Dinsdag 10 maart 2020 | WEKELIJKS NIEUWS GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF
Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde
Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde
T: 14 0516
www.ooststellingwerf.nl
gemeente@ooststellingwerf.nl
Ooststellingwerf
@Owerf

Openingstijden gemeentehuis
Open zonder afspraak
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag
16.30 - 19.30 uur
Open mét afspraak
Dinsdag t/m donderdag 12.30 - 16.30 uur
* Donderdag is er vanaf 16.30 uur beperkte dienstverlening.
Op maandag en donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30
uur terecht voor informatie over bouwen en
bestemmingsplannen.

Milieustraat

Gebiedsteam

In gesprek met B&W

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?
16 maart Harry Oosterman en Fimke Hijlkema
23 maart Marcel Bos

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
8.30 - 12.30 uur

Hartveilig Ooststellingwerf: Levens
redden door samen te werken
Een hartstilstand kan iedereen overkomen,
jong of oud. Op het moment dat je getroﬀen
wordt door een hartstilstand is iedere minuut
van belang. Om levens te redden is het belangrijk dat er voldoende geregistreerde AED’s en
voldoende burgerhulpverleners zijn. Hartveilig
Ooststellingwerf maakt zich hier hard voor.
Help je mee?
Wil jij mee denken hoe we in de gemeente

Ooststellingwerf voldoende AED’s en burgerhulpverleners krijgen? Meld je dan aan voor
het Kernteam Hartveilig door te mailen naar
hartveiligooststellingwerf@gmail.com. Wil je
geregistreerd worden als burgerhulpverlener?
Mail ook dan naar
hartveiligooststellingwerf@gmail.com.
Hiervoor kan je een opleiding aangeboden
krijgen.

Openbare Themabijeenkomst
Dinsdag 17 maart 2020 vanaf 19.30 uur vindt
een openbare Themabijeenkomst plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Thema
- Fries Sociaal Planbureau ‘Leven in
Ooststellingwerf’

Vaststelling bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Houtwal 13-14 te Oosterwolde’ is door de raad vastgesteld. U kunt
het vastgestelde bestemmingsplan (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.BPHoutwal13-VG01) inzien op het gemeentehuis of via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen tussen 4 maart 2020
en 14 april 2020 beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Let op: dit is geen oﬃciële bekendmaking. U vindt
de oﬃciële bekendmaking in het gemeenteblad via
www.oﬃcielebekendmakingen.nl

Paasvuren 2020
Wilt u een paas- of vreugdevuur maken? Hiervoor dient u minimaal 4 weken van te voren
een ontheﬃng aan te vragen.
In de beoordeling worden de volgende aandachtspunten meegenomen:
- Locatie van het paasvuur
- Afmeting brandstapel

- Windkracht- en richting
- Natuurbrandrisico (altijd voorafgaand aan de
paasvuren de site www.natuurbrandrisico.nl
raadplegen en de website van de gemeente)
Het aanvraagformulier voor een ontheﬃng
kunt u vinden op www.ooststellingwerf.nl/
vuur-stoken.

Planning werkzaamheden brug bij
Stokersverlaat
Op woensdag 11 maart is de kruising van de
vaart noordzijde met het Zuideinde gestremd
voor al het verkeer. Van 18 tot 26 maart is de
zuidzijde afgesloten wegens herstrating. Op
26 maart wordt de nieuwe brug in gebruik
genomen. Daarna wordt aan de zuidzijde nog
een gedeelte herstraat naast de sluis en is dit

Mededelingen

gedeelte dus afgesloten van 27 tot 31 maart. De
noodbrug is dan nog aanwezig en de nieuwe
brug is ook in gebruik zodat dit geen hinder
oplevert.
Op 3 april wordt de noodbrug verwijderd en
komt er die dag een kraan op de industrieweg te
staan, hierdoor is de Industrieweg afgesloten.

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

Elsloo

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 28 februari 2020, wijziging
zuidgevel d.m.v. plaatsen nieuwe
kozijnen en erker, Menneweg 3
- op 2 maart 2020, verbouw
boerderijwoning, Oude Willem 9

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 27 februari 2020, bouw
voeropslag, Donkereweg 2

Verleende omgevingsvergunning
- voor vervanging handelsreclame,
Van Emstweg 8A (03-03-2020)
- voor vergroten woning, Het
Oldehof 45 (03-03-2020)
- voor vervanging kozijnen,
Kloksveen 17 (04-03-2020)

Donkerbroek
Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw woning, Herenweg 95
(05-03-2020)

Fochteloo
Verlenging standplaatsvergunning
- voor verkoop ijs, patat en
aanverwanten, geldig van 1 mei
2020 tot 1 mei 2025,
Brunstigerplas Fochtelooërveen

Haule
Verleende evenementenvergunning
- voor organisatie Struuntocht op
4 april 2020, Haule e.o. (03-032020)

Haulerwijk
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 2 maart 2020, plaatsen
reclame, Turfsteker 2

Verleende evenementenvergunning
- voor de Avond4daagse op 12 t/m
15 mei 2020 (05-03-2020)

Langedijke
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 5 maart 2020, bouw carport,
Meester van der Waldijk 6
Verleende evenementenvergunning
- voor Paasfeest op 10 en 11 april
2020, sportveld (05-03-2020)

Oldeberkoop
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 3 maart 2020, aanpassen
constructie woning en wijzigen
zij- en achtergevel, Molenhoek 29

Oosterwolde
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 2 maart 2020, kap 2 eiken,
Rijweg 113
- op 4 maart 2020, bouw bedrijfshal,
Industriepark venekoten kadastraal
D 2229
Verleende omgevingsvergunning
- voor wijzigen voorgevel, Molenweg
8 (03-03-2020)
- voor wijzigen situatie (14,8 m naar
het Oosten) van reeds verleende
verg.bouw woning, Prandinga 42A
(03-03-2020)
- voor vergroten woning, Prandinga
9 (04-03-2020)
- voor kap twee bomen,
Kringgreppelstraat 13 (05-032020)

Verlenging termijn afhandelen
omgevingsvergunning
- voor nieuwbouw opslagunits,
Nanningaweg kadastraal D 1463

Ooststellingwerf

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 3 maart 2020, kappen 15
bomen langs de N351 en N917

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

