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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.

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

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

Bestrijding Jacobskruiskruid
(Senecio jacobaea)

De bestrijding
Voorkomen moet worden dat deze plant zich
in landbouwgebied vermeerdert. De plant
moet daarom verwijderd worden voordat die
uitgebloeid is en zaden gaat vormen.
Het beleid van de gemeente is om
Jacobskruiskruid in bermen in landbouwgebied
handmatig te verwijderen. Dit houdt in dat de

Dinsdag 2 juli 2019 vanaf 19.30 uur vergadert
de gemeenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis Oosterwolde.
- Intrekken geurbeleid
- Vaststelling bestemmingsplan
‘Donkerbroek, Bovenweg tussen 27-29’
- Voorbereiding bestemmingsplan ‘Oude
Dorp Oosterwolde’ staken
Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt?
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

planten voordat ze uitgebloeid zijn met wortel
en al worden verwijderd.

VERWIJDER DEZE PLANT UIT BERMEN
IN AGRARISCH GEBIED OF GEEF
VINDPLAATSEN DOOR AAN DE
GEMEENTE via het meldpunt
(tel 140516 of digitaal (liefst met foto)
via www.ooststellingwerf.nl/melding-doen.

Aankondiging bestuursdwang

Mededelingen

Marcel Bos
Fimke Hijkema
Esther Verhagen

De raadsvergadering wordt uitgezonden via
de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en
Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website
(www.ooststellingwerf.nl).

Het is voor velen zo vanzelfsprekend. Zorgen
voor een familielid of vriend vanwege een ziekte
of beperking. Maar dan ben je wel een mantelzorger. En dat hebben veel jonge mantelzorgers
vaak zelf niet door. Daarom houdt gemeente
Ooststellingwerf in het kader van de ‘week van
de jonge mantelzorg’ de hele maand juni een
actie om in contact te komen met jonge mantelzorgers uit de gemeente.
Ongeveer een kwart van de jeugdigen in
Nederland groeit op met ziekte en zorg in de
thuissituatie; dit zijn jonge mantelzorgers.
Gemeente Ooststellingwerf wil graag weten
welke jonge mantelzorgers er in
Ooststellingwerf zijn en hoe die het beste door
de gemeente ondersteund kunnen worden.
Daarom roep de gemeente jonge mantelzorgers op om zich aan te melden. Iedere mantelzorger beneden de 25 jaar kan zich aanmelden
op www.ooststellingwerf.nl/jongemantelzorger.

beide of beide auto’s, wordt verzocht contact
op te nemen met de gemeente, via telefoonnummer 0512 – 386 512. Diegene zal de betreffende auto/auto’s per direct moeten
verwijderen.
Als zich vóór 22 juli 2019 geen rechthebbende
heeft gemeld, of de auto/auto’s niet zijn verwijderd, zullen de auto’s in opdracht van de
gemeente worden afgevoerd, tijdelijk worden
opgeslagen en vervolgens worden vernietigd,
een en ander op kosten van de eigenaar/rechthebbende.

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan
kunt u dit uiterlijk dinsdag 2 juli 2019 12.00
uur melden bij de griﬃer, via griﬃe@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. U
krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

Jonge mantelzorger?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Iedereen die zich in juni aanmeldt ontvangt een
Langs de weg Oldemaad te Oosterwolde staan
twee oude auto’s al geruime tijd geparkeerd.
Het gaat om een grijze Seat Cordoba (kenteken:
68-DS-BJ) en een blauwe Mitsubishi Galant
(kenteken: 91-DN-BH). Omdat de auto’s in zeer
slechte staat verkeren en al lange tijd parkeerplaatsen bezet houden is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Ooststellingwerf van plan deze auto’s te laten
verwijderen.
De rechtmatige eigenaar, of een ander die kan
aantonen dat hij of zij recht heeft op één van

1 juli
8 juli

Gemeenteraadsvergadering

Jacobskruiskruid is een wilde plant in bermen
en grasland. De plant is ecologisch waardevol,
maar bij opname via hooi is de plant giftig.
Vooral onder paarden en koeien vallen
dodelijke slachtoﬀers.
De herkenning
Het bladrozet (zie foto) is het beginstadium
van de plant. Dit is hoe de plant er in mei
uitziet. Vanaf juni begint de plant groter te
worden. De stengels zijn stug en taai, soms
een beetje rood-paars aan de onderkant. De
bloemen zijn geel en zitten dicht op elkaar in
een slordig scherm. In het hooi kun je de plant
herkennen aan de paarsachtige stengels. Dit
hooi kun je niet meer voeren.

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

cadeaubon van de gemeente. Ook worden ze
persoonlijk uitgenodigd voor de jonge mantelzorgdag, een jaarlijks uitje voor jonge mantelzorgers uit gemeente Ooststellingwerf.
Daarnaast komt de gemeente graag in contact
met jonge mantelzorgers om te kijken hoe de
gemeente hen verder kan ondersteunen in hun
mantelzorgtaken.

Bruggetjes afgesloten
Wegens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden worden de onderstaande fiets- voetgangersbruggetjes in de onderstaande weken
regelmatig afgesloten.
- Oosterwolde, week 28.
Bruggetje Jardingatil (liefdesbruggetje).
- Haulerwijk, week 27 en 28.
Bruggetje t.h.v. de Elleboogsvaart 10.
- Week 27, 28 en 29
Bruggetje t.h.v. de Norgerweg 59.

- Week 29 en 30
Bruggetje t.h.v. de Norgerweg 25.
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

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

Oldeberkoop

Oosterwolde

Wilt u bezwaar maken?

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 13 juni 2019 voor het vergroten
van de woning op het perceel
Bruggelaan 42A
- op 13 juni 2019 voor het verbreden
van de hoofdwatergangen op het
perceel omgeving Tilgrupsweg

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 17 juni 2019 voor het vergroten
van de woning op het perceel
Norgerweg 37
- op 18 juni 2019 voor het bouwen
van 6 bungalows en 15 appartementen op het perceel Sinnesicht
kadastraal Donkerbroek sectie B
11716
- op 19 juni 2019 voor het isoleren
van de woning aan de buitenzijde
op het perceel Blauwe Bos 4

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 18 juni 2019 voor het bouwen
van een paardenstal op het perceel De Weeme 4

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 16 juni 2019 voor het verleggen
van een sloot op het perceel
Nanninga 3
- op 19 juni 2019 voor het bouwen
van een woning op het perceel
Prandinga 42

Voor de procedures verwijzen we u
naar www.ooststellingwerf.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
- voor het verbouwen van de
woning op het perceel Van
Emstweg 2 (20-06-2019

Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een woning
op het perceel Oosterwoldseweg 51
(18-06-2019)

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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Omgevingsvergunning Zonnepark
Oosterwolde mts. De Boer
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ooststellingwerf maken bekend dat zij een
omgevingsvergunning verlenen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) voor de aanleg en/of bouw en het
gebruik van het Zonnepark Oosterwolde mts.
De Boer bij Oosterwolde voor een periode van
30 jaar op de percelen kadastraal bekend als:
OTW02, sectie D, percelen 2201 t/m 2204 en
kadastrale gemeentecode MKG00, sectie I, percelen 129, 131 t/m 134, 141 (deels), 142 en 144.
De omgevingsvergunning heeft besluitnummer
OV-2018-7472.
Procedure
De omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel
2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel
van deze procedure is een door de raad af te
geven verklaring van geen bedenkingen. In de
vergadering van 18 juni 2019 heeft de raad een
verklaring van geen bedenkingen afgegeven.
Beroepstermijn
De omgevingsvergunning met bijlagen (IMRO-code: NL.IMRO.0085.OVZPOosterwolde-VG01) liggen vanaf vrijdag 28 juni 2019 tot
en met donderdag 8 augustus 2019 ter inzage.
Om de stukken in te zien kunt u tijdens ope-

ningstijden terecht bij de publieksbalie van de
gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431 LE
in Oosterwolde. Daarnaast kunt u de stukken
digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.
nl. Ook zijn de stukken digitaal (in pdf-bestand)
in te zien op de website www.ooststellingwerf.nl
onder het kopje ‘Bewoners & bezoekers’
➞’Wonen’ ➞ ‘Bestemmingsplannen’.
Beroep
Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD
Groningen. In principe staat het beroep alleen
open voor belanghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingebracht tegen de desbetreﬀende ontwerpbeschikking.
Voorlopige voorziening
Ook kunnen belanghebbenden - voor zover zij
daarbij een spoedeisend belang hebben - op
grond van artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht voorlopige voorziening tot schorsing van dit besluit vragen. Dit verzoek moet
ingediend worden bij de Voorzieningenrechter,
Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD
Groningen.

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

Ontwerp-omgevingsvergunning en
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
Zonnepark Duistereweg Oosterwolde
Burgemeester en wethouders maken bekend zij
het voornemen hebben een omgevingsvergunning als in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen voor de aanleg
en/of bouw en het gebruik van het Zonnepark
Duistereweg Oosterwolde bij Oosterwolde
voor een periode van 30 jaar op de percelen
kadastraal bekend als: gemeente Oosterwolde
sectie D, nummer 362, 1326, 1328, 1329, 2042,
2043, 2044, 2045, 2120. De omgevingsvergunning heeft besluitnummer OV-2019-3762.
Procedure
De omgevingsvergunning kan alleen worden
verleend met toepassing van een procedure als
bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3°
Wabo. Onderdeel van deze procedure is een
door de raad af te geven verklaring van geen
bedenkingen. In zijn vergadering van 18 juni
2019 heeft de raad een ontwerp-verklaring van
geen bedenkingen afgegeven.
Terinzagelegging
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen (o.a. ruimtelijke onderbouwing) en de
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
liggen vanaf vrijdag 28 juni 2019 tot en met
donderdag 8 augustus 2019 ter inzage. Om de
ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen en
de ontwerp-verklaring in te zien kunt u tijdens
openingstijden terecht bij de publieksbalie van
de gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431
LE in Oosterwolde. Ook zijn deze digitaal in
te zien op de internetpagina van de gemeen-

te www.ooststellingwerf.nl onder het kopje
‘Bewoners & bezoekers’ ➞’Wonen’ ➞ ‘Bestemmingsplannen’.
Zienswijze indienen
Tijdens de periode van de terinzagelegging
kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een
onderbouwde zienswijze indienen op de
ontwerp-omgevingsvergunning en/of de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen.
Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
38, 8431 LE Oosterwolde, onder vermelding van
het besluitnummer en zaaknummer 0085-AZK63972.
Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen kunt u richten
aan de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8431 LE Oosterwolde,
onder vermelding van het besluitnummer en
zaaknummer 0085-AZK-63972.
U kunt uiteraard ook één zienswijze indienen
op zowel de ontwerp-omgevingsvergunning als
de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen.
Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders.
U kunt in deze periode ook mondeling een
zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar 14 0516.

