
Dinsdag 27 augustus | WEKELIJKS NIEUWS GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

Adresgegevens
’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

Openingstijden gemeentehuis
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.)

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

Milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 12.30 uur

Gebiedsteam
Gezondheidscentrum 

Brink 1, 8431 LD Oosterwolde 

(0516) 820 100 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

info@gbtoost.nl

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Inloopspreekuur 9.00 - 13.00 uur

In gesprek met B&W
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 burge-
meester of een wethouder kunt u een afspraak 
maken via 14 0516.

Wanneer?
26 aug.  Jouke Jongsma en Marcel Bos 
9 sept.  Esther Verhagen

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
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor gebruik pand als woonhuis 

(in strijd met regels ruimtelijke 
ordening) op het perceel 
Boerestreek 3 en 5  (13-08-2019)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor het verlengen van de loods op 

het perceel Oude Tramweg 8
(13-08-2019)

- voor het dempen van een sloot en 
bestaande sloot verbreden op het 
perceel kadastraal G 737 nabij 
Ruskeweg (15-08-2019)

Haulerwijk
Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor het bouwen van 6 bungalows 

en 15 appartementen op het perceel 
Veenmosstraat 2 t/m 12 (13-08-2019)

Oosterwolde
Verleende omgevingsvergunning
- voor het plaatsen van een raamkozijn 

op het perceel Laak 20 (15-08-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van Eastwood 

Treff en 30 jarig bestaan op 27, 28 
en 29 september 2019 
(13-08-2019)

Waskemeer 
Verleende omgevingsvergunning
- voor  het plaatsen lichtmasten bij 

paardenbak op het perceel 
Kruisweg 25 (15-08-2019)

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

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

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 slachtoff ers.

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. 

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 

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

Bestrijding Jacobskruiskruid
(Senecio jacobaea)

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. 

Het Fonds 2019
Ook dit jaar wil gemeente Ooststellingwerf 
goede initiatieven verder helpen. Heb jij 
een goed idee of initiatief? Waar meerdere 
mensen wat aan hebben? Dien dan een 
subsidieaanvraag in voor jouw idee bij 
Het Fonds!

Op www.ooststellingwerf.nl/fonds vind je
een stappenplan die je kunt volgen om tot 
een goede aanvraag te komen. Om 
juridische redenen mogen alleen rechts-
personen een aanvraag indienen. Dit 
betekent dat je  alleen als vereniging of 
stichting een aanvraag kan doen.

Ook dit jaar wil gemeente Ooststellingwerf 
goede initiatieven verder helpen. Heb jij 
een goed idee of initiatief? Waar meerdere 
mensen wat aan hebben? Dien dan een 
subsidieaanvraag in voor jouw idee bij 
Het Fonds!

Op www.ooststellingwerf.nl/fonds vind je
een stappenplan die je kunt volgen om tot 
een goede aanvraag te komen. Om 
juridische redenen mogen alleen rechts-
personen een aanvraag indienen. Dit 
betekent dat je  alleen als vereniging of 
stichting een aanvraag kan doen.

Inloopbijeenkomst  Inschrijftermijn       
2 t/m 20 september 2019

Meer weten? 
ooststellingwerf.nl/fonds

September

Heb je vragen? Kom je er even niet uit? 
Kom gerust binnen lopen, wij 
beantwoorden graag jouw vragen.

Woensdag 11 september 16.00 - 20.00 uur
Dinsdag 17 september    16.00 - 20.00 uur

Locatie: gemeentehuis


