het gemeentehuis en het Gebiedsteam gesloten op maandag
10 juni. Dinsdag 11 juni staan we weer voor u klaar. We wensen u alvast een heel fijn weekend.

Dinsdag 11 juni 2019 vanaf 19.30 uur is de
raadscommissie Planning & Control in de
raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Bijeenkomst Arm in Arm:
praat u/jij ook mee?
Rondkomen van een laag inkomen kan een uitdaging zijn. Om tips uit te wisselen en ervaringen te delen, bent u van harte welkom op de
bijeenkomst Arm in Arm om hierover door te
praten onder het genot van een warme maaltijd. Het thema van deze bijeenkomst is ‘vakantie’.
Plaats
Scala, Moskampweg 3-5 in Oosterwolde

Agenda
- Jaarstukken 2018
- Kaderbrief 2020-2023
- Rapportage informatieveiligheid en privacy 2018

Datum
13 juni 2019
Tijd
16.00 tot 19.30 uur, inclusief warme maaltijd
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen
naar administratie@scala-welzijn.nl of
telefonisch op nummer (0516) 567 220.

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.
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
Vrijdag 7 juni van 16.00-20.00 uur.
Ecomunitypark 5 in Oosterwolde.

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

17 juni Fimke Hijlkema tot 11.30 uur
24 juni Jouke Jongsma tot 11.30 uur

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).

Commissie van advies voor de bezwaarschriften
Agenda commissie van advies voor de bezwaarschriften
Datum: 6 juni 2019
Locatie: gemeentehuis

Tijd: 16:45 uur
Bezwaar tegen afsluiten weggedeelte tijdens
kinderspelen op Koningsdag in Appelscha

Legesverordening 2019 gewijzigd
vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ooststellingwerf maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 mei 2019 de
Eerste wijziging van de Legesverordening 2019
heeft vastgesteld met ingang van de tweede dag
na de bekendmaking in het elektronisch
gemeenteblad.
De gewijzigde Legesverordening 2019 ligt ter
inzage op het gemeentehuis vanaf 29 mei tot
en met 30 juni 2019. Ieder kan op verzoek,
tegen betaling, een afschrift krijgen van het

besluit.
De gewijzigde Legesverordening 2019 is ook in
te zien op de gemeentelijke website.
Inwerkingtreding
De wijziging van de Legesverordening 2019
treedt in werking op de tweede dag na de oﬃciele bekendmaking.
Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Marloes Rutten, telefoon 14 0516.

Werkgroep BewustMaking (WBM)
Voedselbank

De Werkgroep BewustMaking (WBM) kan weer een aantal nieuwe mensen gebruiken.

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

Belangstelling?
Bel dan met: Gerard Floor (0516 - 43 22 52) of stuur een mail naar gerardfloor@hotmail.com.

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

Haulerwijk

Aanvraag omgevingsvergunning
- Op 27 mei 2019 voor het verbouwen van de woning op het perceel
Van Emstweg 2

Verleende omgevingsvergunning
- voor het vergroten van de aanbouw aan de woning op het perceel Eikensingel 27 (27-05-2019)

Donkerbroek

Langedijke

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van de Dag
van de Bouw op 15 juni 2019
locatie ’t West (bij het kunstwerk)
(28-05-2019)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 mei 2019 voor het dempen
van een sloot op het perceel
Klokhuisdijk 13C

Fochteloo
Ondergeschikte wijziging omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een nieuwe
woning betreﬀende de locatie van
de warmte luchtpomp op het
perceel Noordeinde 3

Verleende evenementenvergunning
- voor het houden van het dorpsfeest op 11, 12, 13 en 14 juli 2019
op het sportveld aan de Stokdijk
(29-05-2019)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 28 mei 2019 voor het bouwen
van een woning op het perceel
Oosterwoldseweg 51

Verleende evenementenvergunning
- voor het houden van Kunstroute
Open Stal van 20 juli tot en met 18
augustus 2019 (29-05-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 mei 2019 voor het plaatsen
van een dakkapel op de woning op
het perceel Breikom 19
- op 25 mei 2019 voor het plaatsen
van een raamkozijn in de woning
op het perceel Laak 20
Weigering omgevingsvergunning
- voor het starten van een
supermarkt – strijdig gebruik
ruimtelijke ordening op het perceel
Houtwal 27 (03-06-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een braderie op 7 juni 2019 van 14:00 tot
21:00 uur en 16 november 2019
van 10:00 tot 17:00 uur,
Stationsstraat (28-05-2019)
- voor het organiseren van de
avondmarkt op 7 juni 2019 van
20:00 tot 01:00 uur, parkeerterrein
Dertien April straat (28-05-2019)
- voor het organiseren van een informatiemarkt Biodiversiteit op
7 juni 2019 van 16.00 tot 20.00
uur op het perceel Biosintrum
Ecomunitypark 5 (29-05-2019)
Melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het bedrijf
op het perceel Weperpolder 30
(29-05-2019)

Melding Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
- voor het aanleggen van een inrit
ten behoeve van het perceel
Oldemaad 19 (28-05-2019)

Ooststellingwerf
Verklaring van geen bezwaar
- voor de toertocht Ronde op
FietsZe op 29 juni 2019 door de
gemeente Ooststellingwerf

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

