
   

Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen offi  ciële status. De offi  ciële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.offi  cielebekendmakingen.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
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 30 juni 2021, voor plaatsen bedrijfs-

verzamelgebouw nr. 3 en wijzigen positie 
gebouw 2, Industrieweg Kadastraal I 1131 

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van het 

Stellingenfestival op 19 september 2021 op 
het Boerestreekplein (05-07-2021)

Haule
Verleende omgevingsvergunning
- voor kap eik, wegens eenzijdige groei door 

verdringing , Dorpstraat 45 (08-07-2021)

Makkinga
Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie Stormbaan op 10 juli 2021, 

Oosterhuisweg, achter nr. 7 (veldje achter 
OBS de Stelling)  (06-07-2021)

Evenementenvergunning verleend
- voor de organisatie van motorcross-

wedstrijden op 4-7 en 29-8 met als 
reservedata 11-7 en 18-7 op de locatie 
Prikkedam 1A (2-7-2021).

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning 
- op 6 juni 2021, voor wijziging bestemming 

naar perifere detailhandel - strijdig gebruik 
regels RO, Veengang 17

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw werkplaats, Venekoterweg 1

(05-07-2021)
- voor realiseren noodbrug, Houtwal thv

nr. 30 (08-07-2021)

Melding Activiteitenbesluit
- voor starten bedrijf, Brinkstraat 5A

(01-07-2021)
- voor verandering bedrijf, Waardeel 2

(05-07-2021)

Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie ‘Walk bye! Harry! op 
 7 juli 2021, ’t Oost 11 (02-07-2021)

Verlenging termijn afhandelen 
omgevingsvergunning 
- voor maatwerkvoorschriften, perceel Drie 

Tolhekken 3 (24-06-2021)
- voor plaatsen gevelreclame, Brinkstraat 7A  

(07-07-2021)

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

Misschien heb je wel eens geluisterd naar 
Omroep Odrie. Dit is de lokale omroep in de 
gemeente Ooststellingwerf. Odrie staat voor de 
drie O’s: Omroep, Organisatie en 
Ooststellingwerf. En om de organisatie steviger 
te krijgen hebben ze hulp nodig. “We zijn 
dringend opzoek naar nieuwe vrijwilligers”, 
benadrukt voorzitter Arie den Blanken. Arie is 
nu ruim vijf jaar voorzitter en ziet het aantal 
vrijwilligers afnemen. “Dat is ook niet gek, 
sommigen doen dit werk al jaren. En mensen 
hebben het soms gewoon te druk. Maar zonder 
extra handjes kunnen wij niet doen wat we het 
liefste doen: mooie, lokale programma’s 
maken”. 

Vrijwilligerswerk
Een lokale omroep die draait op vrijwilligers. 
Dat is een hele klus, waarbij je soms veel tijd en 
energie kwijt bent. Maar je krijgt er ook veel 
voor terug. “Je doet echt iets voor de 
maatschappij. En dat geeft veel voldoening. 
Naast bestuurlijk bezig zijn, doe ik iets wat ik 
enorm leuk vind; namelijk mooie programma’s 
maken. Zoals mijn programma ‘Muziek met 
Trox’. Je leert elke dag weer iets nieuws en daar 
heb je zelf veel aan”, vertelt programmamaker 
Henk Trox. “Daarnaast kan iedereen bij 
Omroep Odrie zichzelf zijn. Wij waarderen 
ieders inzet evenveel; of je nou de post ophaalt, 

de weerman bent of in het bestuur zit. Maar 
vrijwillig is niet vrijblijvend. Wij zetten samen 
de schouders eronder, daarin maken vele 
handen licht werk. En moet je ook je 
verantwoordelijkheid durven pakken”, zegt Arie. 

Veelzijdige omroep 
Bij het draaiende houden van een omroep 
gebeurt van alles voor én achter de schermen. 
“Als programmamaker is het belangrijk om 
bijvoorbeeld een goede technicus naast je te 
hebben. Onze technicus Evert Sikkema stopt na 
15 jaar. Wij konden op elkaar vertrouwen; ik wist 
dat zodra ik klaar was met mijn praatje er altijd 
een gepast muziekje ingezet werd”, vertelt 
Henk. De omroep kan altijd wel mensen 
gebruiken met een passie voor techniek. 
“En dan bedoel ik techniek in de breedste zin 
van het woord. Natuurlijk valt daaronder 
programmatechniek, maar we zoeken ook 
iemand die handig is met kabels, leidingen en 
ICT en kan bijspringen als de nood hoog is. 
Ook zijn we dringend op zoek naar een 
studiobeheerder voor ons pand in Oosterwolde. 
Iemand die de handjes uit de mouwen steekt 
en het pand netjes houdt of eens een lamp kan 
vervangen. Een manusje-van-alles”, vertelt Arie. 

Programma’s op locatie
Omroep Odrie is ook altijd op zoek naar 

Terug in NederlandTijdens je verblijf

• Houd je aan de 
coronamaatregelen 
onderweg, op je 
bestemming en bij 
thuiskomst. Ook als je 
gevaccineerd bent.  

• Blijf tijdens je vakantie op 
de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. 
Download de Reisapp, 
maak je bestemming 
favoriet en ontvang 
automatisch een bericht 
als de situatie verandert. 

25 juni 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voor vertrek

Vakantieplannen? Ga wijs op reis 
 
 

Reizen naar het buitenland is dit jaar minder zorgeloos dan we gewend zijn.  
Nu goed voorbereiden, betekent straks ontspannen op vakantie gaan.  

Check altijd het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.

Meer informatie: 
 rijksoverheid.nl/reizen 

of bel 0800-1351 

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

 Groen: Je kunt reizen naar dit land of gebied. 
 
   Geel: Reizen kan, maar er zijn risico’s. 
 
Oranje: Ga hier niet op vakantie. Reis alleen 

als het noodzakelijk is. 
 
Let op: Landen kunnen beperkingen opleggen 
aan reizigers uit Nederland, zoals een 
negatieve testuitslag of quarantaine.

Check het reisadvies

Kijk in het reisadvies welke eisen in een land 
gelden voor reizigers. Je kunt hiervoor een 
coronabewijs gebruiken.   
• Download de CoronaCheck-app en upload 

je coronabewijs.  
• Of maak een papieren coronabewijs aan via 

coronacheck.nl/print.

Aanvullende eisen

Quarantaine reischeck  
Voor reizigers uit oranje 
gebieden gelden 
maatregelen op het gebied 
van testverplichting en 
quarantaine bij terugkeer 
naar Nederland. Doe de 
Quarantaine reischeck om 
te zien wat voor jou geldt. 

 
Testen  
• Heb je klachten bij 

terugkomst in Nederland? 
Laat je dan testen bij de 
GGD.  

• Overweeg een zelftest als 
je geen klachten hebt voor 
extra zekerheid.

Omroep Odrie wil mooie 
programma’s blijven maken  

nieuwe verslaggevers. Bijvoorbeeld voor hun 
sportprogramma of een uitzending over de 
gemeenteraadsvergaderingen op locatie. Ben je 
geïnteresseerd in sport of politiek en wil je hier 
meer in gaan doen? Dan is dit je kans! Ook als 
student kun je bij Omroep Odrie terecht. Voor 
je stage of als vrijwilliger. Zo kan je alvast 
ervaring opdoen. “Een ambitie van ons is om 
ook programma’s voor jongeren te maken. 
Daarvoor hebben we ook jongeren nodig die 
die programma’s willen en kunnen maken. Zij 
zijn de doelgroep en weten wat voor jongeren 
interessant is om te luisteren. Zo worden we 
écht een omroep voor heel Ooststellingwerf”, 
aldus Arie. 

Wil jij iets voor Omroep Odrie betekenen? 
Of heb je een vraag? Je kan ook altijd een kijkje 

nemen bij Omroep Odrie of een keer 
meelopen. Zo kom je er echt achter of dit 
vrijwilligerswerk iets voor jou is. Je kan contact 
opnemen het Arie via 06-51582074 of 
a.w.m.den.blanken@hetnet.nl of met Henk 
via 06-83965645 of henk.trox@hetnet.nl.  

Een belangrijk onderdeel van de doe-agenda 
‘Iedereen doet en ontmoet’ is dat de 
gemeente meer vrijwilligers wil. Zonder 
vrijwilligers ligt een groot deel van het 
maatschappelijk leven stil. Vrijwilliger zijn is 
belangrijk voor de gemeenschap en ook 
zeker  voor jezelf. Je leest de hele doe-agenda 
op www.ooststellingwerf.nl/visie-
samenleven.  
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Henk Trox en Arie den Blanken in de studio van Omroep Odrie.
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

T: 14 0516

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

Openingstijden gemeentehuis (15 juli tm 19 aug)

Alleen mét afspraak:

Maandag  08.30 – 12.30 

Dinsdag t/m donderdag   08.30 – 16.30 

 Vrijdag  08.30 – 12.30 

Bel voor een afspraak naar 14 0516 of maak online een 

afspraak via www.ooststellingwerf.nl. 

Milieustraat
Nanningaweg 47b 

8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

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. 

Gebiedsteam
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.

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



Spookfacturen Gemeentegids  
Gemeente Ooststellingwerf waarschuwt 
ondernemers, verenigingen en instanties voor 
spookfacturen gemeentegids. Ondernemers of 
organisaties krijgen een factuur / aanmaning 
voor het plaatsen van hun gegevens in een 
(digitale) gemeentegids. Of worden gebeld 
om een advertentie te plaatsen. Voor de 
gemeentegids - de papieren èn de digitale 
versie – doen wij alleen zaken met AkseMedia. 

Deze uitgever heeft een ondertekende 
toestemmingsbrief van de gemeente om 
bedrijven en organisaties te benaderen om in 
de gemeentegids te adverteren. U kunt altijd 
naar deze brief vragen. Neem bij twijfel altijd 
contact met ons op via 14 0516 of door te 
mailen naar gemeente@ooststellingwerf.nl.   

Vraag op tijd je paspoort of ID-kaart aan
Vakantieplannen? Bekijk of je paspoort of 
identiteitskaart nog geldig is. Niet meer geldig? 
Maak dan op tijd een afspraak met ons om een 
nieuwe aan te vragen. Je kan online een 
afspraak maken via www.ooststellingwerf.nl/
afspraakmaken of door te bellen naar 14 0516. 

Let op: op maandag 2 augustus wordt een 

nieuw model van de Nederlandse identiteits-
kaart geïntroduceerd. Hierdoor kan 
je vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur t/m 
zondag 1 augustus 2021 geen aanvraag of 
spoedaanvraag voor een paspoort of 
Nederlandse identiteitskaart doen. 
Houd hier rekening mee en plan op tijd 
een afspraak in voor een andere datum.   

Ontwerpbestemmingsplan Jan Frankensingel 26 Oosterwolde
Het ontwerpbestemmingsplan Jan Franken-
singel 26 Oosterwolde ligt vanaf 14 juli  2021 tot 
en met 25 augustus 2021 ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
(planidentifi catienummer: NL.IMRO.0085.
BPJFrankensingel26-ON01) inzien tijdens 

de openingstijden van het gemeentehuis of 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de 
inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. 

Let op: dit is geen offi  ciële bekendmaking. U vindt 
de offi  ciële bekendmaking in het gemeenteblad 
via www.offi  cielebekendmakingen.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.

Mededelingen
Haulerwijk
Verleende omgevingsvergunning
- voor plaatsen beveiliging bij zonnepark, nabij Hoofdweg-Boven Kadastraal K 1561

(05-07-2021)
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