
Raadscommissies 

Raadscommissie Samenleving
Dinsdag 3 september  2019 vanaf 19.30 uur is 
de raadscommissie Samenleving in het 
gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
De agenda met de achterliggende stukken zijn 
vanaf donderdag 29 augustus 2019 beschik-
baar op onze website www.ooststellingwerf.nl.

Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 3 september  2019 vanaf 19.30 uur is 
de raadscommissie Ruimte in het gemeente-
huis Oosterwolde. 

Agenda
De agenda met de achterliggende stukken zijn 

vanaf donderdag 29 augustus 2019 beschik-
baar op onze website www.ooststellingwerf.nl.

Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie  toe te 
spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?
U kunt dit voor de vergadering melden bij de 
griffi  er via griffi  e@ooststellingwerf.nl. U krijgt 
maximaal vijf minuten spreektijd.

Alle raadcommissievergaderingen zijn  te volgen 
via de website (www.ooststellingwerf.nl). 
De raadscommissievergadering die in de 
raadzaal plaatsvindt wordt  uitgezonden via 
de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en 
Kabel 104.1 FM).
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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.

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?
9 sept.  Esther Verhagen
16 sept.  Fimke Hijlkema

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
Aanvraag omgevingsvergunning
- op15 augustus 2019 voor het door-

trekken van het dak op de bijkeuken 
op het perceel Alle Wijtzesweg 2

- op 21 augustus 2019 voor het 
bouwen van een garage op het 
perceel Wiltingerweg 18

Verleende omgevingsvergunning
- voor  een beuk met een stamdia-

meter van 35 cm aan de 
Bruggelaan, ter hoogte van huisnr. 
1. De boom is dood. Er wordt een 
nieuwe boom geplant (22-8- 2019)

- voor een meidoorn, met een stam-
diameter van 20 cm aan de 
Steegde, ter hoogte van huisnr. 21. 
De boom is dood. (22-8-2019)

- voor het kappen van een eik, met 
een stamdiameter van 50 cm aan 
de Tilgrupsweg, ter hoogte van 
huisnr. 1. De boom is dood. Er 
wordt een nieuwe boom geplant
( 22-8-2019)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor verbreding watergangen 

Boven Tjonger – Kuunder,  
kadastraal G 578,447,459,577,603,7
69,770,877,1046

- voor een berk met een stamdiame-
ter van 25 cm, aan de Buursterlaan, 
ter hoogte van huisnr. 33. De boom 
is dood. Er wordt een nieuwe 
boom geplant. (22-8-2019)

Fochteloo
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van de 

autocross op 29 september 2019  
11:00 tot 20:00 uur, Vogelrijd  ter 
hoogte van  nr . 25 (20-8-2019)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 20 augustus 2019 voor het 

renoveren-nieuwbouw van 
veestalling- werktuigenberging op 
het perceel Elleboogsvaart 12

- op 21 augustus 2019 voor het wijzi-
gen kozijn in rechterzijgevel van 
woning op het perceel Kerkstraat 12

Verleende omgevingsvergunning
- voor een eik met een stamdiame-

ter van 30 cm aan de Turfsteker, ter 
hoogte van huisnr. 1. De boom is 
aangetast door houtboorders.
(22-8-2019)

Makkinga 
Verleende omgevingsvergunning
- voor een eik met een stamdiame-

ter van 80 cm aan de Lyclamaweg , 
ter hoogte van van huisnr. 35. De 
boom is bijna dood. (22-8-2019)

- voor een eik met een stamdiameter 
van 70 cm, in de Harken, ter 
hoogte van huisnr. 4. De boom is 
dood. Er wordt een nieuwe boom 
geplant. (22-08-2019)

Oldeberkoop
Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een paarden-

stal op het perceel De Weeme 4    
(20-8-2019)

Oosterwolde
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van het 

jubileumfeest/motortreff en van 
27 t/m 29 september 2019, 
Veenhofweg 3 (13-8-2019)

Geweigerde ontheffi  ng
- voor de  aanvraag ontheffi  ng 

plaatsen van een Camper op de 
openbare weg voor adres 
Rozendeal 45  (22-08-2019)

Waskemeer 
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 19 augustus 2019 voor het 

bouwen van een mestsilo op het 
perceel  Kruisweg 32A

Verleende omgevingsvergunning
- voor een eik met een stamdiameter 

van 35 cm aan de Leidijk, ter 
hoogte van huisnr. 1. De boom is 
aangetast dood houtboorders. Er 
wordt een nieuwe boom geplant  
(22-8-2019)

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

Vaststelling bestemmingsplan 
‘Donkerbroek – Bovenweg tussen 27-29’

15 september: Open monumentendag!

Burgemeester en wethouders van 
Ooststellingwerf maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, 
dat de gemeenteraad op 2 juli 2019 het bestem-
mingsplan ‘Donkerbroek – Bovenweg tussen 
27-29’ heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan 
voorziet in een planologisch-juridische regeling 
voor het realiseren van één vrijstaande woning 
aan de Bovenweg tussen de nummer 27 en 29 
in Donkerbroek.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan (met plani-
dentifi catienummer: NL.IMRO.0085.
BpBovenweg2729-VG01), het vaststellingsbe-
sluit en verdere bijlagen liggen vanaf 28 augus-
tus tot en met 9 oktober 2019 voor een periode 
van zes weken voor een ieder ter inzage op het 
gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.
Het bestemmingsplan is verder digitaal 
raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen 
de volgende personen en/of instanties beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag:

a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze 
hebben ingediend tegen het ontwerpbestem-
mingsplan;

b. iedere belanghebbende die bezwaar heeft 
tegen de door de gemeenteraad bij de vast-
stelling aangebrachte wijzigingen in vergelij-
king met het ontwerpbestemmingsplan;

c. iedere belanghebbende die weliswaar geen 
(ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, 
maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs 
niet in staat was zich tijdig met een ziens-
wijze tot de gemeenteraad te wenden.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 
een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Zowel voor het indienen van beroep als voor 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
griffi  erecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het bestemmingsplan treedt in werking de dag 
na afl oop van de beroepstermijn. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om een voorlo-
pige voorziening bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, 
treedt het besluit niet eerder in werking voordat 
op het verzoek is beslist.

Op zondag 15 september openen monument-
houders in Ooststellingwerf hun deuren voor 
publiek tijdens de Open Monumentendag. Er 
zijn leerzame activiteiten als rondleidingen en 
exposities over de geschiedenis van het monu-
ment en haar omgeving. Ook voor kinderen zijn 
er activiteiten. 
Zo vertellen de bewoners van het hoekhuis met 

de gevelsteen Tjioemboeloeit in Appelscha u 
alles over de geschiedenis van het huis, de bij-
zondere naam op de gevelsteen en kunt u de 
door de bewoners ingerichte expositie bekijken 
achter de ramen van de schuurdeur. 
Voor een overzicht van alle deelnemende 
monumenten en de activiteiten kunt u kijken op 
www.ooststellingwerf.nl/omd.
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Wegstremming Boerestreek te Appelscha Wegstremming N381
Vanwege het verrichten van rioleringswerk-
zaamheden ten behoeve van de realisatie van 
de nieuwe wijk Klein Appelscha, wordt de 
Boerestreek van 2  t/m 6 september gestremd 
voor doorgaand verkeer.
De stremming is ter hoogte van de toegang 
naar de parkeerplaatsen ten noorden van het de 
Boerestreek nr 7 (De Appelschasche Hof).

De omleidingsroute wordt middels bebording 
aangegeven. De duur van de stremmingen is 
afhankelijk van de weersomstandigheden en de 
voortgang van het werk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Derk Kuiper van de Anteagroup, bereikbaar 
via telefoonnummer 06 51615750 of e-mail 
Derk.Kuiper@Anteagroup.com.

Van dinsdag 3 september 7.00 uur tot vrijdag 
6 september 7.00 uur zijn de toe- en afritten van 
de N381 bij viaduct Drie Tolhekken afgesloten. 

Verkeer wordt omgeleid via de onderdoorgang 
’t West bij Donkerbroek. Kijk voor meer informa-
tie en omleidingsroutes op www.n381.frl.

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


