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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.

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

uitnodiging: Zwerfafvalgoeroe spreekt in
Biosintrum
Donderdagavond 5 september staat helemaal in
het teken van zwerfafval in Ooststellingwerf.
Zwerfafvalgoeroe Peter Smith gaat u vertellen
over hoe hij zijn ergernis over zwerfafval
heeft omgezet in daadkracht. In ieder geval,
als u zich aanmeldt via het emailadres:
luc.schyns@jma.nl.
u bent van harte welkom
Tijdens de borrel heeft u de gelegenheid om
met andere betrokkenen kennis te maken en
ideeën uit te wisselen.
locatie
Biosintrum, Ecomunitypark 5,
8431 SM Oosterwolde

Het Biosintrum is een prachtige locatie om het
over zwerfafval te hebben. Want in dit gebouw
zijn veel materialen gebruikt die normaal
gesproken als afval gezien worden. Zo is de isolatie bijvoorbeeld van oude spijkerbroeken
gemaakt. Door de vele biobased toepassingen
is het gebouw één van de meest duurzame en
innovatieve gebouwen van Europa.
Programma
19.15 - 19.30 uur:
19.30 - 19.45 uur:
19.45 - 20.15 uur:
20.15 - 20.45 uur:
20.25 - 21.00 uur:

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

9 sept. Esther Verhagen
16 sept. Fimke Hijlkema

Agenda commissie van advies voor de bezwaarschriften
Datum: 5 september 2019
Locatie: gemeentehuis
Tijd:
16.30 uur:
Hoorzitting bezwaar tegen het kappen van een
beuk bij Meester Lokstraat 50 te Ravenswoud

Tijd:
17:15 uur:
Hoorzitting bezwaar tegen weigeren omgevingsvergunning supermarkt Houtwal 27 te
Oosterwolde

te gast bij raadsleden marcel moes en Herman Zwart
Benieuwd wat een raadslid doet en waar de gemeenteraad over vergadert? Loop dan eens een
avond mee met een raadslid en volg de vergadering vanaf de publieke tribune.

Inloop
Welkomstwoord
Gastspreker Peter Smith
Afsluiting
Kennismakingsborrel

uitje voor jonge mantelzorgers op
24 oktober naar Walibi
Hoge hoogtes en ongekende snelheden. Het
uitje voor jonge mantelzorgers belooft alles
behalve saai te worden. Dit jaar neemt
gemeente Ooststellingwerf op 24 oktober jonge
mantelzorgers namelijk mee naar Walibi!

avondeten. In principe hoef je dus geen eigen
eten of drinken mee te nemen. Mocht je wat
willen kopen in het park, dan is het wel handig
om zelf geld mee te nemen. Heb je dieetwensen?
Geef dit dan ook door aan Jaimy Pijnacker.

Ben jij er ook bij?
Ben je jonger dan 25 jaar en ben je mantelzorger?
En wil je graag mee op 24 oktober? Geef je dan
gratis op vóór 3 oktober bij Jaimy Pijnacker
via j.pijnacker@ooststellingwerf.nl,
tel 0516-566331 of via het digitale formulier op
www.ooststellingwerf.nl/walibi.

Planning 24 oktober
8.30 uur
Verzamelen bij het gemeentehuis
Vertrek naar Walibi
10.00 uur Aankomst Walibi
17.15 uur Verzamelen bij de bus
Vertrek naar Emmeloord
18.00 uur Diner in Emmeloord
20:15 uur Verzamelen bij de bus en vertrekken
21:15 uur Aankomst in Oosterwolde

eten & drinken
Wij zorgen voor een lunchpakket en voor het

Op 17 september zijn Marcel Moes van StellingwerPLUS en Herman Zwart van het CDA uw
gastheer. Zij ontvangen u om 18.30 uur met koﬃe. Zij vertellen u over het werk van een raadslid
en praten u bij over wat er die avond in de raad besproken gaat worden. Vanaf 19.30 uur volgt u
vanaf de publieke tribune een deel van de raadsvergadering. In de pauze maakt u kennis met de
voorzitter van de raad, onze burgemeester Harry Oosterman.
Aanmelden?
Stuur een mail naar griﬃe@ooststellingwerf.nl.

uitnodiging ‘De eerste 1000 dagen van je kind!’
De eerste 1000 dagen van het kind zijn cruciaal
voor de ontwikkeling. Om aanstaande ouders zo
goed mogelijk voor te bereiden op het ouderschap, nodigen wij aanstaande ouders uit voor de
bijeenkomst ‘De eerste 1000 dagen van je kind!’.
De cursus wordt dit jaar nog 2 keer gegeven.

Datum:

17 september
26 november
tijdstip:
19.30 tot 21.00 uur
locatie:
Consultatiebureau,
Brink 1-102, Oosterwolde.
Aanmelden: Niet nodig

Het fOnDs: indienen maar!
Het indientermijn voor initiatieven voor Het
Fonds is van start gegaan! 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 in bij Het Fonds!

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

melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het bedrijf
Poiesz op het perceel Vaart zz 47
(22-8-2019)

Verleende omgevingsvergunning
- voor het vervangen van de
handelsreclame op het perceel
Herenweg 46 (22-8-2019)
- voor het vergroten van de woning
op het perceel Fruitier de
Talmaweg 19 (28-8-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een
wandeltocht door Drents-Friese
Wold op 22 februari 2020
(23-08-2019)

Bekijk de voorwaarden en de beoordelingscriteria
op www.ooststellingwerf.nl/fonds om te weten
waaraan jouw subsidieaanvraag moet voldoen.
Je kunt ook het stappenplan op de website volgen om tot een goede aanvraag te komen. Om
juridische redenen mochten alleen rechtspersonen een aanvraag indienen. Je kunt dus alleen
via vereniging of stichting een aanvraag doen.

Haulerwijk
Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning

- voor het plaatsen van twee dakkapellen op het perceel Meester
van der Meistraat 53

langedijke
Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor het realiseren van twee
dubbele woningen op de percelen
Meester van der Waldijk 2, 4, 6
en 8

Oldeberkoop

Wilt u bezwaar maken?

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een
Pompoenenweekend op 14 en
15 september 2019 ,
Wolvegasterweg 49 (23-08-2019)

Voor de procedures verwijzen we u
naar www.ooststellingwerf.nl/bezwaar

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 23 augustus 2019 voor het
bouwen van een woning op het
perceel Wrongel 49

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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Ontwerpbestemmingsplan Drie
Tolhekken Drogerij te Oosterwolde

Ontwerpbestemmingsplan Onderstation
Nanningaweg 47 Oosterwolde

Burgemeester en wethouders maken bekend
dat vanaf 4 september 2019 het ontwerpbestemmingsplan Drie Tolhekken Drogerij te
Oosterwolde ter inzage ligt.

U kunt de locatie ook direct raadplegen via de
volgende URL:
www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.
IMRO.0085.BPDrietolhekken-ON01/

Burgemeester en wethouders maken bekend
dat vanaf 4 september 2019 het ontwerpbestemmingsplan Onderstation Nanningaweg 47
Oosterwolde ter inzage ligt.

U kunt de locatie ook direct raadplegen via de
volgende URL:
www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.
IMRO.0085.BPOSOosterwolde-ON01/

Aan de Drie Tolhekken 3 te Oosterwolde is een
grasdrogerij gevestigd. Het bestemmingsplan
maakt een uitbreiding van bedrijfsactiviteiten
mogelijk. Het betreft de aanvullende activiteiten: agrarisch loonwerk, landbouwmechanisatie
en het drogen van producten ten behoeve van
de productie van diervoer of vergelijkbare producten.

Zienswijze indienen
Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze
mogelijkheid gebruik maken.

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van
het onderstation aan de Nanningaweg 47
mogelijk. Het onderstation is een elektrische
installatie in het hoogspanningsnet, het zet
hoogspanning (110kV) om in middenspanning
(20kV). De uitbreiding betreft de bouw van
transformatoren en schakelstations.

Zienswijze indienen
Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze
mogelijkheid gebruik maken.

Ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPDrietolhekken-ON01) vanaf 4 september
2019 tot en met 15 oktober 2019 inzien tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis,
’t Oost 11 te Oosterwolde.
Het ontwerpbestemmingsplan is verder
digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Schriftelijk
Stuur uw zienswijze naar de raad van de
gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430
AA Oosterwolde. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Drie Tolhekken Drogerij te Oosterwolde.
Mondeling
Voor een mondelinge zienswijze kunt u
telefonisch een afspraak maken met de
afdeling Mens & Omgeving via 14 0516 (geen
netnummer).

Ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPOSOosterwolde-ON01) vanaf 4 september
2019 tot en met 15 oktober 2019 inzien tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis,
’t Oost 11 te Oosterwolde.
Het ontwerpbestemmingsplan is verder
digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Schriftelijk
Stuur uw zienswijze naar de raad van de
gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430
AA Oosterwolde. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Onderstation Nanningaweg 47 Oosterwolde.
Mondeling
Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling
Mens & Omgeving via 14 0516 (geen netnummer).

