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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.
(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

19 aug Harry Oosterman
Fimke Hijlkema
Esther Verhagen

Oproep / Aankondiging shreddering
Buiten de bebouwde kom aan de Rolpaal onder
Haule met de kruising Elleboogsvaart is op
30 augustus 2018 een zilverkleurige 4-deurs
automobiel van het type Opel Omega Sedan
benzine-uitvoering, onbeheerd en zwaar
beschadigd aangetroﬀen.
Aan de auto zaten geen kentekenplaten bevestigd, en tot nu toe heeft zich geen eigenaar of
gebruiker gemeld bij gemeente of politie.
Van oorsprong had deze auto een Pools kenteken (GD874LR). De auto is geborgen en gestald
bij het takel- en bergingsbedrijf Broekhuizen
v.o.f. in Donkerbroek.
Vanwege de oplopende stallingskosten is het

college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Ooststellingwerf van plan het
motorvoertuig te laten vernietigen.
Hierbij roept het college de rechtmatige
eigenaar op om zich binnen één week na deze
publicatie te melden, voordat tot vernietiging
van de auto wordt overgegaan.
De rechtmatige eigenaar, of een ander die kan
aantonen dat hij of zij recht heeft op het
voertuig, wordt verzocht contact op te nemen
met de gemeente Ooststellingwerf via telefoonnummer 0512-386 518. Meldt zich niet tijdig een
rechthebbende, dan wordt in onze opdracht het
motorvoertuig vernietigd.

Foto Opel Omega Sedan

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

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

Donkerbroek

Oldeberkoop

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 29 juli 2019 voor het plaatsen
van een dakkapel op het perceel
Vaart Nz 79

Verleende omgevingsvergunning
- voor de verduurzaming en aanbouw café op het perceel
Vosseheer 4 (1-8-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een
intocht van Sinterklaas op
23 november 2019 (1-8-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor de organisatie van Appelstap
op 14-9-2019 14:00 tot 22:00 start/
ﬁnish nabij Boerestreek
(25-7-2019)
- voor het organiseren van een
intocht van Sinterklaas op
16 november 2019 (1-8-2019)

Verleende omgevingsvergunning
- voor het plaatsen van dakopbouw
en dakkapellen voorzijde woning
op het perceel dorpsstraat 58
(29-07-2019)

Oosterwolde

Haule

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor het verbouwen van de schuur
op het perceel Dokter
Beumerstraat 13 (1-8-2019)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 25 juli 2019 voor het bouwen
van een afscheidshuis op het
perceel Kuipenstreek 7
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van feest 55
jarig bestaan Moluksewijk op
28-9-2019 van 10:00 tot 02:00,
veld tussen De Hieming,
Prakkenlaan en Schapekamp
(25-7-2019)

- voor het houden van de Burendag
2019 aan de Grietmanslaan/
Menninge op 28 september 2019
(30-7-2019)

reCtifiCAtie
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van Joppop
Festival op 14 september 2019 aan
de Moskampweg 3-5 (22-7- 2019)
melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het bedrijf
op het perceel Venekoterweg 15
(26-07-2019)
- voor het aanleggen van drijvende
zonnepanelen op het perceel
Weperpolder 18a (29-07-2019)

Waskemeer
Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van 5 bomen op
de locatie Janssenstichting 7 en
richting 1a . De bomen hebben
stormschade en zijn gevaarlijk
voor de omgeving (31-7- 2019);

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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Net lekker gebarbecued? Doe dan na de
barbecue alle etensresten in de biobak.
Daar kunnen wij namelijk nog compost van
maken. Wist je dat het as van de barbecue
in de Sortibak hoort? Ook al het andere
afval zoals plastic bakjes mag gewoon in
de Sortibak. Dat kan omdat we plastic,
metalen en drankkartonnen op een hele
efficiënte manier kunnen nascheiden.
Eigenlijk heel simpel! Meer weten om een
echte afvaltopper te worden?
Kijk op samenhalenwealleseruit.nl
Afval scheiden moeilijk? Echt niet!

