Dinsdag 16 april | WEKELIJKS NIEUWS GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF
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

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

Gewijzigde openingstijden

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

Te gast bij raadsleden Arènda Broersma en
Bart Polpe
Benieuwd wat een raadslid doet en waar de gemeenteraad over vergadert? Loop dan eens een avond
mee met een raadslid en volg de vergadering vanaf de publieke tribune.

Gemeenteraadsvergadering

Dinsdag 23 april 2019 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis Oosterwolde.
Agenda
- Inclusief Ooststellingwerf 2019 - 2021
- Vaststelling Bestemmingsplan Oosterwolde
Dertien Aprilstraat
- Ontheﬃng woonplaatsvereiste wethouder
Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt?
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.

6 mei
13 mei

Marcel Bos
Esther Verhagen
(11.00 uur) Harry Oosterman

Spreekrecht
Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
Dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 23 april 2019
12.00 uur melden bij de griﬃer, via
griﬃe@ooststellingwerf.nl of telefonisch via
14 0516. U krijgt maximaal vijf minuten
spreektijd.
De vergadering 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).

Aanleggen landbouwsluis Oude Willem

Op 23 april zijn Arènda Broersma van
OoststellingwerfsBelang en Bart Polpe van de
PvdA uw gastvrouw en gastheer. Zij ontvangen u
om 18.30 uur met koﬃe. De raadsleden vertellen
u over het werk van een raadslid en praten u bij
over wat er die avond in de raad besproken gaat

Mededelingen

worden. Vanaf 19.30 uur volgt u vanaf de
publieke tribune een deel van de raadsvergadering. In de pauze maakt u kennis met de voorzitter van de raad, onze burgemeester Harry
Oosterman. Aanmelden kan door een mail te
sturen naar griﬃe@ooststellingwerf.nl.

Burgemeester en wethouders van
Ooststellingwerf hebben besloten:

informatie over dit besluit, bel ons dan via
nummer 14 0516.

• een landbouwsluis aan te leggen op de Oude
Willem tussen Appelscha en Diever door het
plaatsen van het bord C12 (gesloten voor alle
motorvoertuigen) en onderbord ob55 (met
uitzondering van motorvoertuigen die niet
sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/
uur) uit bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u
binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Ter inzage besluit
Het verkeersbesluit ligt vanaf 19 april 2019 ter
inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde.
Het besluit treedt zes weken na bekendmaking
in de Staatcourant van 19 april 2019 in werking.
Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. commissie van advies voor de
bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA Oosterwolde
Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:
• de dagtekening en uw naam en adres;
• een omschrijving van het besluit;
• de reden waarom u het niet eens bent met het
besluit;
• uw handtekening.

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

Verleende omgevingsvergunning
- voor het kappen van twee bomen
aan de Drensteweg 16 . De bomen
moeten worden gekapt in verband
met gevaarzetting (staan dicht op
de woning)
- Alle Wijtzesweg, ter hoogte van
nr. 9, een linde met een stamdiameter van circa 30 cm, de boom
is bijna dood.
- Smidslaantje ter hoogte va nr. 26,
een berk met eens stamdiameter
van circa 20 cm, de boom is aangetast door een zwam.
- Wester Es, ter hoogte van nr. nr. 8,
een kastanje met een stamdiameter van circa 50 cm, de is aangetast
door een zwam.
- De Bult, ter hoogte van n. 6, een
eik, een met een stamdiameter van
circa 40 cm, de boom heeft een
plakoksel. (16-04-2019)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 5 april 2019 voor het kappen
van een boom op het perceel Geert
Wolter Smitweg 4

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 8 april 2019 voor het bouwen
van een garage-berging met
overkapping op het perceel
Meester Jongebloedstraat 18

Verleende evenementenvergunning
- voor het houden van een Kinderspel
op de Boerestreek op Koningsdag,
27 april 2019 (08-04-2019)

Fochteloo

Verleende omgevingsvergunning
- Vosseheer, ter hoogte van nr. 3,
een els met een stamdiameter van
circa 25 cm, de boom is aangetast
door een zwam.
- Bovenweg, ter hooogte van nr. 16,
een eik met een stamdiameter van
circa 40 cm, de boom is aangetast
door een zwam.
- Ruskenweg, ter hoogte van nr. 1,
twee essen met elk een stamdiameter circa van 35 cm, de boom is
aangetast door essentaksterfte.
- Herenweg, ter hoogte van nr. 144,
een els met een stamdiameter van
circa 30 cm, de boom is dood.
(16-04-2019)

Verleende omgevingsvergunning
- Stienekamp , ter hoogte van nr. 2,
een eik met een stamdiameter van
circa 30 cm, de boom is dood.
(16-04-2019)

Makkinga
Verleende evenementenvergunning
- voor het organiseren van een open
boerderijdag op 10 juni 2019 op
locatie Laagduurswoude 4
(11-04-2019)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 6 april 2019 voor het vervangen
van twee kozijnen door één kozijn
in het hoofdgebouw op het perceel Oosterwoldseweg 33
Verleende omgevingsvergunning
- voor het verplaatsen van de droogkamers (aanvulling op eerder verleende vergunning) op het perceel
Oosterwoldseweg 74 (08-04-2019)

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 10 april 2019 voor het vergroten
van de woning op het perceel
Bareldsburglaan 12

Verleende omgevingsvergunning
- Duisterweg, ter hoogte van nr. 20,
een esdoorn met een stamdiameter van circa 40 cm, de boom
groeit scheef.
- Molenweg, tussen nr. 50 en 51, een
els met een stamdiameter van
circa 30 cm, de boom is aangetast
door een zwam en een eik ter
hoogte van nr. 50 met een stamdiameter van circa 40 cm, de boom
is bijna dood.
- Mastenbroek, ter hoogte van
nr. 25, een kastanje met een stamdiameter van circa 80 cm, de
boom is aangetast door een zwam.
- Assepot, ter hoogte van nr. 15, een
meidoorn met een stamdiameter
van circa 20 cm, de boom is dood.
- Pasveer, ter hoogte van nr. 15, een
meelbes met een stamdiameter
van circa 20 cm, de boom beperkt
de doorrijhoogte. (16-04-2019)
- voor het plaatsen van een hekwerk
op het perceel Evertsmaad 36
(10-04-2019)
- voor de aanleg van een containeropstelplaats op het perceel
Nanningaweg 47B (16-04-2019)

Melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het bedrijf
op het perceel Veengang 8
(08-04-2019)
- voor het starten van een bedrijf op
het perceel Houtwal 26
(08-04-2019)
- voor het veranderen van het bedrijf
op het perceel Venekoterweg 3
(09-04-2019)
Verleende evenementenvergunning
- voor een Buitenspeeldag op 12 juni
2019 van 14.30 tot 16.30 op het
grasveldje aan de Biezenkamp
(11-04-2019)

Waskemeer
Melding Activiteitenbesluit
- voor het veranderen van het bedrijf
op het perceel oude Wijk 32 A
(11-04-2019)

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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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.
Wie kunt u nomineren?
U kunt een individuele (jonge) vrijwilliger of een
groep vrijwilligers voordragen. Deze vrijwilligers
krijgen allemaal een blijk van waardering.
Daarnaast kunt u ook een vrijwilligersorganisatie
/ instelling nomineren voor de vrijwilligersprijs.

Dit moeten wel rechtspersonen zijn.
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.
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

Uitnodiging projectenpitch Iepen
Mienskipsfûns, 24 april 2019
Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren,
kunnen vanaf 23 april weer subsidie aanvragen
uit het Iepen Mienskipsfûns. De aanvraagperiode sluit op 17 mei (17.00 uur). Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân
initiatieven uit de mienskip uit te voeren.
Kom je ook jouw project pitchen?
Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt
initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten
te presenteren. Daarna hebben initiatiefnemers
de mogelijkheid in gesprek te gaan met de platformleden. Zo kunnen ze hun plannen nog ver-

sterken, voordat ze de subsidieaanvraag
indienen. Meld je tijdig aan, want het aantal
plaatsen is beperkt.
Wanneer: Woensdag 24 april van 15:00u
tot 18:00u
Waar:
De Buorskip, Vlaslaan 26,
Beetsterzwaag

www.ooststellingwerf.nl/vrijwilligersawards.
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.
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.

Topsporters, meld je!
Ken jij iemand die Nederlands of
Wereldkampioen geworden is? Een sportieve
topprestatie heeft geleverd tijdens bijvoorbeeld
het NK badminton, turnen, bowlen etc?
Dan nodigen wij je van harte uit om dit te
melden bij de gemeente. Het college van B&W

bewondert al deze sportieve prestaties en
feliciteert graag de kampioenen in de
gemeente. Je kunt de prestatie melden door
een mail te sturen naar s.boek@ooststellingwerf.nl. Bedankt voor het meedenken om deze
kampioenen in het zonnetje te zetten.

Werkgroep BewustMaking (WBM)

Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl.

De Werkgroep BewustMaking (WBM) kan weer een aantal nieuwe mensen gebruiken.

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns
en het aanvragen van subsidie is te vinden op
de website www.streekwurk.frl/imf.

Belangstelling?
Bel dan met: Gerard Floor (0516 - 43 22 52) of stuur een mail naar gerardfloor@hotmail.com.

