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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

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.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Inloopspreekuur
9.00 - 13.00 uur

Wanneer?

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

6 januari
13 januari

Marcel Bos
Esther Verhagen

Aangepaste openingstijden
Het gemeentehuis en het gebiedsteam zijn gesloten op 24 december vanaf 12.30 uur, 25, 26 &
27 december de hele dag. Op 31 december vanaf 12.30 uur gesloten en 1 januari de hele dag
gesloten. Donderdag 2 januari zijn we geopend tot 16.30 uur.

Voor iedereen een gezellig Oud en Nieuw
Ter voorbereiding op de jaarwisseling werkt de
gemeente Ooststellingwerf nauw samen met
politie en brandweer. Wij willen er voor zorgen
dat het jaar op een veilige en gezellige manier
start. Helpt u mee?
Carbidschieten
Op oudejaarsdag worden traditiegetrouw de
melkbussen weer uit de schuur gehaald om er
eens flink op los te knallen. Carbidschieten is
leuk, maar de veiligheid is ook erg belangrijk.
Houd dus rekening met de volgende voorwaarden:
• Er moet gebruik worden gemaakt van een
melkbus en/of dergelijk voorwerp met een
maximale inhoud van 50 liter.
• Carbidschieten mag van 31 december 10.00
uur tot 1 januari 02.00 uur.
• De plaats vanwaar geschoten wordt, moet
minstens op een afstand van 75 meter van de
woonbebouwing zijn en op minstens 300
meter afstand van een gebouw waar dieren
gehouden worden.
Mocht u twijfels hebben over de mogelijke locatie voor het carbidschieten, dan kunt u contact
opnemen met de gemeente via 14 0516.
Ter gelegenheid van de jaarwisseling is het in de
gemeente Ooststellingwerf toegestaan (goedgekeurd) vuurwerk af te steken van 31 december
18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Vreugdevuren
Tijdens de jaarwisseling wordt er vaak op de
hoek van de straat een vuurtje gestookt. Dit mag
niet. Het is namelijk niet toegestaan om een
vuurtje te stoken in de open lucht op grond van
de Algemene Plaatselijke Verordening 2014.
Terrashaarden en vuurkorven mogen wel, zolang
er geen afvalstoffen worden verbrand.
Sluitingstijden tijdens de jaarwisseling
De sluitingstijd tijdens de jaarwisseling is 05.00
uur. De horecaondernemers mogen tot de bovengenoemde tijden hun bedrijf geopend houden.
Horecabedrijven moeten zich houden aan de
voorschriften van het Besluit horeca-, sport-, en
recreatie-inrichtingen milieubeheer. De
geluidsnormen genoemd in dit besluit zijn ook
tijdens de jaarwisseling van toepassing. De kans
bestaat dat er geluidsmetingen worden verricht.
Slopen is kopen
We werken met zijn allen samen aan een fijne
jaarwisseling. Toch zijn er afgelopen jaar een
aantal gemeentelijke eigendommen vernield. Wij
vinden dit erg jammer. Wij vragen u te signaleren wanneer er vernielingen aan eigendommen
plaatsvinden en deze bij ons en/of de politie te
melden.
• Bij klachten: bel 14 0516
Bij vernielingen op gemeentelijke eigendommen
en wanneer de dader wordt opgepakt, wordt de
schade op de dader verhaald. Dit kan in een aantal gevallen flink wat gaan kosten.

Ben jij een BOCK?
Tijdens de BOCK-campagne worden er tips voor
veilig carbidschieten aan zowel de carbidschieters zelf als aan de toeschouwers gegeven. Dit
jaar staan de BOCK-oordoppen centraal in de

Mededelingen
Appelscha
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 12 december 2019, aanleg playground (sportveld), Aekingaweg 4
- op 15 december 2019 kap 5
esdoorns, Nijesteegde 50B en 50 A
Verleende omgevingsvergunning
- voor uitbreiden woonhuis,
Kloksveen 54 (17-12-2019)
- voor plaatsen uitbouw aan gevel,
Van Emstplein 4 (18-12-2019)

BOCK-campagne. Daarmee voorkom je gehoorschade! De harde knallen bij het carbidschieten
kunnen blijvende gehoorschade geven. Vanaf 80
decibel kan geluid schadelijk zijn. Geluiden van
120 decibel kunnen je gehoor direct beschadigen. Een carbidknal is voor toeschouwers al
gauw 100 decibel. Voor de carbidknallers die er
vlak naast staan is dit hoger, wel 120-130 decibel!
Daarom kun je gratis de BOCK-oordoppen bij de
balie van het gemeentehuis halen. Ook kun je
een BOCK-pet ophalen en oordoppen voor toeschouwers. Let op: 1 set per persoon en zolang
de voorraad strekt.

Gaat de ophaalactie van kerstbomen jouw zakgeld aanvullen?
De gemeente organiseert op zaterdag 4 januari 2020 een ‘kerstbomen-ophaalactie’. Medewerkers van
de Buitendienst beginnen op 4 januari vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur met de inzameling van de kerstbomen. Deze ophaalactie houdt in dat wij op verschillende plaatsen ongeveer 20 minuten staan om de
bomen zonder kluit in ontvangst te nemen. De bomen worden ter plekke per vrachtwagen afgevoerd
naar een centrale versnipperaar. In het schema is te zien hoe laat we in jouw buurt zijn.
Iedere ingeleverde boom levert € 0,50 op!

Ophaalschema kerstbomenactie op 4 januari 2020
Langedijke/ Elsloo/ Oldeberkoop/ Makkinga
9.10 - 9.30 uur
Langedijke parkeerplaats bij het dorpshuis.
9.50 - 10.10 uur
Elsloo Frankenaweg nr. 12.
10.35 - 10.55 uur
Oldeberkoop Grietmansstraat hoek Lyclamaweg.
11.15 - 11.35 uur
Makkinga Oosterhuisweg ingang sportveld.
Oosterwolde - Groep Oosterwolde
12.50 - 13.05 uur
Lijnakker bij brievenbus
13.10 - 13.25 uur
Langekamp t.o. nr. 23
13.30 - 13.45 uur
Weidemaad t.o. vijver.
13.50 - 14.05 uur
Weidemaad speelveld t.o. nr. 43.
14.10 - 14.25 uur
Hoge Esch voor nr. 2.
14.30 - 14.45 uur
Schapekamp bij OBS.
14.45 - 15.00 uur
Laak hoek De Hegen bij het bosje.
15.05 - 15.20 uur
Goldhear hoek Ybenhear.
15.25 - 15.40 uur
Kringgreppelstraat het hofje bij nr. 26-47.
15.45 - 16.00 uur
Parkeerplaats voor gereformeerde kerk (Anker).
Haulerwijk/ Waskemeer/ Haule/ Donkerbroek/ Fochteloo
9.00 - 9.10 uur
Haulerwijk Molenweg hoek Valkeniersweg.
9.15 - 9.25 uur
Haulerwijk Groene kruisgebouw.
9.30 - 9.40 uur
Haulerwijk Loswal nr. 6 hoek Snikke bij sportveld.
9.50 - 10.00 uur
Waskemeer hoek Kruisweg/ Jan Roelswijk.
10.10 - 10.20 uur Haule bij het dorpshuis.
10.30 - 10.40 uur Donkerbroek Buursterlaan hoek Vicariestraat.
10.45 - 11.00 uur
Donkerbroek Brunstingweg bij het speelveldje.
11.15 - 11.35 uur
Fochteloo Zuideinde hoek Vogelrijd.
Appelscha/ Ravenswoud - Groep Appelscha
13.00 - 13.20 uur
Appelscha parkeerplaats Steegde bij nr. 43-47.
13.30 - 13.50 uur
Appelscha Teunis Geessienweg.
14.00 - 14.20 uur Appelscha omgeving OBS.
14.30 - 14.50 uur
Appelscha omgeving Grote Leijen (omgeving vijver).
15.00 - 15.20 uur
Appelscha Domela Nieuwenhuisstraat nr. 106 op de kop van de vijver.
15.30 - 15.50 uur
Ravenswoud ingang sportveld.

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.
Verleende evenementenvergunning
- voor een Winterwandeltocht op
2 februari 2020 (17-12-2019)
- voor het nieuwjaarsfeest op
1 januari 2020, Vaart NZ 2
(19-12-2019)

Elsloo
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 18 december 2019, bouwen
woning, Kloosterheerd 2

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Kloosterweg
1D (aangevraagd als F 1062)
(17-12-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 15 december 2019, vervanging
dakpannen, Snellingerdijk 130
- op 16 december 2019, plaatsen
buitenreclame, Veengang 1

Verleende omgevingsvergunning
- voor kap 8 eiken ten behoeve van
aanleg fietsoversteek provinciale
weg N919, plaatselijk bekend aan
de Rijweg. De bomen staan de uitvoering hiervan in de weg
(23-12- 2019)
Verleende evenementenvergunning
- voor een lentefair op 27 maart
2020 op het schoolplein aan de
Rijweg 59 (19-12-2019)

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
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Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders maken als
bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17. vijfde lid
van de Wet milieubeheer, het volgende bekend:
op 24 oktober 2019 is ter voorbereiding van een
aanvraag om omgevingsvergunning een aanmeldingsnotitie in het kader van de nieuwbouw van
een supermarkt ter plaatse van de Vaart
Zuidzijde nr. 47 te Appelscha ingediend. De aanmeldnotitie is getoetst aan de criteria van artikel
7.17, derde lid van de Wet milieubeheer.
Burgemeester en wethouders hebben op 5
november 2019 besloten het uitvoeren van een
m.e.r.-beoordeling voor de bouw en/of het
gebruik van een supermarkt aan de Vaart
Zuidzijde ter plaatse van nr. 47 in Appelscha
achterwege te laten omdat beoordeeld is dat de
voorgenomen activiteit geen relevante milieugevolgen heeft die het doorlopen van de
m.e.r.-procedure zinvol maken.
Terinzage
Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen
vanaf woensdag 25 december 2019 tot en met
dinsdag 4 februari 2020 ter inzage. Om het
besluit in te zien kunt u tijdens openingstijden
terecht bij de publieksbalie van de gemeente

Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431 LE in
Oosterwolde. Ook is het besluit deze digitaal in
te zien op de internetpagina van de gemeente
www.ooststellingwerf.nl/bestemmingsplannen.
Voorbereidingsbesluit
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet
bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als
een voorbereidingsbeslissing waartegen geen
direct bezwaar of beroep openstaat tenzij deze
beslissing de belanghebbende los van het voor
te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang
treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van
State dat bijvoorbeeld omwonenden en milieuverenigingen in dit geval niet als direct belanghebbende worden gezien.
U kunt uw reactie omtrent dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de
wettelijke procedure ten behoeve waarvan het
vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt
genomen. In dit geval in het kader van de
omgevingsvergunningprocedure (zie ontwerpomgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van
geen bedenkingen nieuwbouw Poiesz
Appelscha).

Milieustraat vanaf 1 maart op zaterdag langer geopend
De milieustraat is vanaf 1 maart 2020 op zaterdagmiddag geopend tot 14.30 uur. In plaats van
12.30 uur. U heeft dan twee uur langer de tijd om op zaterdag uw grof huishoudelijk afval weg te
brengen.

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring
van geen bedenkingen nieuwbouw Poiesz Appelscha
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning als in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) te verlenen voor de
bouw van een supermarkt ter plaatse van de
Vaart Zuidzijde nr. 47 te Appelscha op de percelen kadastraal bekend sectie C, gemeentecode
MKG00, percelen 7566, 7565, 7720, deels 7726
en deels 7678 van de gemeente Ooststellingwerf.
De omgevingsvergunning heeft besluitnummer
OV-2019-6427.
Procedure
De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend met toepassing van een 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 zijn vergadering van 17 december 2019 heeft de raad een ontwerp-verklaring
van geen bedenkingen afgegeven.
Terinzagelegging
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen
(o.a. ruimtelijke onderbouwing) en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen
vanaf woensdag 25 december 2019 tot en met
dinsdag 4 februari 2020 ter inzage. Om de
ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen en
de ontwerp-verklaring in te zien kunt u tijdens
openingstijden terecht bij de publieksbalie van
de gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431

LE in Oosterwolde. Ook zijn deze digitaal in te
zien op de internetpagina van de gemeente
www.ooststellingwerf.nl/bestemmingsplannen.
Zienswijze indienen
Tijdens de periode van de terinzagelegging kan
iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een onderbouwde zienswijze indienen op de ontwerp-omgevingsvergunning en/of de ontwerp-verklaring
van geen bedenkingen.
Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 38,
8431 LE Oosterwolde, onder vermelding van het
besluitnummer en zaaknummer 0085-AZK-67351.
Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen kunt u richten aan
de gemeenteraad van de gemeente
Ooststellingwerf, Postbus 38, 8431 LE
Oosterwolde, onder vermelding van het besluitnummer en zaaknummer 0085-AZK-67351.
U kunt uiteraard ook één zienswijze indienen op
zowel de ontwerp-omgevingsvergunning als de
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen. Deze
kunt u richten aan het college van burgemeester
en wethouders.
U kunt in deze periode ook mondeling een
zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een
afspraak maken door te bellen naar 14 0516.

