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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
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
@Owerf

Alleen mét afspraak:
Maandag
Dinsdag en woensdag
Donderdag
Vrijdag

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
De inloopspreekuren vervallen
voorlopig. Het Gebiedsteam blijft
telefonisch bereikbaar.

Voor een gesprek met de burgemeester of
een wethouder kunt u een afspraak maken via
14 0516.

08.30 – 12.30
08.30 – 16.30
08.30 – 19.30
08.30 – 12.30

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een
afspraak via www.ooststellingwerf.nl.

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 14.30 uur
Vooraf reserveren via de Afvalapp van
Omrin of via www.ooststellingwerf.nl/
milieustraat-oosterwolde.

Op bezoek bij de brandweer

Deel jouw ervaring met duurzaam wonen
Zonnepanelen op het dak, een warmtepomp of het huis geïsoleerd? Doe dan mee aan de Nationale
Duurzame Huizen Route! Op zaterdag 30 oktober en 6 november openen honderden huiseigenaren
hun deuren om uitleg te geven over de duurzame maatregelen in hun woning. Een mooie kans om
andere huiseigenaren op weg te helpen met jouw eigen tips en ervaringen!
Energiebesparing lijkt soms ingewikkeld, maar
in bijna elk huis kunnen hier wel stappen in
worden gezet, groot én klein. Door eens binnen
te kijken bij een buurtgenoot, krijgen bezoekers
praktische tips, zien zij de duurzame
maatregelen in werking en doen zij inspiratie
op voor hun eigen huis.

Meld je aan
Lijkt het jou leuk om zelf te vertellen over
energiebesparing en de duurzame maatregelen
in jouw huis? Meld dan jouw woning aan via
www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden en
maak je kans op twee overnachtingen bij B&B
De Nachtdijk in Cothen. Geef zelf aan op welke
dag(delen) je jouw woning wilt openstellen.

Kleding- en schoenenbonnenactie
Een burgemeester is verantwoordelijk voor de
openbare orde en veiligheid. Daarom maakt
onze burgemeester Korthuis kennis met de
helden van onze gemeente: de brandweer-

vrijwilligers. “Ik ben enorm onder de indruk van
de inzet van al deze vrijwilligers. Dag en nacht:
ze staan voor ons klaar.”

Gemeente Ooststellingwerf MKBvriendelijkste gemeente van Friesland

Gemeente Ooststellingwerf is door de eigen
MKB-ers in Friesland uitgeroepen tot ‘De MKBvriendelijkste gemeente’ van de provincie. Dit is
de uitkomst van een landelijk onderzoek onder
zo’n 20.000 ondernemers. Wethouder Marcel
Bos ontving dit predicaat met plaatsnaambord
en oorkonde op 4 oktober uit handen van
voorzitter MKB Friesland Milan Grijmans en
manager MKB Noord Marianne Waanders.
Wethouder Marcel Bos is blij met de titel MKBvriendelijkste gemeente: “Ondernemen in
Ooststellingwerf is mooi. Het gaat goed,

Mededelingen

De gemeente Ooststellingwerf ondersteunt
gezinnen met kinderen tot en met 17 jaar met
kleding- en schoenenbonnen. Per kind is er een
bon van € 75,00 voor kleding en een bon van
€ 75,00 voor schoenen beschikbaar. Aanvragen
van de bonnen kan vanaf vrijdag 15 oktober.
Hoe werkt het?
Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot en met
17 jaar? Bent u een alleenstaande ouder en
verdient u per maand maximaal € 1.127,24
(exclusief vakantiegeld)? Of bent u getrouwd/
samenwonend en is uw gezamenlijke inkomen
maximaal € 1.610,35 per maand (exclusief
vakantiegeld)? Dan komt u misschien in
aanmerking voor kleding- en schoenenbonnen

voor uw kind(eren). Let op: bij woningdeling/
kostendeling wordt aangesloten bij de draagkrachtberekening van de bijzondere bijstand.
Wat moet ik doen?
Ontvangt u een uitkering van de gemeente
Ooststellingwerf? Dan ontvangt u de bonnen
automatisch en hoeft u geen aanvraag in te
dienen. Ontvangt u geen uitkering van ons?
Dan kunt u een aanvraag indienen. Aanvragen
van de bonnen kan vanaf 15 oktober 2021 t/m
30 november 2021 via het aanvraagformulier.
Kijk voor meer informatie en het
aanvraagformulier op
www.ooststellingwerf.nl/kledingbon

bedrijven groeien, bedrijfskavels worden
bebouwd, nieuwe ondernemers en bedrijven
hebben interesse in deze regio. We hebben
samen met vertegenwoordigers van
ondernemersverenigingen de afgelopen periode
de lijntjes kort gehouden en elkaar geregeld
gesproken. De waardering vloeit onder andere
voort uit het goede contact met de
ondernemers. Mijn oproep aan onze
ondernemers is dan ook vooral om in te contact
te blijven. Ons ondernemersloket staat graag
voor onze ondernemers klaar.”

De hieronder genoemde informatie heeft geen officiële status. De officiële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.
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

Haule

Oosterwolde

Ravenswoud

Verleende omgevingsvergunning
- voor realiseren paardenbak, Wester Es 29
(30-09-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- voor aanleg paardenbak, plaatsen
paardenstallen en kapschuur, Dorpsstraat 80
kadastraal H 279 (05-10-2021)

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw bedrijfsloods en wijzigen
bestemming in perifere detailhandel,
Esgang 7 (30-09-2021)
- voor bouw woning, Albert Berendshof 3
(30-09-2021)
- voor plaatsen kap op garage,
Grietmanslaan 96 (05-10-2021)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 29 september 2021, bouw woning,
Compagnonsweg 7B

Aanvraag evenementenvergunning APV
- voor organisatie Open Friese
Kampioenschappen MTB 23 januari 2022,
Boerestreek (bos)

Haulerwijk

Donkerbroek

Melding Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
- voor wijziging leidinggevenden,
Leeksterweg 43

Verleende vergunning Drank- en Horecawet
- voor Van Emstweg 85

Makkinga
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 1 oktober 2021, verbouw woning,
Wemeweg 39

Verleende evenementenvergunning
- voor Congres Kansen gemeenschappelijk
landbouwbeleid 12 en 13 oktober 2021,
Ecomunitypark 1

Ooststellingwerf
Ontheffing APV
- voor plaatsen reclameborden van 18 t/m 31
oktober 2021 campagne Blauwe Zone

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
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Onderwijs en bedrijfsleven samen op
waterstofexpeditie

Waterstof lijkt een kansrijke duurzame brandstof als vervanger van fossiele brandstoﬀen. in
Oosterwolde werken Alliander en Groenleven samen aan een pilot waarin ze vijf jaar lang de
kansen en mogelijkheden van (de opslag van) waterstof onderzoeken. Reden voor de gemeente
Ooststellingwerf om een waterstofexpeditie te organiseren voor het onderwijs en bedrijfsleven.
Maandag 27 september kwamen docenten, studenten en ondernemers samen voor deze
waterstofexpeditie.
In het Biosintrum vertelde Willem de Vries van
GroenLeven hen over de waterstofpilot
´Sinnewetterstof´ in Oosterwolde. Daarna ging
de groep in een elektrische bus langs
verschillende initiatieven op het gebied van
waterstof. Bij EnTranCe in Groningen ervaarden
de deelnemers zelf wat waterstof is en wat je
ermee kunt, bijvoorbeeld in industrie en vervoer.
Tijdens een rondleiding langs proefopstellingen
werden veel mogelijkheden zichtbaar.
Bij de Friese Poort in Leeuwarden werd
uitgelegd hoe waterstof in het lesaanbod al
wordt opgenomen en waren ook toepassingen
van waterstof te zien. Na aﬂoop was er bij het
Biosintrum een afsluitende waterstofbarbecue.
Doel van de expeditie was om onderwijs en
bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen
over dit onderwerp, om de kennis die er al is in
de gemeente over waterstof te verzamelen. Het
verzamelen van deze kennis is belangrijk omdat

waterstof in de toekomst een belangrijke
energiedrager kan zijn. Met het produceren van
groene waterstof kan duurzaam opgewekte
energie voor lange tijd worden opgeslagen. Ook
kan groene waterstof een belangrijke rol spelen
in fabrieksprocessen waar nu nog aardgas of
grijze waterstof wordt gebruikt. Groene
waterstof kan dus bijdragen aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.
Wethouder Fimke Hijlkema was ook bij de
waterstofexpeditie en ontving lovende reacties
van de deelnemers. “Dit laat zien dat er
behoefte aan is dat wij als gemeente deze
groepen met elkaar in contact brengen. Samen
met het Biosintrum streven we naar een
waterstofwerkplaats, waar onderwijs en
ondernemers elkaar vinden en samenwerken in
de ontwikkeling van waterstofgebruik en –
opslag. Laat deze expeditie daar een goede
voorbode voor zijn geweest.”

Verkeershinder Haule en Donkerbroek
Vanwege de aanleg van een betonnen ﬁetspad
ontstaat er vanaf 10 oktober t/m 29 oktober
ernstige verkeershinder op de Zwetteweg in
Haule en de Bovenweg in Donkerbroek.
Het betreft de Zwetteweg vanaf de Haulerdiek
t/m de Kruisweg en de Zwetteweg-Bovenweg
vanaf de Kruisweg t/m de Schansmeerweg. Voor
de ﬁetsers is er een omleidingsroute ingesteld.
De duur van de stremmingen is afhankelijk van

de weersomstandigheden en de voortgang van
het werk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
• Patrick Baas van de Samenwerking BV,
bereikbaar via 06 3415 4407
• Arjen Schimmel van de gemeente
Ooststellingwerf, bereikbaar via
telefoonnummer 06 1100 1121 of e-mail
a.schimmel@ooststellingwerf.nl

In de Week tegen Eenzaamheid organiseerde Vraagelkaar een
Gelukscarrousel in de bibliotheek in Oosterwolde. De
bijeenkomst begon met het Vraagelkaar bordspel; een leuke
manier om elkaar te leren kennen door het stellen van vragen.

Het is oogsttijd: pas op, modder op de weg!

De oogsttijd komt er weer aan. Houd de
komende tijd daarom rekening met modder op
de weg. Zie je modder op de weg liggen, of een
waarschuwingsbord staan in de berm? Matig

dan je snelheid. Raak je toch in de slip? Laat
dan het gas los en blijf sturen in de richting
waar je heen wilt. En: trap niet op de rem, want
dan raak je nog meer in de slip.

Fiets totaaldag op 21 oktober

Fietsen: u doet het misschien al uw hele leven,
soms al meer dan 60 jaar. De komst van de
elektrische ﬁets zorgt voor veel ‘heropstappers’:
ﬁetsers die na jaren autorijden de ﬁets ﬁguurlijk
terug hebben gevonden. Wellicht heeft u het
zelf ervaren: het verkeer is drukker. Ook op
ﬁetspaden. En soms werken spieren en
gewrichten niet meer mee zoals u dat graag zou
willen.

Fietsersbond verzorgen een presentatie over
veiligheid, over kleding en verkeersregels.
Vervolgens ﬁetst u onder leiding van de twee
docenten een korte knooppuntenroute (ook te
doen als u geen e-bike heeft). Bij terugkomst is
er een lunch. In een middagpresentatie is er
aandacht voor het afstellen van de ﬁets, pechvoorbereiding en veilig ﬁetsen. Het programma
eindigt rond 15:30 uur.

De Fietsersbond organiseert samen met de
gemeente een Fiets Totaaldag op donderdag 21
oktober 2021. De cursuslocatie is in De Miente,
Snellingerdijk 39, Oosterwolde. De zaal is open
om 09:30 uur. Twee docenten van de

Aan deelname zijn geen kosten verbonden
(ook de lunch is gratis). Aanmelden is echter
noodzakelijk. U kunt zich aanmelden door
een e-mailbericht te sturen naar
doortrappen@ﬁetsersbond.nl.

Eigenaar auto gezocht
Aan de Maden in Appelscha staat al enige tijd
een personenauto. Het gaat om een blauwe
Skoda met een Poolse kentekenplaat OPO
30061. Graag komt de gemeente in contact met
de eigenaar van deze personenauto. Dit kan via
het algemene nummer van de gemeente
(14 0516) of via handhaving@opsterland.nl.
Als de eigenaar niet reageert vóór maandag 18
oktober 2021, slepen we de auto weg.

Wethouder Esther Verhagen: “Het is mooi om te zien hoe open
mensen zijn als je ze een vraag stelt. Ondanks dat een aantal
mensen elkaar voor het eerst ontmoette, voelde ik meteen een
vriendschappelijke en vertrouwde sfeer. En eigenlijk is het zo

simpel, iemand een vraag stellen. Terwijl die vraag het begin
kan zijn van een vriendschap tussen twee mensen.”
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Bestemmingsplan ‘Muldersweg 3,
Appelscha’ ter inzage voor beroep
Het bestemmingsplan ‘Muldersweg 3,
Appelscha’ ligt vanaf 13 oktober 2021 tot en met
23 november 2021 ter inzage.
U kunt het bestemmingsplan (planidentiﬁcatienummer: NL.IMRO.0085.
BPMuldersweg3-VG01) inzien tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis of via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de

inzagetermijn kunt u een beroepschrift indienen
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
Let op: dit is geen oﬃciële bekendmaking.
U vindt de oﬃciële bekendmaking in het
gemeen-teblad via
www.oﬃcielebekendmakingen.nl.

Bestemmingsplan ‘De Bult 5A Appelscha’
ter inzage voor beroep
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Bult 5A
Appelscha’ ligt vanaf 13 oktober 2021 tot en met
23 november 2021 ter inzage.
U kunt het bestemmingsplan
(planidentiﬁcatienummer: NL.IMRO.0085.
BPDeBult5A-VG01) inzien tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis of via

www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een beroepschrift indienen
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
Let op: dit is geen oﬃciële bekendmaking. U
vindt de oﬃciële bekendmaking in het ge-meenteblad via www.oﬃcielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunning en verklaring van
geen bedenkingen ‘uitbreiding Camperplaats
Appelscha’ ter inzage voor beroep
De Omgevingsvergunning en verklaring van
geen bedenkingen ‘uitbreiding Camperplaats
Appelscha’ liggen vanaf 13 oktober 2021 tot en
met 23 november 2021 ter inzage. De
omgevingsvergunning heeft besluitnummer
OV-2020-6546.

openingstijden van het gemeentehuis of via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een beroepschrift
indienen bij de afdeling bestuursrecht van
Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150,
9700 AD Groningen).

U kunt de omgevingsvergunning en verklaring
van geen bedenkingen
(planidentiﬁcatienummer: NL.IMRO.0085.
OVCamperAppelscha-VG01) inzien. Tijdens de

Let op: dit is geen oﬃciële bekendmaking.
U vindt de oﬃciële bekendmaking in het
gemeen-teblad via www.
oﬃcielebekendmakingen.nl.

Voedselbank
Algemeen telefoonnummer: (06) 46 33 39 11 (ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur).
Aanvraag voedselpakket telefoonnummer: (06) 21 62 00 15 (ma t/m vr 9.00 uur tot
12.00 uur). Kijk voor meer informatie op www.voedselbankooststellingwerf.nl.

