Dinsdag 4 februari 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?
10 februari
24 februari

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

Parkeerverbod Marssteegde, Appelscha

Raadscommissie Samenleving

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:
- een parkeerverbod in te stellen op de Marssteegde in Appelscha door het aanbrengen
van een gele streep van het bord E1 van het
RVV 1990, bijlage 1;

Dinsdag 11 februari 2020 vanaf 19.30
uur is de raadscommissie Samenleving
in de raadzaal van het gemeentehuis
Oosterwolde.

Ter inzage besluit
Het verkeersbesluit ligt vanaf 4 februari 2020
ter inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde.
Het besluit treedt direct na bekendmaking in de
Staatcourant van 4 februari 2020 in werking.
Bezwaar
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer

informatie over dit besluit, bel ons dan via
nummer 14 0516.
Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u
binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit een bezwaarschrift sturen naar:
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

Agenda
- Pilot extra opbouwwerk in de dorpen
2020 -2021
- Visie op Samenleven
Raadscommissie Ruimte
Dinsdag 11 februari 2020 vanaf 19.30
uur is de raadscommissie Ruimte in
kamer 11+12 van het gemeentehuis in
Oosterwolde.

Esther Verhagen
Fimke Hijlkema

- Huisvesting Nanningaweg 47C te
Oosterwolde
Achterliggende stukken
Wilt u weten wat er precies besproken wordt?
Op onze website www.ooststellingwerf.nl
staan de achterliggende stukken.
Spreekrecht
Het is mogelijk om de raadscommissie toe te
spreken. Wilt u hiervan gebruik maken?
U kunt dit voor de vergadering melden bij de
griﬃer via griﬃe@ooststellingwerf.nl. U krijgt
maximaal vijf minuten spreektijd.
Alle raadcommissievergaderingen zijn te volgen
via de website (www.ooststellingwerf.nl).
De raadscommissievergadering Samenleving
wordt uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie
(Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).

Toezicht- en handhavingsplan motorcrossterrein
in werking getreden

Agenda
- Bestemmingsplan Houtwal 13-14 te
Oosterwolde

Het college van Ooststellingwerf heeft op 17 december 2019 het toezicht- en handhavingsplan
vastgesteld voor het motorcrossterrein ‘De Prikkedam’. In het plan is vastgelegd hoe het college
toezicht houdt en indien nodig handhaaft op

Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit

het motorcrossterrein. Het toezicht- en handhavingsplan is op 17 januari 2020 in werking getreden. U kunt het plan bekijken op
www.ooststellingwerf.nl/toezichtenhandhavingsplan

Ontwerp- bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Haulerwijk – 7
woningen Meester van Ekstraat’ ligt vanaf 5
februari 2020 tot en met 17 maart 2020 ter
inzage.

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

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.MrvEkstraat-ON01) inzien tijdens de openingstijden

Let op: dit is geen oﬃciële bekendmaking. U vindt
de oﬃciële bekendmaking in het gemeenteblad via
www.oﬃcielebekendmakingen.nl.

Ontwerp-omgevingsvergunning en
ontwerpverklaring van geen bedenkingen
De ontwerp-omgevingsvergunning en de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen
‘sportpark vv Waskemeer - trainingsveld’ en de
ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen sportpark vv
Waskemeer – Wetra-veld liggen vanaf 5 februari
tot en met 17 maart 2020 ter inzage.
U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzien

tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via de website van de gemeente:
www.ooststellingwerf.nl/bestemmingsplannen.
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze
indienen.
Let op: dit is geen oﬃciële bekendmaking. U vindt
de oﬃciële bekendmaking in het gemeenteblad via
www.oﬃcielebekendmakingen.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

Appelscha

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 24 januari 2020, wijzigen gevel,
Alle Wijtzesweg 2
Verleende omgevingsvergunning
- voor aanleggen sportveld – playground, Aekingaweg 4 (29-01-2020)
Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf,
Beatrixoord 1 (29-01-2020)
- voor verandering bedrijf,
Aekingaweg 4 (29-01-2020)

Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen
vanaf woensdag 5 februari 2020 tot en met
dinsdag 17 maart 2020 ter inzage.U kunt het
besluit inzien tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis of via de website van de gemeente: www.ooststellingwerf.nl/bestemmingsplannen. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene

wet bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd
als een voorbereidingsbeslissing waartegen
geen direct bezwaar of beroep open staat.

Let op: dit is geen oﬃciële bekendmaking. U vindt
de oﬃciële bekendmaking in het gemeenteblad via
www.oﬃcielebekendmakingen.nl.

Ooststellingwerf in beweging

Kijk voor het actuele sport- en activiteitenprogramma en de Naschoolse sportladder
Oosterwolde Zuid op www.ooststellingwerf.nl/buurtsport.

Vaststelling bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Onderstation Nanningaweg 47 Oosterwolde’ is door de raad
vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan (met planidentificatienummer:
NL.IMRO.0085.BPOSOosterwolde-VG01)
inzien op het gemeentehuis of via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen tussen 5 februari
2020 en 17 maart 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

Vrijwilligersawards
Je kunt je een wereld zonder vrijwilligers bijna
niet voorstellen. Overal om ons heen zijn er
elke dag mensen die in hun vrije tijd mensen,
verenigingen of organisaties een handje helpen.
Vrijwilliger zijn kan op zo veel verschillende manieren, van het voorlezen op basisscholen tot
het rondrijden van ouderen. Ken jij een (jonge)
vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje
gezet te worden? Of een groep vrijwilligers of

een vrijwilligersorganisatie/instelling (rechtspersonen) die wat extra waardering verdient?
Geef dan de vrijwilliger(s) op voor de Vrijwilligersawards! Opgeven kan t/m 1 maart 2020 en
via www.ooststellingwerf.nl/vrijwilligersawards.
Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij
Janny Blomsma via e-mail: j.blomsma@ooststellingwerf.nl of telefonisch (0516) 56 63 88 op
maandag, dinsdag en woensdag.

Verleende evenementenvergunning
- voor diverse evenementen openluchthteater, Bosberg ,De Koele
(28-01-2020)

Haulerwijk

Oosterwolde

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 23 januari 2020, graven nieuwe sloot,
Kerkstraat kadastraal sectie K 1128

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 25 januari 2020, plaatsen
erfafscheiding, Westermaad 92

Donkerbroek

Makkinga

Verleende omgevingsvergunning
- voor vergroten bestaande school
– brandveilig gebruik,
Schoolstraat 15 (04-02-2020)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 23 januari 2020, vergroten
woning, Oosterhuisweg 12

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf, Rijweg
113 (29-01-2020)

Melding Activiteitenbesluit
- voor verandering bedrijf,
Beatrixoord 1 (29-01-2020)

Aanvraag omgevingsvergunning
- op 27 januari 2020, aanbrengen
fietsoversteek, N351 t.h.v. kruising
Abbendijk

Nijeberkoop

Ravenswoud
Aanvraag omgevingsvergunning
- op 28 januari 2020, bouwen
blokhut, Veenwijksweg 2

Verleende omgevingsvergunning
- voor bouw schuur,
Compagnonsweg 7B
(29-01-2020)
De hierboven genoemde informatie
heeft geen oﬃciële status. De oﬃciele bekendmaking kunt u vinden in
het elektronisch gemeenteblad.
U kunt dit vinden op
www.oﬃcielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad

