Dinsdag 30 juli | 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.
(vanaf 18 juli t/m 22 augustus gesloten na 16.30 uur.)

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

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

Minder straatverlichting in de zomer
In het kader van energiebesparing brandt er in de zomer minder straatverlichting. In uw straat
staan twee soorten lantaarnpalen, namelijk de zogenaamde nachtbranders (die branden de hele
nacht) en de avondbranders (deze gaan normaal om 22:30 uur of om 23:00 uur uit).

19 aug Harry Oosterman
Fimke Hijlkema
Esther Verhagen

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Bouwkavel Slotemaker de Bruïneweg 68 te Haulerwijk

De genoemde ‘avondbranders’, zijn tot 1 augustus uitgeschakeld.

Deze prachtige bouwkavel is vrij gelegen aan de rand van Haulerwijk en heeft

een oppervlakte van in totaal circa 1.500 m² waarvan circa 560 m² de
bestemming wonen heeft. De overige grond heeft een agrarische bestemming.

Verkoopprocedure:

De bouwkavel wordt verkocht door verkoop bij inschrijving. De sluitingsdatum

is vrijdag 6 september 2019 om 16:00 uur. De inschrijfvoorwaarden en

bijbehorende documentatie kunt u (online) opvragen en/of digitaal raadplegen
bij De Werven Netwerk Notarissen en de Gemeente Ooststellingwerf.

Venekoterweg 46 | 8431 HH Oosterwolde
T. 0516 - 513 741
E. oosterwolde@notarissen-dewerven.nl
I. www.notarissen-dewerven.nl

’t Oost 11 | 8431 LE Oosterwolde
T. 14 0516
E. grondverkoop@ooststellingwerf.nl
I. www.ooststellingwerf.nl

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

Mededelingen
Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 19 juli 2019 voor het bouwen
van een nieuwe supermarkt Poeisz
op het perceel Vaart Zz 47
- op 22 juli 2019 voor het vergroten
van een recreatiewoning op het
perceel De Valouwe 51
Verleende omgevingsvergunning
- voor het brandveilig gebruik van
een Kindercentrum op het perceel
Beatrixoord 1 (22-07-2019)
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een kinderdag op de Boerestreek op 11-8
van 10:00 tot 17:00 waarbij de
Boerestreek wordt afgesloten (227-2019)

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.
- voor het organiseren van de
Volksloop van Oosterwolde naar
Appelscha, finish Boerestreek
Appelscha op 30-8 van 18:00 tot
22:30 uur waarbij de Boerestreek
wordt afgesloten (23-7-2019)

van een woning op het perceel
Meester van der Waldijk kavel 8

Makkinga

Melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het bedrijf
op het perceel De Maden 1 (2507-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor de organisatie van het MOP
tentfeest op 21 en 22-8 van 13:30
tot 00:30, 23-8 20:30 tot 03:00,
24-8 13:00 tot 03:00 en 25-8 13:00
tot 01:30, Lyclamaweg 15 C (25-72019)

Donkerbroek

Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 18 juli 2019 voor het vervangen
van de handelsreclame op het perceel Herenweg 46

Aanvraag omgevingsvergunning
a. op 18 juli 2019 voor het plaatsen
van een carport op het perceel
Stegingaweg 2A
b. op 18 juli 2019 voor het bouwen
van een kantoorpand en aanleg inrit
op het perceel Ecomunitypark
kadastraal D 2220

Langedijke
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 juli 2019 voor het bouwen

c. op 20 juli 2019 voor het kappen
van een eik op het perceel Prandinga 5
Verleende omgevingsvergunning
d. voor het bouwen van een mestsilo
op het perceel Weperpolder 8 (2207-2019)
Opleggen maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit
- het aanpassen maatwerkvoorschriften voor het geluid van het
bedrijf op perceel Venekoterweg 11
(12-07-2019)
Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor het plaatsen van een dakkapel
op het perceel Breikom 19
- voor het intern verbouwen en wijzigen dakopbouw van de woning

(rijksmonument) op het perceel
Lyclamaweg 17

Waskemeer
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 18 juli 2019 het kappen van vijf
bomen op het perceel
Janssensichting na bij nr. 7 en
richting nr. 1A

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

