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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?
4 november Marcel Bos
11 november 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
Verleende omgevingsvergunning
- voor  het bouwen van een woning, 

Wester Es 48   (14-10-2019)
- voor het doortrekken van het dak 

op de bijkeuken, Alle  Wijtzesweg  2   
(15-10-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van 

Runforestrun in het Drents Friese 
Wold op 11 januari 2020 
(14-10-2019)

Donkerbroek
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 14 oktober 2019 voor het aan-

leggen van een PV-panelenveld, 
Bovenweg 10

- op 17 oktober 2019 voor de aanleg 
van een meidoornhaag tbv herstel 
en versterken landshapselemen-
ten, kadastraal D 161 buitengebied

fochteloo
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 12 oktober 2019 voor planolo-

gisch-juridische verankering van 
zorgactiviteiten, Noordeinde 27

Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van bedrijfswo-

ning en verbouw van bedrijfsge-
bouw, Kerkstraat 46   (16-10-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 10 oktober 2019 voor het reali-

seren van 44 woningen, 
Haerenkwartier kadastraal 
Oosterwolde C 3925,3926,3928,393
1,3978,3980,4180

Verleende omgevingsvergunning
- voor het bouwen van een woning,  

Nanninagaweg 22 (18-10-2019)
- voor het bouwen van een tuin-

huisje met overkapping en houtop-
slag, Vosselweg 2, kadastraal C 
4380   (18-10-2019)

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

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

Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
vanaf 23 oktober 2019 het ontwerpbestemmings-
plan Houtwal 13-14 te Oosterwolde ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 
een appartementengebouw met daarin vier 
woningen mogelijk.

ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BPHoutwal13-ON01) vanaf 23 oktober 2019  
tot en met 3 december 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.

U kunt de locatie ook direct raadplegen via de 

Na de succesvolle kleding- en schoenenbonnen-
actie van de voorgaande jaren heeft het college 
besloten om deze actie te herhalen. Heeft u kin-
deren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar? 
Bent u alleenstaand ouder en verdient u maan-
delijks maximaal € 1.076,79 (exclusief vakantie-
geld)? Of bent u getrouwd/samenwonend en is 
uw gezamenlijke inkomen maximaal € 1.538,27 
(exclusief vakantiegeld) per maand? Dan kunt u 
wellicht in aanmerking komen voor kleding- en 
schoenenbonnen voor uw kind(eren). 
Let op: bij woningdeling/kostendeling wordt 
aangesloten bij de draagkrachtberekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Ooststellingwerf maken bekend dat zij een 
omgevingsvergunning verlenen op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) voor de aanleg en/of bouw en het 
gebruik van het Zonnepark Duistereweg 
Oosterwolde bij Oosterwolde voor een periode 
van 30 jaar op de percelen kadastraal bekend als: 
gemeente Oosterwolde sectie D, nummer 362, 
1326, 1328, 1329, 2042, 2043, 2044, 2045, 2120. 
De omgevingsvergunning heeft besluitnummer 
OV-2019-3762.

Er is één zienswijze ingediend op de ont-
werp-omgevingsvergunning. Deze zienswijze 
heeft geleid tot aanpassing van de omgevings-
vergunning. 

Procedure
De omgevingsvergunning is verleend met toe-
passing van de procedure als bedoeld in artikel 
2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel 
van deze procedure is een door de raad af te 
geven verklaring van geen bedenkingen. In de 
vergadering van 15 oktober 2019 heeft de raad 
een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Beroepstermijn 
De omgevingsvergunning met bijlagen (IMRO-
code: NL.IMRO.0085.OVZPDuistereweg-VG01) 
liggen vanaf woensdag 23 oktober 2019 tot en 
met dinsdag 3 december 2019 ter inzage. 

Om de stukken in te zien kunt u tijdens ope-
ningstijden terecht bij de publieksbalie van de 
gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431 LE in 
Oosterwolde. Daarnaast kunt u de stukken digi-
taal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Ook zijn de stukken digitaal (in pdf-bestand) in 
te zien op de website www.ooststellingwerf.nl 
onder het kopje ‘Bewoners & bezoekers’ 
> ’Wonen’ > ‘Bestemmingsplannen’.

volgende URL: www.ruimtelijkeplannen.nl/
viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0085.
BPHoutwal13-ON01

Zienswijze indienen
Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voor-
nemen zowel mondeling als schriftelijk ziens-
wijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze 
mogelijkheid gebruik maken.

schriftelijk
Stuur uw zienswijze naar de raad van de 
gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38,  
8430 AA Oosterwolde. Vermeld in uw brief het 
onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmings-
plan Houtwal 13-14 te Oosterwolde.

mondeling
Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefo-
nisch een afspraak maken met de afdeling Mens 
& Omgeving via 14 0516 (geen netnummer).

van de bijzondere bijstand.

Bonnen aanvragen
Download op www.ooststellingwerf.nl/
minimaregelingen het aanvraagformulier of haal 
dit op in het gemeentehuis. Vul het formulier in 
en voeg een bewijs van uw inkomen over de 
maand september 2019 bij. Retourneer uw aan-
vraag voor 1 december 2019. Ontvangt u een 
uitkering van ons? Dan ontvangt u de bonnen 
automatisch en hoeft u geen aanvraag in te dienen.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen 
via het algemene telefoonnummer 14 0516.

Beroep
Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden 
met ingang van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen. In principe staat het beroep alleen 
open voor belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze hebben ingebracht tegen de desbetreffende 
ontwerpbeschikking. 

Voorlopige voorziening
Ook kunnen belanghebbenden - voor zover zij 
daarbij een spoedeisend belang hebben - op 
grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht voorlopige voorziening tot schor-
sing van dit besluit vragen. Dit verzoek moet 
ingediend worden bij de Voorzieningenrechter, 
Afdeling  bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen.

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van 
de Crisis- en herstelwet van toepassing (artikel 
1.1. Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage I 
Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en 
stelt striktere eisen aan het beroepschrift. Dit 
brengt onder meer met zich mee dat alle 
beroepsgronden in het beroepschrift dienen te 
worden opgenomen. Ook kunnen de beroeps-
gronden na afloop van de beroepstermijn niet 
meer worden aangevuld. Vermeld in het beroep-
schrift dat de Crisis- en herstelwet van toepas-
sing is.

Ontwerpbestemmingsplan Houtwal 13-14 
te Oosterwolde

kleding- en schoenenbonnen voor kinderen

Omgevingsvergunning en verklaring van 
geen bedenkingen Zonnepark Duistereweg 
Oosterwolde

Dinsdag 29 oktober  2019 vanaf 19.30 uur is 
de raadscommissie Planning & Control in de 
raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
- Programmabegroting 2020-2023 en aanpak 

begrotingstekort 2020-2023

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

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

De raadsvergadering wordt uitgezonden via de 
Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en 
Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website 
(www.ooststellingwerf.nl).

raadscommissie Planning & Control

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl
https://www.ooststellingwerf.nl/minimaregelingen/
https://www.ooststellingwerf.nl/minimaregelingen/
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Wilt u  meer grip op uw geld? Heeft u aan het 
einde van uw geld een stukje maand over?
Het kan een uitdaging zijn om rond te komen 
van uw inkomen, geld over te houden om te spa-
ren of om een keer iets leuks te kunnen doen. 
Daarom organiseert het Gebiedsteam 
Ooststellingwerf in samenwerking met Scala een 
budgetcursus. U bent hierbij van harte welkom!

•	 Hoe	kan	ik	besparen?
•	 Van	welke	regelingen	kan	ik	gebruik	maken?	

Wanneer is de budgetcursus?
De gratis cursus  is 5 weken achter elkaar op 
donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. We 
starten op donderdag 31 oktober mei en daarna 
is de cursus 7 november, 14 november, 21 
november en 28 november.

Waar?
De 5 bijeenkomsten zijn in Dorpshuis de Enter, 
Leeksterweg 23 in Haulerwijk. 

Aanmelden? 
Aanmelden kan via Scala telefonisch  
(0516-567220) of via de email  
(administratie@scala-welzijn.nl). 
Reiskosten kunnen worden vergoed.

Voor wie is de budgetcursus?
Voor alle inwoners van de gemeente 
Ooststellingwerf. U krijgt informatie en gaat 
aan de slag met onder andere:
•	 Hoe	breng	ik	mijn	(digitale)	administratie	op	

orde?
•	 Hoe	maak	ik	een	maandoverzicht	van		de	

maandelijkse inkomsten én uitgaven?
•	 Hoe	houd	ik	mijn	dagelijkse	uitgaven	bij?

gratis budgetcursus ‘Weet wat je besteedt’


