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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
WhatsApp: 06 – 83 04 45 45
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.

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

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

Wanneer?

15 april
6 mei

Esther Verhagen en
Fimke Hijkema vanaf 11.00 uur
Marcel Bos

Gewijzigde openingstijden
Op Goede Vrijdag, 19 april en 2e Paasdag, 22 april is het Gemeentehuis en het Gebiedsteam
gesloten. Dinsdag 23 april zijn wij u graag weer van dienst.
Fijne Feestdagen!

Besluit aanwijzing toezichthouders van
Wetterskip Fryslân
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ooststellingwerf hebben besloten om de
toezichthouders van Wetterskip Fryslân aan te
wijzen als toezichthouders in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de
Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming.
Dit betekent dat de betrokken medewerkers van
het Wetterskip Fryslân bevoegd zijn om toezicht-

houdende taken uit voeren op de genoemde weten regelgeving binnen de gemeentegrenzen van
Ooststellingwerf. Als burger of ondernemer kunt
u met één van deze toezichthouders te maken
krijgen.
Het aanwijzingsbesluit treedt in werking één dag
na deze publicatie. Het besluit is te raadplegen
op www.ooststellingwerf.nl.

Extra avond eerste 1000 dagen je kind
De eerste 1000 dagen van een kind zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Op dinsdagavond 23 april organiseert GGD Fryslân in
samenwerking met Verloskundigenpraktijk de
Vroedschap, Kraamzorg ISIS en gemeente
Ooststellingwerf een extra avond waarin we aanstaande ouders willen informeren over de
belangrijke “Eerste 1000 dagen” van hun kind.
Tijdens deze avond gaan we met elkaar in

gesprek over onder andere vaccinaties en geven
we opvoedings- en gezondsheidsadviezen.
Welkom
Op dinsdag 23 april ben u vanaf 19.30 uur tot
21.00 uur van harte welkom in het consultatiebureau, Brink 1-102. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Sluiting bedrijfsunit

Burgemeester Oosterman heeft besloten een
bedrijfsunit aan de Ploeggang 20 in Oosterwolde te
sluiten na vondst van een hennepkwekerij. De unit
is op grond van artikel 13b van de Opiumwet (Wet
Damocles) en met inachtneming van de
Beleidsregel “Handhavingsbeleid op artikel 13b
Opiumwet”, per 15 maart 2019 voor drie maanden
gesloten. Gedurende deze periode kan de unit niet
gebruikt en betreden worden.

Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente
Ooststellingwerf een eind maken aan drugsgerelateerde activiteiten vanuit deze locatie. De sluiting gebeurt op basis van de Opiumwet. Deze
wet biedt de burgemeester de mogelijkheid
drugspanden te sluiten.

Mededelingen

Gevaarlijk
Hennep telen is een misdrijf en dus strafbaar.
Ook zorgen illegale hennepplantages voor
brandgevaar, ontploﬃng en wateroverlast en
daarmee voor risico’s voor de omwonenden.
Daarom werkt de gemeente Ooststellingwerf
actief samen met onder andere de politie en
brandweer om hennepteelt tegen te gaan.
Help mee hennepkwekerijen te bestrijden!
Denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt
zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via
0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000.

Zet vrijwilligers in het zonnetje!
Op wie kunt u altijd rekenen? Wie zijn enthousiasme is aanstekelijk? Geef diegene op voor de
Vrijwilligersawards! Op vrijdag 17 mei vanaf
18:30 uur zet gemeente Ooststellingwerf de
vrijwilligers in het zonnetje tijdens de
Vrijwilligersawards in de Raadzaal van het
gemeentehuis.

2. Door in een privébericht een video te sturen
naar de Facebookpagina van gemeente
Ooststellingwerf.
3. Door een video te appen naar de gemeente
via WhatsApp: 06- 83044545.
4. Via een van de digitale formulieren op
www.ooststellingwerf.nl/vrijwilligersawards.

Wie kunt u nomineren?
U kunt een individuele (jonge) vrijwilliger of een
groep vrijwilligers voordragen. Deze vrijwilligers
krijgen allemaal een blijk van waardering.

Geef bij de aanmelding aan wie u nomineert,
waarom diegene het verdient om in het zonnetje gezet te worden, de contactgegevens van
deze persoon en uw eigen contactgegevens.

Daarnaast kunt u ook een vrijwilligersorganisatie
/ instelling nomineren voor de vrijwilligersprijs.
Dit moeten wel rechtspersonen zijn.

Vragen en meer informatie
Voor meer informatie en de voorwaarden
kunt u kijken op www.ooststellingwerf.nl/
vrijwilligersawards. Met vragen en opmerkingen
kunt u terecht bij Janny Blomsma via e-mail:
j.blomsma@ooststellingwerf.nl of telefonisch
via (0516) 56 63 88 op maandag, dinsdag en
woensdag.

Voordragen
Heeft u al iemand in gedachten? Geef diegene
dan uiterlijk 21 april 2019 op. Opgeven kan op
verschillende manieren:
1. Door te mailen met
j.blomsma@ooststellingwerf.nl.

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

Donkerbroek

Haulerwijk

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 28 maart 2019 voor het plaatsen van Kunstobject Oude Willem
nabij Oude Willem nummer 9
kadastraal sectie C 5208
- op 3 april 2019 voor het uitvoeren
van kavelverbeteringswerken op de
Drentseweg kadastraal sectie L 571

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 21 maart 2019 voor het bouwen
van een fietsbrug ten behoeve van
verdubbeling N381 kadastraal
sectie E 656

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 4 april 2019 voor het bouwen
van een schuur op het perceel
Rendijk 11

Verleende ontheﬃng
- voor het gecontroleerd afbranden
van heidevegetaties in het
Nationaal park Drents-Friese Wold
voor het seizoen 2019/2020
(04-04-2019)

Verklaring van geen bezwaar
- voor de Drentse Fietsvierdaagse
van 16 tot en met 19 juli 2019 door
de gemeente Ooststellingwerf

Haule
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 26 maart 2019 voor het vervangen van de schuur op het perceel
Zwetteweg 33

Verleende omgevingsvergunning
- voor het vergroten van het café
met een serre op het perceel
Norgerweg 1 (01-04-2019)

Langedijke
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 3 april 2019 voor het verbouwen
van de woning op het perceel
Haerdijk 2

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 28 maart 2019 voor het plaatsen van een hekwerk op het perceel Evertsmaad 36

- op 2 april 2019 voor het plaatsen
van een schuur op het perceel
Prandinga 5
- op 4 april 2019 voor het kappen van 1
eik op het perceel ’t Oost ter hoogte
van nr. 66 kadastraal sectie E 803
Verleende omgevingsvergunning
- voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Houtwal 30
(09-04-2019)
- voor de opslag van materialen op
het perceel Drie Stellingenweg 54
(04-04-2019)
Melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het bedrijf
op het perceel Drie Tolhekken 5
(29-3-2019)
- voor het veranderen van het bedrijf
op het perceel Drie Stellingenweg 54
(04-04-2019)

Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van
Koningsdag op 27 april 2019
(03-04-2019)
- voor het organiseren van
Demoraces op 10 juni 2019 van
08:30 tot 20:00 Venekoten
(01-04-2019)

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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Besluit aanwijzing toezichthouders van
Wetterskip Fryslân
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ooststellingwerf;
Overwegende dat het noodzakelijk is ter uitvoering van de toezichthoudende en controlerende
taak van de overheid om te voorzien in de
aanwijzing van ambtenaren met toezichthoudende taken zoals die in de Algemene wet
bestuursrecht en de bijzondere wetgeving zijn
opgenomen;
Gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 en 5.10,
derde lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en artikel 6.2 van de Algemene
Plaatselijke Verordening;

Besluiten
1. Alle huidige en toekomstige buitengewone
opsporingsambtenaren en/of toezichthouders van Wetterskip Fryslân aan te wijzen als
toezichthouders in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht die belast zijn met het
toezicht op de naleving van het bepaalde bij
of krachtens:
a. de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;
b. de Wet milieubeheer;
c. de Wet bodembescherming;
2. Dat dit besluit één dag na publicatie in werking treedt.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
“Buitengebied 2016, Veegplan 2018”
Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf maken op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de
gemeenteraad op 26 maart 2019 het bestemmingsplan “Buitengebied 2016, Veegplan
2018” gewijzigd heeft vastgesteld.
In algemene zin wordt met dit veegplan een
aantal onvolkomenheden uit het bestemmingsplan Buitengebied 2016 gerepareerd. Daarnaast
voorziet het veegplan in een aantal perceelgerichte aanpassingen.
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
heeft de gemeenteraad bij de vaststelling nog
enkele wijzigingen in de planregels, verbeelding
en plantoelichting aangebracht.

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

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
(met planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.
BpVpBuitengebied18-VG01), het vaststellingsbesluit en verdere bijlagen, liggen vanaf 12 april
2019 tot en met 23 mei 2019 voor een periode
van zes weken voor een ieder ter inzage op het
gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Werkgroep BewustMaking (WBM)

Het bestemmingsplan is verder digitaal
raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het
college van 26 maart 2019.

Voedselbank

De Werkgroep BewustMaking (WBM) kan weer een aantal nieuwe mensen gebruiken.
Belangstelling?
Bel dan met: Gerard Floor (0516 - 43 22 52) of stuur een mail naar gerardfloor@hotmail.com.

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen
de volgende personen en/of instanties beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag:
a. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze
hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
b. iedere belanghebbende die bezwaar heeft
tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;
c. iedere belanghebbende die weliswaar geen
(ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend,
maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs
niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.
Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Zowel voor het indienen van beroep als voor
een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het bestemmingsplan treedt in werking de
dag na afloop van de beroepstermijn. Indien
binnen de beroepstermijn een verzoek om een
voorlopige voorziening bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend,
treedt het besluit niet eerder in werking voordat
op het verzoek is beslist.

