
Dinsdag 17 september | 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.

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?
  7 okt.  Marcel Bos

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.

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 9 september 2019 voor het bou-
wen van een carport, Nijhof 42   

Fochteloo
Verleende omgevingsvergunning
 - voor het plaatsen van een mest-
silo, Noordeinde 28   (10-09-2019)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 12 september 2019 voor het 
bouwen van een bedrijfswoning en 
verbouw bedrijfsgebouw, 
Kerkstraat 46

Melding Activiteitenbesluit
 - voor het veranderen van het 
bedrijf, Norgerweg 1   (05-09-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
 - op 11 september 2019 voor het 
plaatsen van een bedrijfsaandui-
dingsbord, Schapekamp 18

Melding Activiteitenbesluit
 - voor het veranderen van het 
bedrijf, Weperpolder 8
(10-9-2019)

Verleende evenementenvergunning
 - voor het organiseren van een huis-
beurs,  Buurstede 1 op 27 en 28 
januari 2020 (10-09-2019)

Waskemeer 
Melding Activiteitenbesluit
 - voor het veranderen van het  
bedrijf , Kruisweg 32A
(09-09-2019)

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

Maandag 23 september 2019 vanaf 19.30 uur is 
de raadscommissie Ruimte in de raadzaal van 
het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
- Bestemmingsplan Motorcrossterrein 
  De Prikkedam
Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissies  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.
De raadscommissie is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Openbare Themabijeenkomst 
Dinsdag 24 september vanaf 19.30 uur vindt 
een openbare Themabijeenkomst plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
- Omgevingsvisie

De Themabijeenkomst is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt? 
Op onze website www.ooststellingwerf.nl 
staan de achterliggende stukken.

 Raadscommissie Ruimte

Balie gemeentehuis vrijdag 20 
september gesloten.
Op vrijdag 20 september is de balie van het gemeentehuis gesloten. 
We zijn wel telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur.

Ook dit jaar wil gemeente Ooststellingwerf goe-
de initiatieven verder helpen. Heb jij een goed 
idee of initiatief? Waar meerdere mensen wat 
aan hebben? Dan kun je t/m 11 oktober jouw 
idee indienen bij Het Fonds!

Kom je ook jouw project pitchen?
Op woensdag 2 oktober 2019 vindt de projec-
tenpitch plaats. Tijdens de projectenpitch krijg 
je de mogelijkheid om jouw idee te presenteren 
aan de adviescommissie. Hier heb je maximaal 
3 minuten voor. Zo kun je nog tips krijgen om 
je idee aan te scherpen en krijgt de adviescom-
missie een beter beeld van jouw project. Dit is 
overigens niet verplicht.

Wanneer:  Woensdag 2 oktober vanaf 19.30 uur
Waar:  Gemeentehuis, Oosterwolde

Aanmelden kan t/m 20 september via 
j.pijnacker@ooststellingwerf.nl.

Kun je niet bij de pitch aanwezig zijn?
Kun je niet bij de pitch aanwezig zijn? Maar wil 
je toch jouw aanvraag toelichten aan de advies-
commissie? Dat kan door middel van een fi lm-
pje! Dat fi lmpje lever je in op het moment dat je 

ook jouw aanvraag offi  cieel indient. Het fi lmpje 
moet wel aan de volgende voorwaarden vol-
doen, anders wordt het fi lmpje niet meegeno-
men in de beoordeling:

• Het fi lmpje mag maximaal 3 minuten duren
• Het fi lmpje moet worden aangeleverd via een 

youtubelink of via  www.wetransfer.com aan 
j.pijnacker@ooststellingwerf.nl. 

• Als het fi lmpje per Wetransfer wordt aangele-
verd, dan graag aanleveren in MP4 
bestandsindeling. 

• Tip! Lever je het fi lmpje aan via youtube, maar 
wil je niet dat iedereen jouw fi lmpje ziet? Zet 
dan jouw video op ‘verborgen’ bij de priva-
cyinstellingen op youtube. Dan is enkel met 
de link jouw fi lmpje te bekijken.

Wil je liever even sparren over jouw idee?
Kom dan naar een van de inloopmomenten op 
17 september en 7 oktober 2019. Deze momen-
ten vinden plaats tussen 16.00 uur en 20.00 
uur in de hal van het gemeentehuis. 

Meer informatie over Het Fonds en het
aanvragen van subsidie: 
www.ooststellingwerf.nl/fonds 

Het is  oogsttijd. Dat betekent dat er veel land-
bouwverkeer op de weg is. Deze voertuigen 
kunnen nog wel eens modder op de weg ach-
terlaten, met gladde wegen als gevolg. Ziet u 
modder op de weg liggen of een waar-
schuwingsbord in de berm staan? Matig dan 

uw snelheid. Raakt u onverhoopt toch in de 
slip door modder op de weg? Laat dan het gas 
los en blijf sturen in de richting waar u naartoe 
wilt. Trapt u vooral niet op de rem, want dan 
raakt de auto nog meer in de slip.

Pas op voor modder op de weg!

Projectenpitch Het Fonds, 2 oktober 2019

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

Ben jij er ook bij?
Ben je jonger dan 25 jaar en ben je mantelzor-
ger? 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. 

Eten & drinken
Wij zorgen voor een lunchpakket en voor het 

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 dieetwen-
sen? Geef dit dan ook door aan Jaimy Pijnacker. 

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  Aankomst in Oosterwolde

Uitje voor jonge mantelzorgers op 24 
oktober naar Walibi

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


