
Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen offi  ciële status. De offi  ciële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.offi  cielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
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 20 juni 2021, plaatsen afrastering, 
 Wester Es 29
Verleende omgevingsvergunning
- voor  intern verbouwen van woongebouw, 

Beatrixoord 1 (17-06-2021)

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning
-  op 21 juni 2021, vervangen paardenstal en 

berging, De Monden 3

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 juni 2021, plaatsen dakkapel, 

Heerenveenseweg 10
- op 22 juni 2021, plaatsen stelling voor silo’s, 

Oosterwoldseweg 35

Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen bedrijf, Oosterwoldseweg 35     

(24-06-2021)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 17 juni 2021, kap 3 eiken ten behoeve van 

plaatsen noodbrug, Houtwal ter hoogte van 
nr. 30

- op 24 juni 2021, bouwen toegangspoort, 
Prandinga 5

Waskemeer 
Melding Activiteitenbesluit
- voor veranderen activiteiten, Breebergweg 26    

(21-06-2021)

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

    Gemeenteraadsvergadering

Klassieke muziek is van alle tijden. Dat weten 
ze in Oldeberkoop ook. De stichting Muziek op 
Stapel, Stapel op Muziek organiseert al sinds 
2005 professionele klassieke concerten. Op 
een hele bijzondere locatie, namelijk de middel-
eeuwse Bonifatiuskerk in het dorp. “De akoes-
tiek van de kerk is geweldig” vertelt voorzitter 
Sylvia Hosman. “Toen we daar in 2005 een 
prachtige Mattheus hoorden dachten we: daar 
kunnen we wel vaker een concert organiseren”. 
En de rest is geschiedenis. Inmiddels organi-
seert de stichting zo’n zes concerten per jaar, 
met bekende klassieke musici uit het hele land.

De stichting biedt een gevarieerd aanbod van 
concerten aan. Met veel verschillende genres 
binnen de klassieke muziek. En met aandacht 
voor verschillende instrumenten. Van de harp 
tot een blaasconcert. “Er is ook aandacht voor 
jong talent. We nodigen geregeld jongeren uit 
die bijvoorbeeld net zijn afgestudeerd aan het 
conservatorium en een prijs hebben gewonnen 
voor hun werk”, vertelt Sylvia.  En niet alleen 
musici van Nederlandse bodem treden op, af 
en toe is er ook buitenlands talent te bewonde-
ren in de kerk in Oldeberkoop. 

Bij stichting Muziek op Stapel, Stapel op Mu-
ziek houden ze ook rekening met het publiek. 
“We organiseren sinds een paar jaar speciale 
concerten voor scholieren. Waarbij bijvoorbeeld 
instrumenten gebruikt worden die zij zelf ook 
hebben bespeeld op school, zoals de fl uit. 
We nodigen daarvoor musici met zanger en/
of acteur uit, die veel ervaring hebben met het 

enthousiast maken van jongeren. We werken 
daarin samen met scholen en Kunst&Co. Ook 
hadden we, voordat het aantal zitplaatsen sterk 
beperkt werd door corona, een regeling waarbij 
begeleiders van muziekminnende ouderen van 
de Herbergier gratis meekonden naar een con-
cert”, vertelt Sylvia. 

Wethouder Esther Verhagen is blij met de stich-
ting: “Een leven zonder muziek is eigenlijk niet 
voor te stellen. Wanneer we muziek luisteren 
roept dit vaak stemmingen en gevoelens uit 
ons eigen leven op, want muziek is emotie. 
Daarnaast staat het vast dat muziek goed is 
voor de ontwikkeling. Muziek op Stapel, Stapel 
op Muziek is in staat om ook kinderen op een 
innovatieve wijze kennis te laten maken met 
klassieke muziek. Zo krijgen ze de kans de 
schoonheid en diversiteit van deze muziekstijl 
te leren kennen.”

Door corona konden een aantal concerten niet 
doorgaan. Of met een beperkt aantal toeschou-
wers. Het bestuur en andere vrijwilligers staan 
te popelen om binnenkort weer van start te 
kunnen met concerten in de kerk. Het eerstvol-
gende concert staat weer gepland op 26 juni, 
met mooie klarinetquintetten. “Muziek ver-
bindt. En die verbondenheid kunnen we in deze 
tijd goed gebruiken”, aldus Sylvia. 

Benieuwd naar de concertagenda van Muziek 
op Stapel, Stapel op Muziek? Kijk dan op hun 
website www.muziekopstapel.nl. Op de hoogte 
blijven? Meld je dan aan voor hun nieuwsbrief.

Stapel op klassieke muziek in Oldeberkoop  
Donderdag 1 juli 2021 vanaf 14.00 uur 
vergadert de gemeenteraad van Ooststel-
lingwerf. Deze vergadering is in lijn met de 
landelijke Coronamaatregelen alleen onli-
ne te volgen. De publieke tribune is geslo-
ten. De raadsvergadering is wel openbaar, 
maar niet openbaar toegankelijk.

Agenda
- Kaderbrief 2022-2025
- Heroverwegingen 2022-2025

Achterliggende stukken
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 

staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te 
spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken? Dan 
kunt u dit uiterlijk donderdag 1 juli 2021 12.00 
uur melden bij de griffi  er, via griffi  e@oost-
stellingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. U 
krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

De  raadsvergadering is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Onderschrift: Ragazze Quartet in de Bonifatiuskerk in Oldeberkoop, november 2019. 
Foto gemaakt door Chris Breider.  
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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.



   

   

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Sport

Alles toegestaan, waaronder 
wedstrijden met publiek. 

 
1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen: 
•     Bij professionele wedstrijden 

meer publiek toegestaan.

Evenementen

Overzicht coronamaatregelen per 26 juni 
 

Het aantal coronabesmettingen is snel gedaald en steeds meer mensen zijn gevaccineerd.  
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open op 1,5 meter afstand.  

Met coronatoegangsbewijzen is meer mogelijk.

18 juni 2021

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Horeca

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Met coronatoegangsbewijzen: 
•     Nachtclubs en discotheken open.

Algemeen

Mondkapjesplicht

Reguliere openingstijden. 

 
Maximaal aantal bezoekers 
afhankelijk van de grootte van de 
ruimte. 

 
1,5 meter afstand verplicht. 
 
 
Met coronatoegangsbewijzen: 
•     100% van de bezoekers -

capaciteit toegestaan. 
•     1,5 meter afstand niet verplicht.

Per 30 juni evenementen 
toegestaan. 

 
Per 25 juli meerdaagse 
evenementen toegestaan. 

 
Met coronatoegangsbewijzen: 
•     1,5 meter afstand niet verplicht.

Kunst en cultuur

Alles open. 

 
Vaste zitplaats bij voorstellingen 
verplicht.

Recreatie

Alles open.

Winkelen en boodschappen

Alles open. 

 
Geen verbod op verkoop van 
alcohol na 22.00 uur.

Werk

Werk maximaal de helft van de 
werktijd op kantoor.

Voor een coronatoegangsbewijs moeten 
bezoekers zich maximaal 40 uur vooraf 
laten testen, een vaccinatiebewijs hebben 
of een herstelbewijs hebben van maximaal 
6 maanden oud.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

Onderwijs

Basisscholen en voortgezet 
onderwijs open. 

 
Mbo, hbo en wo onder 
voorwaarden open.

 .

Het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 29-
31 Haule ligt vanaf woensdag 30 juni 2021 tot 
en met dinsdag 10 augustus 2021  ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (plani-
dentifi catienummer: NL.IMRO.0085.BPDorps-
straat2931-ON01) inzien tijdens de openingstij-

den van het gemeentehuis of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzage-
termijn kunt u een zienswijze indienen. 

Let op: dit is geen offi  ciële bekendmaking. U vindt 
de offi  ciële bekendmaking in het gemeenteblad via 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

Vanaf 1 juli geldt er een nieuwe wet. Doel van 
deze wet is om inwoners digitaal volledig te 
informeren over besluiten die invloed hebben op 
hun leefomgeving. U kunt daarom vanaf 1 juli 
op www.offi  cielebekendmakingen.nl al onze 
algemene bekendmakingen, mededelingen en 
kennisgevingen bekijken. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om bekendmakingen over 
evenementenvergunningen, bouwplannen en 
kapvergunningen. 

Wij blijven onze bekendmakingen, 
mededelingen en kennisgevingen (in een 
beknopte versie) ook op  de Gemeentepagina in 
de Nieuwe Ooststellingwerver plaatsen. Dit is 
een extra service en geen offi  cieel kanaal.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er speelt in 
uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice 
van de overheid via www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt. Dan krijgt u de 

nieuwste berichten over uw buurt in uw mailbox. 

Hoe werkt het elektronische gemeenteblad? 
• U gaat naar de website 

www.offi  cielebekendmakingen.nl.
• U klikt bovenaan op ‘Uitgebreid zoeken’.
• Daarna klikt u links op ‘> Offi  ciële 

bekendmakingen’.
• In het midden onder ‘Documentsoort en 

gedetailleerde gegevens’ vinkt u 
‘Gemeenteblad’ aan.

• U vult rechts onder ‘Publicerende 
organisatie(s)’ in: Ooststellingwerf. En daarna 
klikt u de gemeente Ooststellingwerf aan.

• Vervolgens klikt u rechts onderin op de oranje 
knop ‘Start zoekopdracht’.

Nu ziet u alle bekendmakingen, meldingen en 
kennisgevingen van de gemeente 
Ooststellingwerf. De nieuwste staat bovenaan. 

Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf hebben besloten een deel van 
de Schansmeerweg bij Donkerbroek aan te 
wijzen als onverplicht fi etspad.

Ter inzage besluit:
Het verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt 
vanaf 29 juni 2021 ter inzage in het 
gemeentehuis te Oosterwolde.

Inwerkingtreding besluit:
Het besluit treedt  direct na bekendmaking in 
werking.

Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer 
informatie over dit besluit, bel ons dan via het 

algemene nummer: 14 0516. 

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u 
binnen zes weken na de verzenddatum van dit 
besluit een bezwaarschrift sturen naar: 

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. de commissie van advies voor de 
bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA  Oosterwolde
 - Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
 - de dagtekening en uw naam en adres
 - een omschrijving van het besluit
 - de reden waarom u het niet eens bent met het 
besluit

 - uw handtekening

Gedurende de zomervakantie (15 juli t/m 19 
augustus) is het gemeentehuis gesloten op 
donderdagavond. U kunt op afspraak bij ons 
terecht op:

 - Maandag tussen 08.30 – 12.30 uur 
 - Dinsdag t/m donderdag  tussen 
08.30 – 16.30 uur

 - Vrijdag tussen  08.30 – 12.30 uur 

Op dinsdag 6 juli 2021 om 19.30 uur neemt de 
gemeenteraad afscheid van Harry Oosterman 
als burgemeester van de gemeente Ooststel-
lingwerf. Na bijna 16 jaar neemt Oosterman 
afscheid.

In verband met de coronamaatregelen kunnen 
alleen raadsleden, commissieleden, college-
leden en een beperkt aantal genodigden deze 
bijzondere raadsvergadering bijwonen. Publiek 
kan de vergadering volgen via de Lokale Om-
roep Odrie (Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM) 

en via de website (www.ooststellingwerf.nl).

Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Toespraak commissaris van de 
    Koning Arno Brok
3. Inspreker
4. Toespraken: 
 - raadslid Sierd van Weperen
 - wethouder Esther Verhagen
 - burgemeester Harry Oosterman
5. Afsluiting 

Bekendmakingen vanaf 1 juli via 
elektronisch gemeenteblad

Ontwerpbestemmingsplan 
Dorpsstraat 29-31 Haule

Afscheidsraad Harry Oosterman:

Aangepaste openingstijden zomervakantie

Publicatie verkeersbesluit – onverplicht 
fi etspad Schansmeerweg, Donkerbroek
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Waar laat jij je mondkapje en 
wegwerphandschoenen?


